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مدرسة  السابع بال لم اللغة العربية في الصفأثر خلفية تربية الطالب على نتيجة تع
 اإلسالمية الحكومية قدس ثانويةال

 

 

 علمي بحث

يف تعليم اللغة العربية  (S1)للحصول على درجة الليسانس مقّدم ألكمال الشروط ادلقررة
 يف كلية علوم الًتبية و التدريس  

 

 
 

 

 إعداد : 
 فطرى كرنيا ديوي 

 200122331رقم الطالبة : 

 

 

 

 كلية علوم التربية والتدريس 
 ڠاالحكومية سمار  اإلسالمية ڠسماراجامعة والي 

8102 



. 

 الـتصريح

 

 :ادلوّقعة أدىن ىذا البحث العلمي

 فطرى كرنيا ديوي :   االسم

 200122331:  رقم قيد الطالب

 : تعليم اللغة العربية  القسم
 صرّح بالصدق واألمانة أّن ىذا البحث العلمي مبوضوع:ت

 ثانويةالمدرسة  الالسابع ب الصف أثر خلفية تربية الطالب على نتيجة تعلم اللغة العربية في

 . اإلسالمية الحكومية قدس

نشرىا الناشر أو كتبها الباحثون إاّل أن اليت ال يتضّمن اآلراء من ادلتخصصني أو ادلادة 
  تكون مراجع ومصادر ذلذا البحث العلمي.

 1322يناير  21 ،ڠامسار 

 الباحثة،
 

 

 

 

 فطرى كرنيا ديوي 
 200122331رقم الطالبة: 

   

 

 

 

 

  

 ب
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 المناقشة لجنة تصحيح  

: العلمي البحث ىذا نسخة نإ  

مدرسة  الالسابع ب أثر خلفية تربية الطالب على نتيجة تعلم اللغة العربية في الصف "  ادلوضوع
 " اإلسالمية الحكومية قدس ثانويةال

فطرى كرنيا ديوي:         اإلسم  

٣١١۲٣٣331:  بالطال رقم  

العربية اللغة تعليم:         القسم  

. ڠمسةارا احلكوميةة اإلسةممية سةاعا وايل جبامعةة التةدريس و الًتبيةة علةوم لكليةة ادلناقشةة جلنة ناقشها

 .العربية اللغة تعليم يف الليسانسي درجة على للحصول ادلقررة الشروط من كشرط يقبل و

 1322فرباير 2  ،ڠمسارا
 تحننيادلم اجمللس

 ،الكاتبة ،الرئيس
 

 

 الماجستير إسماعيل أحمد الدكتور

281031392880302332 

 

 

 لليث عاشقين الماجسترا

281830192888302331 

 ،الثاين ادلمتحن ،األول ادلمتحن

 

 الدكتور شجاعي الماجستير

 

 أحمد زهر الدين الماجستير

2103333021133012332 ۱۱۰۰۹۰۹۱۱۱۱۰۹۰۱۹۹۱ 

 ،الثاين ادلشرف ،ولاأل ادلشرف

 

 

 الماجستير حجر ابن الدكتور

 

 الماجستير إسماعيل أحمد الدكتور

280930302899312331
 

281031392880302332
 

 

 ج 
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 موافقة المشرف

 

 صاحب ادلعايل
 عميد كلية علوم الًتبية والتدريس

 جامعة وايل ساعا اإلسممية مساراع
 اهلل وبركاتوالسمم عليكم ورمحة 

 حتية طيبة وبعد.
بعد ممحظة التصحيحات والتعديمت على حسب احلاجة نرسل نص ىذه الرسالة 

 للطالبة:
 : فطرى كرنيا ديوي  اإلسم

 200122331:  رقم الطالب
: أثر خلفية تربية الطمب على نتيجة تعلم اللغة العربية يف الصف   ادلوضوع

 ية احلكومية قدس. اإلسمم الثانويةدرسة ادلالسابع ب

ونرجو من جلنة ادلناقشة أن تناقش ىذا البحث العلمي بأسرع وقت ممكن وشكرا على 
 إىتمامكم

 والسمم عليكم ورمحة اهلل وبركاتو
  1329 يناير 20, ڠمسارا

 ادلشرف األول,
 

 

 الدكتور ابن حجر الماجستير 
 280930302899312331:  رقم التوظيف

  

 د
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 موافقة المشرف

 

 صاحب ادلعايل
 عميد كلية علوم الًتبية والتدريس

 ية مساراعجامعة وايل ساعا اإلسمم
 السمم عليكم ورمحة اهلل وبركاتو

 حتية طيبة وبعد.
بعد ممحظة التصحيحات والتعديمت على حسب احلاجة نرسل نص ىذه الرسالة 

 للطالبة:
 : فطرى كرنيا ديوي  اإلسم

 200122331:  رقم الطالب
: أثر خلفية تربية الطمب على نتيجة تعلم اللغة العربية يف الصف   ادلوضوع

 اإلسممية احلكومية قدس.  الثانويةدرسة ادلابع بالس
ونرجو من جلنة ادلناقشة أن تناقش ىذا البحث العلمي بأسرع وقت ممكن وشكرا على 

 إىتمامكم
 والسمم عليكم ورمحة اهلل وبركاتو

  1329 يناير 20, ڠمسارا

 ,ادلشرف الثاين

 

 

 الدكتور أحمد اسماعيل الماجستير 

 211031322110302332رقم التوظيف : 

  

 ه
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 الملخص

 فطرى كرنيا ديوي:   االسم

 200122331:  الطالب رقم

: أثر خلفية تربية الطمب على نتيجة تعلم اللغة العربية يف الصف  ادلوضوع
 اإلسممية احلكومية قدس. الثانويةدرسة ادلالسابع ب

أثر خلفية تربية الطمب على نتيجة تعلم اللغة العربية ىذا البحث ليعرف : 
الطريقة ادلستحدمة يف  نوع؟ اإلسممية احلكومية قدس الثانويةدرسة ادليف الصف السابع ب

خبمسة و  purposive sampleبطريقة  ينةأخذ الع وىذا البحث ىو ادلنهج الكمي.
دلتوسطة اإلسممية احلكومية قدس.أجهزة قياس األدوات أربعني من الطمب مدرسة ا

تطوير أدؤات اإلختبار لتحديد  ادلستخدمة إلجراء قياسات جلمع البيانات البحثية.
دلوثوقية. و اذلدف ىو حتديد ما إذا كانت العناصر لدينا ينحي اإلختبار ىو الصحة و ا
 جيد أم ال.

أثر خلفية تربية الطمب . ANAVAو حتليل ىذه البيانات باستخدم حتليل 
اإلسممية احلكومية قدس  الثانويةدرسة ادلعلى نتيجة تعلم اللغة العربية يف الصف السابع ب

 من ادلمكن ان يستنتج أن قيمة               مث               ب

 من نتيجة التعلم ادلعدل الفرق .مستوى األمهية فبذلك أهنا        أكرب من        

على نتيجة  الًتبية الطمب تتأثر خلفية أن تلك النتائج تعرض. تربية الطمب خلفية بني
البلقي من % لثبات نتيجة تعلمهم.20.31لطمب يساعد ا تربية خلفية تعلمهم. دتييز

احلساب.  ىذا يف تدخل مل اليت تربيتهم خلفية من اخلارجية % يساعد عوامل21,12
 أو أكانت العامل الداخلية تربية الطمب ىي العامل سواء خلفية من العامل اخلارجية

 رلموعة بني الفرق على يدل يلالتا التحليل تنائج .التعليم عملة يف أو التعلم يف اخلارجية

 التكاملية اإلسممية اإلبتدائية ادلدرسة الطمب من تربية على خلفية مستوى األمهية

 .العامة اإلبتدائية بادلدرسة ادلقابلة

 و
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 الشعار

 

                   

Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, 

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. 

(al-Insyiroh 5-6) 
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 اإلهداء

 

 ستني أسعدمها اهلل يف الدارين، و اللذين رتياين أحسن و إىل والدي مشهدى و ي
 أّدبيب أحسن التاديب صغارا. الًتبية و

  إىل مجيع مدرسي و أساتذيت الذين مل يزالوا رلتهدين يف تربية تمميذىم و
 ة و الثقافة اللغوية. إرسال الرسالة الًتبوية عن ادلعامل الديني

  1320إل أصحايب يف قسم تعليم اللغة العربية سنة 

 

 أمين. الجزاء بأحسن يجزيهم أن اهلل أسأل

 

 ح
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التقدير و الشكر كلمة  

 

 احلمد اهلل الذي بصرنا باحلق وىدانا إليو، وأرشدنا إىل الصواب وأعاننا عليو،

، والصمة و السمم على أشرف خلقو، وأجل أال لو اخللق واألمر تبارك اهلل رب العادلني
 رسلو زلمد بن عبداهلل صلى اهلل عليو وعلى آلو وصحبو وسلم. وبعد، 

أثر خلفية  فقد مث ىذا البحث العلمي بعون اهلل تعاىل وتوفيقو حتت العنوان "
 السابع بمدرسة  المتوسطة تربية الطالب على نتيجة تعلم اللغة العربية في الصف

ىذا البحث العلمي من إحدى اللوازم ومن ادلعروف أن ". ية الحكومية قدساإلسالم
اليت جيب لطمب استيفائها كشرط للحصول على درجة الليسانس من قسم تعليم اللغة 

ى وعلالًتبية و التدريس جبامعة وايل ساعا اإلسممية احلكومية مساراع. العربية يف كلية علوم 
عدة أشهر إلهناء كتابة. فهذا البحث العلمي بعيد   دىاالرغم من بذل الباحثة أقصى جه

كل البعد عن الكمال. غري أن الباحثة تشكر حق الشكر على دتام ىذا البحث العلمي. 
إهنائو بأي نوع من ويتقدم بأمجل تعابري الشكر لكل من أسهم يف إدتامو وسعى إىل 

العلمي. كما يواجو شكرىا ادلساعدة واإلسهام خمل زلاولة الباحثة إلدتام ىذا البحث 
 خلاص إىل :

السيد الدكتور راىرجا ادلاجستري كعميد كلية علوم الًتبية و التدريس جبامعة وايل  .٣
 ساعا اإلسممية احلكومية مساراع. 

السيد الدكتور أمحد إمساعيل ادلاجستري كرئيس قسم تعليم اللغة العربية و كمشرفيت  .۲
ستري كسكرترية قسم تعليم اللغة العربية على  ادلاجمث السيدة تؤيت قرة العني

 إرشادات وتشجيعهما يف استيعاب ادلهارات اللغوية وترقيتها. 

 ط



. 

األستاذ الدكتور ابن حجر ادلاجستري و الدكتور أمحد إمساعيل ادلاجستري كمشرفني  .١
للباحثة يف إدتام ىذا البحث العلمي، على إخمصو يف قضاء أوقاتو تفتيش ىذا 

 لبحث العلمي أثناء شغلهما. ا

مشهدى و يوستني جهدمها يف تربية أوالدمها ودعائهما ورضامها ودعامتهما والدي  .4
 يف شىت نواحي حيايت. 

أحسن اهلل حياهتم  –و أصدقائي احملبوبني يف فصل  "أ" لقسم تعليم اللغة العربية  .5
 اللذين يتعاملون يف كل وقت يف الدراسة.  –

ل الشكر وبالغ التقدير، أن اهلل جيزيهم جزاء حسنا ويسهل ذلم فمين ذلم جزي
أمورىم مجيعا وجيعل ذلم األجر أضعاف ما قاموا بو. أسأل اهلل أن جيعل ىذا البحث 

 .العلمي نافعا لنا ودلن اطلع عليو ويوفقنا وإياه يف تعمق وتثقيف اللغة العربية

 وإليو الطريق أقوم إىل ادلعنيو  ادلوفق الباحثة بالثناء على اهلل وأخريا، ختتم

 .أستعني
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الباب األول    
 مقدمة 

 

 خلفية البحث  .أ

شخصا يقدر أن ينال معرفة و اىج اخلاصة حّتى العملية ابدلن الرتبية ىي
1فهما و اخالقا مناسبة.

