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 ﴾8﴾ َوِإََلٰ َربَِّك َفاْرَغب ﴿7فَـَرْغَت َفانَصْب ﴿
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 إهداء

 
 أهدي هذا البحث اجلامعي إىل:

 
 سري ينيت و نور اهلدايةأمي احملبوبة: 

ا وحبها ما )عسى هللا أن يرمحها يف الدنيا واآلخرة اليت قد ربتين منذ صغاري وبدون رضاه
 وجدت النجاح(

 
 سفريزال و أمحد راينأيب الكرمي: 

 )عسى هللا أن يرمحه يف الدنيا واآلخرة ويعطيه طول العمر والصحة دائما(
 

 جانياغو ديين فريهييت و دمياس هينقكي فرامتاين األحباء: الصغري  وينوإَل أخ
احلان والنجاحان يف )عسى هللا أن يرمحهما يف الدنيا واآلخرة وجيعلهما البنان الص

 املستقبل(
 

وإىل مجيع املشايخ األعزاء واألساتذ الكرماء، ومن قد  نيأسريت احملبوب أعضاموإىل 
 علمين و ربياين اباجهد و الصرب

 )عسى هللا أن يعطيهم الدرجة األوَل يف الدنيا و األخرة(
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 شكر وتقدير
 بسم هللا الرمحن الرحيم

ة والسالم على سيدان حممد بن عبد هللا احلمد هلل رب العاملني، والصال
املبعوث رمحة للعاملني، ومن اهتدي بسنته ودعا بدعوته إَل يوم الدين. و على آله 

 وصحبه أمجعني، أما بعد.

أشكر شكرا إَل هللا عز وجل على نعمه القوة والصحة والفرصة حىت قد 
دراسية للتالميذ على نتائج أتثري اخللفية ال"انتهت كتابة هذا البحث اجلامعي ابملوضوع 

وقد انتهت كتابة . "تعّلم اللغة العربية يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية بباتو
هذا البحث اجلامعي وال ميكن إمتامها بدون مساعدة اآلخر، ولذلك قدمت الباحثة 

 الشكر إَل:

مالك إبراهيم  فضيلة األستاذ الدكتور عبد احلارس املاجستري، مدير اجلامعة موالان -1
 اإلسالمية احلكومية ماالنق.

فضيلة األستاذ الدكتور احلاج أغوس ميمون املاجستري، عميد كلية علوم الرتبية  -2
 جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنق.والتعليم 

فضيلة األستاذة الدكتورة مملوءة احلسنة املاجستري، رئيسة قسم تعليم اللغة العربية  -3
 امعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنق.ج

فضيلة األستاذ أمحد مبلغ املاجستري، املشرف الذي بذل جهده يف رعاية الباحث  -4
يف تكميل هذا البحث، والذي قد أفاد الباحث علميا ووجه خطواته يف كل 
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 أحسن اجلزاء، ومن الباحث عظيم الشكر والعرفان.
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األول يف حياة الباحث منذ والدته حىت يصل إَل عمره اآلن. وال ميالن أن يقود 

 الباحث يف سلوك الطريق السديد.
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عسى هللا أن مين علينا رمحته الحد هلا وأن يثيبنا حبسن الثواب. وأخريا، 
كتابة هذا البحث اجلامعي وهناك ابلتأكيد الضعف أو القصور، يتوقع أدركت الباحثة أن  

التقرير انتقادات واقرتاحات بناءة من أي طرف ملزيد من التحسن، وهذا قد يكون 
البحث اجلامعي مفيدة لنا مجيعا. آمني اي رب العاملني. جزاكم هللا خريا كثريا أحسن 

 اجلزاء.
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 مستخلص البحث
أتثري اخللفية الدراسية للتالميذ على نتائج تعلِّم اللغة  م.2017نورعني، نيماس سفرينيت. 

. البحث اجلامعي، قسم تعليم اللغة العربية يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية بباتو
علوم الرتبية والتعليم، جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية  العربية، كلية

  : أمحد مبلغ املاجستري.ماالنق. املشرف
 الكلمات األساسية: اخللفية الدراسية للتالميذ، نتائج تعلم اللغة العربية

يف كل مدرسة لديهم خلفية الدراسة خمتلفة. اخللفية املقصودة هي  التالميذ
اإلبتدائية االسالمية وهي من خرجيي املدرسة  املتوسطةة قبل دخول مرحلة يراسخلفية الد

يف درس اللغة  التالميذ الذين من املدرسة اإلبتدائية العامة يشعرون بصعوبة .والعامة
ويهدف هذا  .وهذه الظاهرة تسبب إلىى املشكلة يف عملية التعليم اللغة العربية .العربية

ة يدراسال لفيةاخل أتثريو  العربية اللغة تعلم نتائجو  للتالميذة يدراسلا لفيةاخلالبحث ملعرفة 
 .بباتو احلكومية  اإلسالمية املتوسطة املدرسة يف العربية اللغة تعلم نتائج على للتالميذ

تستخدم الباحثة يف هذا و  يف هذا البحث يستخدم الباحث املدخل الكمي.
 اإلستبانةو  املقابلةو  املالحظةالبياانت هو  وأسلوب مجع .السببية املقارنةنوع البحث 

لتحليل أثر بني  SPSS for windows evaluation version 20وتستخدم الباحثة . الواثئقو 
 اخللفية الدراسية للتالميذ و نتائج تعلم اللغة العربية.

الدراسية للتالميذ يف الفصل السابع يف املدرسة  اخللفيةتدل نتائج البحث أن 
خلفية  التالميذ لدى عشرة فئات. ومعظم ة اإلسالمية احلكومية بباتو تتكون علىاملتوسط

من  نتائج البحث الذي قام به الباحثإَل ونظرا . العامة املدرسة االبتدائيةالدراسية من 
أدىن  تلميذا حيصل على نتائج التعلم حتت املعايري املعينة. وكان 27أن  تلميذا 74

 .93ات و أعلى الدرج 55الدرجات 
 مطلقةقيمة ( تدل على one way anova) واحدة أنوفاالطريقة حتليل ال

وهذا يعين أن هناك  .Ho رفض  0،002 < 0،005مطلقة قيمة . وإن كانت 0،002
 .تعلم اللغة العربية نتائج على اخللفية الدراسية للتالميذأتثري 
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ABSTRAK 

Nur’aini, Nimas Safriyanti. 2017. Pengaruh Latar Belakang Akademik Peserta 

Didik Terhadap Hasil Belajar Bahasa Arab di Madrasah Tsanawiyah Negeri Batu. 

Skripsi, Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, 
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Kata Kunci: Latar Belakang Akademik Peserta Didik, Hasil Belajar Bahasa Arab 

 

Peserta didik di setiap sekolah memiliki latar belakang akademik yang 

berbeda. Latar belakang yang dimaksud yaitu latar belakang akademik sebelum 

masuk Madrasah Tsanawiyah. Latar belakang akademik tersebut meliputi lulusan 

Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Dasar. Peserta didik yang berasal dari Sekolah 

Dasar merasa kesulitan dalam pelajaran Bahasa Arab. Fenomena ini menyebabkan 

permasalahan dalam proses pembelajaran Bahasa Arab. Tujuan dalam penelitian 

ini adalah untuk mengetahui latar belakang akademik peserta didik dan hasil 

belajar Bahasa Arab serta pengaruh latar belakang akademik peserta didik 

terhadap hasil belajar Bahasa Arab di Madrasah Tsanawiyah Negeri Batu. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dan 

peneliti menggunakan jenis penelitian kausal komparatif atau ex post facto. 

Adapun teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara, angket dan 

dokumentasi. Peneliti menggunakan aplikasi SPSS for windows evaluation 

version 20 untuk menganalisis pengaruh antara latar belakang akademik peserta 

didik dan hasil belajar Bahasa Arab. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang akademik peserta 

didik kelas 7 di Madrasah Tsanawiyah Negeri Batu terdiri dari 10 kategori. 

Mayoritas peserta didik memiliki latar belakang akademik dari Sekolah Dasar. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dari 74 peserta didik, 

terdapat 27 peserta didik mendapat hasil belajar di bawah Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM). Nilai terendah yaitu 55 dan nilai tertinggi yaitu 93. 

Analisis one way anova menunjukkan nilai signifikansi 0,002. Nilai 

signifikansi 0,002 < 0,005 maka Ho ditolak, ini berarti bahwa terdapat pengaruh 

latar belakang akademik peserta didik terhadap hasil belajar Bahasa Arab.   
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ABSTRACT 

Nur’aini, Nimas Safriyanti. 2017. The Influence of Academic Background of 

Students on Their Arabic Language Learning Achievement at Madrasah 

Tsanawiyah Negeri Batu. Thesis, Arabic Education Department, Faculty of 

Tarbiyah and Teacher Training, State University of Maulana Malik Ibrahim 

Malang.  

Advisor: Ahmad Mubaligh, M.Hi. 

Keywords: Academic Background of Students, Arabic Language Learning 

Achievement 

Students in every school has different academic background: previous 

school where they studied before the get enrolled into Madrasah Tsanawiyah. The 

academic background includes Madrasah Ibidaiyah or Elementary School. 

Usually, students who comes from Elementary School encountered difficulties in 

Arabic learning. This phenomenon results in problems in the Arabic learning 

process. The purpose of this research is to know the academic background of 

students, their Arabic language learning achievement, and the influence of the 

academic background of the students on their Arabic language learning 

achievement in Madrasah Tsanawiyah Negeri Batu. 

The method of this research is quantitative method with causal 

comparative or ex post facto approach. The data collection techniques are 

observation, interview, questionnaire, and documentation. The researcher uses 

SPSS for windows evaluation version 20 to analyze the effect of the academic 

background of students on their Arabic language learning achievement. 

This research shows that the academic background of the seven graders in 

Madrasah Tsanawiyah Negeri Batu is divided into 10 categories. Most of them 

came from Elementary Schools. The research conducted on 74 students shows 

that 27 of them achieved low score under MMC (Minimum Mastery Criteria). The 

lowest score is 55 and the highest score is 93. One Way Anova analysis shows 

that the significant value is 0,002. The significance value 0, 002 < 0,005 shows 

that Ho is rejected, which means there is influence of academic background of the 

students on their Arabic language learning achievement.  
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 الفصل األول

 اإلطار العام

 خلفية البحث -أ
التالميذ يف كل مدرسة لديهم خلفية الدراسة خمتلفة. اخللفية املقصودة هي 
خلفية الدراسية قبل دخول مرحلة املتوسطة، كما التالميذ يف املدرسة املتوسطة 

ذه املدرسة لديهم خلفية الدراسة خمتلفة احلكومية بباتو. التالميذ الذين يدرسون يف ه
وهي من خرجيي املدرسة اإلبتدائية االسالمية والعامة. لديها املدرسة سياسة اخلاص 
وهي مزيج املدرسة بني خرجيي املدرسة اإلبتدائية االسالمية والعامة أصبحت جمتمعة 

يوجد فصل واحدة. ال يوجد فصل خاص خلرجيي املدرسة اإلبتدائية العامة وكذلك ال
خاص خلرجيي املدرسة اإلبتدائية االسالمية. وهذا يعين هناك خمتلط التالميذ من 

 خرجيي املدرسة اإلبتدائية العامة وخرجيي املدرسة اإلبتدائية االسالمية لكل فصل.
هناك خالفات بني خرجيي املدرسة اإلبتدائية العامة وخرجيي املدرسة 

املدرسة اإلبتدائية اإلسالمية الذين درسوا اللغة  اإلبتدائية االسالمية. وهناك خرجيي
العربية يف مدرستهم. وهناك خرجيي املدرسة اإلبتدائية العامة الذين يعيشون يف 
املعهد، وهناك أيضا توجد خرجيي املدرسة اإلبتدائية العامة الذين درسوا يف املدرسة 

م، وخاصة يف تعليم اللغة الدينية. وهذه الظاهرة تسبب إلىى املشكلة يف عملية التعلي
العربية. وابلنظر إَل اللغة العربية مواد إجبارية يف عملية التعليم يف املدرسة املتوسطة، 
وبناء على هذه الظاهرة، فتتطلب املدرسة مجيع التالميذ للمشاركة درس اللغة العربية. 

من قبل فبعضهم  التالميذ الذين من املدرسة اإلبتدائية العامة وَل يعرف اللغة العربية
يشعرون بصعوبة يف تكيف تعليم اللغة العربية. وبعضهم الذين عرفوا اللغة العربية يف 

 1مدرستهم، ال يشعرون ابلثقة مع قدراهتم.
 تلك املشكلة  كما قال:  

                                                           
 .2017اإلسالمية احلكومية بباتو يف الشهر مارس نتيجة املالحظة يف املدرسة املتوسطة  1
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يف حايدير أن املعرفة اليت متلكها  (Winkel)يوضح وينكيل  (1
 وع جديد.التالميذ يف وقت سيشبِّت ما تعلمه إذا يواجه موض

يف حايدير إذا جمال من اخلربة وفقا خبلفية  (Abror)يوضح ابرار  (2
الدراسة السابقتها التالميذ ميكن ان يستطيع التالميذ للقدرهتا 

 بسرعة أيضا. 
 أكانوا سواء, دينهم أمور يف املسلون هبا يعامل اليت اللغة هي العربية اللغة

ة العربية يف وزير الدين أن تعليم اللغة وفقا ألهداف تعليم اللغ 2.ال أم, يتكلموهنا
العربية مهم جدا. ومن تعليم اللغة العربية ميكن أن تساعد املتعلمني على فهم القرآن 
واحلديث والكتب اللغة العربية املتعلقة بدين اإلسالم. القرآن الكرمي مصدر التوجيه 

ة فهم اللغة العربية، للمسلمني يف كل األشياء، ولذلك جيب الطالب يف املدرسة العالي
ألن القرآن أنزل على النيب حممد ابللغة العربية. قال تعاَل : إان أنزلناه قراان عربيا 

 3لعلكم تعقلون.
تعد اللغة العربية من أعظم اللغات السامية فلهاشأن عظيم و مكانة سامية 
 بني لغات العلم ملا تتميز به من خصائص كل خاصية منها تعد دافعا لنشرها و

تعلمها، فإهنا البد أن ينظر إليها بعني االعتبار على أهنا إحدى اللغات العظمى يف 
 4العاَل.

اختار الباحث موضوع هذا البحث يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية 
احلكومية ابتو ألن التالميذ فيها حيصلون اإلجنازات الكثرية. أكادميية  كانت أم غري 

الكثرية يف جمال اللغة العربية منها البطل األول  أكادميية. وقد حصلوا اإلجنازات
مبدينة ابتو . وكان  AKSIOMA والثالث يف مسابقة خطابة ابللغة العربية يف برانمج  

على مستوى جاوى  AKSIOMAالفائز ملسابقة خطابة ابللغة العربية يرسل إَل 
 .مبدينة كاديري  2017الشرقية  سنة 

                                                           
 .35. ص, الثانية الطبعة(, 199٦, املصرية النحضة كتب:  مكان بدون, )الدينية والرتبية العربية  اللغة تدريس طرق, عطا حممد إبراهيم 2
 2، ص. 2005، جاكرات، 12القرأن الكرمي شامل القرأن، سورة يوسف:   3
 4، ص. 2010، ماالنق، ير منهج تعليم اللغة العربيةتطو أوريل خبرالدين،   4
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حيصل التالميذ اإلجنازات يف مشابقة  وإضافة  إَل ذلك يف نفس الوقت
اخلطابة اللغة العربية على مستوى املدرسة املتوسطة يف برانمج شهر اللغة يف مدرسة 

Bilingual  الثانوية اإلسالمية احلكومية يف ايتو. و املدرسة املتوسطة اإلسالمية
الفصل واختيار  .احلكومية ابتو هي  مدرسة وحيدة بكوهنا مدرسة حكومية يف ابتو

السابع ابعتباره موضوع البحث ألن بعض التالميذ فيه من املدرسة اإلبتدائية 
احلكومية الذين ال يتعلمون اللغة العربية ونظرا ملا هذا جيعل الباحث الطلبة  يف 

 .الفصل السابع كموضوع البحث
وكون خلفية دراسة التالميذ تظهر املشكالت اليت يوجهها التالميذ حىت 

للبحث ملعرفة اسرتاتيجية املعلم واملدرسة يف معاجلة هذه املشكالت.  أصبحت مهمة
وكذلك ملعرفة أتثري خلفية دراسة التالميذ على نتائج تعلم. أهم الشيء يف العملية 

أنه  عملية تسمح للشخص  Gagne  يعرف غوغينهو التحويل اإلجيايب. و  التعلمية
جديد أو لتطبيق على مشكلة  أن يستخدم االستجابة املدروسة السابقة  حلال

 .جديدة
لتسهيل التعلم وتفصيله يف  الذيالتحويل اإلجيايب نقل التعلم املاضي 

وهناك عوامل يف عملية التحويل اإلجيايب  ومنها )أ( العملية التعليمية  .املستقبل
والتعلمية و )ب( نتائج التعلمم السابقة و )ج( املواد واحملتوى يف جمال الدراسة أو 

راءات العمل املتبعة والسلوك املطلوب )د( وعوامل ذاتية من الطلبة و )ه( وجهود إج
املدرسني وسلوكهم. وإضافة إَل ذلك،  حيدث التحويل اإلجيايب بعد ما ينظم الطلبة 
حمتوى الدرس ابالجتهاد. وكان جناح اإلدارة يتعلق ابتشجيع التعلم والرتكيز على 

 .العناصر املتطابقة
إَل مشكالت يف تعليم اللغة  املختلفةة الدراسية للتالميذ تؤدي اخللفي

العربية يف الفصل. ومنها قلة ثقة النفس عند التالميذ الذين خترجوا يف املدرسة 
اإلبتدائية احلكومية وليس هناك الرغبة يف نفس التالميذ لتعليم اللغة العربية وكذلك 

لى املدرس أن خيتار الطريقة ليس هناك التشجيع أيضا يف نفس التالميذ. ولذا، ع
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التعليمية واالسرتاجية التعليمية املناسبة. وهذه احلالة تسبب بطيئ عملية تعليم اللغة 
 العربية.

ومن التعريف السابق  أن خلفية التعليم الداعمة تساعد العملية التعليمية 
ان نتائج فة تصبحلالتالية. وإضافة إَل ذلك، إن مادة الدورس و خلفية التعليم املخت

ولذا، فالباحث يقوم إبختاذ العنوان "أتثري اخللفية الدراسية للتالميذ  التعليم اجملتلفة.
 على نتائج تعلم اللغة العربية يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية بباتو".

 
 أسئلة البحث -ب

  اإلسالمية املتوسطة املدرسة السابع الفصل يفدراسية للتالميذ ال اخللفية كيف -1
 ؟بباتو احلكومية

  اإلسالمية املتوسطة املدرسة السابع الفصل يف العربية اللغة تعلم نتائج كيف -2
 بباتو؟ احلكومية

 الفصل يف العربية اللغة تعلم نتائج علىدراسية للتالميذ ال اخللفية أتثري كيف -3
 بباتو؟ احلكومية  اإلسالمية املتوسطة املدرسة السابع

 

 أهداف البحث -ج

  اإلسالمية املتوسطة املدرسة السابع الفصل يفدراسية للتالميذ ال يةلفملعرفة اخل -1
 .بباتو احلكومية

  اإلسالمية املتوسطة املدرسة السابع الفصل يف العربية اللغة تعلم نتائجملعرفة  -2
 .بباتو احلكومية

 الفصل يف العربية اللغة تعلم نتائج على دراسية للتالميذال اخللفية أتثريملعرفة  -3
 .بباتو احلكومية  اإلسالمية املتوسطة املدرسة السابع
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 فرضية البحث -د

البحث الىت يرميها الباحث سابقة فيقدم فروض البحث  أسئلةابتداء من 
 السابع الفصل يف العربية اللغة تعلم نتائج ودراسية للتالميذ ال لفيةيعىن التأثري بني اخل

 :مها بباتو احلكومية  اإلسالمية املتوسطة املدرسة
1- 1H  = يف العربية اللغة تعلم نتائج ودراسية للتالميذ ال لفيةبني اخل أثروجود 

 .بباتو احلكومية اإلسالمية املتوسطة املدرسة السابع الفصل

2- 0H  = يف العربية اللغة تعلم نتائج ودراسية للتالميذ ال اخللفية بني أثرال توجد 
 .بباتو ةاحلكومي اإلسالمية املتوسطة املدرسة السابع الفصل

 

 أمهية البحث -ه
 هي: البحثهذه  أمهية

  العربية اللغة ملعلمي -1

 خلفية  عن عارفا املعلم يكون كي  كاملعلومات  البحث هذا يستخدم
 التعليم طرق لتحديد املعلم املعلومات هذه تساعد ولذا دراسة التالميذ

 للطلميذة الدراسي التحصيل  بتنمية املناسبة واسرتاتيجياته

 للمدرسة -2

 نوعية لتنمية القرار حتديد يف الداعمة كاملعلومات  البحث هذا خدميست
 املدرسة يف التعليم

 للباحث -3

  التطبيقية العملية يف النظرايت الختبار كالوسيلة  البحث هذا يستخدم
  الرتبوية والعلوم الرتبية بكلية والتعليم العربية اللغة تعليم قسم يف التعلم منذ

 للطلبة -4

 ابلبحث يقومون الذين للطلبة  كاملراجع  البحث هذا يستخدم
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 البحث حدود -و
 يف األمور اآلتية : البحثحتدد الباحثة هذا 

 احلد املوضوعي -1
أتثري اخللفية الدراسية للتالميذ على نتائج تعلم حتدد الباحثة املوضوع يف 

 اللغة العربية يف الفصل السابع.
 احلد املكان -2

 بباتو يف الفصل السابع.املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 
 احلد الزمين -3

مايو  25حىت  2017أبريل  25هذا البحث تقوم الباحثة به من التاريخ 
2017. 

