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 الخالصة

لدى التالميذ فى الفصل الثانى بمدرسة " الحكمة" الثانوية  ةثدافع تعّلم المحاد وضوع           :امل

دراسة مقارنة بين التالميذ المتخرجين فى المدرسة (سالمية فاسير مجين دماك إلا

   )بتدائية العامةإلوالتالميذ المتخرجين فى المدرسة ا سالميةإلبتدائية اإلا
 علوى الباب:     االسم

  083211078:   م الطالبرق

  

لـــدى التالميـــذ ىف الفصـــل الثـــاىن  ةثـــدافـــع تعّلـــم احملاد). معرفـــة كيـــف 1أهـــداف هـــذا البحـــث هـــي :  

). 2،  سـالميةإلبتدائيـة اإلالذين متخرجو ىف املدرسـة ا سالمية فاسري جمني دماكإلمبدرسة " احلكمة" الثانوية ا

ــم احملاد  معرفــة ســالمية فاســري إلصــل الثــاىن مبدرســة " احلكمــة" الثانويــة الــدى التالميــذ ىف الف ةثــكيــف دافــع تعّل

لــدى  ةثــدافــع تعّلــم احملاد). معرفــة هــل يوجــد فــرق 3، بتدائيــة العامــةإلالــذين متخرجــو ىف املدرســة ا جمــني دمــاك

بــني التالميــذ املتخــرجني ىف  ســالمية فاســري جمــني دمــاكإلالتالميـذ ىف الفصــل الثــاىن مبدرســة " احلكمــة" الثانويــة ا

  بتدائية العامةإلوالتالميذ املتخرجني ىف املدرسة ا سالميةإلبتدائية اإلسة ااملدر 

اتمع اإلحصائي يف هذا البحث كل فرد من التالميذ يف الفصل الثاين مبدرسة "احلكمة"  كان

م. وانقسم ذلك الفصل إىل ثالثة فيها مائة  2013 /2012سالمية فاسري جمني دماك للعام إلالثانوية ا

سالمية إلدرسة "احلكمة" الثانوية ابعض التالميذ يف الفصل الثاين مبوأخذ الباحث . رين تلميذاوثالثة وعش

% من اموع، يعىن 46ألن اتمع اإلحصائي ىف هذا البحث زاد عن املائة فيؤخد فاسري جمني دماك 

45x 123/ 100 =55,34  ذين ويؤخد الباحث التالميذ ال .تلميذا كالعينة 56حىت يكمل عددهم

خترجوا ىف املدرسة تلميذا كالعينة، ومن التالميذ الذين  28عددهم بتدائية العامة إلخترجوا ىف املدرسة ا

وليحصل على العينة املمثل ميثل ا جمموعة أفراد اتمع تلميذا كالعينة.  28عددهم سالمية إلبتدائية اإلا

بتدائية إلمتخرجني ىف املدرسة االتالميذ  العشوائية بني بطريقةمنطقة بعينة  حصائى، فاستخدم الباحثإلا

حتليل  طريقة البحث هذا يف الباحث ستعملإبتدائية العامة. إلمتخرجني ىف املدرسة االتالميذ  سالمية وإلا

الوثيقة  طريقة املشاهدة وطريقة فهي البيانات جلمع استخدمها اليت الطرق وأما ،املقارنة وحتليل البيانات

   .اإلستبيان وطريقة



 و 
 

بتدائية العامة يدل إلنادا حيصل البحث جيد أن دافع تعلم احملادثة للتالميذ املتخرجني ىف مدرسة استإ

سالمية إلبتدائية اإلوأما قيمة املتوسط دافع تعلم احملادثة للتالميذ املتخرجني ىف مدرسة ا .62قيمة املتوسط 

  .73هى 

". ومــن احملاســبة الســابقة يعــرف أن tt" وقيمــة "toيقابــل الباحــث بــني قيمــة " ختبــار الداللــةإوىف هــذه 

"to" أكرب من "tt  :2،01 >4,911 < 2،68"، يعىن  . 