حصول العلم و ، الشخص يقدر على مبرور عملية الرتبية 
قال ما مل يعلم ، كما ياة  و مبرور عملية الرتبية الشصص يعلم تسلىط عليو حلزاد احل

2: 5 -1سورة العلق األية هللا تعلى يف 
  

                         

                         

        

“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang 

Menciptakan. Dia Telah menciptakan manusia dari 

segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang 

Maha pemurah. Yang mengajar (manusia) dengan 

perantaran kalam. Dia mengajar kepada manusia apa 

yang tidak diketahuinya.” (QS. Al-Alaq : 1-5) 

 

                                                             
1 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan, (Bandung : Remaja 

Rosdakarya, 2013), hlm. 10 
2 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah, (Bandung : 

Syaamil Quran, 2012), hlm. 597 
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 الذي هللا حتثى ادلسلمني للتىعلم بدون سهو 5 -1سورة العلق األية يف 
خلق  اصول األايت تشرح عنخلقهم. ابلتعلم الناس يعلمون أنفسهم و خالقهم. 

  م و ىدفو ىو معرفة شيئ مل يعلمهم. و آلة التعل الناس

 2223سنة  02رقم  (SisDikNasتربية الوطنية )القانون نظام  يف رأي
و ادلقصدة الرتبية ىي احملاولة اإلعرتاقية ألاية األوىل ا الفصل األولالباب األول 

أىلية بنفسهم  حبيث يرقىو الطالبادلخطىطة لوجود حالة التعلم و عملية التعلم 
خلقا كرميا و نشاطا  و و ذكياطا نفسيا و شصصيا روحيا و ضبكوا قوة حّت ميل

3حيتجو إليهم و رلتمع و شعب و بلد. 
ب ل الشعمبوجود الرتبية يرجوه ظهور جي 

 . مع و الشعب و البلدالنفس مع اجملت فقاجليدد و اجلوديى و و 

تربية الفصل، أنشطة التعلم ىو عملية الناس أن فهم و توىل  يف عملية
4ادلعرف و العاطف و تغري سلوك الناس. 

الفصل اذا عملية التعلم يف يصور  
تبادل عمليا بدائرة تعلمهم، معنو عملية التعليم ادلدبر و ادلهيئ من ادلعلم.  طالب

ليم يعمل التعنشطة التعليم و التعلم، ادلعلم ال زللول من عملية التعليم. أيف 
طريقة متغلق ابستخدام أنشطة التعليم و التعلم  . شصصني، مها ادلعلم و الطالب

 . ية الطالبعمل طرز التعليم الّتى 

الناس  قع الطالبو الفاعلية الرتبية يف عملية التطور، معنها على  الطالب
و ىذا الرأي التعلم،  يف و الدافع الحتياجهم الطالب العملية و الفعالية و ملك

لتطور مجيع  فصد الفاعل شللوك القوة حّت عملية التعليم ىو النظران الطالبمنح 
 . الدافع شللك الطالب

                                                             
3 Zainal Arifin, Evaluasi Pembelajaran, (Bandung : Remaja 

Rosdakarya, 2011), hlm. 40 
4 Purwa Atmaja Prawira, Psikologi Pendidikan Dalam Perspektif 

Baru, (Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, 2013), hlm. 229 
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دلؤسسة الرتبية يف ترتيب النظام الرتبية مبدرستو لبلغ اذلدف. و لكن ا اجتهد
 ، واحدى من ذلك اإلعاقة من طالبتطبيق نظام ادلؤسسة الرتبية بضع اإلعاقة

 لفية الرتبية من الطالبخ، معروفغري ف و و معر شللك اخللفية الرتبية ادلختلفة. 
 ىذا احلال اللغة العربية.  دراسية، يفدة الاادل دافع التعلم عليو نتيجة التعلم يفأتثري 

ادلدارس )ادلدرسة  يف ها الطالباليت تعلماللغة العربية احدى اللغة األجنبية 
ة مطلوب إلستطاع العرف و الفهم الثانوية( من ادلدرسة احلكومية أو ادلدرسة ادلدني

 تعلم اللغة العربية.  يف

مرحلة  يف خللفية الرتبية الطالب وية مؤثرثانيف التعليم اللغة العربية مبدرسة ال
اإلسالمية  اإلبتدائية و ادلدرسة(MI)  اإلسالمية فبلها، مثل ادلدرسة اإلبتدائية

تعليم صصيح ولذلك . (SD) ة العام إلبتدائيةو ادلدرسة ا  (SDIT)تكامليةال
دائرة متعلق  و يفبتعليم اللغة العربية أ الطالب التعليم متعلق و متصل. اعتدىو 
 أسهل نسبيا يف دفق الناس بتعليم اللغة العربية بعد ذلك. ية ابللغة العربية تقو 

أخرتعها أنشطة التعليم ملية التعليم و التعلم اجر على الرتبية، عمباحث  يف
خر نفد التقييم. نصف أخر سنتها او أ منفد يفنشطة أ . من الطالبو التعلم 

ادلذكور بنتيجة تعلم  علم الطالبدلعرفة صلاح أنشطة ت التقييم على طريقة األخر
 يف كل نصف أخر مظهر يف ا نتيجة التعلم ظاىر يعرف لطالبىذ. الطالب

 شكل ارقام على مثن تقرير. 

 يف قيمة ادلوقفةنتيجة كفاءة اإلستعداد و ادلهارة و  نتيجة التعلم ىي
5ستفتاء من نتيجة ادلساحة ابإلمتصان.ابإل الطالب

فد ىذا مفهوم منو تعليم من 
يفية و قدرية. خالق ادلنتظر من نتيجة التعلم الك ال يهدف لتوصل على النتيجة

                                                             
5 Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta : 

Rineka Cipta, 2005), hlm. 269  
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ادلرجو. للمعلم أن وصل نتيجة التعلم األرقام سهولة  ادلدفون ىف النفس الطالب
 الطبيعة.  سهولة حاول ادلعلم الطالبال ل. كذلك، جدا زلاو 

فاشرتك ادلعلم غري ادلعلم و لتوصيل على اذلدف  الطالببذالك، يرجى 
م ادلهين. لذلك، بضع حالة التعل جب ادلعلم شطور القوة من الطالبادلربية، و 

ادلعلم  ىرلالو، تسلط على أنواع طرق التعلم السديد و يرج ادلعلم حملرتف يف
 ادلوجود.  ب أن أدى مطالبة الكفاءة الطالبالطال

فادلعلم دائما أن  بعبارة أخرى، وصل على النتيجة تعلم اللغة العربية احلسن،
التعليم و التعلم  يف الطالباستطعو التعليم و التعلم اللذيذ و السعيد و حث على 

 توصل على نتيجة التعلم األمثل.  اإلجيايب يفادلؤثر 
 القرية احلكومية قدس ىي مدرسة موقع يف اإلسالمية ادلدرسة الثانوية

Prambatan Kidul  الناحيةKaliwungu  ادلديرية قدس و ملكها البعث
مثال مؤسسة تربية الذكي و النشاط و الشخصية القوة. إلجياد جيل السباب 

مواد الدراسية اللغة  ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية قدس علم أخرى، يف
نوع اخللفية الرتبية الطالب إحدى الصف التاسع. من الصف السابع حّت  العربية

    التعلم اللغة العربية.  يف عامل أتثري من الطالب

أثر  "و بناء على ىذه اخللفية، تريد الباحثة أن تبصث حبثا علميا ادلوضوع  
 ربية يف الصف السابع مبدرسة الطالب على نتيجة تعلم اللغة العخلفية تربية 

 " ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية قدس

 حتديد املسألة  .ب

   سابقة ميكن للباحثة أن تركز على ادلسألة : ال خلفية البصثعلى  ءبنا

أثر خلفية تربية الطالب على نتيجة تعلم اللغة العربية يف الصف السابع  ىل ىناك"
 "؟  اإلسالمية احلكومية قدس ثانويةدرسة الدلاب
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 حث أهداف الب .ج

ىذا البصث كمايلي  دلعرفة موجود ىدف  يفأما مناسبة ابدلسئلة السابقة، 
و ال موجود أثر التافو بني اخللفية الرتبية من الطالب على نتيجة التعلم اللغة العربية 

 . الصف السابع مبدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية قدسيف 

 البحث فوائده .د

 للباحثة.  و عربةلزايدة فكرة و معرفة  .1

عملية  ادلعلم اللغة العربية يف تثبيت اخلطواة سلوض يف مرشحاإلقرتاح للمعلم أو  .2
مادة الدراسية اللغة  يف نتيجة تعلم الطالبو التعلم اللغة العربية حّت لقدرة 

 العربية.
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 الباب الثانى 
 النظري اإلطار

 

 سية السابقةاالدر  .أ

عمل علمي الذى يتعلق خبلفية تربية الطالب  بعضىذا البحث عن 
 ىو :  حبث علمي، و ادلشكل على نتيجة تعلم اللغة العربية فوجوه

لم كلية ع( يف  705111370)  Budi Barlian Cahyadiالبحث  .1
ربت  ڠاإلسالمية احلكومية مسارا اڠالًتبية و التدريس جامعة وايل سا

 Studi Komparasi  Hasil Belajar Bahasa“:  ادلوضوع

Arab Siswi yang Berlatar Belakang Pendidikan 

SMP, MTs dan MTs Di Lingkungan Pesantren Di 

Kelas X MA Tasywiqul Banat Kalinyamatan 

Jepara”. نتيجة تعلم الغة العربية  أن تستنتج عيطو نتيجة البحث تست
بية ادلدرسة ادلتوسطة سبلك أن تصنف الكفاية لطالبة اليت خلفتيها من تر 

. 88 و القيمة الكربى 67 بالقيمة السفلى 66،6قيمة ىي  ألنو

أعلى  6666ادلتخرجة من ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالية مقبول ألنو القيمة 
ادلتخرجة من ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية  الطالبة من ادلدرسة ادلتوسطة،من 

يف مي أسسن من االبة اليت خلفيتها من يهرىا  يف دائرة ادلعهد اإلسال
و القيمة  66بالقيمة األسفل  0063أن يعرف بقيمة ع يىذا احلال يستط

ختالف التافة يف نتيجة تعلم اللغة العربية بني و ىناك اإل  66األعلى 
تشويق البنات كليمت جفار اليت استوسى من الطالبة يف الفص العشرة 
درسة ادلتوسطة اإلسالمية و ادلدرسة ادلتوسطة ادلدرسة ادلتوسطة و ادل

 %  63و لو التافة يف ادلستوى اإلسالمية يف ادلعهد اإلسالمي  
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كلية الًتبية و يف   Nita Rohmawati  (17707733)البحث .2
ربت التدريس جامعة سونن كااليجاكا اإلسالمية احلكومية يوكياكرتا 

 Pengaruh Latar Belakang  Pendidikan Dan“:  ادلوضوع

Motivasi Belajar Siswa Terhadap Prestasi Belajar 

Bahasa Arab Kelas XI Jurusan Administrasi 

Perkantoran SMK Muhammadiyah 2 Playen Tahun 

Ajaran 2013/2014”. أن القمة  تنتجأن تسع يتستطالبحث  و نتيجة
الطالب اليت سبلك خلفية   17676لطالب ىي يف متغهر خلفية تربية ا