 
  املصطلحاتحتديد  -ز

 أتثري -1
 هنا ابلتأثري واملراد 5 .أثرا فيه ترك مبعىن أتثريا – يؤثر – أثر كلمة  من لغة

 اللغة التعلم نتائج يف لفية الدراسية للتالميذاخل أثر أو الشيء إَل الشيء أثر
 .العربية

 خلفية دراسة التالميذ -2
اخللفية املقصودة هي خلفية الدراسة قبل دخول مرحلة املتوسطة، كما 

 التالميذ يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية بباتو.
 التعلم نتائج -3

 مبعىن السلوك التغيريات عملية من التالميذ عليه ماحصل هو التعلم نتائج
 كلِّ   تشمل حىت سلوك, موقوفة, مهارة, مبعلومات معلِّق السلوك أحسن تغيري

  .كاملة  شخصيته السمة

                                                           
  3 ص ،(1977 املشرق، دار: بريوت) ،واألعالم اللغة يف املنجد معلوف، لويس 5
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 بباتو احلكومية اإلسالمية املتوسطة املدرسة -4

أرينج أرينج بداداف  4رقم  فارانويودا هي املدرسة اليت تقع يف شارع 
 رجيو جون رجيو ابتو 

 
 السابقة الدراسات -ح

 1اجلدول 
 ة السابقة والدراسة اليت أدهتا الباحثةاملقارنة بني الدراس

اسم  النمرة
 الباحث/ة

 االختالفات التشبهات موضوع البحث

 اجناز بني اإلرتباط األمم حافظ -1
 إبن ألفية حتفيط
 ونتيجة مالك
 اللغة دراسة
 فتوحية مبدرسة
 اإلسالمية العالية

 دماك مراجنني

 نتيجةيبحث عن 
 مبدرسة اللغة دراسة
  .ميةاإلسال العالية

هذا البحث هو 
عن حبث 

 بني اإلرتباط
 ألفية حتفيط اجناز
 مالك إبن

 دراسة ونتيجة
 مبدرسة اللغة

 العالية فتوحية
 اإلسالمية

 دماك مراجنني

املقارنة بني نتائج  ولدة املربورة -2
تعلم اللغة العربية 

لدى التالميذ 
الساكنني يف 

نتائج تعلم يبحث عن 
اللغة العربية و خلفية 

 الدراسة

يبحث هذا 
البحث عن 
املقارنة بني نتائج 
تعلم اللغة العربية 
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املعهد وغري 
الساكنني به يف 
املدرسة الثانوية 

إلسالمية أبو ذرِّ ا
 ببوجونيغارا

لدى التالميذ 
الساكنني يف 
املعهد وغري 
الساكنني به يف 
املدرسة الثانوية 
اإلسالمية أبو ذرِّ 

 ببوجونيغارا
و استخدمت 
الباحثة منهج 
البحث املقارنة 
بتحليل االحصاء 

Uji T. 

العالقة بني اخلربة  عملية صفا -3
التعلمية و 
حصيلة تعلم 
للطلبة يف قسم 
تعليم اللغة العربية 
جبامعة موالان 
مالك إبراهيم 

 ماالنج

يبحث هذا البحث 
اخلربة التعلمية و عن 

 حصيلة تعلم للطلبة

هذا البحث هو 
العالقة عن حبث 

اخلربة  بني
علمية و الت

حصيلة تعلم 
للطلبة يف قسم 
تعليم اللغة العربية 
جبامعة موالان 
مالك إبراهيم 

 ماالنج
تستخدام الباحثة 
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يف هذا البحث 
هو املنهج 

الوصفي 
التحليلي 

 ابملدخل الكمي

نينجروم  -4
 والنداري

أمناط تعلم الطلبة 
وأثرها على نتائج 
تعلم اللغة العربية 
)دراسة وصفية يف 

ملتوسطة املدرسة ا
اإلسالمية 

احلكومية تورين 
 مباالنج(

يبحث هذا البحث 
نتائج تعلم اللغة عن 
 العربية

يبحث هذا 
البحث عن 
أمناط تعلم الطلبة 
وأثرها على نتائج 
 تعلم اللغة العربية

استخدمت هذا 
البحث هو 
منهج الوصفي 

 ابملدخاللكمي

ية دراسة أتثري خلفالبحث  تعملموقف يف هذه الدراسة أن الباحثة  
يف الفصل السابع يف املدرسة  يقع هذا البحثو  التالميذ على نتائج التعلِّم اللغة العربية.

  .املتوسطة احلكومية بباتو
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 فصل الثاينال

 اإلطار النظري

  خلفية الدراسية -أ
 مفهوم خلفية الدراسية -1

وتتكون  .خلفية الدراسية هي جتارب  يكتسبها الشخص من برانمج التعلم
و )ج( سلوك  من )أ( املعرفة اى الشيء يتعلق  ابإلدراك و)ب( املوقفالتجارب 

 .كريتش  وكروتشفيلد و ابالشي، إن اختالف املعرفة يسبب التفكري  . وقالمعني
ستؤدي إَل تطوير املعرفة املختلفة ألن تطور  املختلفةولذا، أن خلفية التعليمية 

 .املعرفة وفقا لتجارب التعلم احملصولة
 ملتعلقة خبلفية الدراسيةالنظرية ا -2

وإن معرفة الطلبة  .نقل التعلم نظريةالنظرية املتعلقة خبلفية الدراسية هي 
ومهاراهتم نتيجة التعلم املاضية وميكن أن تؤثر يف العملية التعليمية التالية. وهذا 

أن نقل التعلم هو أتثري نتائج  Slametoوقال سالميتو  6احلال يسمى بنقل التعلم.
احملصولة املاضية يف عملية التعلم ونتائجه يف وقت الحق. نقل التعلم هو نقل  التعلم

 7نتائج التعلم احملصولة على العملية التعليمية اليت يتم القيام هبا.
 Edward" يعرفه transfer of learning/وأول اصطالح "نقل التعلم

Thorndike dan Robert S. Woodworth (1901ومها يستكشفان كيف ) ية الناس
أى نظريتهما أن نقل التعلم  يعملون نقل التعلم يف سياق واحد إَل آخر متشابه.

 8يتعلق بنسبة وظيفة التعلم وظيفة النقل يف الظروف متشاهبة.

                                                           
6 Muhibbin Syah, Psikologi Belajar, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 159. 
7 Muchlis Sholihin, Psikologi Belajar PAI,(Pamekasan: STAIN Pamekasan Press, 2006), hlm 51. 
8 Danim Sudarwan, Psikologi Pendidikan (Dalam Perspektif Baru), (Bandung: Alfabeta, 2010), 

hlm 189. 
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ومما سبق ذكره أن نقل التعلم نقل أتثري املهارات املدورسة السابقة إَل 
د درسوا علم النحو يف املعهد  املهارات التالية على سبيل املثال التالميذ الذين ق

 كانت معارفهم تؤثر يف تعليم اللغة العربية.
وهو عاَل علم النفس التعليم إن النقل يف التعلم ينقسم إَل أربعة  وقال غاغن
 9أنواع وهي كما يلي:

 النقل اإلجيايب (1
نقل يؤثر يف أنشطة التعلم التالية جيدة. وميكن أن حيدث التحويل 

لطلبة عندما يساعد املعلم التعلم يف بعض احلاالت املعينة اإلجيايب يف نفس  ا
( إن 1985وقال ابرلو ) .اليت تسهل على الطالب للتعلم يف حاالت أخرى

نقل التعلم هو التعلم يف التعلم يف حال واحد  ميكن أن يساعد التعلم يف 
 حال أخر.

 النقل السليب (2
حيدث التحويل  نقل يؤثر يف أنشطة التعلم التالية سيئة. وميكن أن

اإلجيايب يف نفس  الطلبة عندما يتعلم يف حالة معينة هلا أتثري ضار على 
وقال دانيال لينوكس ابرلو وهو  .املهارات/ املعرفة املكتسبة يف حاالت أخرى

( أن التعلم يف حالة واحدة له أتثري ضار يف 1985عاَل علم النفس التعليم )
 .حاالت أخرى

 النقل العمودي (3
قد حيدث نقل  ر يف أنشطة التعلم أو املعرفة أعلى جيدة. ونقل يؤث

عمودي داخل الطالب عند ماكانت املواد التعليمية املدروسة يف حال معني 
 .تساعد الطالب على إتقان املعرفة / املهارات العليا / املعقدة

 
 

                                                           
9 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya Offest,  2010), hlm. 165-166. 
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 النقل اجلانيب (4
ية جيدة النقل اجلانيب يؤثر يف أنشطة التعلم املعرفة / املهارات متساو 

.وحيدث التحويل اجلانيب يف الطالب إذا كان قادرا على استخدام املواد 
املدروسة لتعليم املواد املعقدة يف حاالت أخرى. وكان حتويل املكان والوقت 

 الينقصان نوعية نتائج تعلم  الطلبة.
 العوامل اليت أتثّر على نقل التعلم -3

 ة، هم كما يلي:إنِّ العوامل اليت أتثِّر على نقل التعلم كثري 
املعرفة اى أن الطالب الذكي قادر على التحليل ونظر االتصال املنطقي.   (1

وكذلك النموذج األصلي أو قاعدة القانون.  املتشاهبة  وأنه يرى العناصر
 .أن يسهل ذلك للنقلولذا، ميكن 

السلوك، و على رغم أن الناس يفهمون شيئا ما وعالقته مع غريه، ولكن  (2
 .السلوك السليب فلم يتم  النقل وابلعكس سلوكهم يدفعون

على  .املواد التعليمية ، وعادة كانت املواد التعليمية اجملاورة تسهل على النقل (3
سبيل املثال: الرايضيات مع اإلحصاء وعلم النفس مع علم االجتماع تسهل 

 .على النقل
الطلبة طريقة تقدمي املدرسني، كان املدرسون الذين يتعلقون  دراستهم حبياة  (4

 احلقيقية تسهل على النقل.
 

 التلميذ -ب
 مفهوم التلميذ -1

 سنة 20 الرقم اإلندونيسية اجلمهورية لقانون العام القرار عند التلميذ
 الكفاءة تنمية حياولون الذين اجملتمع أفراد هو الوطين التعليم نظام عن 2003
 . وأنواعه ومراحله التعليم وسلية على املتوفرة التعليمية العملية خالل من  النفسية
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 يصبح حىت التعليمية والعملية التعليم نظام يف يدخل عنصر هو التلميذ
 أن ميكن التعليم جمال يف عصرا وبصفته. الوطين التعليم ألهداف وفقا مؤهل أنسان

 .الرتبوي واملدخل النفسي واملدخل االجتماعي املدخل منها املدخل أنواع من يري
 أفراد ليصبحوا املستعدين اجملتمع أفراد هم لميذالت االجتماعي املدخل من

 حوله واجملتمع العائلية البيئة يف كان  إنه اجملتمع يف أفراد بوصفه . املفضلني اجملتمع
 عاَل يف مستعدا يكون لكي ما وقت يف االستعداد إَل حيتاج وإنه. العام واجملتمع
 احلال هذا يف. املدرسة يف واجملتهع األسرة من االجتماعية احلياة وبدأت. العمل
 يقوم ذلك َل إضافة. املدرسة يف واجملتمع واملعلمني زمالءه مع مبعاملة التلميذ يقوم

 التعليمية العملية خال من فقليال قليال للدراسني احلسنة القيم بغرس املدرس
 .  املباشرة واخلربات

 لبشريةا  الكفاءات له منو حي كائن  هو التلميذ النفسي دخلامل انحية من
 وهذه. واملادية االجتماعية والقدرات واالحتياجات واالهتمامات امليول مثل

 املدرسة يف والتعلمية التعليمية العملية خالل من التطوير إَل  حمتاجة  الكفاءات
 انحية من الكمية النوعية يف تغيريا اإلنسان تطور ويصور. كامال  إنساان ليكون
 تنمية املثال سبيل على عامة التطورات وهذه. ءةوالكفا والوظيفة والقدرة الشكل
 .البعض بعضها مع املرتابطة والروحي والعاطفي واالجتماعي الذكاء

 على احلصول إَل حتتاج اليت معينة متطلبات هلا املراهقة مرحلة يف التلميذ
 على البحوث نتائج  وتدل .املدرسة يف التعليمية العلمية خالل من اإلشباع

 :وهي متطلبات عشرة  من تتكون دارسنيال احتياجات
 املدرسة يف والنجاح التعلم (1

 الصحة من والتنمية النمو (2

 االجتماعية املهارات  (3

 واملرأة الرجل بني العالقة  (4

 تعديل مواقف  (5
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 احلياة فلسفة على معرفة   (٦

 األسرية واحلياة الزواج  (7

 واألمن واإلنفاق  األموال مسألة  (8

 العاَل يف والسالم التفاهم  (9

 الفاعلي واملواطن الشعب عن تفاهمال (10

 موافقة تدرجييا، ولكن واحد، وقت يف به القيام ميكن ال االحتياجات وهذه
 . األخرى اجلوانب يف التطورات على

 احلقوق له مهما عنصرا التلميذ يضع أنه  يعىن الرتبوي املدخل انحية من
 أن الوطين التعليم نظام نقانو  يف .واملتكامل الشامل التعليم نظام إطار يف والواجبات

 :يلي كما  احلقوق دارس لكل
 وقدراته مبيوله  مناسبة معاملة على حيصل أن (1

 الكفاءات لتنمية إما املستمر التعليم أساس على التعليمي الربانمج يف يشارك أن (2
 املقرور املعني التعليم مستوى اعرتاف على للحصول وإما النفسية

 على موافقة وغريها الدراسية واملنحة ميةالتعلي التسهيالت على حيصل أن  (3
 املستخدمة الشروط

 القبول شروط على موافقة أعلى مستوى أو موازية تعليمية وحدات إَل ينتقل أن (4
 املرجوة تعليمية وحدة يف الدارس من

  التعلم نتائج من تقييم ال على حيصل أن (5

 احملدد الوقت من سابق وقت يف التعليمي الربانمج يكمل أن  (٦

 للعجز اخلاصة احلذمات على حيصل أن (7

 جيب الذي التلميذ االعرتاف كيف  واضحا وكان  ذكره سبق ما على نظراو 
 .10املدارس يف التعليمية العملية يف املدرس به يقوم أن

 موافقة التعليمية احلذمات حيصل أن فرد أو كشخ  التلميذ فسري أن وميكن
 11.املعلمني من الدرس ويقبل يويرق ينموي أن ليكون على والقدرات امليول على

                                                           
10 Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 7-8 



15 
 

 
 

ومن العبارات السابقة أن التالميذ أشخاص حيصلون على التعليم من 
املدرسني ليكونوا أحسن اإلنسان من انحية املعارف والدين أم من انحية السلوك 

 واملهارات.

 التلميذ تعرف -2

 انحية من وإما النمو انحية من إما حاهلم ملعرفة التلميذين املعلمون يعرف
 وطريقة التعليمية املواد يتعينوا أن للمعلمني ميكن حاهلم معرفة وبطريقة .فعالية التطور
 .مشكالهتم حل يف يساعدوا أن للمعلمني ميكن ذلك إَل إضافة. املناسبة التعليم

 املشكالت حل على مساعدهتم التعليم يف التلميذ يواجهها اليت الصعوابت
 الفردية الفروق وخدمة الفصل يف اطاالنضب وتنظيم واالجتماعية الشخصية
 املعلمني وأنشطة التلميذ تعلم وتقدم التعلم نتائج وتقييم التوجيه وتوفري للطالب،
 12.التلميذ بشخصية املرتابطة اآلخرين

 كما  ومنها عديدة فوائد له خصائصه دراسة أو الدارس على التعرف
 :13يلي
 شرط مبثابة وَلاأل التلميذ كفاءات  عن مفصل شامل تصور على حنصل (1

 اجلديدة املواد من املعلم ويرجو. تسليمها سيتم اليت اجلديدة للمواد أساسي
 املواد أفضل ألن التعليمية العملية يف للطالب جدا صعبة أو جدا سهلة ليست

 التلميذ تعلم نتائج تكون أن يرجى هبذا. السابقة استمراركفاءاهتم اجلديدة
 .شاملة حمصولة

 للمدرس ميكن  وهبذا. التلميذ ابخربات يتعلق عما ملشا تصور على حنصل (2
. له مألوفة غري ليست التوضيحية والرسوم واألمثلة للطالب كثرية  مادة يقدم أن

 .املعلم يقدمها اليت الدروس يقبل أن التلميذ يستطيع ولذا

                                                                                                                                                               
11 Eka Prihatin, Manajemen Peserta Didik, (Bandung: ALFABETA, 2011), hlm. 4 
12 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), hlm. 101 
13 Oemar Hamalik, Perencanaan Pengajaran Berdasarkan Pendekatan Sistem, (Jakarta: PT Bumi 

Aksara, 2002), hlm. 38-40 
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 مثل عائلته وخلفيات للطالب والثقافية االجتماعية اخللفية نعرف أن ميكننا (3
 بتطوره تتعلق وغريها واالقتصادي االجتماعي ومستوى لوالديه عليمالت مستوى
 املناسبة التعليمية املواد يقدم أن للمعلم ميكن ولذا. العقلي االجتماعي العاطفي
 .الفعالية ابلطريقة

 الروح انحية من أو اجلسم انحية من إما وتنميته التلميذ منو نعرف أن ميكننا (4
 يصمموا أن للمدرسني ميكن وهبذا. تعلمه وطريقة تعلمه جناح يف يؤثران ألهنما
 الوزن منو مثل البشرية النمو إَل يشري النضج وأما. هبم املناسبة التعليم خطة

 .وغريها والصوت، العضالت، وحجم والطول

 أوالتعلم التدريب نتيجة هي واجلاهزية معينو سلوك ظهور قبل اجلسم تغيري ويتم
 العمر مثل ابجلوانب  يتم الفرد واختالف.  اثةالور  هو النضج بينما والنضج،
 واختالف. اجلسمية واخلالفات الروحية والقدرة االجتماعية، والطبقة واجلنس

 ميكن الفرد ابختالف تتعلق معلومات على نظرا.  الذكائية ابلكفاءة يتم الروح
 هل ميكن ذلك إَل وإضافة. احلاضر زمن يف التلميذ تعلم نتائج عن ينبؤ للمعلم

 .التعليم نوعية يصلح أن

. وهبذا يستطيع املعلم أن يتعني ويصمم االسرتاجية التلميذأن نعرف احتياجات  (5
 املناسبة حلد احتياجاته فرداي كانت أم جمموعة.

كلها. ويكون تطوير اجلانب   التلميذأن نعرف مدى املعلومات اليت حيصلها  (٦
 ومات اجلديدة املناسبةاملعريف واإلدراكي من الدرس أساسا يف تصميم املعل

حتريراي كانت أم شفواي. وتكون  التلميذأن نعرف مدى الكفاءة اللغوية من  (7
مدى الكفاءة اللغوية أساسا يف تقدمي املواد التعليمية السهولة واملفهومة 

يف  التلميذللدارسني. إضافة إَل ذلك أن املعلم يستطيع أن يكيف كفاءة 
 اللغوية كي يقع اإلتصال بينهما.

 يف أساسا يكون احلال وهذا. التلميذ شخصية من والقيمم السلوك نعرف أن (8
 التعليمية العملية يف التلميذ مشاركة به يقوم الذي التعليم تصميم
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األخرى اليت وجب علينا أن نعرفها ولكن لسهولة  اجلوانبحقيقة هناك 
 :14الدراسة يف هذا البحث فاجلوانب املذكورة تنقسم إَل ما يلي

 اجملتمع خلفية -أ
تؤثر الثقافة اإلجتماعية حول حياة التلميذ يف سلوكه. ولذا لكل 
التلميذ له سلوك متنوع من انحية الدين والسياسة واإلجتماع وطريقة معاملته. 
وكذلك ختتلف خربات التلميذ الذي يعيش يف القرية عن التلميذ الذي يعيش 

 املدرسة وحول املدرسة يف يف املدينة. إضافة إَل ذلك تؤثر تسهيالت التعليم يف
راي التلميذ وتشجيعه وميوله وسلوكه من أنواع اجلوانب احلياتية. ولذا لكل 

 اجملتمع يؤثر يف التلميذ من انحية خمتلفة حىت تكون له شخصية خمتلفة.
 خلفية األسرة  -ب

تكون حالة األسرة مؤثرة يف عاطفة التلميذ وتكييق إجتماعه وميوله 
راكه يف املدرسة. إذا يشعر التلميذ ابلكآبة و غري األمن وسلوكه وأهدافه وإد

واليأس فصيبه املشاعر الغريبة يف املدرسة. وكذلك ميوله يف البيت تظهر ميوله 
يف املدرسة. إضافة إَل ذلك تكون مكانة األبوين وحالة إقتصادمها وثقافتهما 

ويف املدرسة حىت األسرتية ونظام الدين وغريها مؤثرة يف سلوك التلميذ وأهذافه 
يشعر املعلم ابلصعب يف تعريفه. ولذا ينبغى للمعلم أن نعرف حالة التلميذ 
وظروفه ليكون أن يستطيع تصميم األنشطة املناسبة عنده ألن أتثرياألسرة 

 اليتعني جناح التلميذ بل من حالة البيئة املدرسية
 مدى الذكاءات  -ج

تعلم التلميذ.  ومدى  تكون نتائج إختبار الذكاء أساسا تصور كفاءة 
 على مقسوما MA  = العقلي والعمر.  العقلي العمرذكاء التلميذ تتكون من  

التلميذ  كان  إذا. املتوسط الذكاء إَل 100 ذكاء ويدل. (CA) الزمين العمر
 كان  إذا ولكن  140 حول  متوسط ذكاء مستوى على يدل سنوات 5 يبلغ

 شمليو .  80 حول متوسط كاءذ  مستوى على يدل سنوات 4 يبلغالتلميذ 
                                                           
14 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), hlm. 101-105 
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 على والقدرة احلروف، معىن حول البنود على الثانوية املدرسة الذكاء اختبار
  وقال. وخطة تذكر، منطقيا، املشكالت حل على والقدرة األرقام، مع العمل
 والشعور والتشجيع القلق مشاعر يف تؤثر الشخص ذكاء أن Wechsler كسلر
 الذكاء مدى يستخدم و. الذكاء تنمية على ؤثرت البيئية العوامل ألن ابألمن
 .التلميذ جناح لقياس

 نتائج التعلم -د

ينبغى للمعلم أن يعرف نتائج تعلم الدارس وتقدم تعلمه السابق على 
سبيل املثال نتائج تعلم الدارس من املدرسة السابقة . ومن األمور املهمة هي 

لتعلم والتطبيق. وتعرب هذه مفهوم الدارس عن املواد التعليمية واملهارات يف ا
األمور مساعدة املعلم يف معرفة صعوابت الدارس حىت يستطيع املعلم أن ينبؤ 
نتائج تعلم الدارس ألن نتائجه مرتابطة حبالة تشجيعه ونضجه وتكييفه 

 اإلجتماعي.

