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 ملخص البحث
 

تائج تعلّم الطالب يف تعليم النحو أتثري املدرّس الفكاهي على ن. م7102. سوراي رينطى
يف الصف الثامنة يف املدرسة املتوسطة منبع اهلدى بنغالوران كارانغ أاير دمياك للسنة 

.م7102/7102الدراسية 


.نتائج تعّلم الطالب ،املدرس الفكاهي ،أتثري: الكلمات األساسيات
لطالب يف تعليم هذا البحث يبحث عن أتثري املدّرس الفكاهي على نتائج تعّلم ا 

أما  .النحو يف الصف الثامنة يف املدرسة املتوسطة منبع اهلدى بنغالوران كارانغ أاير دمياك
هذا البحث ملعرفة أشكال الفكاهة اليت استعمل هبا املدّرس يف تعليم النحو وملعرفة هدف

ئج الدرجات املكتسبة لدي الطاّلب يف تعليم النحو وأتثري املدرس الفكاهي على نتا
 .الطالب

جمتمع وأما  ،يف هذا البحث هو املدخل الكميواملدخل الذي استخدم الباحث  
منبعاملتوسطةاملدرسةيفالبحث يف هذا البحث هو مجيع الطالب يف الصف الثامنة

 .26وعددهم6102/6102الدراسيللسنةدمياكأايركارانغبنغالوراناهلدى
واألدوات جلمع . طالاب 26الذي يتكّون من نةيف الصف الثاممجيع الطالب تهعينو 

 .التوثيقو املالحظةو البياانت هو اإلستبيان
املدرسخيّلل(0: أما نتائج هذا البحث فيمكن أن يلخص الباحث فيما يلي 

وقد يعطي املدرس  املضحكالكلماتأوابالعتباراألمثالإبعطاءالتعليميفالفكاهة
أبن املعمل من ( 7 درس الّصوار املضحك على السبور،،ملالقصص املضحك وقد ُيصوِّر ا

مث ُتدخل اىل الفرت، النوعية  78,32درجة نتائج تعّلم الطالب يف تعليم النحو هو 
نتائج تعلم الطالب هلما إرتباط املدرس الفكاهي و إن بني( 8.فحاصلها من نوع جيد

ويقارهنا  38,123احملسوب هي "Fhitung"أن قيمة ،وهذا يثبت ابلنتيجة املأخوذ،. إجيايب
ففي , 7,11%= 5من احملسوبة ابلقيمة من اجلدول على مستوى داللة "Ftabel"ابلقيمة 



 ي
 

حىت املدرس  ،(Ho)مقبول والفروض الصفرية مفروض ( Ha)هذا البحث الفروض البدلية 
عّلم عالقة بني املدرس الفكاهي على نتائج ت. الفكاهي مؤثري على نتائج تعّلم الطاّلب

الطاّلب يف تعليم النحو يف الصف الثامنة يف املدرسة املتوسطة منبع اهلدى بنغالوران  
أن أتثري املتغري املستقل للمتغري . معايري اإلرتباط جيد% 52,2كارانغ أاير دمياك بقيمة 

وهو أتثري املتغري  ،%77,8% = 52,2-%011والبقي هو , %52,2التابع هو 
.باحثاألخر الذي مل يبحثه ال
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ABSTRAK 

 

Suriyo Riyanto. 2017. Pengaruh Guru Humoris Terhadap Hasil Belajar Siswa 

dalam Pelajaran Nahwu di kelas VIII di Madrasah Tsanawiyah Manba`ul Huda 

Ngaluran Karanganyar Demak. 

 

Kata Kunci : Pengaruh, Guru Humoris, Hasil Belajar 

 Penelitian ini membahas tentang pengaruh guru humoris terhadap hasil 

belajar siswa dalam pembelajaran nahwu di MTs Manba`ul Huda Ngaluran 

Karanganyar Demak. Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

bentuk-bentuk humor yang dilakukan guru dalam pembelajaran nahwu, untuk 

mengetahui nilai yang didapatkan murid dari pembelajaran nahwu, untuk 

mengetahui pengaruh guru humoris dalam pembelajaran nahwu. 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Adapun Populasi 

dalam penelitian ini adalah semua murid kelas VIII di MTs Manba`ul Huda 

Ngaluran Karanganyar Demak tahun ajaran 2016/2017 dan jumlahnya 63.  

Sampelnya adalah seluruh siswa kelas VIII yang terdiri dari 63 siswa. Adapun 

teknik pengumpulan data adalah Angket, Observasi, Dokumentasi. 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa :1) bentuk humor yang digunakan 

guru yaitu dengan cara guru menyisipkan humor dalam pembelajaran dengan 

memberikan contoh-contoh dengan pernyataan-pernyataan atau kalimat-kalimat 

yang lucu, terkadang memberikan cerita-cerita lucu dan terkadang guru 

memggambar gambar-gambar yang lucu dipapan tulis. 2) nilai hasil belajar siswa 

dalam pembelajaran nahwu yang didapatkan adalah 43,87, kemudian dimasukkan 

dalam jenis kelas interval maka hasilnya dalam kategori baik. 3) diantara guru 

humoris dan hasil belajar siswa memiliki hubungan yang positif, Hal ini terbukti 

dari hasil yang diperoleh nilai "Fhitung” = 83,078 lebih besar dari "Ftabel” pada taraf 

kesalahan 5% = 4,00, jadi Ha diterima Ho ditolak. Ini berarti benar-benar ada 

pengaruh antara guru humoris terhadap hasil belajar sebesar 57,7, sehinnga masih 

ada lagi 42,3 pengaruh variabel lain selain guru humoris. 


