
40  

 الباب الرابع

  نتائج البحث 
 

   البحث ونتائج وصف البيانات  .أ 

التجريبية  اىل الفصلني، مها فصلالبحث  فردوينقسم ، جتربيا احبث البحث اهذاستخدم 
" باستخدام احلياة الّصّحية"العربية يف مادة الرتمحة اللغة  تعّلم بعالجالتجريبية  ت. وكانالضابطةو 

يف مادة الرتمحة "احلياة الّصّحية" اللغة العربية  تعّلمعالج ب الضابطةو ، اإلستقصائيةطريقة اموعة 
   .ادوب

ال يوجد اختالف  ولية ملعرفتها أنالقدرة األفالبد  الضابطةو عالج التجريبية ُمعط قبل 
   .التجانس يسمى اختبارو  وياسالت اختبار وكانتا ،)signifikanالداللة ( ةقدر ال

على النحو التني من نتائج االختبار بالتفصيل هو ، لبحثهذا االبيانات يف صل احو 
 : التايل

   جارب األداةاختبار  نتائج بند األسئلة عن  تحليل .1

قبل  ، و التالميذ تعّلم اجنازقياس ألة ك   الضابطةو التجريبية  فصل األداة اىل تعطىقبل  
 جتربة االختبارتُعَمل و عينات.  أخذَ  ليس الذي لفصل االختبار كل شيء، تُعَمل جتربة

: هو ،ستخدم يف هذا االختباريما  واماأم ال.  جيدةً  نوعيةً  ميألقد  بند األسئلةهل  ،عرفةمل
ؤشر امل، )realibilitas test(املوثوقية  ةختبار اال، )validitas test( ةصحة االختبار ال
  . (daya beda) قوة اختلفةو  ، (indeks kesukaran) صعوبةال

 ة  حختبار الصاتحليل  �

سئلة اليت األو . أم ال صاحلةكانوا فة بنود االختبار  ر حة ملعالص ةختبار االم ستخدَ تُ 
 يه ة الصحةدوتستخدام البن ،ليست استخداَمها) و منفي (هي منزيل  لن تصاحل

   لرتمجة "احلياة الصحية".ا وسيلة لعرض مادة
  : التاليةالنتائج على ل حص تُت هو صحة بنود األسئلة حساب حاصلبناء على 
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  الجدول األول

 بنود األسئلة صحة نتائج حساب

 رقم معايري rtabel رقم األسئلة مجلة نسبة مؤوية %

84 %  21 

1 ،2 ،3 ،4 ،7 ،8 ،9 ،
10 ،11 ،12 ،13 ،
14 ،15 ،16 ،17 ،
18 ،19 ،20 ،21 ،

22 ،24 ،25  

 1 صحيح 0،361

16 %  4 5  ،6 ،9 ،23  
غري  

 صحيح
2 

  .11التذييل يف موعته جموميكن رؤية حساب 
 كانت ،% 84 حة بنود األسئلة هينتائج حساب ص ،بناء على اجلدول أعاله

، 14، 13، 12، 11، 10، 9، 8، 7، 4، 3، 2، 1هن (و  ،األسئلة الصحة 21
 4 كانت  ،% 16 و وجود ).25، 24، 22، 21، 20، 19، 18، 17، 16، 15

  .)23، 9، 6،  5األسئلة اليت غري الصحة، هي (
  

  )Analisis reabilitas tes(  تحليل ثبات اإلختبار  �
. ُتستخدُم املذكورة بعد اختبار صالحية، مث يعمل اختبار الثبات على األداة

أداة جيدة ) يف إجابات األداة. و konsistensiمستوى املتماسكة ( عرقةإختبار الثبات مل
  دميها. ) هلا كلما تقkonsistensiمتلك اإلجابات املتماسكة ( هي ةً دقّ 

r 0،99 ، حتصيلهاثبات بنود األسئلة حساب وبناء على نتائج هو معايري    =11
  ). 11يف التذييل احلادى عشر ( جمموعته عالية. وميكن رؤية حسابال التجربة
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  )Analisis indeks kesukaran tes( تحليل مؤشر صعوبة اإلختبار �

كان بة ملعرفة مستوى صعوبة األسئلة، هل هنا  اختبار مؤشر الصعو  ستخَدميُ 
يف مؤشر بنود األسئلة،  كفاءةامل حساباملتعّدل أو الصعب أو السهل. بناء على نتائج 