 ويستطيع املعلم أن حيصل معلومات الدارس من األمورالتالية:
 كته يف األنشطة املدرسيةنتائج التعلم يف املدرسة ومشار  (1

 طبقة االجناز أو تنائج التعلم  (2

 نتائج اجناز املهارة األساسية مثل القراءة والكتابة والرايضيات  (3

مادة الدورس اخلاصة أو مادة الدروس اإلخرى اليت تتعلق ابملادة اخلاصة  (4
 15أو جمال التدريب.

 صحة البدن -ه

درجييا. ألهنما ينبغى للمعلم أن نعرف حالة صحة الدارس ونشأته ت
يؤران يف نتائج التعليم وتكييف إجتماعيته. وإن كان الدارس اليصحح بدنه 
يسبب إزالة شجيعه يف التعلم. وكذلك الدارس هلا مرض الرؤية والسماع 

                                                           
15 Jerrold E Kemp, Proses Perancangan Pengajaran, (Bandung: ITB, 1994), terjemahan Asril 

Marjohan,  hlm. 63 
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الميكن أن يقبل الدرس جيدا السيما جيلس يف الزاوية. وإضافة إَل ذلك ميكن 
 ئج تعلمه غري جيد.للدارس أن لن حيضر إَل املدرسة وتكون نتا

وإضافة إَل ذلك كان تطوير البدن يؤثر يف األنشطة التعليمية. وبطريقة 
معرفة حالة صحته ميكن للمعلم أن يفكر ويساعده  على سبيل املثال حتسني 

 صحة معلومة على املعلم وحيصلطريقة التعليم وتنظيم مكان اجللوس وغريها. 
 الصحة وإدارة املريض وعيادة الطيب ةمساعد من البدين ومنوه وأمراضه الدارس
 .املدرسية

 العالقات بني الشخصية -و
الشامل .  وتكون عالقة  التطورمنط  علىيدل تطور اإلجتماع  

الشخصية مع الزمالء تكوينة املشاعر القانعة واألمن يف املدرسة . وهذا احلال 
جتماعية يؤثر يف تشجيع تعلم التلميذ. إن كان املعلم يعرف االحتياجات اإل

 وملاذا  العزلة حيب الذيالتلميذ  هناك ملاذا التحقيق للمعلم للطالب فيمكن
 يف  الصعوب يصيبه الذيالتلميذ  إَل .عدوانية حيب الذيالتلميذ  هناك

 . االجتماعية العالقات  مشكالت
 االحتياجات الوجدانية -ز

  وحب مقبول  هي للطالب املهمة الوجدانية االحتياجات ومن
. يشعرابليأس فهو حتقق َل وإن االرتياح إَل حتتاج االحتياجات وهذه .واألمن

 خمتلفة وطالب طالب بني النفسية واالضطراابت. االخرى النفسية االضطراابت
 الذيالتلميذ  أن إَل تشري اليت الشائعة األسباب نرى أن  للمعلم ميكن ولكن
 :يلي كما  ابلسلوك معروف الصعب يصيبه
 اآلخرين التلميذين  مع يصاحب أن يريد ال إنه الويق اخلجولة، سلوك (1

    الفصلية األنشطة من العزلة حيب ولكنه

 وغريها اآلخرين على واالستئساد ودفع الصراخ مثل العدواين السلوك (2
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 اآلخرين، على أيضا واعتماد التسول سلوك :مثل  منقاد سلوك (3
 .وغريها الذايت، واالستهالك

  النفسية االضطراابت بسبب اجلسم مآال شدة هو جسدية آالم أعراض (4
 .وغريها والبكم اجللدي والطفح الصداع مثل
 بسبب رمبا املعينة العوامل بعض يسببه  العقلي االضطراب هذا و
 للمعلم ميكن الدارس وجدانية على التعرف خالل من و. املدرسة يف الظروف

 أجل من اجليدة الشخصية الصفات على للحفاظ والتسعى التوجيه تقدمي
 .للتالميذ النفسي االستقرار ضمان

 الشخصية الصفات -ح

 أن ليكونالتلميذ  من  الشخصية الصفات يعرف أن للمعلم ينبغى
 أقرب تصبح الشخصية العالقات ولذا. به الفردي املدخل قيام يستطيع
  املناسبة األنشطة  يعد أن للمعلم ميكن إَل إضافة الفعايل  التعليم وتشجع

 .السيئة الصفات يقلل اجليدة الصفات على  ظوحياف بشخصيتهم
 التعلم ميول أنواع -ط

 التعليمية املواد خيتار أن قبلالتلميذ  ميول  يعرف أن للمعلم ينبغى
 إَل إضافة .للتعلم وتشجيعه املعارف إَل أرشاده يف التعلم خربات  ويصمم

 مثل يعرفها أن للمعلم ينبغى  اليت األشياء من العديد هناك  السابق ذلك
 اليت واملشكالت واالحتياجات والبيت، املدرسة خارج املكتسبة اخلربات خلفية

 .اجلنس حب و الديين واملوقف واهلواايت يواجهوهنا

 األولية التلميذ قدرة -3
 معرفة خالل ومن . احملحقة النتائج يف السابقة األولية التلميذ  قدرة تؤثر

 املهارة أو املعرفة ىمد هو ويعين .تلميذال بداية يثبت أن للمعلم ميكن األولية قدرته
  على حيصل التلميذ يكون قد.entry behavior  معروف وهو التلميذ ميلكها اليت

 . entry behavior إنه  ويقال اجملال نفس يف قدرة له كان  عندما جيدا التعلم نتائج
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 ميذالتل ميلكها أن جيب اليت املهارات أو املعرفة هو entry behavior ولذلك
 entry ك مظاهرة التلميذ وكفاءة .اجلديدة املهارات أو املعرفة يتعلم أن قبل

behavior  متشاهبة ألهنا. فردية بطريقة ملعرفته ولذا. الفردي السلوك هي 
ومما سبق ذكره أن مهارات التالميذ األوَل احتياطات املعارف أو  16.ابالستعداد

 اق التعليم التايل.املهارات اليت ميلكها التالميذ قبل إلتح
 

   اللغة العربية نتائج التعّلم -ج
 اللغة العربية مفهوم نتائج التعّلم -1

 :وهي )achievement( ابإلجنيلية ويقابله 17,أوعاقبة حاصلة هى النتيجة
 ابإلندونيسية ويقابله. اإلكمال ىف اختبار املعرفة أواملهارة, وكذلك الدافعة الشحصية

(prestasi) التغيريات عملية هو التعلِّم 18.عملوا مما التالميذ عليه ماحصل: وهو 
, مبعلومات معلِّق السلوك أحسن تغيري معناها يف ومترينة جتريبة مبساعدة السلوك
"  شه مهبِّني عند 19.كاملة  شخصيته السمة كلِّ   تشمل حىت سلوك, موقوفة, مهارة
 ليس احلقيقة يف لتعلِّما بدون حىت التعلِّم عمل كلِّ   يف احليويِّ  املفتاح أكثر هو"  التعلِّم
 20.التعليم هناك

 السلوك التغيريات عملية من التالميذ عليه ماحصل هو التعلم بنتائج واملقصود
 كلِّ   تشمل حىت سلوك, موقوفة, مهارة, مبعلومات معلِّق السلوك أحسن تغيري مبعىن

 .كاملة  شخصيته السمة
 األفكار وتقدمي البعض بعضها مع لتفاعل  املستخدمة إتصالية ألة هي اللغة

ها  21.شفواي أو كان  حتريراي اللغة العربية هي األقوال او الكلمات الىت سيعربِّ

                                                           
16 Mohamad Ali, Guru Dalam Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Sinar Baru, 1987), hlm. 74 
17Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia, (Surabaya: Pustaka Progresif, 

1997), hlm. 1320 
18 M. Bukhari, Tehnik-tehnik Evaluasi dalam Pendidikan, (Bandung: Jemary, 1980), hlm. 178 
19 Ahmad Sabari, Strategi belajar Mengajar dan Micro Teaching, (Jakarta: Quantum Teaching, 

2005),  hlm. 20 
20 Muhibbin Syah, Psikologi Belajar,(Jakarta: Logos, 1999), hlm. 64 
21 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (Malang: UIN Maliki Press, 

2011), hlm. 3 
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 ولغة, القدمي يف العربية القومية لغة فهي العروبة لغة هي العربية اللغة 22العراب.
 23.احلديث يف تنشدها اليت العربية الوحدة

ملعرفة أواملهارة, وكذلك اإلكمال ىف اختبار ا هي العربية اللغة تعلم نتائج أما
 من املادة اللغة العربية. الدافعة الشحصية

 التعّلم جائنت أنواع -2

 التعلِّم يف قسم املعرفة نتيجةنوع  -أ
, ُوجد  حاصل التعلِّم الذى يريد يف الشكل السلوك, أمِّا السلوك املرجوِّ

 يف هذه األنواع كما يلي:

 لِّم املدرس.احلفظ, يعىن مهارة الطالب يف حفظ الدرس الذى قد عُ  (1
اإلفهام, يعىن مهارة الطالب يف إعطاء املثال واستخدام أو تطبيق بسرعة  (2

 الذى وجد يف مادة الدرس قد تُعلِّم.
 التحليل, حاصل التعلِّم حييط: (3

التحليل عن العالقة يعىن املهارة لتعيني اهلوية عن العناصر ماتتعلِّق،  -أ
 يفرقبني الصحيح واخلطاء من تعاليم اإلسالمية.

ليل عن العالقة يعىن مهارة الطالب يف فهم العالقة بني العناصر التح -ب
 مواد الدروس الدينية اإلسالمية.

التحليل عن املبادئ املنظمة تعىن مهارةالطالب يف تعرِّف الربط  -ج
وتركيب نظام اخلاص على النواحى يساعد الدروس سيعطى, املثال: 

يف املكة تعرِّف الشكل وتصميمات الرتكيب أو ربط األية نزِّلت 
 واملدينة.

 

                                                           
 20 مقدمة, )2000,  العصرية المكتبة:  بيروت.)  الدروس جامع, الغالييني مصطفى  22
 دار: قاهرة, )العربية اللغة تدريس طرق ىف والباحث والوجه املعلم كتاب  العربية الغة تدريس ىف التوجيه, السمان على حممود  23

 .20. ص(, 1983, املعارف
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التأليف يعىن وضع مع العناصر واألقسام حىت تشكل أبكمله.  -د
 وحييط:

 املهارة ليقصِّ العربة الدينية, إمِّا ابللسان أو ابلتدوين. -1
املهارة لرتكيب خطة العمل إبكمال الدينية, إمِّا ابللسان أو  -2

 ابلتدوين.
املسألة املهارة ليعربِّ األحكام مبصدر تعاليم اإلسالمية ليحلِّ  -3

 الىت تطور يف حياة اجملتمع.
 التقدير يعىن املهارة ليقدِّر, وخيرت السديد وأيخد القرار. -4

 التعلِّم يف قسم العاطفي نتائجنوع  -ب
يف قسم الشعوريِّ مبناسبة املوفق والتقدير. قيل أهل الرتبية, أنِّ موقف 

 لعالية.الشخص يستطيع أن تنبِّأ تغيريه, إذا كان الشخص ميلك يف قسم املعرفة ا

نوع حال التعلِّم يف قسم الشعوريِّ سيظهر على الطالب يف سلوكهم, 
 املثال: اإلهتمام على الدرس, متمسك ابلنظام, حيث يف التعلِّم, وغري ذلك.

 كان الطبقة لقسم الشعوريِّ حنو اهلدف ونوع حاصل التعلِّم, كمايلي: 

1-  Receivingى أصاب يعىن مثل اإلحساس يف تسلِّم التهيج من اخلارج الذ
 التالميذ حنو بشكل املسألة, احلالة أو البادرة.

اإلجابة تعىن اإلحساس يف إعطاء اإلجابة على مافعل بعد نيل مادة  -2
 الدراسية. اإلجابة حتيط يف مهارة إجابة السؤال.

التقدير يعىن مهارة الطلبة يف ممارسة التقدير املستعمل يف السلوك كلِّ يوم  -3
 ابلتماسك.

 ارة الطلبة لتبنيِّ يف الشخصية والسلوك كلِّ يوم.الطبيعة تعىن مه -4
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 نوع نتائج التعلِّم يف قسم احلركي -ج
 نوع حال التعلِّم يف قسم احلركي يظاهر يف مهارة, حييط: 

 حركة اإلنعكاس  -1
 مهارة على حركة األساسيِّ  -2
 مهارة الفيزايء -3
 24حركة املهارة تبدأ من مهارة البسيط إَل مهارة املركِّب. -4

 التعّلم نتائج على ثّرأت الىت العوامل -3

 :ومها. نوعان وهي, كثرية  نتيجة على تؤثر اليت العوامل إنِّ 

 الداخلية العوامل (أ

 مها الطالب كائن  وهي املتعلم نفس من العوامل هي الداخلية العوامل
 :هي العوامل هذه وتشمل, والروحنية البدنية

 الصحِّة (1

 أتثرا نيةواللروحا اجلسمانية الصحة أي والعافية الصحة أثرت قد
 مريضا الطفل كان  إذا, فيه وجناحه الطفل تعلم قدرة على عظيما

  25.التعلم عليه فيصعب
 الذكاء (2

 وهلم ابلسهولة يتعلمون هم, احلسن الذكاء للتالميذ ابلنسبة
 تعلمهم يف فمشكالت, السيئ الذكاء للتالميذ أما. احلسنة النتيجة
 2٦.السيئة النتيجة هلم تكون حىت الفكرة وبطيئ

 مثل املختلفة العقلية الوظائف يف العامة النمو درجة أي عقلي
 27.والرتكيب والتحليل والربط والتخيل التفكري على والقدرة الذكاء درجة

                                                           
24  Nana Sudjana, Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Algesindo, 1997), Cet. 5 hlm 

54 
25 M. Dalyono, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm. 55 
26 Ibid., hlm. 56 



25 
 

 
 

 والدافعة الرغبة (3

 على العظيمة اإلشتهاء أو العالية والغرية اإلغراف هي الرغبة
 مواد يف التلميذ عند للنتيجة التحصيل درجة على الرغبة وتؤثر. شيئ

 28.املعينة الدروس

 على أيضا وتؤثر, العمل أداء على أو احملركة قدرة هي والدافعة
  29.التلميذ عند التعلم جناح على وضعفها التعلم دافعة قوة

الرغبة إَل املادة التعليمية تؤثر يف نتائج تعلم التالميذ وكذلك 
علم اللغة التشجيع. وإضافة إَل ذلك ميول التالميذ جتعلهم الرغبة إَل ت

 العربية وتشجيعهم.

 التعليم طرق (4
 سينال. التعلم نتيجة على الطالب عند التعليم طريقة تؤثر

 ابالساليب بالاهتمام يتعلم حينما املعنتع وغري الناقص التحصيل التلميذ
 .الصحة ومعرفة والسيكولوجية البدنية والعوامل الفنية

 اخلارجية العوامل  (ب
  األسرة كون  وهي املتعلم نفس خارج ملالعوا هي اخلارجية العوامل

 :هي العوامل هذه وتشمل, التالميذ حول وبيئة

 األسرة (1

 واألسرة. وأوالد وأم أب من عادة تتكون, األسرة يف الطفل ولد
 هي واألممة. األبوة غريزة ألن ابلرتبية الطفل تتعهد اليت الطبعية البيئة هي

                                                                                                                                                               

 .79. ص(, 1995, والتوزيع للنشر اللواء دار: الياض, )التدريس وطرق املناهج إَل مدخل, سعيد حممد مالك دحمم 27

28 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 136 
29 M. Dalyono, op. cit., hlm. 57 
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 والسيما وصيلنته الطفل رعايةب القيام إَل واألم األب من بكل تدفع اليت
 30.طفولته من األوَل السنوات يف

 بني ويعيش الطفل إليها ينتمي اليت األوَل اجلماعة هي واألسرة
 األوَل املدرسة هي فاألسرة. األوَل حياته سنني يف أفرادها مع ظهرانيها

 31.ابحلب فيها وينعم الرتبية من قسط أول فيها ينال, للطفل
 يتعلم, املرحلة هذه يف, الطفل أن على البحوث دلت ولقد

. حياته طول يصاحبه وأفكر قيم من يتعلمه ما وأن والتقليد ابحملاكاة
 واألخالقية والصحية والعقلية اجلسمانية الطفل تربية على تؤثر واألسرة

 تربية يف األسرة بدور كبريا  اهتماما الرتبيون يهتم هلذا, واإلجتماعية
 نتائج تعلم التالميذ ألهنا وسيلة التعلم األول األسرة تؤثر يف 32.النشىء

 قبل دخول املدارس وكذلك اهتمامها.
 املدرسة (2

 جناح درجة نيل يف جدا مهم دورها التعلم كمكان  املدرسة حالة
 كجودة  وهي. الدراسة نتيجة يف املؤثرة العوامل إحدى من وهي, التعلم

 وأحوال الطفل قدرب الدراسي املنهج ومناسبة تعليمهم وطرق, املعلمني
, وحنوها املدرسة نظام وتنفيذ الفصل كل  يف األطفال وعدد الفصول

 33.لألطفال التعلم جناح على كلها  وتؤثر

 

 

 
                                                           

  .84. ص(, 1979, املعارف دار: مكان بدون, )األول اجلزء, التدريس وطرق الرتبية ,اجمليد عبد العزيز وعبد العزيز عبد صاحل 3٦

 .50. ص, السابق املرجع, سعيد حممد مالك حممد 73

 .51. ص, املرجع نفس 83
33 M. Dalyono, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997),  hlm. 59 



27 
 

 
 

 اإلجتماعية البيئة (3
 يف تؤثر اليت اخلارجية العوامل مجيع (environment) ابلبيئة يقصد

 تؤثر ئةوالبي, التلقيح فيها يتمم اليت اللحظة من أي منوه احلي الكائن
 34.وسلوكهم خلقهم تكوين يف كبريا  أتثريا الشخص

 وماء أرض من طبعية عناصر كوهنا  من وأمشل أعم البيئة لفظ
 جمموع تعين فالبيئة, وحيواانت ونبااتت للطاقة ومصادر ومعادن وهواء
 ماإلشباع مكان ويف ما وقت يف املتاحة واالجتماعية الطبيعية املوارد

 35.هوتطلعات اإلنسان حاجات

  حينما. الدراسة نتيجة على مؤثرة اإلجتماعية األحوال وكانت
 كرمية  أخالق وهلم الرتبوية األفراد من اإلجتماعية يف يسكن الطفل كان
 فيها اليت اإلجتماعية يف يسكن إذا والعكس. تعليمه شدة يف تؤثرة وهذه

 سينقص وهذا, والعاطلون املدرسة أهل من وليسوا مشاغلون أطفال
 3٦.التعلم دافعة ينقص حىت مساعد غري أم التعلم يف غريهتم

 دراسة نتيجة على تؤثر اليت العوامل أما" سوجاان انان وقال
 قدرة وهو, التالميذ داخل من عامل األول. نوعان وهو التالميذ
 جسمي وعامل اقتصادية واجتماعية ومثابرة ورغبة التعلم ودوافع, التالميذ
 37.البيئة أو التالميذ ارجخ عامل والثاين. نفسي وعامل

ومما سبق ذكره أن هناك جوانب تؤثر يف نتائج تعلم ومنها األسرة 
  والذكاء والتشجيع والطريقة التعليمية واملدرسة واجملتمع وغريها.

                                                           

 .128. ص, السابق املرجع, جمليدا عبد العزيز وعبد العزيز عبد صاحل 40

 .47. ص, السابق املرجع, سعيد حممد مالك حممد 41
36 M. Dalyono, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm. 60 
37 Nana Sudjana, Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Algesindo, 1997), Cet. 5, hlm. 
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث

 مدخل و نوع البحث -أ
يف هذا البحث يستخدم الباحث املدخل الكمي. املدخل الكمي هو يرتبط 

نظرية املعرفة الوضعية وعادة يعرف جبميع وحتليل البياانت بشكل األعداد. تستخدم ب
 .( kausal komparatif / ex post facto)السببية املقارنة  الباحثة يف هذا البحث النوع

 kausal komparatif / ex) املقارنة السببية( حبث 1973) (Kerlinger)قال كايرليعري 

post facto )  املتغري املستقل مباشرة  الباجث يقيدحيث المنهجي واقعي حبث هو
 املتغري املستقل واملتغري التابعالعالقة بني املتغريات استنادا إَل . و حدثه وجود ألن

 38.دون تدخل مباشر
 

 وعينته البحثجمتمع  -ب
 إن 40.املبحوث اجملتمع بعض فهي العينة وأمِّا. 39البحث أفراد مجع هو اجملتمع

  اإلسالمية املتوسطة املدرسة السابع الفصل يف التالميذ مجيع هو حثالب هذا جمتمع
. أما عينة البحث هي جزء من اجملتمع. والعينة اليت أتخذ الباحثة بباتو احلكومية

ألن قد  (Slovin)برموز سلوفني أتخذ  41.(Slovin)ابستخدام الصيغة برموز سلوفني 
 يعرف عدد جمتمع. 