و الطالب اليت خلفية % 6763الطالب أو  06الًتية تساعد جدا بكثرة 
اليت خلفية الًتبية % و الطالب 1660أو الطالب  6كثرة بالًتبية تساعد 

من ىذه النتيجة تستطع أن تعرف %  01الطالب أو  6مل تساعد بكثرة 
الطالب عامة ىي تساعد جدا و كثر من القيمة يف متغهر خلفية تربية 

الطالب الذي ينال القيمة   67617القيمة يف متغهر نتيجة التعلم ىي 
%  و الطالب الذي ينال القيمة ادلقبول 17الطالب أو  6األعلى بكثرة 

%  اما الطالب الذي ينال القيمة األسفل 0363أو الطالب  11بكثرة 
ع أن يرنة ثالث بينات تستط%  من ادلقا6361الطالب أو  06بكثرة 

يف متغهر خلفية تربية الطالب األسفل من القيمة يف متغهر تعرف القيمة 
نتيجة تعلم اللغة العربية، ألن تشر البيانات يف متغهر نتيجة تعلم الغة 

 العربية األوسع  

يف  Siti Ammatul Mukarromah (11001100 )البحث  .3
اىيم اإلسالمية احلكومية مالغ  ربت كلية الًتبية جامعة موالنا ملك إبر 

 Pengaruh Latar Belakang Pendidikan“ ادلوضوع :

Formal Orang Tua Terhadap Prestasi Belajar PAI 

Siswa Kelas VIII SMP Negeri 2 Batu”. نتيجة البحث  و
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ع أن تستنتج أن خلفية رمسي الوالدين يف الصف السابع دبدرسة يتستط
   اإلبتدائية بكثرة  ادلدرسةباتو ، مالغ ىي  0ة ادلتوسطة احلكومي

% و من ادلدرسة العالية  5666 ادلتوسطة بكثرة % ، من ادلدرسة 3066
النتيجة تعلم الدينية اإلسالمية الطالب يف الصف  %   اما 1760بكثرة 

 6باتو ، مالغ ىي القيمة األعلى  0دبدرسة ادلتوسطة احلكومية  السابع 
الطالب  11بكثرة  6%( و القيمة ادلقبول  1760) الطالب 3بكثرة 

%(   3066الطالب ) 16بكثرة  0و القيمة األسفل %(  5065)
         <يدل أن SPSS 1067نتيجة إدارة بيانات الربنامج 

 < 705212أو ينال مكتبة        أو القيمة التافة         

 <  1512 ا احلال يناليف ىذ76777   7673أو التافة   115804

معنو ادلتغهر ادلستقل ديلك التقبل     ادلرفوض      سىت           
    أثر على ادلتغهر التابع  

 النظري  اطار .ب

 لفية تربية الطالب خ .1

اذا ادلنظور من سبلك احملصول ادلتخرج  مؤسسة الًتبية  كل
عملية التعليم يف ثر يف األأو اصل ادلدرسة سبلك خلفية الًتبية ادلتخرج، 

مرسلة الًتبية بعدىا  ادلتخرج من ادلدارس اذا يدخل يف مرسلة بعدىا أن 
إختالف خلقية تربية الطالب يؤثر يف قدرة تعلم يلتقى يف الفصل، 

 ، من إختالف خلفية الًتبية يؤثر يف نتيجة تعلم الطالب  الطالب
 Psikologiكتابويف   Muhibbin Syah قال

Pendidikan ثالثة العوامل اليت تؤثر نتيجة التعلم :  ىناك 
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ىو احلالة اجلسماين و الروسي العوامل الداخلي )العامل يف نفسو(  . أ
 للطالب  

  احلالة البيئة سوايل الطالب  ىو العوامل اخلارجي   . ب

نوع  ىو( approach to learningج  العوامل التقريب التعلم )
تيجية و الطريقة اليت مستخدم و الطالب زلاولة التعلم يعٌت اإلسًتا

1ليعمل أنشطة تعليم مادة الدراسية 
 

يف يدخل ع أن عوامل خلفية الًتبية يمن ىذا التعيم يستط
ًتبية و الخلفية  ديلك إختالفألنو كل الطالب العوامل التقريب التعلم 

فكوك من قوة ع أن يطلق أو يعوق نتيجة تعلمهم، ادليتستطخربهتم 
خربات التعلم اليت سبلك الطالب يف . دراسيةشخص ليسطرة مادة ال

 البيت تؤثر اإلرادة لينجز يف التعلم  

و ادلادة الدراسية، و ريبة الشحص و موقفهم على ادلدرسة 
 مادة الدراسية و عادات رادة لًتكيز ىعادات التعامل و اإلستعداد أو اإل

التعلم و مجعهم ىو عوامل اإلختالف بني الطالب  ىذه العوامل تنتشر 
2أن تسبب موقف األسرة يف البيت و بيئتو  

 

حلال خلفية الًتبية ادلقصود اليت تريدىا الباسثة ىي يف ىذا ا
تدرس الغة العربية ىي متخرج من ادلدرسة اإلبتدائية خلفية الًتبية اليت 

 ادلدرسة اإلبتدائيةالتكاملية و اإلسالمية  و ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية 

   ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية ىي تعليم اإلبتدائي الذي مساوةالعام

                                                             
1 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2013), hlm. 129 

2 H. Sunarto dan Ny. B. Agung  Hartono, Perkembangan Peserta 

Didik, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 15 
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ادلدرسة  لشؤون الدينية  مناىج الدراسة يفاإلبتدائية اليت تريدىا لبادلدرسة 
 ةالعام ادلدرسة اإلبتدائيةالدراسية يف تساوى بادلناىج اإلبتدائية اإلسالمية 

الدينية األكثر عن ، ولكن يف ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية يوجد 
رسة اإلبتدائية و الدورس كمثل ادلد  تعليم مادة الدراسية بدون اإلسالمية  

القرآن و احلديث و العقيدة و األخالق و الفقو و التاريخ مثل : 
اإلسالمية  أما ادلدرسة اإلبتدائيةواحلضارة اإلسالمية و اللغة العربية  

التكاملية ىي ادلدرسة اإلسالمية اليت تطبق تقريب تنفذىا بتضمني الًتبية 
 الدراسية  العام و الًتبية الدنية تصهر مناىج 

 نتيجة تعلم اللغة العربية  .2

 تعريف نتيجة تعلم اللغة العربية  (أ

النتائج ىي شئ موجود )ادلصنوع، اجملعول، و يهر ذلك( 
0حملاولة الفكر 

للحصول النشااة الىت فعلها الشحص لم ىو التع أما  
1نفسو بإختبار أو تدريبات  على تغيهر يف

 

 learning“ التعلم ىو، Howard L. Kingsleyقال 

is the process by which behaviour (in the broader 

sense) is originated or changed through practice 

or training”  ( التعلم ىو عملية تغيهر السلك بتطبيق أو
 5. (تدريب

                                                             
3 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesi, 

(Jakarta : Balai Pustaka, 2012), hlm. 391 

4 Baharuddin, Pendidikan Psikologi Perkembangan, (Jogjakarta: Ar-

Ruzz Media, 2009), hlm. 162 

5 H. Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono, Psikologi Belajar, (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2013), hlm. 127 



00 

أن التعلم عملية تغيهر   James O. Wittakerقال 
 learning may be defined as the“السلك خبربة أو تدريب  

process by which behaviour originates or is 

altered through training or experience”
6 

يستخلص أّن نتيجة التعلم من ىذا التعريف، يستطيع أن 
تطبيق و ىي نتيجة تغيهر ادلوقف و السلوك الشخص تسبب على 

 اخلربة و التفاعل بالبيئة  
أسد . كنتيجة التعلم، لتغيهر يف نفس الشخص متعلقا

هر بعده  لنيل ادلعرفة و القدرة و اخلربة فعملية التغيهر يسبب على لبتغي
 التغلم ربتاج الوقت  

ال زبتلف بتعريف  اما تعريف نتيجة تعلم اللغة العربية 
نتيجة التعلم عاما يعٌت نتيجة من تغيهر ادلوقف و سلوك الشخص 

تطبيق و اخلربة و التفاعل بالبيئة ألن يدرس مادة الدراسية اللغة ألن 
 درسة اإلسالمية  العربيةيف ادل

ملية فريدة و معقدة  ىذه الفريدة عملية التعلم ىي ع
يتعلمون، و ليس يف تسبب بنتائج التعلم أن ربدث االفراد الذين 

اإلختالفات يهرىا، و بعضها يعرض الفردية سلوك التعلم ادلختلف  
يف مظهرىا تسبب ألن كل فرد لو خاصائص يف فريدهتا، مثل 

و اإلىتمام و ادلوىبة و ىلم جرا  كل  مصلحة اإلستخبارات،
اإلنسان لديو اريقة فردية من نوعها لتسويق سدوث عملية التعلم 

سلتلف األفراد أو النفس يستطيع أن يعمل من عملية التعلم مع فيو  
و كذلك أيضا، القدرات ادلختلفة يف ادلعروفية و الوجدانية و النفسي  

                                                             
6 Baharuddin, Pendidikan Psikologi Perkembangan,.........., hlm. 163 
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يف تعلم ادلعريف و العاافي و الشخص السواء ديلك القدرة ادلختلفة 
التغييهرات يف الناسية ىي النتيجة من عملية التعلم  تغيهر النفسي  

و لذلك قد سلوك نتيجة التعلم تغيهر السلك الوثيق بغرض التدريس  
تكون نتائج الدراسة ىي التغيهرات يف قدرة ادلعريف ال العاافي و 

  النفسي و ىذا يتوقف على الغرض تعليمو 

ة التعلم تستحدم كمقياس دلعرفة إىل اى مدى نتيج
 ادلطلوبةنتيجة التعلم الشخص يفهم ادلادة الىت تعلمو  لتفعيل ىذه 

سلسلة من القياسات باستخدام تقييم جيد و التأىل  و بالتاىل 
قياس شلكن ألن القياس ىو العملية العلمي الذي ديكن تطبيقة على 

7م اجملاالت ادلختلفة دبا يف ذلك التعلي
  

يف زلاولة التسهيل  للفهم و ربديد التغيهرات السلوكية و 
إىل ثالثة أوجو و ىي ادلعريف و العاافي  البشريةينقسم سلوك النفس 

يجة التعلم  نتو النفسي  إذا كانت التعلم يف التغيهرات السلوكي، مث
لذلك تغيهر يف السلوك يدل على السلوك   ىي نتيجة للتغيهرات يف

التغيهر رلال علم النفس و السلوك النفس ىو ادلعريف و العاافي و 
النفسي و نتيجة التعلم الىت تعكس و تشمل تغيهر سلوك نتيجة 

وبناء على ذلك، من أجل قياس التعلم ادلعريف و العاافي و النفسي  
غيهرات يف السلوك بسبب التعلم سوف تشمل قياسات للمجاالت الت

ادلعريف و العاافي و النفسي نتيجة التعليم  أي منطقة الوجو إىل أن 
 على الغرض من اتعليم  تقاس يتوقف 

                                                             
7 Purwanto, Evaluasi Hasil Belajar, (Jogjakarta: Pustaka Belajar, 

2010), hlm. 42 -45 
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السلوكيات النفسية على تغيهر يف وجو نتيجة التعلم ىي 
و ىي النفسي إىل ثالثة أوجالعملية التعليمية  و تقسيم السلوك 

ادلعريف و الوجداين و النفسي  ديكن وصف إمكانية السلوك ادلغاير و 
 تغيهر السلوك و النتائج من تغيهر السلوك على النحو التايل : 

 

 مدخالت  عملية نتية

 معريف .1

 عاافي .2

 نفسي .3

عملية 
 التدريس

 االب 
 معريف .1

 عاافي .2

 نفسي  .3

 تغيهر السلوك

أثر  .1
 التدريس

 أثر .2
 احلاشية

 