  وحتصيلها : 
  ثانيالجدول ال

  بنود األسئلة فيالصعوبة  ةمؤشر نتائج حساب 

 رقم  معايري رقم األسئلة مجلة نسبة مؤوية

12 %  3 5 ،9 ،23  1 صعبة  

68 %  17 

1 ،2 ،3 ،4 ،6 ،8 ،9 ،10 ،11 ،
12 ،13 ،14 ،15 ،18 ،19 ،20 ،

21 ،22  

 2 متعّدل 

20 %  5 7 ،16 ،17 ،24 ،25  3 سهل 
  .11يف التذييل وميكن رؤية حساب جمموعته 
 12بنود األسئلة، وهي وجود  نتائج حساب مؤشر الصعوبةبناء على اجلدول أعاله 

األسئلة  17كانت   ،% 68 ). و 23، 9، 5( األسئلة مبعايري الصعبة 3كانت   ،%
، 18، 15، 14، 13، 12، 11، 10، 9، 8، 6، 4، 3، 2، 1حبعايري املتعّدل (

، 17، 16، 7األسئلة مبعايري السهل ( 5كانت   ،% 20). و 22، 21، 20، 19
24 ،25(.  
  

 ختلفة اإلختبارات اتحليل قوة  �

  اليت تأَخُذ على النتائج التالية:ختلفة بنذي األسئلة املحساب قوة  بناء علي نتائج
  الجدول الثالث

  ي األسئلةختلفة البندوة احساب ق نتائج

 رقم معايري رقم األسئلة مجلة النسبة املئوية
32 %  8 4 ،5 ،9 ،12 ،15 ،16 ،17 ،23  1 قبيح  
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60 %  15 
1 ،2 ،5 ،7 ،8 ،10 ،11 ،13 ،14 ،

18 ، ،19 ،20 ،22 ،23 ،24  
 2 كفاء

8 %  2 3 ،21  3 حسن 

 4 أحسن - -  - 

  
  .11يف التذييل وميكن رؤية حساب جمموعته 

%،   32ختلفة بنذي األسئلة، وهي املحساب قوة  نتائج اجلدول أعاله علىبناء 
%،   60). و 23، 17، 16، 15، 12، 9، 5، 4األسئلة مبعايري القبيح ( 8كانت 
، ، 18، 14، 13، 11، 10، 8، 7، 5، 2، 1األسئلة مبعايري الكفاء ( 15كانت 

 0). و 21، 3األسئلة مبعايري احلسن (  2 %، كانت 8). و 24، 23، 22، 20، 19
  % األسئلة مبعايري األحسن. 

  
  فى التجربية  ةالقيمة األولي بّينة .2

مواد الرتمجة "احلياة  تعّلمىف الفصل احلادي عشر (أ) ، قبل أن  البحثبناء على نتلئج 
 قيمة و 81األعلى  قيمة بّلغ، و اإلستقصائيةطريقة اموعة  تعّلم منوذجالصحية" باستخدام 

املتخذ ستة الفصول،  الفصل، وعدد rentang nilai) (R(  =41(شّد القيمة و . 40نخفض ملا
)، ومن احلساب احلاصل 22(انظر التذييل  7 املتخذ) intervalوعدد فرتات الفصل (

( ) 1322992 =∑ ii xf،( ) 2099=∑ ii xf  قيمة املتوسط حىت( ) 73,61=x بزيغ 
للحصول على مزيد التفاصيل. وميكن أن ينظر  simpangan baku(  =9،07313(املعياري 

 . على النحو التايل :1، والشكل 1يف اجلدول 

  الجدول الرابع.