N        n =  

  2+ Ne1  

 إليضاح: ا
n عدد العينة = 
Nعدد اجملتمع = 

                                                           
38 Emzir, Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif & Kualitatif, (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2009), hlm. 119. 
39 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2002), hlm. 108 
40 Ibid, hlm. 109 
41 Sukidin,dkk, Metodologi Penelitian, (Surabaya: Insan Cendikia, 2005), hlm. 196 
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e  معدل اخلطأ = 
 و على النتيجة: 

n =             280              

280 x (10%)2+1 

n =            280        

280 x 0,01 +1 

n =          74 

. و تستخدم الباحثة العينات العشوائية 74لذلك العينات  280إذا كان اجملتمع 
هي أتخذ العينات من اجملتمع بدون النظر  (sample random sampling) البسيطة

 42الطبقات املوجودة يف اجملتمع.
 

 متغريات البحث -ج
و هي كل من  43اليت تصري بورة البحث ملشاهدة. العالقةاملتغريات هي 

األشياء اليت تصري حمسوسة يف مشاهدة البحث. أما املتغريات يف هذا البحث كل ما 
 تلي:

 (variable independent) مستقل متغري -1
 الفصل يفويكون املتغري املستقل يف هذا البحث خلفية دراسة التالميذ 

  ( Xمتغري) يب يسمى بباتو احلكومية  اإلسالمية املتوسطة املدرسة السابع
   

 (variable dependent)متغري اتبع  -2
 الفصل يفبية ويكون املتغري املستقل يف هذا البحث نتائج تعلم اللغة العر 

 (Y متغري) يب يسمى بباتو احلكومية  اإلسالمية املتوسطة املدرسة السابع
 
 
 

                                                           
42 Muslich Anshori dan Sri Iswati, Buku Ajar Metodologi Pendidikan, (Surabaya: Airlangga 

University Press, 2009), hlm. 103 
43 Sugiyono, Statistik Untuk Penelitian, (Bandung: Alfa Beta, 2007), hlm. 2 
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 البياانت ومصادرها -د
مصادر البياانت تتكون املصادر األساسية و الثانية، و مصادر البياانت 

يف هذا  اجملموعةنوع البياانت  44يتكون من ثالثة نوع، شخص، وواثئق، ومكان.
 اليت تقسيمها اَل قسمني : البحث هو البياانت 

هي البياانت املصادر اإلنسانية بوسيلة مالحظة ومقابلة  األساسية البياانت  -1
يف  45تصدر من شخص األول أو ممن يعرف حقيقة مشكلة البحث متاما جيدا.

( واثئق: الواثئق عن خلفية دراسة 1هذا البحث البياانت األساسية نوعان: )
( شخص: االستبانة من التالميذ يف الفصل 2العربية ) التالميذ ونتائج تعلم اللغة

 السابع.  
البياانت الثانية هي املصادر اليت حتصل منها على البياانت بشكل غري مباشرة.  -2

نتائج تعلم اللغة العربية يف الفصل من يف هذا البحث البياانت الثانية هي الواثئق 
 .مية احلكومية بباتوو حملة موجزة عن املدرسة املتوسطة اإلسال السابع
 

 اسلوب مجع البياانت -ه
 املالحظة -1

املالحظة هي وسيلة يستخدمها اإلنسان العادي يف اكتسابه خلرياته 
ومعلومته حيث جيمع خرباته من خالل ما يشاهد أو يسمع عنه، ولكن الباحثة 
حني تالحظ فإهنا تتبع منهاجا معينا جيعل من مالحظاته أساسا ملعرفة واعية أو 

 قيقة لظاهر معينة.فهم د
 partisipanتستخدم الباحثة يف هذا البحث املالحظة االشرتاك 

observation  يعىن تشارك الباحثة يف عملية التعليم يف الفصل وكذلك ابملالحظة
غري ترتيب تعىن تالحظ الباحثة ما تراه يف الفصل من عملية التعليم. تقوم هبا 

                                                           
44 Andi Prastowo, Memahami Metode-Metode Penelitian, (Jogjakarta: Ar Ruzz Media, 2011), hlm. 

33 
45 Sunarto, Metodologi Penelitian, (Surabaya: PPS Unesa, 2001).hlm. 47 



31 
 

 
 

تعليم اللغة  عمليةعلق أبنشطة التالميذ يف الباحثة للحصول على البياانت اليت تت
 العربية. 

 املقابلة -2
تقصد ابملقابلة هي عملية األسئلة و اإلجابة يف البحث العلمي الذى 

 46جتري شفهيا بني شحصني أو أكثر حني يقابالن وجه لوجه لنيل املعلومات.
املقابلة وهبذه الطريقة يقوم الباحث ابملقابلة مع معلمى اللغة العربية. وجيري 

ألجل أتكيد على البياانت احملصولة من حالل املالحظة حول اخللفية الدراسية 
 للتالميذ و سياسة املعلم يف عملية التعليم اللغة العربية.

 اإلستبانة -3
واالستبيان هو عدد األسئلة املكتوبة املستخدمة لتناول املعلومات من 

هبذه  47الىت عرفها. املستجب ويقصدهبا األعالم عن شخصيته أو األحوال
الطريقة يوزع الباحث جمموعة من اإلستبياانت املشتملة على األسئلة حول 
موضوعات البحث. وهبذه الطريقة للحصول على البياانت عن اخللفية الدراسية 

 للتالميذ يف الفصل السابع املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية بباتو.
 الواثئق -4

هي مجع البياانت اللفظية ذو شكل و أما يف  املضيقالواثئقية يف تعريف 
تعريف املوسع هي الشيء املشكل عن الصور واملرقوم بشريط والفيديو. وأحياان 
املعلومات اليت تبحث أتيت من دفرت، وجملة دورية، وبيان نشاط، وجدول نتائج، 

تستخدم الباحثة واثئق  48وملحوظة يومية، ونسخة، وجتانس الشيئان كمثلهم.
وحملة موجزة عن املدرسة املتوسطة  ائج تعلم اللغة العربية يف الفصل السابعمن نت

 .اإلسالمية احلكومية بباتو
 

                                                           
46 Kholid Narbuko dan Abu Ahmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005),  hlm. 

83 
47 Arikunto Suharsimi, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm. 140 
48 Sunarto, Metodologi Penelitian, (Surabaya: PPS Unesa, 2001).hlm. 130-131 
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  البياانت حتليل أسلوب -و
تعترب أدوات البحث من أهم املراحل اليت يعتمد عليها البحث اإلحصائي وتنقسم 

يف هذا أدوات البحث إَل قسمني، ومها الكيفية والكمية. أدوات مجع البياانت 
البحث املاحلظة و اإلستبياانت لتعريف خلفية دراسة التالميذ. وتستخدم الباحثة 
حتليل الوصف لتعريف أثر بني خلفية دراسة التالميذ و نتائج تعلم اللغة العربية. 
ويتم حتليل عادة بطريقتني، ومها التحليل الكيفي و التحليل الكمي. أساليب حتليل 

 وهناكنوعان من البياانت:البياانت يف هذه البحث، 
ليبني عن خلفية دراسة التالميذ و حتليل و ترجم البياانت يف شكل وصفي،  (1

 نتائج التعلم اللغة العربية.
 one الطريقة الواحدة أنوفاحتليل البياانت يف شكل الكمي استخدام حتليل  (2

way anova.  وتستخدم الباحثةSPSS for windows evaluation version 20 
ليل أثر بني اخللفية الدراسية للتالميذ و نتائج تعلم اللغة العربية. تستخدام لتح

 ابرموز:
 رمز عدد املعادلة الرتبيعية املطلوبة

SST = SSG + SSW 

 
 البيان:

SST :عدد املعادلة الرتبيعية املطلوبة 

k :درجة اجملتمع 

ni :قياس العينة من اجملتمع i 

x ij : قياس إَلj من اجملتمع إَل i 

x :املتوسط الكامل 
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 البيان:

SSW/SSE :عدد املعادلة الرتبيعية الداخلية 

k :درجة اجملتمع 

ni :قياس العينة من اجملتمع i 

xij : قياس إَلj من اجملتمع إَل i 

x :)املتوسط الكامل )من نتائج البياانت الكلية 

 
 البيان:

SSG :عدد املعادلة الرتبيعية البينية 

k :تمعدرجة اجمل 
ni :قياس العينة من اجملتمع i 
xi : املتوسط إَلi 
x :)املتوسط الكامل )من نتائج البياانت الكلية 

 رمز التنوع يف اجملموعة
 

MSW =SSW/N-K 

MSW :املعادلة الرتبيعية التنوعية يف اجملموعة 

SSW :عدد املعادلة الرتبيعية الداخلية 

N-K :الدرجة احلرية من SSW 
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 بني اجملموعة رمز التنوع
 

MSG = SSG/K-1 

MSG : بني اجملموعةاملعادلة الرتبيعية التنوعية 

SSG :عدد املعادلة الرتبيعية البينية 

K-1 :الدرجة احلرية من SSG 

 

 أما الفروض من هذا الرمز يعين:
1H الفصل يف العربية اللغة تعلم نتائج ودراسة التالميذ  خلفيةبني  أثر= توجد 

 .بباتو احلكومية اإلسالمية املتوسطة املدرسة السابع
0H = الفصل يف العربية اللغة تعلم نتائج ودراسة التالميذ  خلفيةبني  أثرال توجد 

 .بباتو احلكومية اإلسالمية املتوسطة املدرسة السابع

 

 اختبار املتطلبات األساسية

 :هناك متطلبات اختبار االفرتاض قبل إجراء حتليل البديل وهي
 ملستقراختبار ا -1

Z = 
𝑋−𝑋

𝑆
 

 البيان:
Z :التحويل من العدد إَل التدوين على التوزيع املستقر 
x :العدد يف البياانت 
x :متوسط البياانت 
s :االحنراف املعياري 
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 مستخدام الزمز التايل:  sلعدد 
S = √

∑ƒ𝑖(𝑥𝑖−𝑥)²

𝑛−1
 

s :االحنراف املعياري 
xi :بياانت العينة 
x : نتيجة العينةمتوسطة 
n :عدد العينة 

 اختبار التجانس -2
SDy = i√

∑ƒ𝑦²

𝑁𝑦
− (

∑ƒ𝑦′

𝑁𝑦
)² 

SDy :احنراف املغري املعياري y 
i :الفصل الزمين 

∑ƒ𝑦²  :ب الزمين الفصل كل  تردد بني الضرب نتائج عدد y² 

∑ƒ𝑦′  :ب الزمين الفصل كل  تردد بني الضرب نتائج عدد  y’  

Ny  :رياملتغ عينة كثرة y 
 

 الباحثة تنفيذمراحل   -ز
 ينقسم مراحل البحث إَل ثالثة أقسام:

 مراحل اإلعداد -1
يف هذه املرحلة نظمت الباحثة عن خطوات البحث، مثل  خطوات مجع 
البياانت اختيار البياانت األساسية والثانية وحتديد البياانت لكي ال يتوسع 

 البياانت إَل األحوال خارج مشكلة البحث.
 فيذمراحل التن -2

يف هذه املرحلة بدأت الباحثة جبمع البياانت، مثل اإلستبياانت اليت تعقد 
جلمع البياانت عن خلفية دراسة التالميذ، والواثئق املتعلقة بتاريخ أتسيس املركز 
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والبياانت املتعلقة بنتائج تعلم اللغة العربية ولنيل البياانت األخرى املتعلقة أبسئلة 
 البحث.

 مراحل اإلنتهاء -3
هذ من املراحل األخرية يف عملية البحث، ويف هذه املرحلة نظمت و 

الباحثة البياانت املأخوذة واختار الباحثة حتليل البياانت ألن أتخذ النتائج من 
  البحث.
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 الفصل الرابع

 عرض البياانت وحتليلها
 موجزة عن املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية بباتواألول: حملة املبحث 

 ملدرسةا ذاتية -1
فرنويودا رقم  شارعاحلكومية بباتو تقع يف  اإلسالمية املتوسطة املدرسة كانت

 هي املدرسة هذه يف اإلحصاء رقمأرينج أرينج جونرجا ابتو جاوى الشرقية.  4
 يف تقوم املدرسة هذه. 531400( 0341) هي اهلاتفها رقم و 121135790001

 .    2m 1934 ناءالب واسع و 2m 5204 األرض بواسع 2004 السنة

 املدرسة أتسيس اتريخ -2
موافقة على بداية  2004سنة  تؤسس املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية

على قرار رئيس مدينة ابتو وانئبه واجملتمع. ويف ذلك  2004/2005العام الدراسي 
أن الوقت هناك املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية حلكومة فقط. ولذا تتمىن احلكومة 

تؤسس املدرسة احلكومية الكاملة الذي تتكون من اإلبتدائية واملتوسطة والثانوية موافقة 
 على احتياجات اجملتمع.

يف بداية أتسيسها كانت املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية بباتو تسمى 
ب املدرسة املتوسطة اإلسالمية. وتستخدم هذه املدرسة منذ العام الدراسي 

ى أساس  رسالة قرار رئيس وزارة الشوؤن الدينية جاوى الشرقية عل 2004/2005
م مع رقم احصاء 2004نوفمرب  5يف    Kw.13.4/4/PP.03.2/2580/SKP/2004الرقم 

  121135790001و اآلن  212 357 902 135(: NSMاملدرسة الدينية )

 املدرسة املتوسطة اإلسالمية  بباتو ينظمها مؤسسة التعليم" اإلخالص"يفو 
ستصبح مدرسة  512123( 0341رقم اهلاتف ) 7شارع سلطان أجونج الرقم 

املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية بباتو فهي يف وأما متوسطة حكومية بباتو الحقا. 
شارع فرنويودا جونرجا ابتو وتقع يف منطقة جبلية مع الطقس البارد والبيئة الدينية. 
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ذه املدسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية على م يصبح ه2009والثاين من أبريل سنة 
 أساس قرار وزارة الشوؤن الدينية.

  عدد التالميذ -3
وكان عدد قبول التالميذ فيها ازداد كل سنة. وهذا احلال وقفا حلالة غرفة 
الفصل وعدد املدرسني والتسهيالت فيها. وعدد قبول التالميذ من العام الدراسي 

 ا يلي:كم  201٦/2017حىت  2004/2005

عدد جمند  العام الدراسي
جديد 
 التالميذ

عدد 
التالميذ يف 

الفصل 
 السابع

عدد 
التالميذ يف 

الفصل 
 الثامن

عدد 
التالميذ 

يف 
الفصل 
 التاسع

عدد التلمية 
يف الفصل 

(7,8,9) 

2004/2005 110 90   90 

2005/200٦ 270 163 83  246 

200٦/2007 315 187 161 83 431 

2007/2008 327 631  190 151 504 

2008/2009 323 174 163 183 520 

2009/2010 443 217 178 154 549 

2010/2011 500 254 218 172 644 

2011/2012 496 226 247 209 681 

2012/2013 596 250 215 241 708 

2013/2014 619 295 242 209 746 

2014/2015 640 291 288 237 746 

2015/201٦ 650 273 293 862  852 
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201٦/2017 340 280 272 284 836 

 
 وعددها الغرفةحالة  -4

حالة الغرفة  عدد الغرفة اسم الغرفة
 جيدة

حالة الغرفة 
 فاسدة

 طبقة الفاسد

 - - 2٦ 2٦ غرفة الفصول
 - - 1 1 املكتبة

 - - 1 1 معمل العاَل
 - - 1 1 معمل احلاسوب
 - - 1 1 مكتب املعلمون
مكتب رئيس 

 املدرسة
1 1 - - 

 - - 1 1 غرفة اإلدارة
غرفة انئب 

يس املدرسةرئ  
1 1 - - 

غرفة االرشاد 
 االستشارة

1 1 - - 

 - - 1٦ 1٦ محام التالميذ
 - - 2 2 محام املعلمون

 - - 1 1 خمزن
 - - 1 1 غرفة الصحة
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  املعلمنيحالة  -5
 الدرس األمساء النمرة

 القرأن واحلديث احلاج سييت حاميداة املاجيستري 1
 ونيسيةاللغة اإلند الدكتوراندا خوسنيأيت 2
 اللغة اإلجنليزية الدكتوراندا تيتيك هينداراايين املاجيستري 3
 الرايضة راتية أيين جاهينيت املاجيستري 4
 العقيدة واألخالق، التاريخ أغوس صاحلني املاجيستري 5
 علم العاَل، اللغة اجلاوية الدكتوراندا احلاج قمسة البنيت ٦
 ستشارةاالرشاد اال الدكتوراندا ديوي خارية 7
 الوطنية، علم اإلجتماع داية أمبارومي املاجيستري 8
 علم العاَل أمحد سوغيارطا 9

 الرايضيات عمراة حمفوضة املاجيستري 10
اللغة اجلاوية، االرشاد  سييت فوروانيت 11

 االستشارة
 القرأن واحلديث، الفقه الدكتوراندوس ماسطاهاري 12
 تماعالوطنية، علم اإلج سييت أنيسة 13
 اللغة العربية، اللغة اجلاوية نور اييوك فاريدا 14
 علم العاَل عبد املوعيس 15
 اللغة اإلندونيسية نينيك ألفيأان 1٦
 الوطنية، علم اإلجتماع أليق شاريفدين املاجيستري 17
 القرأن واحلديث، التاريخ نور حممد ها 18
 الرايضيات رامحة واحيونينج تياس املاجيستري 19
 الوطنية، علم اإلجتماع أنيس ميساراة 20
 اللغة العربية أمحد إمام صافعي 21
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 العقيدة واألخالق، الفقه احلاج مطمائنة 22
 الفقه احلاج حممد مسماكني املاجيستري 23
 اللغة العربية حمفوض 24
 اللغة اإلجنليزية إزاة اهلداية 25
 الرايضيات نور هيايت 2٦
 علم العاَل ياوايتزوليا إنداة كورن 27
 الوطنية، علم اإلجتماع الدكتوراندا فاريدا 28
 الفنون حممد سعود 29
 علم العاَل الدكتوراندوس إسوانطو 30
 العقيدة واألخالق، التاريخ مسالحة 31
 اللغة اإلندونيسية سييت ميسارة 32
 اللغة اإلندونيسية عبد اهلدي 33
 الرايضة، الفنون دوي رمحات 34
 االرشاد االستشارة حممد انحراوي فاشا 35
 الرايضيات ليلي رمحاوايت املاجيستري 3٦
 علم العاَل تيتني أندريياين 37
 التاريخ سييت رمحة 38
 القرأن واحلديث ليلي زلفين 39
 الفنون زين العابدين  40
اللغة اجلاوية، االرشاد  ماريستا ابيو ويدايوايت 41

 االستشارة
 التاريخ رجالرمحتيكا  42
 اللغة العربية، الفنون حممدتوفيق فجار فريماان 43
 الرايضة حممد فضلي حسني  44
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 الرايضيات مشس العارفني 45
 اللغة اإلجنليزية فوجي سارييانيت 4٦
 اللغة اإلجنليزية فرييلييا رمحادي 47
 الرايضيات ويدييا أريستا جاندرا 48
 زيةاللغة اإلجنلي حابيبة الشعية 49
 الوطنية سوليستيونو 50
 الوطنية سارييا 51
 الفنون شيلديياس نوفيتا أجنغرييايت 52
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 املبحث الثاين: عرض البياانت وحتليلها
 اخللفية الدراسية للتالميذ -أ

قبل اجراء البحث، يوزِّع الباحث اإلستبانة للتلميذة. وهدفه ليعرف خلفية 
هي نتيجة اإلستبانة. وفيما يلي سيعرض دراسة التالميذ. و أما اجلدول اآليت ف

 الباحث اجلدول لكل سؤال من أسئلة اإلستباانت: 
 1اجلدول 

قبل دخول إَل املدرسة  للتالميذاخللفية الدراسية جواب التالميذ عن السؤال األول: 
 املتوسطة اإلسالمية احلكومية بباتو.

Pertanyaan ke-1 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Madrasah Ibtidaiyah 10 13.5 13.5 13.5 

Sekolah Dasar 52 70.3 70.3 83.8 

Sekolah Dasar Islam 12 16.2 16.2 100.0 

Total 74 100.0 100.0  

%(  13,5و إذا نظران إَل اجلدول السابق نالحظ أن عشرة تالميذ )
%( متخرج  70,3ية، اثنان ومخسون تلميذا )متخرج يف املدرسة اإلبتدائية اإلسالم

%( متخرج يف املدرسة  1٦,2يف املدرسة اإلبتدائية العامة و اثنا عشر تلميذا )
وأن معظم التالميذ يف الصف السابع ابملدرسة املتوسطة اإلبتدائية العامة اإلسالمية. 

را للبياانت اليت اإلسالمية احلكومية بباتو متخرجون يف املدرسة االبتدائية العامة نظ
   .%70.3تدل على أن نسبة مئوية 
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 2اجلدول 
 يف املدرسة االبتدائية العامة.جواب التالميذ عن السؤال الثاين: درس اللغة العربية 

Pertanyaan ke-2 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Tidak menjawab 22 29.7 29.7 29.7 

Ya 2 2.7 2.7 32.4 

Tidak 50 67.6 67.6 100.0 

Total 74 100.0 100.0  

( مها خيتاران جواب %2,7إذا نظران إَل اجلدول السابق أن تلميذان اثنتان )
( هم خيتارون جواب ال. أما اثنان وعشرون تلميذا %٦7,٦نعم ومخسون تلميذا )

واب املدرسة ( هم ال خيتارون جواب ألن إذا كان تلميذ خيتار ج29,7%)
اإلبتدائية اإلسالمية أو املدرسة اإلبتدائية العامة اإلسالمية عن السؤال األول لكيال 

يعىن أن هناك تلميذان قد يدرسا اللغة العربية يف املدرسة جييب السؤال الثاين. 
االبتدائية العامة. لذلك اللغة العربية ليست تدرس يف بعض املدارس االبتدائية 

عض املدارس االبتدائية العامة اإلسالمية بل يف  بعض املدارس اإلسالمية و ب
 االبتدائية العامة ايضا.