إمكانية السلوكية اليت  تغيهر السلوك
 متقّلب

 

 تعلم النواحى نتيجة  (ب

 نقلت عنو Benyamin S.Bloomو أما نتيجة التعلم عند  

Anas Sudiyono    كتابو يفPengantar Evaluasi 
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Pendidikan   ادلشهور ب"Taxonomi Bloom" اليت تنقسم
:  ي و النفسيالعااف رلاالت ىو ادلعريف وإىل ثالثة 

8
 

 ادلعريف  (1

ادلعريف ىي التغيهرات السلوكية اليت ربدث يف رلال 
عملية التعلم اليت تتضمن اإلدراك منذ العملية  اإلدراك  

سي و زبزين و إدارة ادلعلومات اخلارجي من قبل االستقبال احل
غ سىت أذكر ادلعلومات عند احلاجة إىل سل ادلشكلة  ما يف الد

و لذلك تعلم تتضمن العقل كما تغيهر السلوك بسبب يقع يف 
 العقل ادلهارة على العقل حلل ادلشاكل  

  ادلهارات اليت اسدى ادلهارة نتيجة التعلم ادلعريف ليس
الوجة ادلعريف و تشمل بعض  تؤدي إىل تغيهرات سلوكية يف

مستوى أو التسلسل اذلرمى  الوجو ادلعرويف فيما يتعلق بنتيجة 
التعلم الفكري الذي يتكون من ستة جوانب و ىي ادلعريفة أو 

و  (komprehension)و الفهم   (knowladgeالذاكرة )
 و الًتكيب (analisis) و التحليل (aplication)  التطبيق

(sintesis) ييمو التق (evaluation) . 

 النوع من نتيجة التعلم للمعرفة ( أ

ادلعرفة ىي قدرة على اتصال احلقيقة مرة أخرى 
 اليت ربفظها يف العقل  

 النوع من نتيجة التعلم للفهم  ( ب

                                                             
8 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta : Raja 

Grafindo Persada, 2011), hlm. 49-58 
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الفهم ىو قدرة على نظر ارتباط احلقيقة 
بااسقيقة  سفظ احلقيقة ال يكفى ألن الفهم يطلب معرفة 

 و احلقيقة و ارتباا

 النوع من نتيجة التعلم للتطبيق   ( ج

التطبيق ىو القدرة ادلعريف لفهم احلكم و الرموز 
 و يهر ذلك واستخدام حلل ادلشكلة 

 النوع من نتيجة التعلم للتحليل   (د

 التحليل ىو قدرية على فهم الشيئ إىل عناصر 

 النوع من نتيجة التعلم للًتكيب  (  ه

بتنظيم الشيئ إىل  الًتكيب ىو قدرية على الفهم
 الوسدة  

 النوع من نتيجة التعلم للتقييم(  و

التقييم ىو قدرية على جعل التقييم و أخذ القرار 
سيء،  –ييم بناء على ادلعيار مثل : جيد من نتيجة تق

 يهر ذلك   ضعيف، و –قوة صحيح،  –خطأ 

العمليات الفعل أو األداة الىت سبكن أن تقيس ىذه القدرة  
9ى :ىي كما تل

   

 

 

 

 

                                                             
9
 Naifah, Evaluasi Pembelajaran Bahasa Arab, (Semarang: Karya 

Abadi Jaya, 2015), hlm.63-64 
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 مرسلة ادلعرفة
يذكر6 يعّرف6 يصف6 يوفق6  أداة

 6 و يكّرر االسميعطى
 مرسلة الفهم

يشرح6 يغهّر6 يعطى ادلثال6 تقدير6  أداة 
 تفرق6 و يستنتج 

 مرسلة التطبيق
يستخدم6 تقدير6 تظاىر6 تعديل6  أداة

 االتصال6 حيل و حيصل 
 مرسلة التحليل

حيّلل6 يفّصل6 يبّوب6 خيتار6 يصنع  أداة
 اليباين 6 و تفرق 

 مرسلة الًتكيب
ينضّم6 حيشر6 يصّف6 خيّطط6  أداة

 ينّقح6 يفيد6 إجراء تعديالت 
 مرسلة التقييم

يقارن6 يقوم6 يستقطب ينتقد6  أداة
 يعقد 

 

 العاافي  (2

ىو رلالت مرتبطة بادلوقف و القيمة و مرتبطة  العاافي
ادلوقف (، interestبأىداف الًتبية يعٌت الفائدة )
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(attitude( الكفاة ،)appreciation و التكييف ،)
(adjustment .)  كما رلالت ادلعريف، ىذه اجملالت سبلك

الفروع اليت ترتبطو خبط أن تدل على درجة التدخيل تعٌت 
لية توسيد القيمة يف نفس الطالب و الفروق ىي استالم و عم

مهارات يف  مخسةىناك ظمة و وصف  تقريظ و ذباوب و من
 : ىذه اجملالت و ىي

( Receiving atau Attendingالتسليم و اإلىتمام ) ( أ
التهيج )سافز( الذي جييء من ىو اإلسساس يف تسليم  

ة و احلالة و اخلارجي الطالب يف شكل ادلسألة و البادر 
 يهرذلك  

التفاعل الذي يعطيو ( ىو Respondingاإلجابة )  ( ب
 الشخص علي احلافز الذي جييء من اخلارجي الطالب  

اسبة القيمة و اإلديان علي للمن( ىو Valuingالتقريط )  ج(
 البادرة أو احلالة  

ىو تطور القيمة  (Organization) مةاإلرتباط أو ادلنظ د( 
 . يف ادلنظمة

سىت القيم اليت سبلكو الطالب يؤثر ادلنضوية القيمة، ه( 
 الشخصية و السلوك  

 النفسي  (3
النفسي ىو رلالت مرتبطة بادلهارة أو كفاءة التحرك بعد نيل 

ستة مهارات يف ىذه زلالظة  ىناك خربة التعلم، مثل : 
 اجملالت و ىي : 

 يف ربرك بدون الواع  ربرك ادلرذبل ىو ادلهارة  ( أ
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 ربرك األساس  ادلهارة يف  ( ب

 مهارة اإلسساس فيها تفريق احملرك  ج( 

 . مهارة اجلسمد( 

 مبدوء دبهارة بسيط سىت رلمع  ربرك ادلهارة، ه( 

مثل ربرك ك non discursiveمهارة اليت ترتبط ب ( و
 ادلنعكس و التفسهر  

 نواحى اللغة   (ج

ستماع و مهارات ىي مهارة اإل أربعنواسى اللغة  ىناك
10كتابة  مهارة الكالم و مهارة القراءة و مهارة ال

 

 مهارة اإلستماع  (1

و يسمها بعضهم السمع، أو التلقى، و لكن 
معظم ليو استفر عاإلستماع أفضل، و ىو ادلصطلح الذى 

يني، و مجيع الًتبويني ؛ ألن لألذن و ظائف أمهها : اللغو 
السمع و اإلستماع و اإلنصات و لعل ىذه الوظائف 

ات فاألخص ؛ ولذلك فاإلنصتتدرج من العام إىل اخلاص 
ىو أقوى درجات االلتقاط السعى، وىو ديثل أداة الطالب 

و ا   إىل فهم احملاضرات، و التفاعل معها، و اإلفادة منه
الطالب حباجة إىل أن يكون مستمعا، أو منصتا جيدا، 
ديتلك عقلية ذبميعية تستوعب ما يقال، و تستطيع تذكره 

11وتكوين رأى عنو  مستمعا، و ربليلو، 
 

                                                             
10 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, 

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 130-151 

  30(، ص م 0775، )رياض، الطبقة األوىل، تدريبات لغويةأمحد عيسى،  11
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 ادلهارةىي ( (listening skillمهارة اإلستماع 

 تنطقة ادلتكلم أو فهم الكلمة أو اجلملة اليت يف الشخص
الوسائل  ىذه ادلهارة تستطيع أن تبلغ بتجريب إستمرار 

صوة عنصر الكلمة و العناصر األخر إلستماع فرق 
  دبخارج احلروف الطيب و من النااق األصل أو التسجيل  

 مهارة الكالم  (2

 ىي ادلهارة( (speaking skillمهارة الكالم 

األصوات أو الكلمة لتعبهر الفكر كمثل الفكرة و  لتنطق
اإلرادة إىل ادلخااب و ادلعٌت الواسع، الكالم ىو جهاز 
العالمة الذي يستطيع أن يسمع و ينظر و ينفع أنسجة 

 الء اإلستياج  اجلسم إللقاء الفكر بسبب إم

أمهية تدريس الكالم : إن القدرة على امتالك 
أثر يف سياة اإلنسان   الكلمة  الدقيقة الواضحة ذات

و بني ففيها تعبهر عن نفسو قضاء حلاجتو، و تدعيم دلكانت
 الناس  

من ادلهارات األساسية و الكالم يف اللغة الثانية 
الىت سبثل ياية من يايات الدراسة اللغوية  و إن كان ىو 

و لقد اشتدت  نفسو و سيلة لالتصال مع اآلخرين 
النصف الثاين من ىذا القرن ادلهارة يف بداية احلاجة ذلذه 

و تزايد وسائل االتصال، بعد انتهاء احلرب العادلية الثانية، 
لقد أدى تزايد والتحرك الواسع من بلد إىل بلد، سىت 

احلاجة لالتصال الشفهي بني الناس إىل إعادة النظر يف 
ارق تعليم اللغة الثانية  وكان أن انتشرت الطريقة السمعية 
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من ارق تويل ادلهارات الصوتية الشفوية و يهرىا 
12اىتمامها  

 

 مهارة القراءة  (3

ىي ادلهارة ( (reading skillمهارة القراءة 
كتوب بتلفظ يف القلب  يف احلقيقة، لتعرف و فهم ما ادل

ال بني القارئ و الكاتب من القراءة ىي عملية اإلتص
النص الذي يكتبو و ىناك اإلرتباط بني لغة اللسان و 

 ادلكتوب  

يف ادلعٌت الواسع، القراءة ليس أنشطة تلفظ معٌت 
النص جيدا اليت تتضمن على عنصر ادلعرويف و النفسي و 

 لكن يتعلق بإذلام عن زلتوى القراءة  

ذا كالم  أمهية القراءة : إهنا أم ادلهارات ،  و ى
كلو سق، وصدق ؛ ألن النص ادلقروء يتضمن مهارة 

أو التحدث، و يتضمن مهارة الكتابة، و يتضمن النطق، 
كما يتضمن ىذا النص مهارة اإلستماع يف القراءة اجلهرية   

من الفهم، و التمييز بني القروء بقية ادلهارات الفرعية 
و ات، وإدراك الكليات، و ربديد اجلزئياحلقائق و اآلراء، 
و يتضمن من مهارات التحدث سالمة تذوق ادلسموع، 

النطق، و إلقاء خطبة، أو قصيدة، و إدارة سوار  كما 
التدريب على مجيع ادلهارات الفرعية لكتابة،  –يتضمن 

 أى أنو الناتج الفعلي للكتابة  
                                                             

 
07

  031  (، صم61666 )مصر: إيسيكو، لغهر النااقني هباتعلم العربية رشدى أمحد اعيمة،   
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و لعل من أسباب ذلك كلو اعتماد القراءة على 
تو مرة، ومرات، و نص مكتوب ديكن تداولو و إعادة قراء

ديكن تطبيق األنواع ادلختلفة من القراءة عليو، و ديكن 
إجراء معظم التدريبات اللغوية على ىذا النص بطريقة تعزز 