 فى التجربية ةألولياالقيمة  ةتكراري دفتر توزيع

تكراريمطلق ال تكرار النسيب (٪) رتةفئة الف   رقم 
2،94 1 40 -  46  1 

14،7 5 47 – 53  2 

32،35 11 54 – 60  3 
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20،6 7 61 – 67  4 

20،6 7 68 – 74  5 

8،82 3 75 – 80  6 

  جممول 34 100

، أن جنعل مدرج املذكورقائمة حساب توزيع التكراري فإنه صورة واسعا، الإلعطاء 
  ) فيما يايل:histogramالتكراري (

Y 
  
 

         
                                                                                     

                        

   
       

 X 

Nilai 
Gambar 1. Histogram Nilai Awal Kelas Eksperimen 

 
 الضابطةفى  ةالقيمة األولي بّينة .3

مواد الرتمجة "احلياة  تعّلمقبل  ) ،بث ىف الفصل احلادي عشر (بناء على نتائج البح
 و 80األعلى  قيمة بّلغ، و اإلستقصائيةطريقة اموعة  تعّلم منوذجالصحية" دون استخدام 

املتخذ ستة  الفصل، وعدد  rentang nilai) (R(  =44(. شّد القيمة 36نخفض ملا قيمة
ومن احلساب  )،23(انظر التذييل  8 املتخذ) intervalالفصول ، وعدد فرتات الفصل (

) احلاصل ) 136.1302 =∑ ii xf، ( ) 1953=∑ ii xf  حىت قيمة املتوسط
( ) 1,65=x  بزيغ املعياري)simpangan baku = (10،1628  للحصول على مزيد

  . على النحو التايل :2، والشكل  8التفاصيل. وميكن أن ينظر يف اجلدول 
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 الجدول الخامس

  الضابطةراري القيمة األولية فى توزيع التكدفتر 
تكراريمطلق ال تكرار النسيب (٪)  رقم فئة الفرتة 
3،33 1 36 – 43  1 
10 3 44 – 51  2 
6،7 2 52 – 59  3 
36،7 11 60 – 67  4 
30 9 68 – 75  5 
13،33 4 76 – 83  6 

لو مجم 30 100   

، أن جنعل مدرج قائمة حساب التوزيع التكراري هنا فإنهصورة واسعا، الإلعطاء 
 ) فيما يايل:histogramالتكراري (

 
Y 

         
 
 
 
 
 

           
X 

 
Nilai 

Gambar 2. Histogram Nilai Awal Kelas Kontrol 

  فى التجربية  ةخير القيمة األ بّينة .4
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مواد الرتمجة "احلياة  تعّلمث ىف الفصل احلادي عشر (أ)، بعد بناء على نتائج البح
 قيمة و و 88األعلى  قيمةَ  بّلغ، و اإلستقصائيةطريقة اموعة  تعّلم منوذجدام الصحية"  باستخ

املتخذ ستة الفصول،  الفصل، وعدد rentang nilai) (R ( =41. شّد القيمة (60 املنخفض
)، ومن احلساب 24 (انظر التذييل 5 املتخذ) intervalوعدد فرتات الفصل (

ل )احلاص ) 1816312 =∑ ii xf، ( ) 2473=∑ ii xf  حىت قيمة املتوسط
( ) 47,72=x املعياري ( بزيغsimpangan baku = (7،29595  للحصول على مزيد

  . على النحو التايل :3، والشكل  9التفاصيل. وميكن أن ينظر يف اجلدول 
  سادسالجدول ال

 فى التجربية ةالقيمة األخير  ةتكراريدفتر توزيع 

تكراريق المطل تكرار النسيب (٪)  رقم فئة الفرتة 
17،64 6 60 – 64  1 
17،64 6 65 – 73   2 
20،6 7 70 – 74  3 
23،52 8 75 – 79  4 
17،64 6 80 – 84   5 
2،94 1 85 – 89  6 

لو مجم 34 100   

قائمة حساب التوزيع التكراري هنا، أن جنعل مدرج التكراري  فإنهصورة واسعا، الإلعطاء 
)histogram يايل:) فيما   

  
Y       
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     Nilai 

Gambar 3. Histogram Nilai Akhir Kelas Eksperimen 

 
 الضابطةفى  خيرةالقيمة األ بّينة .5

مواد الرتمجة "احلياة  تعّلمِ ث ىف الفصل احلادي عشر (ب)، بعد بناء على نتائج البح
، 80 هي األعلى قيمةَ  بّلغ، و إلستقصائيةاطريقة اموعة  تعّلم منوذجدون استخدام بالصحية" 

املتخذ ستة  الفصل، وعدد rentang nilai) (R(  =32شّد القيمة (ب ،48ض املنخف قيمة و
)، ومن احلساب 25(انظر التذييل  6 املتخذ) intervalالفصول، وعدد فرتات الفصل (