 3اجلدول 
حصة دراسية لللغة العربية يف املدرسة االبتدائية جواب التالميذ عن السؤال ألثالث: 

 العامة يف األسبوع.
Pertanyaan ke-3 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Tidak Menjawab 72 97.3 97.3 97.3 

1-2 jam 1 1.4 1.4 98.6 

3-4 jam 1 1.4 1.4 100.0 

Total 74 100.0 100.0  

( هو خيتار جواب %1,4و إذا نظران إَل اجلدول السابق أن تلميذ واحد )
ساعة. أما اثنان  4-3( هو خيتار جواب%1,4ساعة و تلميذ واحد ) 1-2



45 
 

 
 

( هم ال خيتارون جواب ألن إذا كان تلميذ خيتار جواب %97,3ذا )وسبعون تلمي
املدرسة اإلبتدائية اإلسالمية أو املدرسة اإلبتدائية العامة اإلسالمية عن السؤال 

وإن لدرس اللغة األول أو جييب ال عن السؤال الثاين لكيال جييبب السؤال الثالث. 
االستبياانت  حتليلونتيجة  ويلة خمتلفة.العربية يف املدرسة االبتدائية العامة فرتة ط

ساعة يف األسبوع بينما  4-3ساعة و  2-1تدل على أن مدة تعليم اللغة العربية 
  يف املدرسة االبتدائية العامة.

 4اجلدول 
دراسية لللغة العربية يف املدرسة االبتدائية  حصةجواب التالميذ عن السؤال الرابع: 
 يف األسبوع. بتدائية العامة اإلسالميةاإلسالمية أو يف املدرسة اإل

Pertanyaan ke-4 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Tidak menjawab 52 70.3 70.3 70.3 

1-2 jam 9 12.2 12.2 82.4 

3-4 jam 10 13.5 13.5 95.9 

lebih dari 4 jam 3 4.1 4.1 100.0 

Total 74 100.0 100.0  

( هم خيتارون %12,2و إذا نظران إَل اجلدول السابق أن تسعة تالميذ ) 
ساعة و  4-3( هم خيتارون جواب%13,5ساعة و عشرة تالميذ ) 2-1جواب 

( هم خيتارون جواب أكثر من أربعة ساعة.  أما اثنان %4,1ثالثة تالميذ )
ذ خيتار جواب ( هم ال خيتارون جواب ألن إذا كان تلمي%70,3ومخسون تلميذا )

ومن هذه املدرسة اإلبتدائية العامة عن السؤال األول لكيال جييب السؤال الرابع. 
اإلسالمية أو يف البياانت السابقة  أن وقت دروس اللغة العربية يف املدرسة االبتدائية 

ساعة.  وقيلة من املدارس  4-3ساعة و  2-1املدرسة اإلبتدائية العامة اإلسالمية 
تعطي  اإلسالمية أو يف املدرسة اإلبتدائية العامة اإلسالميةاالبتدائية  يف املدرسة
 ساعة لدرس اللغة العربية. 4-3أكثر من 
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 5اجلدول 
جواب التالميذ عن السؤال اخلامس: التالميذ الذين يدرسون و َل يدرسوا اللغة 

احلكومية العربية يف املدرسة الدينية قبل يدخلون يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية 
 بباتو.

Pertanyaan ke-5 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Ya 25 33.8 33.8 33.8 

Tidak 49 66.2 66.2 100.0 

Total 74 100.0 100.0  

و إذا الحظنا إَل اجلدول السابق نالحظ أن مخسة وعشرون تلميذا 
( هم %٦٦,2عة و أربعون تلميذا )( هم خيتارون جواب نعم و تس33,8%)

هذا مبعىن معظم التالميذَل يدرسوا اللغة العربية يف املدرسة الدينية خيتارون جواب ال. 
  قبل يدخلون يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية بباتو.  

 6اجلدول 
جواب التالميذ عن السؤال السادس: التالميذ الذين يدرسون و َل يدرسوا اللغة 

 عربية يف املدرسة الدينية بينما يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية بباتو.ال
Pertanyaan ke-6 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Ya 28 37.8 37.8 37.8 

Tidak 46 62.2 62.2 100.0 

Total 74 100.0 100.0  

لسابق نالحظ أن مثانية وعشرون تلميذا و إذا ألقينا نظرة حول اجلدول ا
( هم خيتارون %٦2,2( هم خيتارون جواب نعم و ستة وأربعون تلميذا )37,8%)

هذا مبعىن معظم التالميذَل يدرسوا اللغة العربية يف املدرسة الدينية بينما جواب ال. 
 يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية بباتو.
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 7اجلدول 
 حصة دراسية لللغة العربية يف املدرسة الدينية ن السؤال السابع: جواب التالميذ ع

 يف األسبوع.
Pertanyaan ke-7 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Tidak menjawab 36 48.6 48.6 48.6 

2-3 jam 25 33.8 33.8 82.4 

4-5 jam 9 12.2 12.2 94.6 

lebih dari 5 jam 4 5.4 5.4 100.0 

Total 74 100.0 100.0  

( هم %33,8و إذا نظران إَل اجلدول السابق أن مخسة وعشرون تلميذا )
 5-4( هم خيتارون جواب %12,2ساعة و تسعة تالميذ ) 3-2خيتارون جواب 

( هم خيتارون جواب أكثر من مخسة ساعة.  أما ستة %5,4ساعة و أربعة تالميذ )
( هم ال خيتارون جواب ألن إذا كان تلميذ خيتار جواب %48,٦وثالثون تلميذا )

هذا مبعىن ال عن السؤال اخلامس و السؤال السادس لكيال جييبب السؤال السابع. 
 3-2معظم التالميذ الذين يدرسون اللغة العربية يف املدرسة الدينية حصل على 

  ساعة لدرس اللغة العربية يف األسبوع.
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 8اجلدول 
تالميذ عن السؤال الثامن: قيمة درس اللغة العربية يف املدرسة اإلبتدائية جواب ال

 اإلسالمية أو يف املدرسة اإلبتدائية العامة اإلسالمية أو يف املدرسة اإلبتدائية العامة.
Pertanyaan ke-8 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Tidak Menjawab 50 67.6 67.6 67.6 

Antara 51-75 2 2.7 2.7 70.3 

Antara 76-80 10 13.5 13.5 83.8 

Antara 81-100 12 16.2 16.2 100.0 

Total 74 100.0 100.0  

( مها خيتاران %2,7و إذا نظران إَل اجلدول السابق أن تلميذان اثنتان )
 80-7٦( هم خيتارون جواب بني %13,5و عشرة تالميذ ) 75-51جواب بني 

. أما مخسون 100-81( هم خيتارون جواب بني %1٦,2و إثنا عشر تلميذا )
( هم ال خيتارون جواب ألن إذا كان تلميذ خيتار جواب املدرسة %٦7,٦تلميذا )

اإلبتدائية العامة عن السؤال األول و خيتار جواب ال عن السؤال الثاين لكيال جييب 
لدرس  100إَل  81حيصلون على قيمة  معظم التالميذالسؤال الثامن. هذا مبعىن 

اللغة العربية بينما يف املدرسة االبتدائية اإلسالمية أو املدرسة االبتدائية العامة 
 اإلسالمية أو املدرسة االبتدائية العامة.

9اجلدول   

 جواب التالميذ عن السؤال التاسع: قيمة درس اللغة العربية يف املدرسة الدينية.
Pertanyaan ke-9 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Tidak menjawab 36 48.6 48.6 48.6 

Antara 51-75 8 10.8 10.8 59.5 

Antara 76-80 20 27.0 27.0 86.5 

Antara 81-100 10 13.5 13.5 100.0 

Total 74 100.0 100.0  
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( هم %10,8مثانية تالميذ )و إذا الحظنا إَل اجلدول السابق نالحظ أن 
( هم خيتارون جواب بني %27,0و عشرون تلميذا ) 75-51خيتارون جواب بني 

. أما ستة 100-81( هم خيتارون جواب بني %13,5و عشرة تالميذ ) 80-7٦
( هم ال خيتارون جواب ألن إذا كان تلميذ خيتار جواب %48,٦وثالثون تلميذا )

معظم لسادس لكيال جييب السؤال التاسع. ال عن السؤال اخلامس و السؤال ا
 لدرس اللغة العربية يف املدرسة الدينية. 80إَل  7٦التالميذ حيصلون على قيمة 

 10اجلدول 
الذين يدرسون يف املهعد وال يف جواب التالميذ عن السؤال العاشر: التالميذ 

 املهعد.
Pertanyaan ke-10 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Ya 11 14.9 14.9 14.9 

Tidak 63 85.1 85.1 100.0 

Total 74 100.0 100.0  

( %14,9و إذا الحظنا إَل اجلدول السابق نالحظ أن أحد عشر تلميذا )
( هم خيتارون جواب ال. %85,1هم خيتارون جواب نعم و ثالثة وستون تلميذا )

 74كما يدل أن من    ن اللغة العربية يف املعهدوقليل من  التالميذ الذين يدرسو 
 .من التالميذ الذين يدرسون اللغة العربية يف املعهد %14.9عينة البحث جيد 
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 11اجلدول 
 حصة دراسية لللغة العربية يف املعهد جواب التالميذ عن السؤال احلدي عشر: 

 يف األسبوع.
Pertanyaan ke-11 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Tidak menjawab 63 85.1 85.1 85.1 

1-5 jam 9 12.2 12.2 97.3 

5-10 jam 1 1.4 1.4 98.6 

lebih dari 10 jam 1 1.4 1.4 100.0 

Total 74 100.0 100.0  

( هم %12,2و إذا الحظنا إَل اجلدول السابق نالحظ أن تسعة تالميذ )
 10-5( هو خيتار جواب %1,4و تلميذ واحد ) ةساع 5-1خيتارون جواب 

ساعة. أما ثالثة  10( هو خيتار جواب أكثر من %1,4ساعة و تلميذ واحد )
( هم ال خيتارون جواب ألن إذا كان تلميذ خيتار جواب ال %85,1وستون تلميذا )

 عن السؤال العاشر لكيال جييب السؤال احلدي عشر. معظم التالميذ يدرسون اللغة
 11وتدل البياانت على أن من  .ساعة يف األسبوع 5-1حوايل  العربية يف املعهد

تلميذا الذين يدرسون اللغة العربية يف املعهد تسعة تالميذ يدرسون اللغة العربية 
ذكرت البياانت أن طول الوقت عند التالميذ يف  ساعة يف األسبوع. 5-1حوايل 

ساعة وأكثر  10-5ساعة و 5-1 ثالث وهي تعلم اللغة العربية ابملعاهد ينقسم إَل
 ساعة. 10من 
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 12اجلدول 
إما التالميذ الذين يشاركون يف درس اللغة جواب التالميذ عن السؤال الثاين عشر: 

 العربية اإلضايف وإما ال.
Pertanyaan ke-12 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Ya 4 5.4 5.4 5.4 

Tidak 70 94.6 94.6 100.0 

Total 74 100.0 100.0  

( هم خيتارون %5,4إذا نظران إَل اجلدول السابق نالحظ أن أربعة تالميذ )
وقليل من التالميذ ( هم خيتارون جواب ال. %94,٦جواب نعم و سبعون تلميذا )

عينة  74ن الذين يشاركون يف درس اللغة العربية اإلضايف. وتدل البياانت على أن م
 تالميذ الذين يشاركون يف درس اللغة العربية اإلضايف. 4البحث 

 13اجلدول 
حصة دراسية لللغة العربية اإلضافية يف جواب التالميذ عن السؤال الثالث عشر: 

 األسبوع
Pertanyaan ke-13 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Tidak menjawab 70 94.6 94.6 94.6 

1-2 jam 3 4.1 4.1 98.6 

3-4 jam 1 1.4 1.4 100.0 

Total 74 100.0 100.0  

( هم %4,1و إذا نظران إَل اجلدول السابق نالحظ أن ثالثة تالميذ )
 4-3( هو خيتار جواب %1,4ساعة و تلميذ واحد ) 2-1خيتارون جواب 

جواب ألن إذا كان تلميذ  ( هم ال خيتارون%94,٦ساعة. أما سبعون تلميذا )
ومعظم خيتار جواب ال عن السؤال الثاين عشر لكيال جييب السؤال الثالث عشر. 

ساعة يف األسبوع يف درس اللغة العربية  2-1التالميذ يدرسون اللغة العربية 
 اإلضايف.
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 14اجلدول 
اللغة يف معرفة  ألول مرة كان عمر التالميذجواب التالميذ عن السؤال الرابع عشر:  

 العربية
Pertanyaan ke-14 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

4-8 tahun 29 39.2 39.2 39.2 

9-13 tahun 33 44.6 44.6 83.8 

lebih dari 13 tahun 12 16.2 16.2 100.0 

Total 74 100.0 100.0  

وعشرون تلميذا  سعةتو إذا نظران إَل اجلدول السابق نالحظ أن 
( هم %44,٦سنة و ثالثة وثالثون تلميذا ) 8-4( هم خيتارون جواب 39,2%)

( هم خيتارون جواب %1٦,2سنة و إثنا عشر تلميذا ) 13-9خيتارون جواب 
سنة  13-9متوسط التالميذ يبدؤون معرفة اللغة العربية بني سنة.  13أكثر من 

تلميذا الذين يبدؤون  33عينة البحث  74وتدل البياانت على أن من  من عمرهم.
ذكرت البياانت السابقة أن عمر  سنة من عمرهم. 13-9معرفة اللغة العربية بني  

 13-9سنوات و 8-4التالميذ يف معرفة اللغة العربية ينقسم إَل ثالث أيضا وهي 
 سنة. 13سنوات وأكثر من 

15اجلدول   

 ميذ يف يدرسون اللغة العربية مدة التالجواب التالميذ عن السؤال اخلامس عشر: 
 حىت اآلن.

Pertanyaan ke-15 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

0,5 tahun 45 60.8 60.8 60.8 

6,5 tahun 19 25.7 25.7 86.5 

lebih dari 6,5 tahun 10 13.5 13.5 100.0 

Total 74 100.0 100.0  
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وأربعون تلميذا  مخسة اجلدول السابق نالحظ أن و إذا نظران إَل
( هم %25,7سانة و تسعة عشر تلميذا ) 0,5( هم خيتارون جواب ٦0,8%)

( هم خيتارون جواب أكثر من %13,5سانة و عشرة تالميذ ) ٦,5خيتارون جواب 
وقليل من التالميذ  سنة. 0.5اللغة العربية ملدة يدرسون ومعظم التالميذ سانة.  5,٦
 74وتدل البياانت على أن من  سنة. ٦.5اللغة العربية أكثر من يدرسون ين الذ

 سنة. ٦.5تالميذ يدرسون اللغة العربية أكثر من  10عينة البحث 
 16اجلدول 

فهم التالميذ لتعلم اللغة العربية يف جواب التالميذ عن السؤال السادس عشر: 
 الفصول الدراسية.

Pertanyaan ke-16 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Ya 20 27.0 27.0 27.0 

Sedang 52 70.3 70.3 97.3 

Tidak 2 2.7 2.7 100.0 

Total 74 100.0 100.0  

( هم %27,0و إذا نظران إَل اجلدول السابق نالحظ أن عشرون تلميذا )
 معتدلخيتارون جواب  ( هم%70,3خيتارون جواب نعم و اثنان ومخسون تلميذا )

كان فهم معظم التالميذ لللغة ( مها خيتاران جواب ال.  %2,7و تلميذان إثنتان )
تلميذا  52عينة البحث  74العربية يف الفصول معتدل كما يدل على أن من 

 وكان تلميذان  ال يفهمان اللغة العربية يف الفصل. لديهم فهم متوسط لللغة العربية.
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 17اجلدول 

 ل من اخللفية الدراسية للتالميذاجلدوا
العدد  اخللفية الدراسية للتالميذ النمرة

 )شخص(
نسبة 
مئوية 
)%( 

املدرسة الدينية  -املدرسة اإلبتدائية اإلسالمية  1
 املعهد –

3 4,05 

 9,4٦ 7 املدرسة الدينية -املدرسة اإلبتدائية اإلسالمية  2
ملدرسة ا -املدرسة اإلبتدائية العامة اإلسالمية  3

 املعهد –الدينية 
2 2,70 

املدرسة  -املدرسة اإلبتدائية العامة اإلسالمية  4
 الدينية

7 9,4٦ 

 4,05 3 املدرسة اإلبتدائية العامة اإلسالمية  5
 –املدرسة الدينية  -املدرسة اإلبتدائية العامة  ٦

 املعهد
4 5,41 

 17,57 13 املدرسة الدينية -املدرسة اإلبتدائية العامة  7
 2,70 2 املعهد –املدرسة اإلبتدائية العامة  8
يف درس اللغة  -املدرسة اإلبتدائية العامة  9

 العربية اإلضايف
4 5,41 

 39,19 29 املدرسة اإلبتدائية العامة 10
 100,0 74 اجملموع 

التالميذ من اجلدوال سابق يتضح انه اخللفية الدراسية للتالميذ خمتلفة. كان 
 -املدرسة الدينية  -املدرسة اإلبتدائية اإلسالمية لكون خلفية الدراسية الذين مي
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التالميذ الذين ميلكون خلفية . و %4,05 نسبة مئوية أشخاص ب 3املعهد عديد 
نسبة أشخاص ب 7املدرسة الدينية عديد  -املدرسة اإلبتدائية اإلسالمية الدراسية 

املدرسة اإلبتدائية العامة الدراسية خلفية التلميذان الذان ميلك . و %9,4٦مئوية 
 .%2,70نسبة مئوية شخصان ب 2املعهد عديد  -املدرسة الدينية  -اإلسالمية 

 -املدرسة اإلبتدائية العامة اإلسالمية التالميذ الذين ميلكون خلفية الدراسية 
التالميذ الذين ميلكون . و %9,4٦نسبة مئوية أشخاص ب 7عديد  املدرسة الدينية

 نسبة مئويةأشخاص ب 3املدرسة اإلبتدائية العامة اإلسالمية عديد الدراسية  خلفية
 -املدرسة اإلبتدائية العامة التالميذ الذين ميلكون خلفية الدراسية . و 4,05%

 .%5,41نسبة مئوية أشخاص ب 4املعهد عديد  -املدرسة الدينية 
املدرسة  -ة العامة املدرسة اإلبتدائيالتالميذ الذين ميلكون خلفية الدراسية 

خلفية التلميذان الذان ميلك . و %17,57نسبة مئوية شخصا ب 13الدينية عديد 
نسبة مئوية شخصان ب 2املعهد عديد  -املدرسة اإلبتدائية العامة الدراسية 

يف  -املدرسة اإلبتدائية العامة التالميذ الذين ميلكون خلفية الدراسية . و 2,70%
. و اآلخر يعىن %5,41نسبة مئوية أشخاص ب 4عديد  ضايفدرس اللغة العربية اإل

شخصا  29املدرسة اإلبتدائية العامة عديد التالميذ الذين ميلكون خلفية الدراسية 
 . %39,19 نسبة مئويةب

معظم التالميذ ميلكون خلفية الدراسية املدرسة االبتدائية العامة. وهذا مبعىن 
املدرسة  -اسية املدرسة االبتدائية اإلسالمية وقليل من التالميذ ميلكون خلفية الدر 

 .%4.05املعهد  بنسبة الطلبة  -الدينية 
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 18 اجلدول

 يف معرفة اللغة العربية ألول مرة كان عمر التالميذ
العدد  يف معرفة اللغة العربية ألول مرةعمر التالميذ  النمرة

 )شخص(
نسبة 
مئوية 
)%( 

 39,19 29 سنة 8-4بني  1
 44,٦0 33 سنة 13-9بني  2
 1٦,22 12 سنة 13أكثر من  3

 100,0 74 اجملموع 

يف معرفة اللغة العربية  ألول مرةعمر التالميذ من اجلدول سابق يتضح انه 
يف  ألول مرةالتالميذ الذين يعرفون اللغة العربية يتكون من ثالثة فئة. األول فئة 

. و الثاين فئة %39,19شخصا بنسبة مئوية  29سنة عديد  8-4بني العمر 
 33سنة عديد  13-9يف العمر بني  ألول مرةالتالميذ الذين يعرفون اللغة العربية 

. والثالث فئة التالميذ الذين يعرفون اللغة العربية %44,٦0بنسبة مئوية شخصا 
. %1٦,22بنسبة مئوية شخصا  12سنة عديد  13يف العمر أكثر من  ألول مرة

سنة من  13-9ذ يبدؤون معرفة اللغة العربية بني متوسط التالميو هذا مبعىن 
تلميذا الذين يبدؤون  33عينة البحث  74وتدل البياانت على أن من  عمرهم.