13مجيعا  بقية ادلهارات، وتؤدى إىل إتقاهنا 
 

 مهارة الكتابة (4

ىي ادلهارة يف  ((writing skill تابةالك مهارة  
تعبهر الفكر و ادلبدوء من جانب البسيط كمثل كتابة 

 الكلمة سىت جانب اجملمع كمثل اإلنشاء  

اللغة ادلنطوقة إىل لغة  يراد بالكتابة ىنا ربول 
أى سبثيل األصوات الصادرة عن فم ادلتكلم، و مكتوبة، 

ها يد الكاتب، الىت تستقبلها أذن ادلستمع إىل سروف زبط
 و تقرؤىا عني القارئ  

و يتطلب إنتقان ىذه ادلهارة أمرين أساسني مها : 
إنتقان مهارة التحدث أوال ؛ سىت يستطيع الكاتب كتابة 

ليس فيها خطأ لغوى من أي ستوى سواء مجلة صحيحة، 
و األمر . أم صرفيا، أم ضلويا، أم معجمياأكان صوتيا، 

الكتابة ؛ سىت يستطيع الكاتب  الثاين ىو معرفة القراءة، و
ترمجة ادلنطوق، أو ادلتحدث بو، إىل شكل مكتوب موافق 

 لو سبام  

                                                             
 012(، ص 0775، )رياض، الطبقة األوىل، تدريبات لغويةأمحد عيسى،  13
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و تنقسم مهارة الكتابة إىل مستويني كبهرين، 
مستوى الكتابة الصحيصة، و مستوى الكتابة الفصيحة أو 

14الفنية  
 

 ( العوامل التى تؤثر على نتيجة التعلم د

 للحصول على نتيجة تعلم يف شكل التغيهر جيب أن سبر عملية
  : اليت تؤثر للعوامل الداخلية و العوامل اخلارجية

 امل البيئة و عال (1

 مكان الطالب  البيئة الطبيعي ىي  . أ

إرتباط بالناس دلخلوق البيئة اإلجتماعي الثقايف ىي  . ب
 عي  اإلجتما

تكامل يف نوع الشكل ليبلغ اذلداف، ىو امل ادلعزوفات و عال (2
 يعٌت : 

 مناىج الدراسية  . أ

 الربمنج  . ب

 ج  الوسائل و السهولة 
 د  ادلعلم 

 احلالة الفسيولوجية (3

 الصحة اجلسماين . أ

)الفيتامنات الناقص و السريع التعب و الفيتامنات العالية  . ب
 . (تسليم الدرسو صعب السهل النعسان 

                                                             
  

 20 (، ص0775، )رياض، الطبقة األوىل، تدريبات لغويةأمحد عيسى،  14
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ادلشعر و )العني و األنف و األذن و  احلالة احلواس اخلمس (4
 لوجية إدارة الفصل    يؤثر الناسية الفسيو (اجلسم

 احلالة النفسى  (5

عملية النفسي الن مجيع احلال و مهنة النفسي تأثر التعلم ىو 
، لىت تؤثر على نتيجة التعلماتعلم الطالب  العوامل النفسي 

 :  يعٌت

 ريبة  . أ

 ذكاء  . ب

 ج  ملكة 
 د  دافع 

15ه  القدرة ادلعريف 
 

 

 نتيجة تعلم اللغة العربية العالقة بين خلفية تربية الطالب و  .ج

يف ادلدرسة  يف خلفية الًتبية اليت سبلكها الطالب يثبت اجلودة التعلم 
نتيجة التعلم عملية التعلم مثبوت لنتيجة التعلم الذي يبلغو الطالب صلاح 

يها ادلعلم يف مادة الدراسية اللغة العربية تستطيع أن تدل علي القيمة اليت تعط
يف عملية تبلغهم، نتيجة التعلم مؤثر العوامل  أسد العوامل . الطالب اليت علم

ذي سلتلف كمثل ادلتخرج من ادلدرسة اإلبتدائية خلفية تربية الطالب الىو 
التكاملية و ادلتخرج من  اإلسالمية اإلسالمية و ادلتخرج من ادلدرسة اإلبتدائية

ديلك الفهم ادلختلف يف مادة دراسية كل الطالب . ةالعام ادلدرسة اإلبتدائية
 اللغة العربية   

                                                             
15 Noer Rohmah, Psikologi Pendidikan, (Yogyakarta : Teras, 2012), 

hlm. 194-196 
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جة تعلم بدون خلفية تربية الطالب، عوامل الدافع يؤثر يف نتي
الطالب  كل الطالب سبلك دافع التعلم ادلختلف يف ناسية سيكولوجي 
الطالب، يعٌت ادلوقف و الدافع و مها مؤثر على الطالب يف تسليم مادة 

 الدراسية  

 

 فرضية البحث .د

" و  dibawah " يعٌت  ”hypo“ الفرضية أصلو من الكلمتني مها

“thesa”  يعٌت " kebenaran ."ة اصطالسا ىو الصدق اذن الفرضي
الفرضية ىي التخمني ادلؤقت  أن Beni Ahmad Saebani قال. ادلشكوك

. ربتاج التجربةاليت علي األظهار علميا، الذي حيتدى 
16

 

يف ادلدرسة القاعدة  اللغة األجنبية اليت تدرسهاكمادة الدراسية 
يؤثر عوامل ادلساعد و اإلرتباط بعملية التعليم الدينية، فعالية تعليم اللغة العربية 
اإلسالمية  الثانوية،  درس الطالب مدرسة يف مرسلة قبليها  وكذلك أيضا

 احلكومية قدس اللغة العربية قبلها  
أثر ا تلى : رح فرضية البحث كمعلى احلالة، تستطيع الباسثة أن تشبناء 

ربية يف الصف السابع دبدرسة  خلفية تربية الطالب على نتيجة تعلم اللغة الع
 . اإلسالمية احلكومية قدس الثانوية

  
 

   
  

                                                             
16 Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian, (Bandung : Pustaka Setia, 

2008), hlm. 145 
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 الباب الثالث

 مناهج البحث 
 نوع البحث  .أ

 1يف مجع البيانات.  الباحثةادلستخدمة  طريقة البحث هي الطريقة
جنس الطريقة ادلستخدمة يف هذا البحث هو حبث الكّمّي. حبث الكّمّي هو 

يرشد لفرضية ادلعينة الذى بحث البحث ادلستحدم أرقام يف مقدم البيانات، ال
البحث يستعمل النيانات إحصاد يف مجع  2يهدفه إخترب الفرضية ادلعينة قبله.

 البيانات

 

 مكان البحث و وقته .ب

 مكان البحث  .1

 ية قدس.اإلسالمية احلكوم قد جرى هذا البحث ادلدرسة الثانوية

 وقت البحث  .2

أغسطوس  3يوما، يبدأ من  04و قد جرى هذا البحث على مدى 
. و ال أجرأ البحث يف كل يوم و 7403سبتمرب  02حىت تاريح  7403

 لكن أيام معيبة فقط.
 

 سكان البحث و عينته .ج

قال   3سكان هو كل )اجلملة( ادلوضوع أو منبنع بيانات البحث.
Suharsimi Arikunto  فاألحسن مأخوذ  044كان ادلوضوع أقل من   إن

                                                             
1 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, 

(Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hlm. 203 

2 Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian, ........, hlm. 128 

3 H. Amri Darwis, Metode Penelitian Pendidikan Islam, (Jakarta : 

RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 45 
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كله حىت حبثه مسي ببحث السكان. و أن كان ادلبلغ كثري، ميكن أن يكون بني 
ينة هى جزء من اجلملة الىت % أو أكثر. و أما الع 71-74% أو  04-01

تستخلص الباحثة أن السكان يف هذا البحث   4دتلكها لسكان الذى يبحثه.
 اإلسالمية احلكومية قدس. ادلدرسة ادلثانويةهو كل الطالب يف الصف السابع ب

ة نة بطريقالطالب، تأخذ الباحثة عيان و كثري من مجلة سك
purposive sample  ،اذلدف هو تأخذ 5عينة الىت تأخذها يهدف ادلعنيال .

الباحثة طالب أصله من ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية و ادلدرسة اإلبتدائية 
. العينة مأخوذ من بعض الفصل ةالعام دلدرسة اإلبتدائيةااإلسالمية التكاملية و 

 السابع و مجلتها اربع و مخسون الطالب. 
 

 و مؤشراتهالبحث متغير  .د

 ادلتغري .1

ادلتغري هو كل الشيئ بشكل ما الذى يثنته الباحثة ليعلم حىت يناله 
هناك متغريان مها ادلتغري ادلستقل   6اخلرب و ادلأخوذ خالصه.

(independent( و ادلتغري التابع )dependent .) 

 (independentادلتغري ادلستقل ) . أ

تغري ادل.  variabel bebasيف لغة اإلندونسي مسي ب 
ل هو متغري مأثور أو سببه موجود ادلتغري التابع. ادلتغري ادلستقل ادلستق

 يف هذا البحث هو خلفية تربية الطالب. 

                                                             
4 H. Amri Darwis, Metode Penelitian Pendidikan Islam,.............., hlm. 47 

5 Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian, ........, hlm. 179 

6 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

(Bandung : Alfabeta, 2015), hlm. 38 
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خلفية تربية الطالب يف حبث العلمي هو خلفية تربية 
الطالب قبلها يعٌت ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية و ادلدرسة 

 ةالعام ادلدرسة اإلبتدائيةاإلبتدائية اإلسالمية التكاملية و 
موجود يف الصف السابع مبدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 

 قدس. 

 (dependentادلتغري التابع ) . ب

تغري ادل. variabel terikat لغة اإلندونسي مسي بيف 
ادلتغري  7التابع هو متغري مأثور أو كون السبب ألنه موجود ادلستقل.

التابع يف البحث هو نتيجة التعلم يف اللغة العربية لطالب ادلدرسة 
 ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية قدس.

  : 8 مؤشر نتيجة التعلم

 مؤشر نتيجة التعلم كفاءة   نوحى رقم 

1 

 ادلعرىف

ار و الذكر و اإلظه تعريف
  التعريف و ادلقابلة 

والتغيري و الًتمجة  فهم
الشرح و الرز و 

 الفرق

االنتاج واالستخدام  تطبيق
ب اواحلس

                                                             
7 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D........, 

hlm. 39 

8 https://www.academia.edu/10367969/ komponen_Indikator_ Hasil_ 

Belajar, dikutip pada tanggal 31 Januari 2018 pukul 10:30 

https://www.academia.edu/10367969/%20komponen_Indikator_%20Hasil_%20Belajar
https://www.academia.edu/10367969/%20komponen_Indikator_%20Hasil_%20Belajar
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 واإلستعداد

التقسيم والفرق  حتليل
 واإلختار

الرمز والتنظم  تركيب
 والتطبيق

التفسري وإعطاء  تقومي
 التقومي

2 

 العاطفي

االختار والسأل  تسلم
 وادلتابعة

القراة والتنفذ  إجابة
 والتأكيد والتقدمي

التأثري والًتتيب  ادلنضوية القيمة
 واالرتباط

التوريط واإلقًتاح  تنظيم
 والعمل

استخدم القيم   طبيعة 
 كنظرة احلياة

3 

 النفسى

يراقب العملية و  مالحظة
 إعطاء االهتمام

 التدريب و التغيري زلاكة

كى يراقب العرف ل تعويد
 إتساق
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مواقفة الطرز وتنمية  مواقفة 
 الطرز وتطبيق الطرز

 

 

 ادلؤشرات  .2

 نتيجة تعلم اللغة العربية  . أ

 التعريف العلمي  (1

نتيجة تعلم اللغة العربية هي قيمة الىت تناذلا الطالب يف 
الصف السابع مبدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية قدس يف 

الىت تعمل  ربية من نتيجة اإلختباراللغة الع مادة الدراسية
 الباحثة.  