بتدائيـــة العامـــة إلفيوجـــد فـــرق هـــام ىف دافـــع تعلـــم احملادثـــة للتالميـــذ املتخـــرجني ىف مدرســـة ا to>ttألن و 

اسـري جمـني دمــاك . سـالمية فإلسـالمية مبدرسـة "احلكمـة" الثانويـة اإلبتدائيـة اإلوالتالميـذ املتخـرجني ىف مدرسـة ا

  وهذا يدل أن الفرضية ىف هذا البحث مقبولة.  
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ABSTRAK 
 
JUDUL : MOTIVASI BELAJAR MUHADATSAH BAGI SISWA KELAS DUA (VIII) 

DI MADRASAH “AL-HIKMAH” TSANAWIYAH ISLAMIYAH PASIR 
MIJEN DEMAK ( Studi Komparatif antara siswa lulusan MI dan siswa lulusan 
SD ) 

NAMA : ULWI ALBAB 
NIM     : 083211078  
 
ISI : 
  Tujuan dalam penelitian ini di antara lain yaitu : 1). Mengetahui 

Bagaimana Motivasi Belajar Muhadatsah bagi siswa kelas dua (VIII) di 
Madrasah “Al-Hikmah” Tsanawiyyah Al-Islamiyah Pasir Mijen Demak 
lulusan dari MI, 2).  Mengetahui Bagaimana Motivasi Belajar Muhadatsah bagi 
siswa kelas dua (VIII) di Madrasah ‘Al-Hikmah’ Tsanawiyyah Al-Islamiyah 
Pasir Mijen Demak lulusan dari SD, 3). Mengetahui Apakah ditemukan 
Perbedaan Motivasi Belajar Muhadatsah bagi siswa kelas dua (VIII) di 
Madrasah ‘Al-Hikmah’ Tsanawiyyah Al-Islamiyah Pasir Mijen Demak 
diantara siswa lulusan dari MI dan siswa lulusan dari SD. 

Adapun Populasi dalam penelitian ini yaitu semua siswa kelas dua (VIII) 
di Madrasah “Al-Hikmah” Tsnawiyyah Al-Islamiyah Pasir Mijen Demak pada 
Tahun Ajaran 2012/2013 M.  Yang mana kelas ini di bagi menjadi tiga local 
yang jumlah siswanya 123 siswa. Dalam penelitian ini sampel yang di ambil 
yaitu 45% dari jumlah siswa karena jumlah siswanya lebih dari 100, maka 
jumlah sampelnya adalah 45X123 = 55,35 di globalkan menjadi 56 siswa. 
Kemudian dibagi menjadi dua antara siswa lulusan MI dan siswa lulusan SD 
yang jumlahnya masing-masing 28 siswa. Untuk menentukan sampel peneliti 
menggunakan Sampling Cluster(sampel wilayah) dengan cara mengacak antara 
siswa lulusan MI dan siswa lulusan SD dengan mengguakan analisis 
komparatif dan analisis data.  

Adapun metode yang digunakan untuk mengumpulkan data antara lain 
yaitu Metode Observasi, Metode Dokumentasi, Metode Angket. Dan 
berdasarkan hasil penelitian telah diperoleh bahwa Motivasi Belajar 
Muhadatsah bagi siswa kelas dua (VIII) di Madrasah ‘Al-Hikmah’ 
Tsanawiyyah Al-Islamiyah Pasir Mijen Demak lulusan dari MI memperoleh 
nilai rata-rata 73, sedangkan Motivasi Belajar Muhadatsah bagi siswa kelas dua 
(VIII) lulusan dari SD nilai rata-ratnya adalah 62. Dengan ini dapat 
disimpulkan bahwa terdapat perbedaan Motivasi antara siswa lulusan MI dan 
siswa lulusan SD yang mana siswa lulusan MI lebih tinggi motivasinya 
dibandingkan siswa lulusan SD di lihat dari nilai rata-rata siswa.  

Adapun dalam Uji Signifikan ditemukan bahwa nilai to lebih besar di 
bandingkan nilai tt yaitu : 2,68< 4,911> 2,01. Dan karena nilai to>tt maka 

ditemukan Perbedaan Motivasi Belajar Muhadatsah bagi siswa kelas dua (VIII) 
di Madrasah ‘Al-Hikmah’ Tsanawiyyah Al-Islamiyah Pasir Mijen Demak di 
antara siswa lulusan dari MI dan siswa lulusan dari SD.  
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  الشعار
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  َواْلَحالُ ِاْن ُعرَِف َلْفظًا فـَاْعَتِقْد # تَْنِكْيرَُه َمْعًنى َكوَْحَدَك اْجَتِهدْ 
“Bila menurut hitungan dhohir, kita sudah mendapatkan ilmu 

(kelebihan, cita2 gelar  dll), Maka beri’tikadlah bahwa kita belum 
mencapai kesempurnaan. Sehingga kita tetap bersemangat dalam 

menuntut ilmu dan tidak merasa puas.”  2  

 
  

  

  

  

  
 
 
  

  
 
 

 