  سنة من عمرهم. 13-9معرفة اللغة العربية بني  
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19اجلدول   

 مدة التالميذ يف يدرسون اللغة العربية حىت اآلن
العدد  يةمدة التالميذ يف تعلمون اللغة العرب النمرة

 )شخص(
نسبة مئوية 

)%( 
 ٦0,81 45 سنة 0,5 1
 25,٦8 19 سنة 5,٦ 2
 13,51 10 سنة ٦,5أكثر من  3

 100,0 74 اجملموع 

مدة التالميذ يف يدرسون اللغة العربية حىت اآلن من اجلدول سابق يتضح انه 
 0,5ملا اللغة العربية طايدرسون التالميذ الذين  يتكون من ثالثة فئة. األول فئة

. و الثاين فئة التالميذ الذين %٦0,81شخصا بنسبة مئوية  45سانت عديد 
. %25,٦8شخصا بنسبة مئوية  19سانت عديد  ٦,5اللغة العربية طاملا يدرسون 

سانت عديد  ٦,5اللغة العربية طاملا أكثر من يدرسون و الثالث فئة التالميذ الذين 
اللغة العربية ملدة يدرسون تالميذ ومعظم ال. %13,51شخصا بنسبة مئوية  10
وتدل  سنة. ٦.5اللغة العربية أكثر من يدرسون وقليل من التالميذ الذين  سنة. 0.5

اللغة العربية أكثر من يدرسون تالميذ  10عينة البحث  74البياانت على أن من 
  سنة. 5.٦

 
 
 
 
 
 



58 
 

 
 

 نتائج تعلم اللغة العربية -ب
ية للتالميذ، فالحظ الباحثة عن وبعد شرحت الباحثة عن اخللفية الراس

نتائج تعلم اللغة العربية يف الصل السابع املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية ابتو. 
 عينا. و نتائج تعلم اللغة العربية كما اييل: 74يف هذا البحث يتكون من 

 20اجلدول 
 احلكومية ابتو نتائج تعلم اللغة العربية يف الصل السابع املدرسة املتوسطة اإلسالمية

 النتيجة االسم النمرة
 85 أيليسا إسواهيودي 1
 79 فاهراي موالان 2
 72 فكري زكاري إفا سانتوصا زكاراي  3
 7٦ إإن ماريياان 4
 71 حممد نور واهيودي 5
 55 ريزا ابغوس ويبووا ٦
 85 شيلي فاودرا فاولينا 7
 88 ديال فوتري أواليا 8
 75 أوليا فوتري نور عائشة 9
 82 أديليا أيريس سافرتي 10
 80 عفا فضلي رازقاين  11
 77 عشور املنِّ  12
 ٦7 أورا بريلياان رمضان 13
 72 ديفا اندين فراتيوي 14
 77 فردالة أندين داينيسما 15
 ٦9 حافظ دمياس سافوترا 1٦
 72 جايف ريفاندي 17
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 78 حنسا زهرا عشرا 18
 ٦4 حممد إهلام فائف م 19
 7٦ نيا رزايف هقنيرمح 20
 81 رمحا يوليا فضيلة 21
 ٦2 رينياس مارغاريتا 22
 80 رافيليا جهيونو فوتري 23
 ٦8 ووالن كوسوما أروم 24
 87 حممد إبرزوان ذكي حمفوظ 25
 85 نورا هانني أمانني 2٦
 79 ويلدان فحراينشة 27
 93 سلمن الفارس 28
 82 دييب أوليا فوسفيتا ساري 29
 ٦8 د أوال رماضنرينان 30
 75 ليليس أنديين 31
 ٦3 رزقي سفراين 32
 88 ألفريدا مااينج أروم مفعوال 33
 ٦1 زقي هامغكو وجااي 34
 79 نيكني ساليف مااينج ديفانيت 35
 72 ريفالينو أشحابل فرتا 3٦
 7٦ ساتريو غوسيافاتو 37
 82 فلورينسيا أريفيكا  38
 83 ألدي دوي فيربيياتو 39
 83 ليفا ميغا نور هالزاأ 40
 81 بصطي حمبوب إبراهيم 41
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 79 ابسطومي ايزد 42
 84 دمياس رحيان فاموغكاس 43
 84 زهرا رزقي فراديبا 44
 ٦0 حممد نوفل عابد 45
 81 سابرينا خري النسأ 4٦
 85 دانتا فارِّيل  47
 77 غابريالِّ فاراة أديليا 48
 75 أرداين فشا أطالة سيتياوان 49
 70 أماليا ديوي أغريين 50
 78 ديفي نزيالة الفرتاي 51
 59 أمحد أيل فحمي 52
 8٦ عمارة املهدي 53
 73 أخيات فارهان عبديلة 54
 ٦5 دمياس ديسواندورا 55
 ٦3 فاجر دوي فراسيتيو 5٦
 88 أوريليا فزا سيربينا 57
 72 أماندا أيو فيربايان 58
 82 دوي فيربينيت 59
 72 نتوأأن دوي أرداي ٦0
 8٦ هايرانندو سافرتا ٦1
 72 نور أفياة اليلي ٦2
 85 انبيال جيداان واعي ٦3
 7٦ فوتري أيكا أبريليا ٦4
 75 سيتيا إنتان يونيار ٦5
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 79 حممد ولدان حبييب ٦٦
 84 نيزار أمحد الغيفاري ٦7
 85 أيلفينا نور انقية ٦8
 70 راان فوتري نبيال الزهرا ٦9
 70 ريق أحداانحممد فيرتا أ 70
 90 سلسا يوندا نبيال 71
 88 فتحة توجنونج نيالم 72
 71 مونتيانينج جيانيت 73
 87 صحب الزامن 74

( َل ينجح الختبار الفصل %35,14تلميذا )وتدل على البياانت أن ستة و عشرون 
تائج ن الدراسي األول. وعليهم  االختبار الثاين لتحسني نتيجتهم حتت املعايري املعينة.

ألن العملية  1التعلم املستخدمة هلذا البحث قيمة االختبار النهائي للفصل الدراسي 
 َل تنتهي. وكانت نتائج التعلم لدى التالميذ خمتلفة. 2التعليمية يف الفصل الدراسي 

معرفة املتعلمني  .نتائج التعلم يف هذا البحث فهي نتائج التعلم من حيث املعرفة والفهمو 
كانت نتائج تعلم   مادة اللغة العربية يف العملية التعليمية يف الفصل.وفهمهم حول 

مستخدمة للمتغري يف حتليل البياانت ملعرفة كون أثر خلفية الدراسية للتالميذ على نتائج 
 تعلم اللغة العربية.
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 أتثري اخللفية الدراسية للتالميذ على نتائج تعلم اللغة العربية -ج
خللفية الدراسية للتالميذ و نتائج تعلم اللغة العربية، وبعد شرحت الباحثة ا

فقدم الباحثة أتثري اخللفية الدراسية للتالميذ على نتائج تعلم اللغة العربية يف الفصل 
 one.حتليل السابع املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية بباتو. الباحثة تستخدم 

way anova  وتستخدم الباحثةSPSS for windows evaluation version 20  لتحليل
أثر بني اخللفية الدراسية للتالميذ و نتائج تعلم اللغة العربية. أما الفروض من هذا 

 البحث يعين:
1H الفصل يف العربية اللغة تعلم نتائج ودراسة التالميذ  خلفيةبني  أثر= توجد 

 .بباتو احلكومية اإلسالمية املتوسطة املدرسة السابع
0H = الفصل يف العربية اللغة تعلم نتائج ودراسة التالميذ  خلفيةبني  أثر توجدال 

  .بباتو احلكومية اإلسالمية املتوسطة املدرسة السابع
أتثري اخللفية الدراسية للتالميذ على نتائج تعلم اللغة العربية كما و التحليل 

 يلي:
 21اجلدول 

 ة العربيةاخللفية الدراسية للتالميذ و نتائج تعلم اللغاجلدول 
 النتيجة اخللفية الدراسية للتالميذ االسم النمرة
 –املدرسة اإلبتدائية العامة  أيليسا إسواهيودي 1

 املدرسة الدينية
85 

 –املدرسة اإلبتدائية العامة  فاهراي موالان 2
 املدرسة الدينية

79 

فكري زكاري إفا  3
 سانتوصا زكاراي 

 –املدرسة اإلبتدائية العامة 
 ة الدينيةاملدرس

72 

 –املدرسة اإلبتدائية العامة  إإن ماريياان 4
 املدرسة الدينية

7٦ 
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 –املدرسة اإلبتدائية العامة  حممد نور واهيودي 5
 املدرسة الدينية

71 

 –املدرسة اإلبتدائية العامة  ريزا ابغوس ويبووا ٦
 املدرسة الدينية

55 

 –امة املدرسة اإلبتدائية الع شيلي فاودرا فاولينا 7
 املدرسة الدينية

85 

 –املدرسة اإلبتدائية العامة  ديال فوتري أواليا 8
 املدرسة الدينية

88 

أوليا فوتري نور  9
 عائشة

املدرسة  -املدرسة اإلبتدائية العامة 
 اإلضافية

75 

أديليا أيريس  10
 سافرتي

 82 املدرسة اإلبتدائية العامة

 80 ئية العامةاملدرسة اإلبتدا عفا فضلي رازقاين  11
 77 املدرسة اإلبتدائية العامة عشور املنِّ  12
 ٦7 املدرسة اإلبتدائية العامة أورا بريلياان رمضان 13
 72 املدرسة اإلبتدائية العامة ديفا اندين فراتيوي 14
فردالة أندين  15

 داينيسما
 77 املدرسة اإلبتدائية العامة

حافظ دمياس  1٦
 سافوترا

 ٦9 ئية العامةاملدرسة اإلبتدا

 –املدرسة اإلبتدائية العامة  جايف ريفاندي 17
 املدرسة الدينية

72 

 78 املدرسة اإلبتدائية العامة حنسا زهرا عشرا 18
 ٦4 املدرسة اإلبتدائية العامة حممد إهلام فائف م 19
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 7٦ املدرسة اإلبتدائية العامة رمحنيا رزايف هقني 20
 81 اإلبتدائية العامة املدرسة رمحا يوليا فضيلة 21
 ٦2 املدرسة اإلبتدائية العامة رينياس مارغاريتا 22
رافيليا جهيونو  23

 فوتري
 80 املدرسة اإلبتدائية العامة

 ٦8 املدرسة اإلبتدائية العامة ووالن كوسوما أروم 24
حممد إبرزوان ذكي  25

 حمفوظ
املدرسة اإلبتدائية العامة اإلسالمية 

 املعهد –ة املدرسة الديني –
87 

املدرسة  -املدرسة اإلبتدائية العامة  نورا هانني أمانني 2٦
 اإلضافية

85 

 79 املعهد –املدرسة اإلبتدائية العامة  ويلدان فحراينشة 27
 –املدرسة اإلبتدائية اإلسالمية  سلمن الفارس 28
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انت نتائج التالميذ من وك .ويصف اجلدول خلفية دراسية التالميذ ونتيجتهم
املعهد تبلغ متوسط  -املدرسة الدينية  -خلفية دراسية املدرسة االبتدائية اإلسالمية 

 -. وكانت نتائج التالميذ من خلفية دراسية املدرسة االبتدائية اإلسالمية 90
وكانت نتائج التالميذ من خلفية دراسية  .83.29املدرسة الدينية تبلغ متوسط 

املعهد تبلغ متوسط  -املدرسة الدينية  -بتدائية العامة اإلسالمية املدرسة اال
. وكانت نتائج التالميذ من خلفية دراسية املدرسة االبتدائية العامة 78.50
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. وكانت نتائج التالميذ من  .80.8٦املدرسة الدينية تبلغ متوسط  -اإلسالمية 
  .82لغ متوسط خلفية دراسية املدرسة االبتدائية العامة اإلسالمية تب

املدرسة  -وكانت نتائج التالميذ من خلفية دراسية املدرسة االبتدائية العامة 
وكانت نتائج التالميذ من خلفية دراسية  .77.75بلغ متوسط تاملعهد  -الدينية 

. وكانت نتائج 7٦.08املدرسة الدينية تبلغ متوسط  -املدرسة االبتدائية العامة 
. 79املعهد تبلغ متوسط  -ة املدرسة االبتدائية العامة التالميذ من خلفية دراسي

 -وإضافة إَل وكانت نتائج التالميذ من خلفية دراسية املدرسة االبتدائية العامة 
وكانت نتائج التالميذ من خلفية دراسية  .7٦.25املدرسة اإلضافية تبلغ متوسط 

درجات هي التالميذ وهذا يدل على أن أعلى ال .72.21املدرسة االبتدائية العامة 
املعهد وأدىن  -املدرسة الدينية  -من خلفية دراسية املدرسة االبتدائية اإلسالمية 

 .الدرجات هي التالميذ من املدرسة االبتدائية العامة
للتالميذ مع نتائج تعلم اللغة العربية الباحثة  الدراسيةوبعد تصنِّف اخللفية 

لتحليل أثر  SPSS for windows evaluation version 20حتليل البياانت ابستخدام 
 بني اخللفية الدراسية للتالميذ و نتائج تعلم اللغة العربية. وحتليلها كما تلي:

 اختبار املستقر -1
يستخدم اختبار املستقر ملعرفة مستقر أم غري مستقر بياانت نتائج تعلم 

 الغة العربية. موصفات أخذ اختبار املستقر، كما يلي:
 استقار sig > 0,05 ةنتيجإذا كان  -أ

 فغري استقار sig < 0,05إذا كان نتيجة  -ب
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 22اجلدول 
 نتيجة اختبار املستقر بياانت نتائج تعلم اللغة العربية

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Hasil Belajar 

N 74 

Normal Parametersa,b 
Mean 76.74 

Std. Deviation 8.355 

Most Extreme Differences 

Absolute .079 

Positive .062 

Negative -.079 

Kolmogorov-Smirnov Z .683 

Asymp. Sig. (2-tailed) .739 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

من نتائج تعلم  signifikanاجلدول السابق انه نتيجة  إَلو إذا نظران 
. هذه البياانت يدل على استقار نتائج تعلم 0,05<  0,739اللغة العربية 

استيفاء الشرط األول من اللغة العربية. و مع البياانت املوزعة املستقرية مت 
 حتليل الطريقة الواحدة أنوفا.

 اختبار التجانس -2
متجانس أم غري متجانس بياانت  ملعرفةيستخدم اختبار التجانس 

 اختبار التجانس كما اييل:نتائج تعلم اللغة العربية. موصفات أخد 
 فمتغريان متجانس sig > 0,05إذا كان نتيجة  -أ

 فمتغريان غري متجانس sig < 0,05إذا كان نتيجة  -ب
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 23اجلدول 
 نتيجة اختبار املتجانس بياانت نتائج تعلم اللغة العربية

Test of Homogeneity of Variances 

Hasil Belajar 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1.911 9 64 .066 

من نتائج تعلم  signifikanانه نتيجة  السابقاجلدول  إَلو إذا نظران 
اخللفية . هذه البياانت يدل على متجانس يف 0,05<  0,0٦٦اللغة العربية 

ويصف هذا اجلدول اختبار نتائج تعلم اللغة العربية.  الدراسية للتالميذ و
كون حبثه التوزيع املستقر وأن التجانس. والشرط يف حبث أنوفا جيب أن ي

تكون البياانت متجانسة. لذلك، أن متغري اجملموعتني من البياانت اخللفية 
ومها يف نفس واحدة. ولذا، وقد   الدراسية للتالميذ ونتائج التعلم للغة العربية

 أتهل هذا البحث لتحليل الطريقة الواحدة أنوفا.
  One Way Anova الطريقة الواحدة أنوفاحتليل  -3

وجود  ملعرفة( one way anova) الطريقة الواحدة أنوفايستخدم حتليل 
 oneأتثري اخللفية الدراسية للتالميذ على نتائج تعلم اللغة العربية. نتيجة حتليل 

way anova  :كما اييل 
 24اجلدول 

 وصفي اخللفية الدراسية للتالميذ و نتائج تعلم اللغة العربية
Descriptives 

Hasil Belajar 

 N Mean Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Minimum Maximum 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

MI MADIN 

MONDOK 
3 90.00 3.000 1.732 82.55 97.45 87 93 

MI MADIN 7 83.29 5.707 2.157 78.01 88.56 73 88 

SDI MADIN 

MONDOK 
2 78.50 12.021 8.500 -29.50 186.50 70 87 
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SDI MADIN 7 80.86 7.448 2.815 73.97 87.75 70 86 

SDI 3 82.00 1.732 1.000 77.70 86.30 81 84 

SD MADIN 

MONDOK 
4 77.75 5.737 2.869 68.62 86.88 71 83 

SD MADIN 13 76.08 9.962 2.763 70.06 82.10 55 88 

SD 

MONDOK 
2 79.00 .000 .000 79.00 79.00 79 79 

SD LES 4 76.25 9.777 4.888 60.69 91.81 63 85 

SD 29 72.21 6.466 1.201 69.75 74.67 59 82 

Total 74 76.74 8.355 .971 74.81 78.68 55 93 

وصفي اخللفية الدراسية للتالميذ و انه  السابقاجلدول  إَلو إذا نظران 
الدراسية للتالميذ املدرسة اإلبتدائية نتائج تعلم اللغة العربية. كانت اخللفية 

 تبلغ متوسطتالميذ و  3املعهد تتكون من  -املدرسة الدينية  -اإلسالمية 
، signifikan 5%. يف 93و أعلى الدرجات  87. أدىن الدرجات 90

متوسط الدرجات يف فئة اخللفية الدراسية للتالميذ املدرسة اإلبتدائية 
حىت  82,55املعهد موجد يف الصفِّ  -املدرسة الدينية  -اإلسالمية 

 -. و كانت اخللفية الدراسية للتالميذ املدرسة اإلبتدائية اإلسالمية 97,45
. أدىن 83,29 تبلغ متوسطتالميذ و  7ية تتكون من  املدرسة الدين

، متوسط الدرجات signifikan 5%. يف 88وأعلى الدرجات  73الدرجات 
املدرسة  -ذ املدرسة اإلبتدائية اإلسالمية يف فئة اخللفية الدراسية للتالمي

 .88,5٦حىت  78,01الدينية موجد يف الصفِّ 
و كانت اخللفية الدراسية للتالميذ املدرسة اإلبتدائية العامة اإلسالمية 

. 78,50 تبلغ متوسطتتكون من تلميذان و  املعهد -املدرسة الدينية  –
، متوسط signifikan 5%. يف 87وأعلى الدرجات  70أدىن الدرجات 

الدرجات يف فئة اخللفية الدراسية للتالميذ املدرسة اإلبتدائية العامة اإلسالمية 
 .18٦,50حىت  29,50املعهد موجد يف الصفِّ  -املدرسة الدينية  –

و كانت اخللفية الدراسية للتالميذ املدرسة اإلبتدائية العامة اإلسالمية 
. أدىن 80,8٦ تبلغ متوسطو تالميذ  7املدرسة الدينية تتكون من  –
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، متوسط الدرجات signifikan 5%. يف 8٦وأعلى الدرجات  70الدرجات 
املدرسة  –يف فئة اخللفية الدراسية للتالميذ املدرسة اإلبتدائية العامة اإلسالمية 

. و كانت اخللفية الدراسية 87,75حىت  73,97الدينية موجد يف الصفِّ 
تبلغ تالميذ و  3العامة اإلسالمية تتكون من للتالميذ املدرسة اإلبتدائية 

 signifikan. يف 84وأعلى الدرجات  81. أدىن الدرجات 82,00 متوسط
، متوسط الدرجات يف فئة اخللفية الدراسية للتالميذ املدرسة اإلبتدائية 5%

 .8٦,30حىت  77,70العامة اإلسالمية موجد يف الصفِّ 
املدرسة  –درسة اإلبتدائية العامة و كانت اخللفية الدراسية للتالميذ امل

. أدىن 77,75تالميذ و تبلغ متوسط  4املعهد تتكون من  -الدينية 
، متوسط الدرجات signifikan 5%. يف 83وأعلى الدرجات  71الدرجات 

 -املدرسة الدينية  –يف فئة اخللفية الدراسية للتالميذ املدرسة اإلبتدائية العامة 
. و كانت اخللفية الدراسية 8٦,88حىت  ٦8,٦2املعهد موجد يف الصفِّ 

تلميذا و  13املدرسة الدينية تتكون من  –للتالميذ املدرسة اإلبتدائية العامة 
. يف 88وأعلى الدرجات  55. أدىن الدرجات 7٦,08تبلغ متوسط 

signifikan 5% متوسط الدرجات يف فئة اخللفية الدراسية للتالميذ املدرسة ،
 .82,10حىت  70,0٦املدرسة الدينية موجد يف الصفِّ  – اإلبتدائية العامة

املعهد  –و كانت اخللفية الدراسية للتالميذ املدرسة اإلبتدائية العامة 
وأعلى  79. أدىن الدرجات 79,00تلميذان و تبلغ متوسط  2تتكون من 
، متوسط الدرجات يف فئة اخللفية signifikan 5%. يف 79الدرجات 

 79املعهد موجد يف الصفِّ  –املدرسة اإلبتدائية العامة الدراسية للتالميذ 
 –. وكانت اخللفية الدراسية للتالميذ املدرسة اإلبتدائية العامة 79حىت 

. أدىن 7٦,25تالميذ و تبلغ متوسط  4تتكون من  املدرسة اإلضافية
، متوسط الدرجات signifikan 5%. يف 85وأعلى الدرجات  ٦3الدرجات 
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 املدرسة اإلضافية –الدراسية للتالميذ املدرسة اإلبتدائية العامة يف فئة اخللفية 
 .91,81حىت  ٦0,٦9موجد يف الصفِّ 

و كانت اخللفية الدراسية للتالميذ املدرسة اإلبتدائية العامة تتكون من 
وأعلى الدرجات  59. أدىن الدرجات 72,21تلميذا و تبلغ متوسط  29
ت يف فئة اخللفية الدراسية للتالميذ ، متوسط الدرجاsignifikan 5%. يف 82

 .78,٦8حىت  74,81املدرسة اإلبتدائية العامة موجد يف الصفِّ 
 25اجلدول 

 وصفي أتثري اخللفية الدراسية للتالميذ على نتائج تعلم اللغة العربية
 ANOVA 

Hasil Belajar 

 Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1652.154 9 183.573 3.411 .002 

Within Groups 3443.967 64 53.812   

Total 5096.122 73    

فموجد  sig < 0,05يعىن إذا كان نتيجة  anovaموصفات أخد حتليل 
إذا كان نتيجة أتثري اخللفية الدراسية للتالميذ على نتائج تعلم اللغة العربية. و 

sig> 0,05 ة للتالميذ على نتائج تعلم اللغة فغري فموجد أتثري اخللفية الدراسي
 العربية.