 ادلبحث و جزء ادلبحث (2

هناك أربع مهارات يف اللغة العربية و هي مهارة 
اإلستماع و مهارة الكالم و مهارة القراءة و مهارة الكتابة. أما 
يف مادة الدراسية اللغة العربية يف الصف السابع فًتكز على 

ة. أما ادلادة الكتاب عن التعريف مهارة الكالم و مهارة الكتاب
التعريف بالعاملني يف ادلدرسة ادلرافق و األدوات  بالنفس و

ادلدرسية و األلوان و ادلبتدأ )ضمائر مفردة، إشارة مفردة + 
 اخلرب )الصفة و اجلهات(الضمائر ادلفردة ادلتصلة. 

 شعرية األسئلة (3

 شعرية األسئلة الىت ختتربها و هي :
 مري يف احملادثة.يقرر الض ( أ

 يقرر و يًتجم إلقاء التحية.  ( ب
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 يًتجم الكلمة يف اجلملة.   ( ج

 يركب الكلمات اآلنية إبتداء من الكلمات اللمونة.  ( د

 يقرر الضمري يف اجلملة.  ( ه

 

 شكل األسئلة (4

يف هذا البحث شكل األسئلة ادلستخدمة و هي السؤال 
 ادلوضوعّي أو االختار االجايب. 

 األسئلة (5

 . 3 األسئلة ادلخترب و مقدمة يف ادللحق

 اإلجابة  (6

 . 0اإلجابة ادلخترب و مقدمة يف ادللحق 

 إختبار أدوات حتليل  (7

أجهزة قياس األدوات ادلستخدمة إلجراء قياسات جلمع 
9البيانات البحثية.

وقد مث تطوير أدؤات اإلختبار لتحديد   
الصحة و ادلوثوقية. و اذلدف هو حتديد ما إذا كانت العناصر 

 لدينا ينحي اإلختبار هو جيد أم ال.
 (validitas) ختباريصدق اإل . أ

هي مقياس يشري إىل  صدق اإلختباري
مستويات صحة أو صحة الصك. ما هو أداة صاحلة أو 
أصيلة لديها صالحية عالية على العكس، فإن أداة أقل 

                                                             
9
Purwanto, Instrumen Penelitian Sosial dan Pendidikan 

Pengembangan dan Pemanfaatan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 

123 
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صحيح يعٌت أن لديها صالحية منخفضة. لتحديد 
 Korelasi Point Biseralصالحية ادلواد ادلستخدمة )

10تباط نقطة على النحو التايل( صيغة اإلر (     )
  : 

      = 
         

   
 √
 

 
    

 البيان :

 بني ادلتغريين )معامل الصحة( مل اإلرتباطمعا        :

وع النقاط الىت أجابت بشكل متوسط رلم         :
 صحيح على البنود

 كليال اإلجناز من اإلجنازعدل م    : 

 اإلجناز الكليالحنراف ادلعياري ا     :

نسبة الطالب الذين أجابوا بشكل الصحيح على       :
 كل بند على 

نسبة الطالب الذين أجابوا بشكل اخلطأ على      :
 كل بند على

% إذا كانت النتيجة 1 مع مستوى الداللة
"                احلسابية  الىت مث احلصول عيها " 

ويقال أنه كان البنود عداد كبريا أو أكثر صاحلة. إذا كان 
" ويقال أن هذا البند مل يكن كبريا                 "

 أو غري صاحل. 

 (realibilitas) اإلختباريثبات  . ب

                                                             
10 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: 

RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 258 
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هو لإلشارة إىل أن األداة  ختبارياإلثبات 
موثوقة إىل حد ما، وميكن استخدامها كأداة جلمع 
البنيانات ألهنا هي جيدة. و حساب ذلك من خالل 

 كما  KR. 20 (Kuder Richardson 20)صيغة 

يلي : 
11 

    = 
 

(   )
 *
  
   ∑    

  
 + 

 البيان : 
 كلي االختبار الثبات :       
 صحيحة البند جتيب اليتالطالب  : عدد   
      خطيئة البند التيتجيبالطالب  عدد:  

((q= 1-p 

 q و p بني الضرب : حاصل    ∑

 البنود : عدد   
  
 االختبار من ادلعيار : احنراف      

اجلدويل. قنقاس  rمت نتيجة احلساب توازن على قيمة 
 n% و درجة 1اجلدويل على مستوى الداللة  rقيمة 

فهو               هي عدد األسئلة، فإذا كان 
 . ثابت

 

 

 

                                                             
11 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D......., 

hlm. 132 
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 خلفية تربية الطالب   . ب

 التعريف العملي  (1

خلفية تربية الطالب هي مرحلة الًتبية الىت تقصعها 
الثانوية درسة ادلأن صار الطالب يف الصف السابع ب الطالب قبل

 اإلسالمية احلكومية قدس.

 

 الفصيلة (2

 من ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية.متخرج  ( أ

 . متخرج من ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية التكاملية  ( ب

 .ةالعام ادلدرسة اإلبتدائيةمتخرج من  ( ج

 طريقة جمع البيانات .ه

شطات يف تقرير طريقة معيار متغري البحث و أداة مجيع إحدى األن  
البيانات. دلعيار ادلتغري زلتاج مؤشرات البحث اليت مستخدمة جلمع البيانات. و 

 أما مؤشرات البحث اىل نوعني :
 طريقة اإلختبار .1

اإلحتبار هو غقد األسئلة أو اإلمتحان و األداة ادلستخدمة دلعيار  
اإلختبار   12قدرة و الطبعي و ادلملك لفرد و مجيع.ادلهارة و ادلعرفة و ال

 السؤال ادلوضوعّي أو االختار االجايب.ادلستخدم يف البحث هو 

 طريقة التوثيق .2

                                                             
12 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,......, 

hlm. 142 
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ق, مبعٌت شيئ مكتوب و يف طرق توثي  dokumenالتوثيق من كلمة 
ادلتغريات مثل ادلالحظات و النصوص احثة تسعى البيانات على أشياء الب

.و الكتب و الصحف و اجملالت و غري ذلك
13

 

البيانات و توثيق يف ادلدرسة  نيلالتوثيق هو ادلؤشرات ادلعمولة ل
 اإلسالمية احلكومية قدس.  الثانوية

 

 طريقة تحليل البيانات  .و

  ANAVA حتليل .1

هو إحدى الطرق االحصائية الىت تقدر  ANAVAحتليل 
)قيمة متوسطة الفرقة( الىت اكثر من   سلتلف بني طقم القيمة ادلتوسطة 

الثاىن.  حتليل اإلختالف يهدف إىل يقرير اإلدتال أن القيمة ادلتوسطة من 
 galat الفرقة الىت تزوغها القيمة من األخلر ألن " من كل

sampling."
14

 

 خطوات حتليل اإلختالف و هي : 
 خطوات اإلستعداد  . أ

 و   Yij, ∑Yki∑ كل الفرقة يف Yيمة اجملمعة جيمل الق (1
 . Y∑اجملمعة 

   ∑)يربّع نتائج احلاسب  (2
 

Y∑)) و ( 
2. 

Yيربّع كل القيمة  (3
2 

 . 

                                                             
13

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan 

Praktik,..., hlm. 274 

14 Ibnu Hadjar, Dasar-Dasar Statistik untuk Ilmu Pendidikan, Sosial, 

& Humaniora, (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2014), hlm. 371-380 
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   ∑)ادلربّع لكل الفرقة أو اجملمعة ذلك نتائج جيمل  (4
 

 و ( 
((∑Y

2
 . 

اجملمعة الفرقة  و (nj)حاسب كثري من االفرادى يف كل الفرقة  (5
(N.) 

 خطوات احلساب . ب

 :     " :  kuadrat totalمجلة " (1

    : ∑ 
   

(∑ ) 

 
 

 :      " :  kuadrat antar "مجلة  (2

   : (∑
(∑   )

 

  
)  

(∑ ) 

 
 

 :      " : kuadrat dalam مجلة " (3

    : ∑(∑   
  ) ∑(

(∑   )
 

  
) 

 :  derajat kebebasan /dkبحث ي (4

 n – 1 =     ( أ
 k – 1 =     ( ب
 (    )∑       ( ج

 

 : rerata kuadrat/ RKيبحث  (5

      ( أ
   

   
  

      ( ب
   

   
  

      ( ج
   

   
 

 Fاإلختناري : اإلختنار  تافه .2

 : الفرضية ادلختربة و هي

H0 = µ1 = µ2 = µ3      
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H1 =ليس H0   أو على األقل هناك واحد≠ 

 يف جدول حتليل اإلختالف، منها : Fنتائج احلساب 
 ANAVAجدول حتليل 

 ادلصدر F RK Dk JK (         )  خالصة

  ≤  إذا 

 (         )

،   تافههو  
  ≥  إذا 

 (         ) 

غري  هو
 .تافه

 

       

 
   
   

 

RKa dka JKa Antar 

RKd dkd JKd Dalam/

galat 

 dkt JKt Total 

 

 حتليل البعد .3

نتيجة حتليل اإلختالف، إذا يوجد التافة فمجعول اإلختبار البعد. 
يهدف اإلختبار البعد ليعرف إختالف الفرقة إذا ادلقارن ادلزدوج. طريقة 

و  اليت ختترب Scheffe. H0تخدمه و هو إختبار التحليل البعد الذى يس

:  بالّرمز،  Fهذا اإلختبار قيمة النسبة  يستعمل. H0 : µi = µjهي 
15

 

   
( ̅   ̅ )

 

(       )(
 
  
  
 
  
)
 

 البيان : 
  Scheffeإختبار  Fيمة النسبة ق    

                                                             
15 Ibnu Hadjar, Dasar-Dasar Statistik untuk Ilmu Pendidikan, Sosial, 

& Humaniora, (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2014), hlm.301-302 
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i    : متوسطة الفرقة إىل - i  

j    : الفرقة إىل  ةمتوسط - j 

 "dalam " متوسط ادلربّع            

 i - مجلة ادلوضوع يف الفرقة إىل:     

 j – مجلة ادلوضوع يف الفرقة إىل:     

 

و الىت تتحصلها بإستخدم     هي Scheffeقيمة األزمة لطريقة 
 الرمز :

  = (k-1)( (    (   )   (   )) 

 البيان : 

   قيمة النسبة     

k   : مجلة الفرقة ادلقارن  

        قيمة ((   )   (   )    )   
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 الباب الرابع
 توصيف البيانات و تحليلها

 

 اإلسالمية الحكومية قدس  درسة الثانويةلصورة العامة من الما .أ

 اإلسالمية الحكومية قدس الثانويةتاريخ تأسيس المدرسة  .1

 اليت ادلدرسة احلكومية قدس ىي اإلسالمية الثانويةادلدرسة 

 إىل تستند ( اليتPGANاحلكومية ) الدينية ادلعلمُت تربية من زلولة تكون

 السادس التاريخ يف يالديةم 6791سنة  61رقم  الدينية الوزارة تقرير

 تربية كل  6797منذ  فلذلك،  ميالدية. 6791سنة  مايو من والعشرة

 الدرجتُت إىل مقسمة ندونيسياا يف( PGANاحلكومية ) الدينية ادلعلمُت

 ادلدرسة درجة وات )يفسن ( ثالثPGAالدينية ) ادلعلمُت تربية فهما

 ادلدرسة درحة وات )يفسن ثالث الثانوية ادلدرسة احلكومية( و العالية

 الثانوية ادلدرسة بنيت قد الرسالة، تلك خبالل احلكومية(. ادلتوسطة
 احلاج األستاذ إمسو األول ادلدرسة برئيس اإلسالمية احلكومية قدس

 سوكيما.