)احلاصل ) 1325602 =∑ ii xf،( ) 1983=∑ ii xf حىت قيمة املتوسط ( ) 1,66=x 

للحصول على مزيد التفاصيل. وميكن أن  simpangan baku = (7،15156املعياري ( بزيغ
  . على النحو التايل :4، والشكل  10ينظر يف اجلدول 

 ابعالسالجدول 

  الضابطةتوزيع التكراري القيمة األخيرة فى دفتر 
تكراريمطلق ال تكرار النسيب (٪)  رقم فئة الفرتة 

6،7  2 48 – 53  1 
6،7 2 54 – 59  2 
20 6 60 – 65  3 
23،33 7 66 – 71  4 
33،33 10 72 – 77  5 

10 3 78 – 83  6 

لو مجم 30 100   

قائمة حساب التوزيع التكراري هنا، أن جنعل مدرج  فإنهصورة واسعا، الإلعطاء 
  ) فيما يايل:histogramالتكراري (
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Gambar 1. Histogram Akhir Kelas Kontrol 
 

  تحليل البيانات واختبار الفرضيات   .ب 

  . تحليل البيانات 1
 اختبارت)، أي prasaratجتربة القبلي ( من قبله يُعَمل اختبار الفرضية، قبل كل شيء،

 املنحين السوى اختبارُ  يُعَملواختبار جتانس البيانات. و )، Normalitas( يّ املنحين السو 
. )Uji Barlett(  لتالرب  اختباريُعَمل ب) ، واختبار التجانس هو Chi Kuadratلبيانات ب(ا

  لي. ننتائج كامله على النحو التاواما 
  )uji normalitas(ّي المنحني السو أ. بيانات اختبار 

  : يّ املنحين السو ذ اختبار أخَ يُ 
Ho  =يّ السو بيانات يتوزيع ال   
Ha  يّ و الس= البيانات ليست موزعة  
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22.عند  Ho  مع معايري االختبار هو رفض
tabelhitung xx لدرجة الظاهر  ، ≤

05,0=α  و dk= k-3 terima Ho jika ��tabelhitung xx 22 هو هذا، أدناه   .>
  األولية والقيمة النهائية على النحو التايل : قيمة عن الية السو حساب اختبار 

  
 الجدول الثامن

واألخيرةة األولية للقيم  Chi Kuadrat دفتر    

tabelx2 البّني   hitungx2  رقم الفصل القدرة 
 1 التجربية القيمة األولية 1،8152 7،81 املنحين السوى

 2 الضابطة القيمة األولية 4،3571 7،81 املنحين السوى

ةالتجربي القيمة األخرية 3،8866 7،81 املنحين السوى  3 
 4 الضابطة القيمة األخرية 2،5497 7،81 املنحين السوى

،  16، 15، 14ميكن أن ينظر إىل التذييل  هو ،لألوضح من حساب اختبار السوية
  . 17و

  

   واختبار تجانس البيانات) ب

Ho : 22
2

2
1 .... kσσσ ==  

Ha : 22
2

2
1 .... kσσσ =≠  

22. مع املعايري عند ما 
tabelhitung xx ،  dk = k-3و    α=05,0ستوى احلقيقي للم >

يرد أدناه حساب القيمة األولية الختبار التجانس والقيمة فإنه بّينة التوزيع عن التجانس. 
 النهائية على النحو التايل:

 الجدول التاسع

Barlett الضابطة) للقيمة األولية واألخيرة عن الفصل التجربية و  إختبار بارلت (    

tabelx2 البّني   hitungx2  رقم  الفصل  القدرة 
 1  الضابطةالتجربية و  القيمة األولية  0،4128 3،841 التجانس 

 2  الضابطةالتجربية و  القيمة األخرية 0،0028 3،841 التجانس
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  .18و  17ميكن أن ينظر إىل التذييل اختيار التجانس، هو ساب حمن  هألوضح
  
  
  

  اختبار الفرضية  .2

ل االختبار باختبار الفرضية. البيانات أو القيمة عمَ ، مث يُ )Prasaratبعد اختبار القبلي(
هذا، يُعَمل ملعرفة الختبار الفرضية هي قيمة القدرة النهاية (القيمة النهائية). و اليت ُتستخَدم 