>  signifikan 0,002انه نتيجة  السابقاجلدول  إَلو إذا نظران 
. هذه البياانت يدل على موجد أتثري اخللفية الدراسية للتالميذ على 0,05

 نتائج تعلم اللغة العربية.
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 26اجلدول 
  tukeyيعين حتليل  one way anovaحتليل املتابعة من حتليل 

Multiple Comparisons 

Dependent Variable: Hasil Belajar  

 Tukey HSD 

(I) Latar 

Belakang 

Akademik 

(J) Latar Belakang 

Akademik 

Mean 

Difference 

(I-J) 

Std. Error Sig. 95% Confidence Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

MI MADIN 

MONDOK 

MI MADIN 6.714 5.062 .944 -9.88 23.31 

SDI MADIN MONDOK 11.500 6.697 .782 -10.45 33.45 

SDI MADIN 9.143 5.062 .729 -7.45 25.73 

SDI 8.000 5.990 .941 -11.63 27.63 

SD MADIN MONDOK 12.250 5.603 .476 -6.11 30.61 

SD MADIN 13.923 4.699 .110 -1.48 29.32 

SD MONDOK 11.000 6.697 .822 -10.95 32.95 

SD LES 13.750 5.603 .313 -4.61 32.11 

SD 17.793* 4.449 .006 3.21 32.38 

MI MADIN 

MI MADIN MONDOK -6.714 5.062 .944 -23.31 9.88 

SDI MADIN MONDOK 4.786 5.882 .998 -14.49 24.06 

SDI MADIN 2.429 3.921 1.000 -10.42 15.28 

SDI 1.286 5.062 1.000 -15.31 17.88 

SD MADIN MONDOK 5.536 4.598 .969 -9.53 20.61 

SD MADIN 7.209 3.439 .537 -4.06 18.48 

SD MONDOK 4.286 5.882 .999 -14.99 23.56 

SD LES 7.036 4.598 .875 -8.03 22.11 

SD 11.079* 3.089 .021 .95 21.20 

SDI MADIN 

MONDOK 

MI MADIN MONDOK -11.500 6.697 .782 -33.45 10.45 

MI MADIN -4.786 5.882 .998 -24.06 14.49 

SDI MADIN -2.357 5.882 1.000 -21.64 16.92 

SDI -3.500 6.697 1.000 -25.45 18.45 

SD MADIN MONDOK .750 6.353 1.000 -20.07 21.57 

SD MADIN 2.423 5.572 1.000 -15.84 20.69 

SD MONDOK -.500 7.336 1.000 -24.54 23.54 

SD LES 2.250 6.353 1.000 -18.57 23.07 

SD 6.293 5.363 .974 -11.29 23.87 

SDI MADIN 

MI MADIN MONDOK -9.143 5.062 .729 -25.73 7.45 

MI MADIN -2.429 3.921 1.000 -15.28 10.42 

SDI MADIN MONDOK 2.357 5.882 1.000 -16.92 21.64 

SDI -1.143 5.062 1.000 -17.73 15.45 
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SD MADIN MONDOK 3.107 4.598 1.000 -11.96 18.18 

SD MADIN 4.780 3.439 .926 -6.49 16.05 

SD MONDOK 1.857 5.882 1.000 -17.42 21.14 

SD LES 4.607 4.598 .991 -10.46 19.68 

SD 8.650 3.089 .159 -1.48 18.78 

SDI 

MI MADIN MONDOK -8.000 5.990 .941 -27.63 11.63 

MI MADIN -1.286 5.062 1.000 -17.88 15.31 

SDI MADIN MONDOK 3.500 6.697 1.000 -18.45 25.45 

SDI MADIN 1.143 5.062 1.000 -15.45 17.73 

SD MADIN MONDOK 4.250 5.603 .999 -14.11 22.61 

SD MADIN 5.923 4.699 .959 -9.48 21.32 

SD MONDOK 3.000 6.697 1.000 -18.95 24.95 

SD LES 5.750 5.603 .989 -12.61 24.11 

SD 9.793 4.449 .467 -4.79 24.38 

SD MADIN 

MONDOK 

MI MADIN MONDOK -12.250 5.603 .476 -30.61 6.11 

MI MADIN -5.536 4.598 .969 -20.61 9.53 

SDI MADIN MONDOK -.750 6.353 1.000 -21.57 20.07 

SDI MADIN -3.107 4.598 1.000 -18.18 11.96 

SDI -4.250 5.603 .999 -22.61 14.11 

SD MADIN 1.673 4.194 1.000 -12.07 15.42 

SD MONDOK -1.250 6.353 1.000 -22.07 19.57 

SD LES 1.500 5.187 1.000 -15.50 18.50 

SD 5.543 3.913 .917 -7.28 18.37 

SD MADIN 

MI MADIN MONDOK -13.923 4.699 .110 -29.32 1.48 

MI MADIN -7.209 3.439 .537 -18.48 4.06 

SDI MADIN MONDOK -2.423 5.572 1.000 -20.69 15.84 

SDI MADIN -4.780 3.439 .926 -16.05 6.49 

SDI -5.923 4.699 .959 -21.32 9.48 

SD MADIN MONDOK -1.673 4.194 1.000 -15.42 12.07 

SD MONDOK -2.923 5.572 1.000 -21.19 15.34 

SD LES -.173 4.194 1.000 -13.92 13.57 

SD 3.870 2.448 .852 -4.16 11.90 

SD MONDOK 

MI MADIN MONDOK -11.000 6.697 .822 -32.95 10.95 

MI MADIN -4.286 5.882 .999 -23.56 14.99 

SDI MADIN MONDOK .500 7.336 1.000 -23.54 24.54 

SDI MADIN -1.857 5.882 1.000 -21.14 17.42 

SDI -3.000 6.697 1.000 -24.95 18.95 

SD MADIN MONDOK 1.250 6.353 1.000 -19.57 22.07 

SD MADIN 2.923 5.572 1.000 -15.34 21.19 

SD LES 2.750 6.353 1.000 -18.07 23.57 

SD 6.793 5.363 .957 -10.79 24.37 
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SD LES 

MI MADIN MONDOK -13.750 5.603 .313 -32.11 4.61 

MI MADIN -7.036 4.598 .875 -22.11 8.03 

SDI MADIN MONDOK -2.250 6.353 1.000 -23.07 18.57 

SDI MADIN -4.607 4.598 .991 -19.68 10.46 

SDI -5.750 5.603 .989 -24.11 12.61 

SD MADIN MONDOK -1.500 5.187 1.000 -18.50 15.50 

SD MADIN .173 4.194 1.000 -13.57 13.92 

SD MONDOK -2.750 6.353 1.000 -23.57 18.07 

SD 4.043 3.913 .989 -8.78 16.87 

SD 

MI MADIN MONDOK -17.793* 4.449 .006 -32.38 -3.21 

MI MADIN -11.079* 3.089 .021 -21.20 -.95 

SDI MADIN MONDOK -6.293 5.363 .974 -23.87 11.29 

SDI MADIN -8.650 3.089 .159 -18.78 1.48 

SDI -9.793 4.449 .467 -24.38 4.79 

SD MADIN MONDOK -5.543 3.913 .917 -18.37 7.28 

SD MADIN -3.870 2.448 .852 -11.90 4.16 

SD MONDOK -6.793 5.363 .957 -24.37 10.79 

SD LES -4.043 3.913 .989 -16.87 8.78 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

على نتائج تعلم اللغة العربية من  الدراسيةو إذا كان موجد أتثري اخللفية 
 one way anovaفالبد لتفعل حتليل املتابعة من حتليل  one way anovaحتليل 

ألنه إذا كان موجد أتثري هذا مبعىن موجد خمتلف املعدل  ،tukeyيعين حتليل 
أي الفئة اليت خمتلفة أمهية أم  ملعرفة tukeyيف نتائج تعلم من كل فئة. حتليل 

 غري أمهية يف هذا البحث.
، تستطيع أن تظهر من اجلدول السابق tukeyتلك املختلفة من حتليل 

د العالمة الكوكبة )*( يف اجلدول السابق. إذا كان بظهر موجد أم غري موج
موجد العالمة الكوكبة )*( فموجد خمتلفة أمهية. و إذا كان غري موجد العالمة 

 الكوكبة )*( فغري موجد خمتلفة أمهية.
املتوسط من نتائج تعلم يف فئة انه  السابقاجلدول  إَلو إذا نظران 

املعهد خمتلفة أمهية مع  -ة الدينية املدرس –املدرسة اإلبتدائية اإلسالمية 
املتوسط من نتائج تعلم يف فئة املدرسة اإلبتدائية العامة. و املتوسط من نتائج 
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املدرسة الدينية خمتلفة أمهية مع  -تعلم يف فئة املدرسة اإلبتدائية اإلسالمية 
 املتوسط من نتائج تعلم يف فئة املدرسة اإلبتدائية العامة.

ج تعلم يف فئة املدرسة اإلبتدائية العامة خمتلفة أمهية مع املتوسط من نتائ
املدرسة الدينية  –املتوسط من نتائج تعلم يف فئة املدرسة اإلبتدائية اإلسالمية 

املعهد. و املتوسط من نتائج تعلم يف فئة املدرسة اإلبتدائية العامة خمتلفة  -
 –تدائية اإلسالمية أمهية مع املتوسط من نتائج تعلم يف فئة املدرسة اإلب

 املدرسة الدينية. أما املتوسط من نتائج تعلم يف فئة اآلخر غري خمتلفة أمهية.
الدراسية للتالميذ يف السابق هناك البياانت أخرى  اخللفيةو فضال عن 

 يف امليدان. و تلك البياانت كما تلي:
 عمر التالميذ ألول مرة يف معرفة اللغة العربية -1

 27اجلدول 
 ختبار املتجانس بياانت نتائج تعلم اللغة العربيةنتيجة ا

Test of Homogeneity of Variances 

Hasil Belajar 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1.113 2 71 .334 

من نتائج تعلم  signifikanاجلدول السابق انه نتيجة  إَلو إذا نظران 
عمر ى متجانس يف . هذه البياانت يدل عل0,05<  0,334اللغة العربية 

ويصف نتائج تعلم اللغة العربية.  و التالميذ ألول مرة يف معرفة اللغة العربية
هذا اجلدول اختبار التجانس. والشرط يف حبث أنوفا جيب أن يكون حبثه 
التوزيع املستقر وأن تكون البياانت متجانسة. لذلك، أن متغري اجملموعتني من 

ونتائج التعلم للغة  يف معرفة اللغة العربية عمر التالميذ ألول مرةالبياانت 
ومها يف نفس واحدة. ولذا، وقد أتهل هذا البحث لتحليل الطريقة   العربية

 الواحدة أنوفا.

  



78 
 

 
 

 28اجلدول 
 و نتائج تعلم اللغة العربية عمر التالميذ ألول مرة يف معرفة اللغة العربيةوصفي 

Descriptives 

Hasil Belajar 

 N Mean Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% 

Confidence 

Interval for 

Mean 

Minimum Maximu

m 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

4-8 tahun 28 81.54 8.011 1.514 78.43 84.64 55 93 

9-13 tahun 34 74.09 6.753 1.158 71.73 76.44 59 88 

lebih dari 13 tahun 12 73.08 8.607 2.485 67.61 78.55 60 84 

Total 74 76.74 8.355 .971 74.81 78.68 55 93 

عمر التالميذ ألول مرة يف وصفي انه  السابقاجلدول  إَلو إذا نظران 
عمر للتالميذ و نتائج تعلم اللغة العربية خمتلفة. كانت فئة ال معرفة اللغة العربية

يذا و تبلغ تلم 28تتكون من  سنة 8-4بني  يف معرفة اللغة العربية ألول مرة
 signifikan. يف 93وأعلى الدرجات  55. أدىن الدرجات 71,54متوسط 

عمر للتالميذ يف معرفة اللغة العربية ألول ، متوسط الدرجات يف فئة ال5%
 .84,٦4حىت  78,43موجد يف الصفِّ  سنة 8-4بني  مرة

 13-9بني  عمر للتالميذ يف معرفة اللغة العربية ألول مرةو كانت فئة ال
 59. أدىن الدرجات 74,09تلميذا و تبلغ متوسط  34تتكون من  ةسن

عمر ، متوسط الدرجات يف فئة الsignifikan 5%. يف 88وأعلى الدرجات 
موجد يف الصفِّ  سنة 13-9بني  للتالميذ يف معرفة اللغة العربية ألول مرة

 . 7٦,44حىت  71,73
أكثر من  ول مرةعمر للتالميذ يف معرفة اللغة العربية ألو كانت فئة ال

 ٦0. أدىن الدرجات 73,08تلميذا و تبلغ متوسط  12تتكون من  سنة 13
عمر ، متوسط الدرجات يف فئة الsignifikan 5%. يف 84وأعلى الدرجات 
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موجد يف الصفِّ  سنة 13أكثر من  للتالميذ يف معرفة اللغة العربية ألول مرة
 .78,55حىت  ٦1,٦7

 29اجلدول 
 على نتائج تعلم اللغة العربية الميذ ألول مرة يف معرفة اللغة العربيةعمر التوصفي أتثري 

ANOVA 

Hasil Belajar 

 Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1043.505 2 521.753 9.141 .000 

Within Groups 4052.616 71 57.079   

Total 5096.122 73    

 > signifikan 0,000لسابق انه نتيجة اجلدول ا إَلو إذا نظران 
عمر التالميذ ألول مرة يف معرفة . هذه البياانت يدل على موجد أتثري 0,05

 على نتائج تعلم اللغة العربية. اللغة العربية
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 30اجلدول 
 tukeyيعين حتليل  one way anovaحتليل املتابعة من حتليل 

Multiple Comparisons 

Dependent Variable: Hasil Belajar  

 Tukey HSD 

(I) Pertanyaan ke-14 (J) Pertanyaan ke-14 Mean 

Difference 

(I-J) 

Std. 

Error 

Sig. 95% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

4-8 tahun 
9-13 tahun 7.447* 1.928 .001 2.83 12.06 

lebih dari 13 tahun 8.452* 2.607 .005 2.21 14.69 

9-13 tahun 
4-8 tahun -7.447* 1.928 .001 -12.06 -2.83 

lebih dari 13 tahun 1.005 2.537 .917 -5.07 7.08 

lebih dari 13 tahun 
4-8 tahun -8.452* 2.607 .005 -14.69 -2.21 

9-13 tahun -1.005 2.537 .917 -7.08 5.07 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

عمر املتوسط من نتائج تعلم يف فئة الانه  السابقاجلدول  إَلو إذا نظران 
خمتلفة أمهية مع  سنة 8-4بني  للتالميذ يف معرفة اللغة العربية ألول مرة

 لتالميذ يف معرفة اللغة العربية ألول مرةالعمر لاملتوسط من نتائج تعلم يف فئة 
عمر للتالميذ يف معرفة ط من نتائج تعلم يف فئة ال. و املتوسسنة 13-9بني 

خمتلفة أمهية مع املتوسط من نتائج تعلم  سنة 8-4بني  اللغة العربية ألول مرة
 .سنة 13أكثر من  عمر للتالميذ يف معرفة اللغة العربية ألول مرةيف فئة ال

ية عمر للتالميذ يف معرفة اللغة العربو املتوسط من نتائج تعلم يف فئة ال
خمتلفة أمهية مع املتوسط من نتائج تعلم يف فئة  سنة 13-9بني  ألول مرة

 . سنة 8-4بني  لتالميذ يف معرفة اللغة العربية ألول مرةالعمر ل
لتالميذ يف معرفة اللغة العربية العمر لو املتوسط من نتائج تعلم يف فئة 

تعلم يف فئة  خمتلفة أمهية مع املتوسط من نتائج سنة 13أكثر من  ألول مرة
. أما املتوسط سنة 8-4بني  لتالميذ يف معرفة اللغة العربية ألول مرةالعمر ل

 من نتائج تعلم يف الفئة اآلخر غري خمتلفة أمهية.
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 اللغة العربية مدة التالميذ يف يدرسون -2
 31اجلدول 

 نتيجة اختبار املتجانس بياانت نتائج تعلم اللغة العربية
Test of Homogeneity of Variances 

Hasil Belajar 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

.418 2 71 .660 

من نتائج تعلم  signifikanاجلدول السابق انه نتيجة  إَلو إذا نظران 
مدة . هذه البياانت يدل على متجانس يف 0,05<  0,٦٦0اللغة العربية 

ويصف هذا ربية. نتائج تعلم اللغة الع و التالميذ يف يدرسون اللغة العربية
اجلدول اختبار التجانس. والشرط يف حبث أنوفا جيب أن يكون حبثه التوزيع 
املستقر وأن تكون البياانت متجانسة. لذلك، أن متغري اجملموعتني من 

ومها   ونتائج التعلم للغة العربية مدة التالميذ يف يدرسون اللغة العربيةالبياانت 
 ذا البحث لتحليل الطريقة الواحدة أنوفا.يف نفس واحدة. ولذا، وقد أتهل ه
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 32 اجلدول
 و نتائج تعلم اللغة العربية مدة التالميذ يف يدرسون اللغة العربيةوصفي 

Descriptives 

Hasil Belajar 

 N Mean Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Minimum Maximum 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

0,5 tahun 45 73.89 7.262 1.083 71.71 76.07 59 88 

6,5 tahun 19 79.89 8.608 1.975 75.75 84.04 55 88 

lebih dari 6,5 tahun 10 83.60 6.802 2.151 78.73 88.47 70 93 

Total 74 76.74 8.355 .971 74.81 78.68 55 93 

دة التالميذ يف يدرسون موصفي انه  السابقاجلدول  إَلو إذا نظران 
 سنة 0.5التالميذ يدرسون اللغة العربية ملدة خمتلفة. كانت فئة  اللغة العربية
وأعلى  59. أدىن الدرجات 73,89تلميذا و تبلغ متوسط  45يتكون من 
التالميذ ، متوسط الدرجات يف فئة signifikan 5%. يف 88الدرجات 

. 7٦,07حىت  71,71يف الصفِّ موجد  سنة 0.5يدرسون اللغة العربية ملدة 
 19يتكون من  سنة ٦,5 التالميذ يدرسون اللغة العربية ملدةو كانت فئة 

. 88وأعلى الدرجات  55. أدىن الدرجات 79,89تلميذا و تبلغ متوسط 
التالميذ يدرسون اللغة ، متوسط الدرجات يف فئة فئة signifikan 5%يف 

 .84,04حىت  75,75موجد يف الصفِّ  سنة ٦,5 العربية ملدة
 سنة ٦,5أكثر من  التالميذ يدرسون اللغة العربية ملدةو كانت فئة 

وأعلى  70. أدىن الدرجات 83,٦0تالميذ و تبلغ متوسط  10يتكون من 
التالميذ ، متوسط الدرجات يف فئة signifikan 5%. يف 93الدرجات 

حىت  78,73موجد يف الصفِّ  سنة ٦,5أكثر من  يدرسون اللغة العربية ملدة
88,47. 

  



83 
 

 
 

 33 اجلدول
 على نتائج تعلم اللغة العربية مدة التالميذ يف يدرسون اللغة العربيةوصفي أتثري 

ANOVA 

Hasil Belajar 

 Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1025.488 2 512.744 8.943 .000 

Within Groups 4070.634 71 57.333   

Total 5096.122 73    

 > signifikan 0,000انه نتيجة  السابقاجلدول  إَلو إذا نظران 
مدة التالميذ يف يدرسون اللغة . هذه البياانت يدل على موجد أتثري 0,05
 على نتائج تعلم اللغة العربية. العربية

 34 اجلدول
 tukeyيعين حتليل  one way anovaحتليل املتابعة من حتليل 

Multiple Comparisons 

Dependent Variable: Hasil Belajar  

 Tukey HSD 

(I) Pertanyaan ke-15 (J) Pertanyaan ke-15 Mean 

Difference 

(I-J) 

Std. 

Error 

Sig. 95% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

0,5 tahun 
6,5 tahun -6.006* 2.072 .014 -10.96 -1.05 

lebih dari 6,5 tahun -9.711* 2.647 .001 -16.05 -3.37 

6,5 tahun 
0,5 tahun 6.006* 2.072 .014 1.05 10.96 

lebih dari 6,5 tahun -3.705 2.958 .427 -10.79 3.38 

lebih dari 6,5 tahun 
0,5 tahun 9.711* 2.647 .001 3.37 16.05 

6,5 tahun 3.705 2.958 .427 -3.38 10.79 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

املتوسط من نتائج تعلم يف فئة انه  السابقاجلدول  إَلو إذا نظران 
خمتلفة أمهية مع املتوسط من  سنة 0.5التالميذ يدرسون اللغة العربية ملدة 

. و املتوسط سنة ٦,5 التالميذ يدرسون اللغة العربية ملدةنتائج تعلم يف فئة 
خمتلفة  سنة 0.5التالميذ يدرسون اللغة العربية ملدة نتائج تعلم يف فئة من 



84 
 

 
 

التالميذ يدرسون اللغة العربية ملدة أمهية مع املتوسط من نتائج تعلم يف فئة 
 .سنة ٦,5أكثر من 

 التالميذ يدرسون اللغة العربية ملدةو املتوسط من نتائج تعلم يف فئة 
التالميذ يدرسون من نتائج تعلم يف فئة خمتلفة أمهية مع املتوسط  سنة 5,٦

التالميذ يدرسون . و املتوسط من نتائج تعلم يف فئة سنة0,5 اللغة العربية ملدة
خمتلفة أمهية مع املتوسط من نتائج تعلم  سنة ٦,5أكثر من  اللغة العربية ملدة

. أما املتوسط من نتائج سنة 0,5 التالميذ يدرسون اللغة العربية ملدةيف فئة 
  تعلم يف فئة األخرى غري خمتلفة أمهية.
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 الفصل اخلامس

 مناقشة نتائج البحث

بناء على أسئلة البحث، يعين األول اخللفية الدراسية للتالميذ و الثانية نتائج 
تعلم اللغة العربية و الثالثة أتثري اخللفية الدراسية للتالمذ على نتائج تعلم اللغة العربية يف 

سة املتوسطة اإلسالمية احلكومية بباتو. وهبذا الباب ستشرح الباحثة الفصل السابع املدر 
 عن مناقشة نتائج البحث.

 اخللفية الدراسية للتالميذ -أ
دراسية من التالميذ لديهم خلفية  3إَل نتائج البحث تدل على أن  نظرا

طالب لديهم خلفية  7املعهد و  -املدرسة الدينية  -املدرسة االبتدائية اإلسالمية 
املدرسة الدينية وتلميذان لديهما  -من املدرسة االبتدائية اإلسالمية  لدراسيةا

 –املدرسة الدينية  -دراسية من املدرسة االبتدائية اإلسالمية العامة الخلفية 
دراسية من املدرسة االبتدائية اإلسالمية العامة التالميذ لديهم خلفية  7املعهد. و 

من املدرسة االبتدائية  الدراسيةديهم خلفية تالميذ ل 3املدرسة الدينية و -
 اإلسالمية العامة.