  قرية يف تقع اإلسالمية احلكومية قدس الثانويةادلدرسة 

Prambatan Kidul  منطقة Kaliwungu غرفة أوال قدس. مبدينة 

 سنة 6711يف  و ،غرف ثالث عددىا سنة 6797ادلدرسة  من الدراسة

 و واحد عددىا تزيد سنة 6719يف  و غرفة، عشر مخس عددىا تزيد
 غرفة. ثالثُت و واحد عددىا تزيد سنة 8161يف  و واألن غرفة، عشرين

 99و  أساتيذ 66 ىناك اإلسالمية احلكومية قدس الثانوية مدرسة يف
 فهي ةالثالث الدرجات من طالب 6611ىم  منها طالبلكل ا .ظفمو 

و  طالبُت 681من  116فيو  طالبال عدد كانت الذي السابع الصف
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من  311فيو  طالبال تعدد كان الذي الثامن الصف و ،طالبات 811
 عدد كانت الذي التاسع الصف و ، طالبات 805و  طالبُت 611

 .تطالبا 867و  طالبُت 901 من 198فيو  الطالب

 و برامج اإلسالمية احلكومية قدس الثانويةمدرسة طبقت  
 أمساء قراءة القرآن و رستد منها طالبل مهارات و الدينية القيم تثقف

 تدريبباجلماعة و  الظهر صالةالضحى و  صالةالدراسة و  أول يف احلسٌت

 ،جانب األخرى األخرى. العبودية وادلهارات اخلطابة مهارةالسالم و 
 منو أو لتطور ادلمكن من ادلستخدمة اخلارجية شطةان ببعض قامت

 مهتهم. و موىبتهم

 يوم حىت اإلثنن يوم من هبا تقوم التعلم و التعليم عملية

اإلسالمية  الثانويةمدرسة  يف ادلستخدمة الوسائل وكانت  السبت.
درسة م كانت العصور، إىل العصر من وافيت. قد احلكومية قدس

تالميذىا  عدد من بالتطور مصابة أكثر مية قدساإلسالمية احلكو  الثانوية
 تدريسها. و تعليمها نوعية و وسائلها ها و إدارهتاموظف و و أساتيذىا

 السنة طول فيها ايشركو  ان يرغبون الذي احملتملُت طالبال عدد وكانت

 فيها. الراغبون تتطور ان جتعل

ة اإلسالمية احلكومي الثانويةمدرسة  يف ادلستخدم ادلنهج أما
 .8161منهج  العربية ىي اللغة دلادة قدس

 اللغة تعلم يف ادلستخدمة الكتب التعلم، و التعليم عملية  يف

 مادة من يتكون الذي األول اجمللد العربية اللغة فصيح كتاب ىي العربية
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 ، ادلدرسة آلةو  ادلدرسة مبوظف التعارفو  النفسية فيالتعار  إىل الدراسية
اخلرب.  و ادلبتدأو  اليومية األعمال و البيتو  العنوانو  ، األلوانو 

 ساعة كانت حينما التعلم، ساعة 81تدرس  العربية اللغة مادة أسبوعيا،

 دقيقة. 31مثل  واحدة
 السنة من اإلسالمية احلكومية قدس الثانويةدرسة م رئيس أما

 :كالتايل األخرى السنوات إىل

 سنة( 6776إىل  سنة 6797سوكيما )من  احلاج (1

 سنة( 6773إىل  سنة 6776دي )من امسع (2

 سنة( 6777إىل  سنة 6773)من  ىاريونو احلاج (3

 سنة( 8111إىل  سنة 6777زىيد )من  اهلل عبد (4

 سنة( 8111إىل  سنة 8111شافعي )من  احلاج (5

 سنة( 8161إىل  سنة 8111سامل )من  نور احلاج (6

(اآلن إىل سنة 8161مشفع )من  على احلاج (7
9

 

  و بعثتهاة المدرسة رؤي  .2

 : ة ادلدرسةرؤي . أ

موجود ادلدرسة الكاملة يف اإلجناز و األخالق الكرمية و ثقافة  
 اىتم بالبيئة. 

 ادلدرسة ىو :  بعثة  . ب

 ة احمللي.يوجد عملية الًتبية موفقة لنظام الًتبية الوطنية براع .1

                                                                   
1
 Data dari kepala TU Maderasah Tsanawiyah Negeri Kudus  
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 يوجد الًتبية اإلسالمية. .2

 يوجد طالب األخالق الكرمية. .3

 يوجد الشباب الذكي و النشاط و لشخصية القوة. .4

 يوجد إرتقاء كفاءة طاقة الًتبية و طاقة الًتبوى.  .5

 المتعلمينأحوال  .3

اإلسالمية احلكومية قدس  الثانويةدرسة ميف  رلموع ادلتعلمُت
 : متعلمُت 6611 8169/8161 للسنة الدراسية

 متعلمُت: أحوال   3.6اجلدول 

 الفصل منرة
 

  تعلمُتادلعدد 

 معاجل الطالبات الطالب 

 189 200 926 الفصل السابع 9

 351 205 901 الفصل الثامن 2

 172 299 901 الفصل التاسع 1

 

 أحوال معلمين .4

 .معلمُت 66 دسة قاإلسالمية احلكومي الثانويةمدرسة عدد ادلعلمُت 

امعات اجلىم متخرجون يف  معلمُت اللغة العربية مخسة معلمات. و أما
 اإلسالمية و اجلامعات العامة. 

 

 توصيف البيانات . ب

 خلفية ت أثر على حلصول الكمي ىذا البحث يستخدم بالتقريب

 الثانوية درسةادلالسابع ب الصف يف العربية اللغة تربية الطالب على نتيجة تعلم
 عشرين من تتكون اليت باستخدام مؤشرات األسئلة اإلسالمية احلكومية قدس
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 عشر و مخسة ؤشرات أنادلتنائج إختبار  .لثالثُت طالب ستخترب اليت و سؤاال

 بالتصحيح، يقوم أن صحيح. بعد غَت أخرى أسئلة مخسة و صحيح سؤاال

 .بطال أربعُت و خلمسة األسئلة فنشرت

قبل أن  .للمستجيب األسئلة بتقدمي عليها حتصلنتيجة العلم 
األسئلة تصَت ألة، أوال تقام بإختبار األلة. عملية اإلختبار لتعريف ىل بنود 

أما األالت  غَتىا. أم الصحيحة األالت األالت أو األسئلة قابلة لكيفية
 صدق اإلختباريادلستخدمة الختبار حتليل األالت أو األسئلة ىي 

(validitas)  ارياإلختبو ثبات (realibilitas.) 

 صدق اإلختباري .1

يستخدم إلجابة أسئلة األلة و ( validitas) صدق اإلختباري
من عيار تقوم بو قيس ما يريد ان يقاس أو كشف ما يكون مرمى أساسي 

يقال أنو صحيح إن يكون لو قوام قوي  صدق اإلختباريتلك األلة. 
  اإلمتحان. إن يكون مقياس ما يستخدم يفللحساب اإلمجايل أو 

 Korelasi Point األسئلةأما ادلعادلة ادلستخدمة دلعرفة صحة 

Biseral :كما يلي  

      = 
         

   
 √

 

 
    

 البيان : 

 معامل اإلرتباط بُت ادلتغَتين )معامل الصحة(        :

متوسط رلموع النقاط الىت أجابت بشكل          :
 ودصحيح على البن

 معدل اإلجناز من اإلجناز الكلي    : 
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 اإلجناز الكلياالحنراف ادلعياري      :

نسبة الطالب الذين أجابوا بشكل الصحيح على       :
 كل بند على 

مع مستوى الداللة الذي قد قام هبا،  صدق اإلختباربناء على 
        % إذا كانت النتيجة احلسابية  الىت مث احلصول عيها " 1

ويقال أنو كان البنود عداد كبَتا أو أكثر صاحلة. إذا كان  "       
 " ويقال أن ىذا البند مل يكن كبَتا أو غَت صاحل.                 "

 : نتائج صدق اإلختبار ببنود األسئلة 3.8اجلدول 

 البيان rtabel       الرقم

 غَت صحيح 5.169 5.596 9

 غَت صحيح 5.169 5.65 2

 صحيح 5.169 5.323 1

 صحيح 5.169 5.323 3

 صحيح 5.169 5.397 0

 صحيح 5.169 5.170 6

 صحيح 5.169 5.170 7

 صحيح 5.169 5.170 8

 غَت صحيح 5.169 5.596 9

 صحيح 5.169 5.196 95

 غَت صحيح 5.169 5.997 99

 غَت صحيح 5.169 5.596 92

 صحيح 5.169 5.170 91
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 صحيح 5.169 5.170 93

 صحيح 5.169 5.397 90

 صحيح 5.169 5.373 96

 صحيح 5.169 5.397 97

 صحيح 5.169 5.329 98

 صحيح 5.169 5.373 99

 صحيح 5.169 5.373 25

 

بندا قد اجاهبا اجمليبون، فكان  81بعد حتليل احلقائق، فانطالقا من 
، 61، 63، 61، 61، 1، 9،  1،1، 3، 1بندا صحيحا فهي بند  61
، 7، 8، 6بنود غَت صحيح فهي بند  0. أما 81، 67، 61، 69، 61
  .7احلساب الكلي من ادلمكن ان يعرض يف ادللحق أما  .68، و 66

 صدق اإلختباريالنسبة ادلئوية عن تنائج حساب : 3.1اجلدول 

النسبة  اجلملة رقم األسئلة rtabel ادلعيار 
 ادلئوية

 الصحيح

5.169 

1 ،3 ،1،1 ،
9 ،1 ،61 ،

61 ،63 ،
61 ،61 ،
69 ،61 ،
67 ،81 

90 70 % 

، 7، 8، 6 غَت الصحيح
 .68، و 66

0 20% 
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 اإلختباريثبات  .2

من حساب إختبار صدق اإلحتباري، األسئلة الصحيحة تقام 
يستخدم لتعريف مستوى جتانس اجوبة  ثبات اإلختباريثبات اإلختباري. ب

قال أن السؤال ثبات بادلستوى ادلهم في           األسئلة إذا كانت 
 KR. 20 (Kuder ثبات بنود األسئلة حيسب باستخدام رمز %.1

Richardson 20). :أما ادلعادلة ادلستخدمة دلعرفة ثبات االختبار كما يلي  

    = 
 

(   )
 *

  
   ∑    

  
 + 

 البيان:
 الثبات االختبار كلي :       

 طالب اليت جتيب البند صحيحة: عدد ال   
 =q)):عدد الطالب التيتجيب البند خطيئة    

1-p 

 qو  p: حاصل الضرب بُت     ∑

 : عدد البنود   
  

 : احنراف ادلعيار من االختبار      

=     من نتائج إختبار بنود األسئلة حتصل على أن قيمة 

األسئلة يعرف أن  . يف إختبار1.116=       ب  5.6138
 إختبار عن الكلي احلساب ثبات. أنظر السؤال أن فيقال           

 .7 حقادلل يف األسئلة بنود من الثبات
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 تحليل البيانات  .ج

 الفرضة تحليل  .1

 ANAVAتحليل  (أ

قبل دخول احلساب، أول حساب ادلتغَت من نتيجة التعلم 
  ANAVAحلسايب حساب يف كل خلفية تربية الطالب باجلدول ا

 كالتايل:

