ABSTRAK
Liziyah Andriani. ٢٠١٤, Pengaruh pelatihan program terjemah Al-qur’an dalam
peningkatan mufrodat di pondok pesantren Baitul Jannah Wonocolo Surabaya.
Telah kita ketahui bahwasannya bahasa arab sangat penting bagi kita dan seluruh
umat islam. Karena Al-Qur’an dan Al-Hadits merupakan pedoman bagi umat islam yang juga
menggunakan bahasa arab. Perlu diingat sesungguhnya belajar bahasa arab bukan hal yang
sulit apabila dalam mempelajarinya mempergunakan metode yang tepat dan mudah. Disini
Program Pelatihan Terjemah Al-qur’an menjadi sangat penting,karena dengan menggunakan
metode ini maka belajar bahasa arab menjadi lebih mudah dan singkat tanpa menghabiskan
waktu yang lama.
Adapun masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah bertujuan untuk mengetahui: ١)
Bagaimana penerapan program pelatihan terjemah Al-Qur’an dalam peningkatan mufrodat di
Pondok Pesantren Baitul Jannah Surabaya? ٢) Sejauhmana pengaruh program pelatihan
terjemah Al-Qur’an dalam pembelajaran mufrodat di Pondok Pesantren Baitul Jannah
Surabaya?
Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pra ekperimen
dengan pendekatan analisis data kuantitatif, untuk mendapatkan data-data yang berhubungan
dengan pembahasan, maka penulis menggunakan empat metode yaitu : Interview, observasi,
dokumentasi, dan tes.
Penggunaan program pelatihan terjemah Al-qur’an ini diambut baik oleh para santri
dan terbukti dengan adanya peningkatan hasil belajar setelah membandingkan antara pre tes
dan pos tes dan dianalisa menggunakan uji “t” dengan taraf signifikasi kesalahan ٠,٠٥ dengan
nilai ٢.٠٤٨ dengan demikian Ho ditolak, dengan kata lain bahwa progam pelatihan terjemah
Al-qur’an berpengaruh dalam pembelajaran mufrodat.

اﻟﺘﺠﺮﻳﺪ
ﻟﻴﺰﻳﺔ اﻧﺪرﻳﺎﱐ .٢٠١٤ ،ﺗﺄﺛﲑ ﺗﺪرﻳﺐ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺮﲨﺔ اﻟﻘﺮآن ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳌﻔﺮدات ﲟﻌﻬﺪ ﺑﻴﺖ اﳉﻨﺔ
وﻧﻮﺟﻮﻟﻮ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ.
ﻋﺮﻓﻨﺎ أن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻨﺎ وﳉﻤﻴﻊ اﻷﻣﺔ ،ﻷن اﻟﻘﺮآن واﻷﺣﺎدﻳﺚ ﳘﺎ أﺳﺎس اﻟﺪﻳﻦ وﻛﺘﺒﺖ
ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .وﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻴﺲ أﻣﺮا ﺻﻌﺒﺎ إذا ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺳﺪﻳﺪة وﺳﻬﻠﺔ ،وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺗﻮﺟﺪ
أﳘﻴﺔ ﺗﺪرﻳﺐ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺮﲨﺔ اﻟﻘﺮآن ﻷن ﻫﺬا اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺳﻬﻠﺔ وﺳﺮﻋﺔ ﺑﻐﲑ وﻗﺖ ﻃﻮﻳﻞ,
أﻣﺎ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻬﻲ (١ :ﻛﻴﻒ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﺪرﻳﺐ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺮﲨﺔ اﻟﻘﺮآن ﰲ إﺳﺘﻌﺎب
اﳌﻔﺮدات ﲟﻌﻬﺪ "ﺑﻴﺖ اﳉﻨﺔ " وﻧﻮﺟﻠﻮ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ ؟ (٢ﻛﻴﻒ ﺗﺄﺛﲑ ﺗﺪرﻳﺐ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺮﲨﺔ اﻟﻘﺮآن ﰲ إﺳﺘﻌﺎب
اﳌﻔﺮدات ﲟﻌﻬﺪ "ﺑﻴﺖ اﳉﻨﺔ " وﻧﻮﺟﻠﻮ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ ؟
ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أﺳﻠﻮب اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻜﻤﻲ ،وﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ارﺑﻊ أدوات وﻫﻲ :
اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ،اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ،اﻹﺧﺘﺒﺎر واﳌﻼﺣﻈﺔ.
واﺳﺘﺠﺎب اﻟﻄﻼب ﺗﺪرﻳﺐ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺮﲨﺔ اﻟﻘﺮآن ﻛﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺣﺴﻨﺔ وﺗﺘﻀﺢ ﻫﺬﻩ
اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺑﺎﺧﺘﺒﺎر  ،tﺑﻘﻴﻤﺔ اﳋﻄﺄ اﳌﻌﻴﺎري  ٠,٠٥و ﻗﻴﻤﺘﻪ  ٢.٠٤٨أن
ﺣﺎﺻﻞ ذﻟﻚ  ،-٨.٦٣٢إذن ) (-٨.٦٣٢>٢.٠٤٨ﲟﻌﲎ أن اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺼﻔﺮﻳ ــﺔ ) (Hoﻣﺮدودة و
اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺪﻟﻴﺔ ) (Haﻣﻘﺒﻮﻟﺔ.