املتوسطة اإلسالمية  وكثري من التالميذ يف الفصل السابع املدرسة
يتخرجون يف املدرسة االبتدائية العامة ألن معظم التالميذ الذين  ابتواحلكومية 

من املدارس  يسجل فيها اجملتمع حول القرية دادابرجيو. وإضافة إَل ذلك، كثري
االبتدائية بباتو مدرسة ابتدائية عامة وكان املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 
مقابلة مبدرسة االبتدائية احلكومية دادابرجيو األوَل. ومن انحية األخرى كان اآلابء 
واألمهات يريدون أطفاهلم تعلم العلوم الدينية غري العلوم العامة. وهم يدخلون 
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ملدرسة االبتدائية احلكومية ويدخلون أطفاهلم يف املدرسة املتوسطة أطفاهلم يف ا
 49اإلسالمية احلكومية لتعلم العلوم العامة والعلوم الدينية.

كما سبق ذكره أن ملعظم خلفية الدراسية من املدرسة اإلبتدائية العامة 
 -امة وكان عدد التالميذ من املدرسة االبتدائية الع تلميذا. 29وكان عددهم يبلغ 

وكان عدد التالميذ من املدرسة االبتدائية  تالميذ. 4املعهد يبلغ  -املدرسة الدينية 
تلميذا. وكان عدد التالميذ من املدرسة  13املدرسة الدينية يبلغ  -العامة 

املعهد يبلغ طالبني و عدد التالميذ من املدرسة االبتدائية العامة  -االبتدائية العامة 
 تالميذ. 4يبلغ  للغة العربية الدورة التدربية -

اخللفية الدراسية هي عملية التعليم اليت ميرها املتعلم رمسية كانت أو غري 
التعليم الرمسي هو التعليم املنهجي الذي يتكون من مراحل على الوقت  .رمسية

املعني من املدرسة االبتدائية إَل اجلامعة وفيهما الدراسة األكادميية العامة والربامج 
والتعليم غري رمسية هو التعليم خارج  50.اصة واملؤسسات للتدريب التقين واملهيناخل

املدرسة الذي يساعد التعليم الرمسي يف جوانب معينة على سبيل املثال التعليم 
هو عملية تقع مدى  عرضىوالتعليم ال 51.األساسي أو املهارات املهنية اخلاصة

يم واملهارات واملعارف من التجربة احلياة حيث يكسب كل الطالب االسلوك والق
اليومية وأتثري بيئته من األسرة واجلريان من العمل واأللعاب من األسواق واملكتبات 

 52و وسائل اإلعالم.
ضافة إَل ذلك، هناك بياانت أخرى تتعلق ابخللفية الدراسية للتالميذ و إ

ميذ يف يدرسون اللغة معرفة اللغة العربية ومدة التال عمر التالميذ ألول مرة يفيعىن 
 3العربية من انحية العمر إَل  اللغة العربية. وينقسم عدد التالميذ الذين يعرفون

                                                           
 .2017مايو  4نتيجة املقابلة مع املدرس اللغة العربية يعىن حممد توفك فاجر فرماان يف التاريخ  49

50 Henry Guntur Tarigan, Membaca Sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa, (Bandung: Angkasa, 

1985), hlm. 62 
51 A. Muri Yusuf, Pengantar Ilmu Pendidikan, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm 63 
52 A. Muri Yusuf, Pengantar Ilmu Pendidikan, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 61-62 
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سنة تبلغ  13-9تلميذا والفئة بني  28سنوات تبلغ  8-4فئات وهي الفئة بني 
 .تلميذا 12سنة يبلغ  13تلميذا والفئة بني  34

فئات  3دى التالميذ إَل وينقسم مدة التالميذ يف يدرسون اللغة العربية ل
 ٦.5تلميذا والفئة الثانية حوايل  45سنة تبلغ  0.5وهي الفئة األوَل حوايل 

وهذا  .تلميذا 10سنوات تبلغ  ٦.5 الفئة الثالثة حوايلتلميذا و  19سنوات تبلغ 
التصنيف يدل على أن التالميذ الذين يدرسون اللغة العربية يف املدرسة املتوسطة 

داخلة إَل التصنيف األول ألن هذا البحث مت يف الفصل الدراسي اإلسالمية فقط 
الثاين وأن التالميذ الذين يدرسون اللغة العربية منذ املدرسة االبتدائية اإلسالمية 
داخلة إَل التصنيف الثاين وأن التالميذ الذين يدرسون اللغة العربية منذ روضة 

 األطفال داخلة إَل التصنيف الثالث.
فإن معلمي اللغة العربية يف  املختلفة فية الدراسية للتالميذاخللونظرا 

 وَل الذين َل يتعلموا العربية  هلمضافية التعليمية اإل واداملالسابع يقدمون  الفصل
 53يفهموها. وكانت املواد التعليمية على شكل الوظيفات اإلضافية.

 
 نتائج تعلم اللغة العربية -ب

ث قيمة االختبار النهائي للفصل نتائج التعلم املستخدمة هلذا البح
َل تنتهي. وكانت نتائج  2ألن العملية التعليمية يف الفصل الدراسي  1الدراسي 

التعلم لدى التالميذ خمتلفة. هناك التالميذ حيصلون على نتائج التعلم حتت املعايري 
. ونظرا إَل نتائج البحث الذي قام به الباحث من 74اى حتت  (KKM)املعينة 

أدىن  تلميذا حيصل على نتائج التعلم حتت املعايري املعينة. وكان 27أن  ميذاتل 74
 .93و أعلى الدرجات  55الدرجات 

                                                           
 .2017مايو  4نتيجة املقابلة مع املدرس اللغة العربية يعىن حممد توفك فاجر فرماان يف التاريخ   53
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 54نتائج التعلم هي القدرات اليت ميلكها املتعلمون بعد قبول جتربة التعلم.
وقال عبد الرمحن أن نتائج التعلم هي القدرات اليت حيصل عليها األطفال من 

لتعليمية وإن األطفال الذين ينجحون حتقيق أهداف التعلم أو خالل العملية ا
  55األهداف التعليمية وهم انجحون.

نتائج التعلم هي القدرات اليت يكتسبها األفراد بعد العملية التعليمية 
وأما نتائج التعلم يف  56وتؤثر يف تغري السلوك واملعرفة والفهم واملواقف واملهارات.

معرفة املتعلمني وفهمهم  .تعلم من حيث املعرفة والفهمهذا البحث فهي نتائج ال
 حول مادة اللغة العربية يف العملية التعليمية يف الفصل.

 
 أتثري اخللفية الدراسية للتالمذ على نتائج تعلم اللغة العربية -ج

نظراي أن التالميذ الذين قد تعلموا دراسة جمال معني يسهلون يف دراسة 
ميذ الذين قد تعلموا العربية أحسن ممن َل يتعلم العربية. جمال التالية. ومعظم التال

 .وهم يدخلون يف مرحلة االعداد
لفية الدراسية للتالميذ تحليل البياانت عما يتعلق ابخلو بعد القيام ب

 one wayفالباحث حصل على قيمة مطلقة. ويدل حتليل الطريقة الواحدة أنوفا )

anova رفض  0،002 < 0،005مطلقة . وإن كانت قيمة 0،002( على أن 

0H.    0رفض  05،0 >كما قال دوي برايتنو إن كانت قيمة مطلقةH  و إن كانت
وهذا يعين أن هناك أتثري اخللفية الدراسية  0H.57قبل  05،0 <قيمة مطلقة 

للتالميذ على نتائج تعلم اللغة العربية اى هناك اختالف متوسط نتائج تعلم اللغة 
ولذا يف حتليل طريقة واحدة أنوفا  األمهية.ية الدراسية للتالميذ العربية يف كل اخللف

                                                           
54 Nana Sudjana , Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, (Bandung: PT.  Remaja Rosdakarya, 
1989), hal. 22 
55 Mulyono Abdurrahman, Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hal. 38 
56 M. Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), hal. 82 
57 Duwi Priyatno, Cara Kilat Belajar Analisis Data Dengan SPSS 20, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 
2012), hal. 102 
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(. ويهدف هذا tukeyفيجب القيام ابلتحليل التايل هو حتليل توكي ) 0Hإن رفض 
 مهية.التحليل ملعرفة متوسط نتائج تعلم اللغة العربية املختلفة األ

العربية وتدل نتائج حتليل توكي على متوسط نتائج تعلم  التالميذ لللغة 
( أن اختالف 90املعهد ) -من املدرسة االبتدائية اإلسالمية ا ملدرسة الدينية 

( كما أن 72،21أمهية مع متوسط نتائج تعلم اللغة العربية من املدرسة االبتدائية )
 – متوسط نتائج التالميذ لتعلم اللغة العربية من املدرسة االبتدائية اإلسالمية

خيتلف أمهية عن متوسط نتائج التالميذ لتعلم اللغة  (83.29) املدرسة الدينية
وال خيتلف أمهية متوسط نتائج تعلم اللغة  .72.21  العربية من املدرسة االبتدائية

 ،tukeyتلك املختلفة من حتليل العربية من اخللفية الدراسية للتالميذ األخرى. 
عالمة الكوكبة تستطيع أن تظهر من اجلدول السابق بظهر موجد أم غري موجد ال

)*( يف اجلدول السابق. إذا كان موجد العالمة الكوكبة )*( فموجد خمتلفة أمهية. 
  58و إذا كان غري موجد العالمة الكوكبة )*( فغري موجد خمتلفة أمهية.

وإضافة إَل ذلك، فإن البياانت عما يتعلق ابخللفية الدراسية للتالميذ من 
تؤثر يف نتائج التعلم كما يدل على أن نتائج سنهم وقتهم يف تعلم اللغة العربية 

حتليل طريقة واحدة أنوفا.  وتدل نتيجة مطلقة من حتليل عمر التالميذ ألول مرة 
يعين أن هناك أتثري عمر التالميذ ألول  0،000 < 0،05يف معرفة اللغة العربية 

 .مرة يف معرفة اللغة العربية على نتائج تعلم اللغة العربية
سنوات من عمرهم  8-4ج تعلم التالميذ لللغة العربية بني متوسط نتائ

سنوات  9-13( خيتلف أمهية عن نتائج تعلم التالميذ لللغة العربية بني 81.54)
اللغة العربية الذين هم  التالميذ لدرس (. إن متوسط نتائج74،09من عمرهم )

ية عن سنوات من عمرهم خيتلف أمه 8-4يعرفون اللغة العربية ألول مرة بني 

                                                           
58 Muhammad Nisfiannoor, Pendekatan Statistika Modern Untuk Ilmu Sosial, (Jakarta: Salemba 
Humanika, 2009), hal. 138 
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سنة  13متوسط نتائج التالميذ الذين يعرفون اللغة العربية ألول مرة أكثر من 
(. وليس هناك اختالف كبري عن عمر التالميذ ألول مرة يف معرفة اللغة 73،08)

 العربية األخرى.
قيمة مطلقة من حتليل مدة التالميذ يف يدرسون اللغة العربية على وتدل 

ناك أتثري مدة التالميذ يف يدرسون اللغة العربية يعين أن ه 0.000< 0.05أن 
على نتائج تعلم اللغة العربية. وخيتلف أمهية متوسط نتائج التالميذ يف تعلم اللغة 

 ٦.5سنة عن متوسط نتائج التالميذ يف تعلم اللغة العربية ملدة  0.5العربية ملدة 
سنة  0.5العربية ملدة سنوات. وخيتلف أمهية متوسط نتائج التالميذ يف تعلم اللغة 

سنوات.  ٦.5عن متوسط نتائج التالميذ يف تعلم اللغة العربية ملدة أكثر من 
 ولكن ليس هناك االختالف عن مدة التالميذ يف يدرسون اللغة العربية األخر.

وتناسب نتائج البحث  بنظرية نقل التعلم أن معرفة الطلبة ومهاراهتم يف 
أن معرفة  59ة التعلمية التالية. وهذا يسمى بنقل التعلم.التعلم املاضي يؤثر يف العملي

الطلبة ومهاراهتم يف التعلم املاضي خلفية التعليم احملصولة. وأن خلفية التعليم 
الداعمة ستساعد العملية التعليمية التالية. ولذا، فإن خلفية تعليم الطلبة يف تعلم 

 اللغة العربية ستؤدي إَل نتائج تعلم خمتلفة.
فوض صالح الدين أن نقل التعلم هو القدرة على تطبيق ما مت قال حم

كما سبق ذكره أن   60تعلمه يف حالة جديدة إما يف املدرسة وأما خارج املدرسة.
نقل التعلم متنوع ولكن نقل التعلم املناسب هبذا البحث نقل التعلم اإلجيايب ونقل 

اط التعليمي التايل. وما التعلم العمودي. نقل التعلم اإلجيايب هو نقل يسبب النش
نقل التعلم العمودي هو نقل التعلم الذي حيدث يف نفس يف حاالت معينة 

ومن نتائح البحث  أن التلميذ  61ملساعدة التلميذ على إتقان املعرفة أو املهارات.
                                                           
59 Muhibbin Syah, Psikologi Belajar, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 159 
60 Mahfudh Shalahuddin,pengantar psikologi pendidikan, (Surabaya : PT Bina Ilmu, 1990), h, 103 
61 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2002), hlm. 168 
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الذي يتقن املفرودات أو قواعد اللغة العربية البسيطة يف املدرسة االبتدائية سيكون 
اللغة العربية التايل يف املدرسة املتوسطة. وهناك نتائج البحث أن  أن يفهم تعلم

املعهد  -املدرسة الدينية  –اخللفية الدراسية للتالميذ املدرسة االبتدائية اإلسالمية 
 .(90حصلوا على النتيجة املمتازة )

يكسبه الفرد بعد العملية التعليمية و ميكن أن توفر شيء نتائج التعلم 
 63وقال دمييايت ومودجيونو 62كية يف معرفة التالميذ وفهمهم ومهاراهتم.تغيريات سلو 

أن نتائج التعلم عملية ملعرفة مدى التالميذ يف إتقان التعلم بعد مشاركة العملية 
  .شكل األرقام واحلروف والرموز املتفق عليها املدرسعلى التعليمية 

                                                           
62 M. Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), hlm. 82 
63 Dimyati dan Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran (Jakarta: Rineka Cipta, cet. 3, 2006), hlm. 3 
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 الفصل السادس

 اإلختتام

 اخلالصة -أ
ل البياانت والبحث عن األسئلة البحث، خالصته كما بناء على نتيجة حتلي

 اتيل:
الدراسية للتالميذ يف الفصل السابع يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية  اخللفية (1

 احلكومية بباتو
الدراسية للتالميذ يف الفصل السابع يف املدرسة املتوسطة  اخللفيةأن 

خلفية  لفئة األوَلاإلسالمية احلكومية بباتو تتكون على عشرة فئات و هي ا
 3 املعهد تبلغ –املدرسة الدينية  -دراسية من املدرسة االبتدائية اإلسالمية ال

املدرسة  -من املدرسة االبتدائية اإلسالمية  الدراسيةخلفية  الفئة الثانيةتالميذ. و 
دراسية من املدرسة االبتدائية الخلفية  الفئة الثالثةتالميذ. و  7الدينية تبلغ 

املعهد تبلغ تلميذان. والفئة الرابعة خلفية  –املدرسة الدينية  -ة العامة اإلسالمي
 7املدرسة الدينية تبلغ  -دراسية من املدرسة االبتدائية اإلسالمية العامة ال

من املدرسة االبتدائية اإلسالمية العامة  الدراسيةتالميذ. والفئة اخلامسة خلفية 
 تالميذ. 3تبلغ 

املدرسة  -من املدرسة االبتدائية العامة  الدراسية والفئة السادسة خلفية
من املدرسة  الدراسيةوالفئة السابعة خلفية  تالميذ. 4املعهد تبلغ  -الدينية 

تلميذا. والفئة الثمانية خلفية  13املدرسة الدينية تبلغ  -االبتدائية العامة 
 الفئة التاسعةو  املعهد تبلغ تلميذان. -من املدرسة االبتدائية العامة  الدراسية
 4تبلغ  الدورة التدربية للغة العربية -من املدرسة االبتدائية العامة  الدراسيةخلفية 

 29تالميذ. والفئة العاشرة خلفية الدراسية من املدرسة اإلبتدائية العامة تبلغ 
 تلميذا.
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 3وينقسم عدد التالميذ الذين يعرفون اللغة العربية من انحية العمر إَل 
سنة  13-9تلميذا والفئات بني  28سنوات يبلغ  8-4ي الفئات بني فئات وه

 .تلميذا 12سنة يبلغ  13تلميذا والفئات أكثر من  34يبلغ 
فئات  3اللغة العربية لدى التالميذ إَل  يدرسونوينقسم مدة التالميذ يف 

سنة  ٦.5تلميذا والفئة الثانية حوايل  45سنة تبلغ  0.5وهي الفئة األوَل حوايل 
 تلميذا. 10سنة تبلغ  ٦.5 الفئة الثالثة حوايلتلميذا و  19تبلغ 

يف الفصل السابع يف املدرسة املتوسطة نتائج تعلم اللغة العربية للتالميذ  (2
 اإلسالمية احلكومية بباتو

نتائج التعلم املستخدمة هلذا البحث قيمة االختبار النهائي للفصل 
َل تنتهي. وكانت نتائج  2ل الدراسي ألن العملية التعليمية يف الفص 1الدراسي 

التعلم لدى التالميذ خمتلفة. هناك التالميذ حيصلون على نتائج التعلم حتت املعايري 
. ونظرا إَل نتائج البحث الذي قام به الباحث من 74اى حتت  (KKM)املعينة 

ىن أد تلميذا حيصل على نتائج التعلم حتت املعايري املعينة. وكان 27أن  تلميذا 74
 .93و أعلى الدرجات  55الدرجات 

يف الفصل السابع يف أتثري اخللفية الدراسية للتالمذ على نتائج تعلم اللغة العربية  (3
 املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية بباتو

( تدل على قيمة مطلقة one way anovaحتليل الطريقة الواحدة أنوفا )
وهذا يعين أن  . 0Hرفض  200،0 < 005،0. وإن كانت قيمة مطلقة 002،0

هناك أتثري اخللفية الدراسية للتالميذ على نتائج تعلم اللغة العربية اى هناك 
 األمهية.اختالف متوسط نتائج تعلم اللغة العربية يف كل اخللفية الدراسية للتالميذ 

وإضافة إَل ذلك، فإن البياانت عما يتعلق ابخللفية الدراسية للتالميذ من 
يف تعلم اللغة العربية تؤثر يف نتائج التعلم كما يدل على أن نتائج  سنهم وقتهم

حتليل طريقة واحدة أنوفا.  وتدل نتيجة مطلقة من حتليل عمر التالميذ ألول مرة 
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يعين أن هناك أتثري عمر التالميذ ألول  0،000 < 0،05يف معرفة اللغة العربية 
قيمة مطلقة من وتدل  لغة العربية.مرة يف معرفة اللغة العربية على نتائج تعلم ال

يعين أن  0.000< 0.05على أن  مدة التالميذ يف يدرسون اللغة العربيةحتليل 
 هناك أتثري طول وقت التالميذ يف تعلم اللغة العربية يف نتائج تعلم اللغة العربية.

 
 املقرتحات -ب

 بناء على نتائج البحث فتقدم الباحثة املقرتحات التالية:
ملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية بباتو أن يبتدع الربامج اجلديدة على رئيس ا (1

عما يتعلق ابلطريقة التعليمية اليت ميستخدمها املدرسون والدورة التدريبية. وكذلك 
أن يبتدع الربامج اجلديدة للتالميذ على سبيل املثال قيامة الدرس اإلضايف لطلبة 

 من املدرسة االبتدائية العامة.
رسي اللغة العربية يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية بباتو أن على مد (2

 يعطي التشجيع كثريا للتالميذ ليكونوا حيبون اللغة العربية.
على التالميذ يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية بباتو أن يشجعوا يف تعلم  (3

التالميذ من املدرسة  اللغة العربية ليكونوا انجحني ومهارين يف اللغة العربية إما
 االبتدائية العامة و املدرسة االبتدائية اإلسالمية.

إن هذا البحث حتتاج إَل اإلستمرار، فعلى الباحث اآلخر أن يقوم البحث  (4
  لتحسينه وتعميقه.
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PEDOMAN WAWANCARA 

Wawancara dengan Guru Bahasa Arab 

 

Nama Sekolah   : 

Nama Guru    : 

Hari/Tanggal Wawancara  : 

 

1. Menurut Anda mengapa peserta didik di MTsN Batu mayoritas berasal dari 

Sekolah dasar (SD) dan bukan berasal dari Madrasah Ibtidaiyah (MI)? 

2. Apakah karena MTsN Batu bersebelahan dengan Sekolah Dasar? 

3. Dengan latar belakang akademik peserta didik yang berbeda-beda yakni ada 

yang berasal SD ada juga yang berasal dari MI. Hal itu menunjukkan bahwa 

kemampuan peserta didik di MTsN Batu berbeda-beda, sebagai guru Bahasa 

Arab bagaimana Anda menghadapi perbedaan tersebut agar pembelajaran 

Bahasa arab di kelas berjalan dengan baik? 

4. Adakah jam tambahan Bahasa Arab untuk peserta didik yang berasal dari 

SD ataupun untuk perserta didik yang kurang memahami Bahasa Arab? 

 

  



 

 
 

 

 

 الباحثة تشرح القاعدة إَل التالميذ ليجيبون اإلستبانة 

 

 التالميذ جييبون اإلستبانة

  



 

 
 

 السرية الذاتية

 

: نيماس سفرينيت نورعني   االسم  

 13150015:   رقم القيد

 1994يوليو  4: ابنتول،  مكان امليالد واترخيه

 : كلية علوم الرتبية والتعليم   كلية

 : قسم تعليم اللغة العربية   قسم

 2013:  سنة بداية الدراسة

 مباالنق ٦: شارع سوانن كاليجاغا داالم رقم    العنوان

 085٦083٦481٦:    اهلاتف

 

 

 