  

                                                 
   38) ص: 1984، القرأن الكرمي، (قدس: منار قدس، 11سورة الرعد :     1

   21, (كدير: دار االمني، ب. س) ص. منظومة الفية ابن مالكامام اىب عبد اهللا حممد مجال الدين بن مالك،    2
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 اإلهداءاإلهداءاإلهداءاإلهداء

  الكاتب هذا البحث إلى :يهدى  
  

  أبي أحمدى وأمي بيت النية      .1

  جميع أساتيذي من الصغر حتى اآلن.   .2

جميــــع المدرســــين والمحاضــــرين فــــي كليــــة التربيــــة بجامعــــة "والــــي ســــونجو" اإلســــالمية     .3

  الحكومية سمارانج.

تـي حلميـة  وأخ سراج الدين وخير الداعى وأخـى الصـغير همـام شـيخ المـالح، الكبير أخي   .4

  الذين تشجعواني فى إتمام بهذه الكلية. الفؤدة

معهــد  فــى  كليــة التربيــة مــن قســم تعلــيم اللغــة العربيــة و فــى   الكرمــاء  جميــع أصــدقـائي  .5

كرميــــاك    ســــالمإلمســــجد جــــامع نــــور افــــى بيــــت اهللا  و   توجــــو ســــمارانج  روضــــة الطــــالبين

  .كمومعاونت ومساعدتكم اهتمامكم على جزيال شكرا أشكركم  ,سمارانج
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  كلمة الشكر والّتقدير

على من يشكر واستغىن على من يكفر وهو عليم بذات الصدور.  أنعماحلمد هللا الذي 

نا حممد ذي القصور وعلى أله وأصحابه الذين يرجون م على من أرسل بالنور سيدنا ومولوالصالة والسال

 جتارة لن تبور يوم يدع الداع إىل شيئ نكر.

علمى بتوفيق اهللا تعاىل وهدايته وعنايته حىت يستطيع الباحث أن بحث القد انتهت هذا ال

متحان النهائ للحصول على درجة الليسانس ىف قسم تعليم اللغة العربية إحدى اللوازم املقررة ىف إيؤدى 

عده شكر إىل من يسايقدم الأن . وهذا البحث جبامعة واىل سوجنو اإلسالمية احلكومية مسارانج بكلية الرتبية

  وخاصا إىل :وإمتامه  هإكماليف بأيدي املساعدة 

 .كومية مسارانجاجلامعة وايل سوجنو اإلسالمية احل يساملاجسرت كرئ فضيلة السيد الدكتور حمّنب  .1

 الدكتور شجاعي املاجستري كعميد كلية الرتبية جبامعة وايل سوجنو اإلسالمية احلكومية مسارانج فضيلة  .2

  كلية الرتبية. كرئيس قسم تعليم اللغة العربية املاجستريالليث عاشقني،  ألستاذافضيلة  .3

    .وويل الفصل كلية الرتبية قسم تعليم اللغة العربيةككاتب   حمفوظ صديق، املاجستري  ألستاذافضيلة  .4

كان راضيا وخملصا لتوسيع الوقت  ىذلّ اكمشرف األول   ري، املاجستألستاذ أمحد صاحلني احلاجفضيلة ا .5

 لفكر ىف كتابة هذا البحث العلمى.وا

كانت راضيا وخملصا لتوسيع الوقت  ّلىتاكمشرف الثاىن  األستاذة تؤتى قرة العني، املاجستريفضيلة  .6

  والفكر ىف كتابة هذا البحث العلمى.

إىل سبيل  وأرشدوهالبحث كاتب هذا سائر فضائل السادات املدرسني بكلية الرتبية الذين قد عّلموا   .7

 عرفان. العلم وال

  فضيلة أبواىن وأخواىن الذين حيثوىن ىف كتابة هذا البحث العلمى    .8

الّزمالء الذين قد منحوا املساعدات واخلدمات والدوافع يف كتابة وإمتام هذا البحث، وخاصة اإلخوان  .9

ة يف من الطلبة لقسم تعليم اللغة العربية الذين يلتحقون دراستهم جبامعة وايل سوجنو اإلسالمية احلكومي

  . م 2008السنة 

البحث جزيل الشكر وجزاهم اهللا أحسن اجلزاء فإنه جيزي من يشاء بغري ن كاتب هذا فم

حساب. وعسى أن جيعل هذا البحث نافعا ىف الّدين والّدنيا ومساعدا ملن اطّلع عليه. واحلمد هللا رب 

 العاملني.

  محتويات البحث
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