 ختالفَ اما كان  وملعرفة .اعالجاألخرية بعد التالميذ الذين هم يعاجلون  قدرةاليف  االختالف
ية لقدرة النهافرضية لاليف تقدمي  )t-tets(القبلي  صيغة االختبار فإنه يستخدم أم ال, العالج

  على النحو التايل.
Ho =21 µµ  منوذجباستخدام  "احلياة الصحية" اللغة العربية مواد الرتمجة تعّلم معناه،: =

اللغة العربية  تعّلمعلى نتائج  مؤثرغري  هوو ، صائيةاإلستقطريقة اموعة  تعّلمال
  .دى التالميذل

Ha =21 µµ  مؤثر هو هاباستخدام "احلياة الصحية" اللغة العربية مواد الرتمجة تعّلم عناه،م: =
  .مهل هعلى نتائج

احلياة مواد الرتمجة "يف اللغة العربية  تعّلم هأن يَدل  هو وفقا جلدول نتائج احلساب
من دوا. وهذا ها معلت لنتائجمؤثر هو  اإلستقصائيةطريقة اموعة  منوذجالصحية" باستخدم 

للقيمة  72،47املتوسط املؤثر قد ميكن أن ننظر نظرا اىل نتائج تعّلمهم ىف فصل التجربية ب
 معلى تعلّ  الضابطةفصل  واما . 8،00) هو SDاملعياري ( االحنرافب، )post-test( األخرية

 االحنراف. و 65،73ل املتوسط حمصو  ها هومواد الرتمجة "احلياة الصحية" دون استخدام
  . 8،94) هو SDاملعياري (
و  hitungt=337,2 متحّصلُ  )t- testاإلختبار البعدي ( من نتائج حسابو 

3,2=tabelt  وهذا يدول أّن .tabelhitung tt ، مقبولو ه Ha هو رفض، و Hoحىت   <
مها غري مطابق أو  الضابطةقيمة اإلختبار البعدي يف فصل التجربية و  )meanمعناه، متوسط (و 

اإلختبار البعدي يف فصل التجربية أحسن من فصل  اختالف ظاهرا. ألن متوسط قيمة
  .31يف التذييل  جمموعته وميكن رؤية حساب. الضابطة
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  ث بحث نتائج البح  .ج 

  (القيمة األولية)القدرة األولية  درجة �
قدرة العلى وبيانات ) Barlettالربلت ( و اختبار السويّةحساب اختبار بناء على 

 متجانسة.و  يالسو   مها توزيع الضابطةالتجريبية و  فصل ومها من فصَلْني (القيمة األولية) األّولية 

 عادل أو مهاو  ،ْنيِ تعّلمَ جل مع ايع ملالقدرة األولية من التالميذ  حالة أنّ  ،وهذا ميكن القول
 .متساوٌ 

  )ةر ي(قيمة األخ ةر ياألخ القدرة درجة �

ألا  tabelt=3,2 اماو  hitungt=337,2ذ و أخممن نتائج اختبار الفرضية اما 

tabelhitung tt  تعّلم نموذجباللغة العربية يف مواد الرتمجة "احلياة الصحية"  تعّلمأن  وهذا يدلّ ، <
اتعّلمهو أفضل من  اإلستقصائيةموعة طريقة اوغري ذلك، ميكن أن ننظر نظرا من  .ها بدو

. أعلى من قيمة املتوسط ىف املظابط أّن الفصل التجرييب  )Post test(متوسط اإلختبار اليعدي 
  .65،73=  يمة متوسط ىف املظابط. وأما ق72،47كانت التجربية  متوسطًة اما  

بين المجموعة التجربية   pos-testالبيانات ي نتباي الى وىالمست ختباربناء على اال �

 ،والضابطة
 تنولوا البيانات كما تلى: ت

47,72:1X  

73,65:2X    
 47,2870  : 2

1S 
: 2

2S 48,2023  

30:

34:

2

1

n

n  

  كما تلي:صيغة  وتطبيق يف ال
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 S2 = 
( ) ( )

23034

2023,481302870,47134

−+
−+−

= 6,90761 
 

 t=
  

30

1

34

1
90761,6

73,6547,72

+

−
= 3,894 

Pada a = 5% dengan dk = 34 + 30 - 2 = 62 diperoleh t (0,05)(62) = 2.3 

6223034 =−+=df  

62,2%1

00,2%5

=
=  

00,2:30,2%5

:

=
to tt

  

00,230,2 >
> to tt  
 قارن الباحثيو  2,30" هي otاحملاسبة السابقة عرفت أن قيمة "  بناء علىو 

%. أما درجة احلرية  5 لقيمة من اجلدول على مستوى داللة" من احملاسبة باtabeltقيمة " 
بني  ". واحلاصل أن الفرق ذو داللةtabelt" أكرب من " otيف اجلدول. إذن "  62هي 

قيمة املتوسط : ىف  بتفريق، والفرضية يف هذا البحث مقبولة. جريب والضابطالفصل الت
  .65،73والفصل الضابط:  72،47الفصل التجريب : 

 
نتائج ل هاباستخدام تعّلمال تأثريَ  كان أنّ نتائج احلل  أعاله، متكن اخلالصة من 

هو  هاباستخدام هاتعّلمكالبو جروبوكان. ونتائج  YPI املدرسة العالية اإلسالميةبتعليميهم  
خاصًة  الرتمجة حىت تعليمية اللغة العربية يف مواد  .اون دوتعّلمالذين ي أحسن من التالميذ
 تعّلميف تعليم اللغة العربية جلذب أو خياريّا ميكن أن يكون بديال  قد "احلياة الصحية" ا

 .افيه همتعّلموترقية نتائج التالميذ 

كالبو  YPI الباجث يف املدرسة العالية اإلسالمية هااليت فعل و بناء على املالحظة
الرتمجة "احلياة الصحية"  اللغة العربية يف موادعملية تعّلم وتعليم وضح أن ميكن م ،جروبوكان

هجوم التالميذ ممكن هو  اإلستقصائيةمن طريقة اموعة  تعّلمال منوذجباستخدام 
)merangsang (وحالة الفصل همتعّلموترقية نتائج عملية التعّلم والتعليم هتمام يالء اإل .
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 تعّلميف عملية العملية التعّلم والتعليم. و محاسا يف يشعرون أكثر  أحسن أو أحياء، والتالميذ
 ا وإماهميري تعلحول املواد اليت جتيف سئلة األ تقدمياّما ِفْعِليا جَدا، تأثريا و التالميُذ كان والتعليم  

    .اإلستقصائيةطريقة اموعة  تعّلم منوذجعلى استخدام  ونذباأن التالميذ ج، وهذا يدل غريه
 كالمبو جروبوكان،  هو  YPIم اللغة العربية يف احلادي عشر باملدرسة العالية معلّ  وأنّ 

العالية  باملدرسة  اإلستقصائيةطريقة اموعة  تعّلم منوذجوضح أن استخدام قد و  السيد مغفور،
YPI    جيدًة. والتالميذ هم حمّماسون  كفاءةالو والفعالية  املؤثرةأكثر كان كالمبو جروبوكان هو

طريقة اموعة  تعّلم منوذجوكذلك،  وفّعليون ولكن حالة الفصل هي صحيح جدا.
عليم اىل التالميذ يف عملية التّلم والت هو قدرة اتصال التوصية اليت وّصلها املّعلم اإلستقصائية

  1ى املواد الذي يتوصل من قبل املعلم.عل وأجذب محاسهوألتالميذ او جيدا. 
مية مواد الرتمجة "احلياة ، ولكن يف تنفيذ تعليإجيابيةً  أظهرت نتيجةً لوكانت بينة البحث 

  :، وجود النقص أيضا، فيما بينههناك هاباستخدام الصحية"
اج على استعداد كثريا، اما كان من املعّلم اليت حتتطريقة الهي  اإلستقصائيةطريقة اموعة  )1

  .أو التالميذ
حىت يتأثر ذلك  .)pesantren( املعهد الديّين اإلسالميجاءوا من  الذين ليس كل التالميذ )2

  على ناقص قدرة فهم املفردات وفهم قواعد اللغة العربية.
 جيبحىت  .ضريمن التح األنه يتطلب كثري  ،عادة وقتا طويال تعّلمال منوذجهذا ويستغرق  )3

 ينبغي نقلها صحيحا. على ضبط الوقت للمواد اليت كون قادرةً يأن  املعّلمعلى 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Hasil wawancara dengan Bapak Maghfur, S.Ag. selaku guru Bahasa Arab MA YPI 

Klambu kecamatan Klambu Kab. Grobogan pada tanggal 15 Oktober 2010. 
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