 ANAVA : اجلدول التمهيدي عن حساب3.3اجلدول 

متخرجي  .1
ادلدرسة 
اإلبتدائية 
 اإلسالمية

متخرجي ادلدرسة  .2
اإلبتدائية 
اإلسالمية 
 التكاملية

متخرجي ادلدرسة  .3
 اإلبتدائية العامة

رقم 
اإلي

 صال
Y Y2 

رقم 
اإليصا

 ل
Y Y2 

رقم 
اإليصا

 ل
Y Y2 

6 11 8111 61 96 113
6 16 96 113

6 

8 71 1611 69 11 
688
1 18 13 

317
1 

1 91 1113 61 13 317
1 

11 91 111
3 

3 13 3171 67 11 98813 91 111
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1 3 

1 96 1136 81 96 113
6 

11 96 113
6 

1 91 1113 86 13 317
1 11 71 161

1 

9 71 1611 88 11 811
1 19 96 113

6 

1 91 1113 81 19 
183
7 11 13 

317
1 

7 11 9881 83 13 317
1 

17 11 811
1 

61 11 8111 81 13 317
1 31 11 988

1 

66 96 1136 81 13 317
1 36 11 988

1 

68 96 1136 89 11 
811
1 38 19 

183
7 

61 19 1837 81 19 183
7 

31 96 113
6 

63 91 1113 87 96 113
6 33 11 988

1 
61 13 3171 11 11 81131 96 113



43 

1 6 
61

N=  
61
91 

9718
1 

N= 
61 

769 111
16 

N= 
61 

617
6 

161
17 

.96 ادلعدل
11
9 

  16.6
11 

  98.9
11 

 

N = 30 

 ∑  1581 

 =∑  298360 

 الحساب (ب

 :     " :  kuadrat totalمجلة " (1

       ∑    
(∑ ) 

 
  

  218465 - 
     

  
 

             
       

  
 

            211219.756 

   = 7245.244 

 :     " : kuadrat antarمجلة " (2

     
∑(∑   )

 

   
  

(∑ ) 

 
  

 (
     

  
 

    

  
 

     

  
)   

       

  
  

  (
       

  
 

      

  
 

       

  
)   

       

  
   

  212453 - 211219.756 

      244 
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 :     " : kuadrat dalam" مجلة  (3

     ∑(∑   
 
)   

∑(∑   )
 

  
  

=  (                 )   212453 

= 218465 – 212453 

= 6012 

 :  derajat kebebasan /dkيبحث  (4

            

= 45 – 1 

= 44 

         

= 3 – 1 

= 2 

        ∑(     )  

= (    )  (    )  (    ) 

= 14+14+14 

= 42 

 : rerata kuadrat/ RKيبحث   (5

     
   

   
 

= 
        

  
  

= 164.665 

     
   

   
 

= 
        

 
 

= 616.622 
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= 
    

  
 

= 143.143 

 F-إختبار:  اإلختناري تافه .2

 ة ىيالفرضية ادلخترب 

µ3=  µ2= µ1=   H0 

H1 =ليس H0  أو على األقل ىناك واحد ≠ 

 :ختلص يف جدول التحليل النوعية التايل F تنائج حساب

   
   

   
 

= 
       

       
 

= 4.308 

 ANAVA : جدول3.1اجلودل 

 الصةاخل        JK Dk RK F ادلصدر
Anta

r 

9211

.233 

2 696

.62

2 

3.15

8 

1.2

999 

 إن كانت
       

 ≥  
        

فكانت 
 وتاف

Dala

m 

6592 32 931

.93

1 
Total 7230

.233 

33  
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 من تنائج احلساب السابق، من ادلمكن ان يستنتج أن قيمة

 إنطالقا من حساب .مستوى األمهية فبذلك أهنا        أكرب من         

ANAVA حىت ،        أكرب من         السابقة قد عرف أن قيمة
ذلك يدل  .مستوى األمهيةمردودة فبذلك، تنائجها  H0 و مقبولةH1تكون 

على أن خلفية تربية الطالب مؤثرة على نتيجة تعلمهم اللغة العربية. بناءا 
 من ادلمكن ان حيسب التناسب من كل ادلكونات التالية على تلك احلساب،

 : 

 :جملموعةا بُت التناسب . أ

= 
   

   
  

= 
        

        
 

= 0.170214 

= 17.021 = 17.02% 

 التناسب يف اجملموعة :  . ب

= 
   

   
 

= 
    

        
 

= 0.829786 

= 82.979 = 82.98% 

 

% 69.18أنو يدل على أن فرق خلفية تربية الطالب يساعد 
اخلارجي من  العامل الباقي يساعده %18.71دلتغَت نتيجة تعلمهم. أما 

 أنواع عن الًتسيمة أما خلفية تربيتهم الذي مل يدخل يف ىذا احلساب.

 .األخرىلعامل ا و الطالب تربية خلفية تساعدىا اليت التعلمنتيجة  تناسب
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رسم عن أنواع تناسب نتيجة التعلم اليت تساعدىا خلفية تربية  : 3.6الصورة 
 (.JKd)والعامل األخرى  (JKa) الطالب

 
 

 

 

 

 

 Scheffe إختبار تحليل .3

 اجملموعة بُت لتعريف يستخدم إختبار ىوScheffe  إختبار

 تنائج من تكون اليتScheffe    من إختبار ادلختربة الفرضية ادلختلفة.

ANAVA ىي  : 

ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية مقابلة بادلدرسة اإلبتدائية 
 H₁ : µ₁ = ≠ µ₂ ؛  H0 : µ₁ = µ₂،اإلسالمية التكاملية

proporsi antar
kelompok

proporsi dalam
kelompok

17.02 % 

82.98 % 

17.02 % 

82.98 % 82.98 % 
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 اإلبتدائية بادلدرسة مقابلة اإلسالمية اإلبتدائية ادلدرسة

 H₁ : µ₁ = ≠ µ3 ؛ H0 : µ₁ = µ3،العامة

 اإلبتدائية بادلدرسة مقابلة التكاملية اإلسالمية اإلبتدائية ادلدرسة

 H₁ : µ2 = ≠ µ3؛ H0 : µ2 = µ3 ،العامة

 رلموعة من Y ادلعدلة القيمة أن عرف قد ذلك، من إنطالقا

 اإلبتدائية ادلدرسة رلموعة و ،96.119ىي  اإلسالمية اإلبتدائية ادلدرسة

، و رلموعة ادلدرسة اإلبتدائية العامة 16.611 التكاملية اإلسالمية
 و ,n2 = 15, n1= 15  ،اجملموعات لكل ادلادات حساب ؛98.711
n₃ = 15 أما من جدول. 931.931=           مع F  مستوى

 حتصلdk2 = 45-3 =42  و dk1 = 3-1 =2  و 1.11 األمهية

 :ىي F' ادلصَتية القيمة تكون حىت ،F(0,05;2/42) = 1.2999 أن على
    (   )(          )   (   )(      )         

 ونتائج اجملموعات لكل F قيمة فكانت ذلك، بناء على

  كالتالية: األمهية اإلختبار

 اإلبتدائية بادلدرسة مقابلة اإلسالمية اإلبتدائية ادلدرسة (أ 

 التكاملية اإلسالمية

= 
( ̅  ̅ )

 

(       )(
 

  
  

 

  
)
 

= 
(             ) 

(       )(
 

  
 

 

  
)

 

= 
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= 5.813 

 اإلبتدائية بادلدرسة مقابلة اإلسالمية اإلبتدائية ادلدرسة (ب 

 العامة

= 
( ̅  ̅ )

 

(       )(
 

  
  

 

  
)
 

= 
(             ) 

(       )(
 

  
 

 

  
)

 

= 
     

      
 

= 0.060 

 بادلدرسة مقابلةالتكاملية  اإلسالمية اإلبتدائية ادلدرسة (ج 

 العامة اإلبتدائية

= 
( ̅  ̅ )

 

(       )(
 

  
  

 

  
)
 

= 
(             ) 

(       )(
 

  
 

 

  
)

 

= 
      

      
 

= 7.050 

نتائج التحليل تدل على أن ادلقابلة بُت خلفية الًتبية من  
تافو و ادلدرسة اإلبتدائية العامة  التكامليةادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية 

(F = 7.050 > 6.4398 =   
 H0 :µ₂  =µ₃ حىت تكون (

ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية خلفية الًتبية من أما ادلقابلة بُت  .مردودة
خلفية الًتبية من و ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية التكاملية و بُت 
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 F)غَت تافو  ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية و ادلدرسة اإلبتدائية العامة

<   
 .قبولةم H0 :µ1  =µ2 حىت تكون (

نتيجة احلساب أن نتيجة تعلم اللغة العربية لدى الطالب  من
من ادلدرسة اإلبتدائية العامة أكثر من ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية و 

% من خلفية 69,18يعٍت ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية التكاملية. 
% من عوامل األخرى. كمثل عوامل البيئة 18,71تربية الطالب و 

واحللة الفسيولوجية واحللة النفسى. ألن حلفية و عوامل ادلعزوفات 
درسوا يف ادلدرسة تربية الطالب من ادلدرسة اإلبتدائية العامة ىي 
 الدنية. إذن عندىم قدرات تعلم اللغة العربية جبيد. 

 

 قصر البحث  .د

الباحثة على و عي أنتنائج البحث اليت قد قامت بأقصى ما ميكنب 
  لقصور اليت أصابتها الباحثة ىي:التأكيد ىناك القصر. أما ا

 القصر الزماين  .1

الزمان الذي تستخدمو الباحثة يف البحث زلدود.  ذلا الوقت 
ادلتناسب بالضرورة ادلتعلقة بالبحث فحسب. رغم أن الوقت الذي 

 .تستخدمو الباحثة زلدود ولكن ميتلئ بشروط البحث العلمي

 القصر القدريت .2

 بد فيو ىناك ادلعرفة. و الباحثة على شك يف أن يقوم بالبحث ال
وعي أن ىناك القصر القدريت يف األعمال العلمية رغم أن الباحثة قد 

 قامت بأقصى ما ميمكن كما قد كانت قدرهتا العلمية.
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 البحث موضوع يف القصر .3

أثر خلفية تربية الطالب على نتيجة  عن يبحث البحث ىذا يف
اإلسالمية احلكومية  الثانوية السابع بادلدرسة ية يف الصفتعلم اللغة العرب

 .قدس

  



57 
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 الباب الخامس
 اإلختتام

 

 الخالصة .أ

هبا لكشف أثر خلفية تربية الطالب على نتيجة تعلم  هذا البحث يقام
بناء  اإلةالمية احلكومية قردس. الثانويةردسةة ادلالسابع ب اللغة العربية يف الصف

على حتليل البيانات كما عرضه يف األبواب السابقة، فمن ادلمكن ان يستنتج  
 كما تلي:

تلك  .لطالبا تربية خلفية بني التعلمنتيجة  من ادلعردل الفرق هناك .1
 تعلمهم. متييزنتيجة  على تتأثرالطالب  الًتبية خلفية أن النتائج تعرض

الباقي من تعلمهم. نتيجة  % لثبات20.71يساعرد طالب ال تربية خلفية
 يف تردخل مل اليت تربيتهم خلفية من اخلاسجية% يساعرد عوامل 81,28

 ةواءعامل ال هيالطالب  تربية خلفية من اخلاسجيةالعامل احلساب.  هذا

 .تعليمهمال عملة يف أو التعلم يف اخلاسجية أو الرداخليةالعامل  أكانت

ى عل مستوى األمهية رلموعة بني الفرق على يردل التايل التحليل تنائج .2
 ادلقابلة التكاملية اإلةالمية ئيةاإلبتردا ادلردسةة منطالب ال تربية خلفية

ية من ادلردسةة اإلبتردائية . أما خلفية الًتبالعامة اإلبتردائية بادلردسةة
و بني خلفية الًتبية  التكامليةاإلةالمية و ادلردسةة اإلبتردائية اإلةالمية 

مستوى من ادلردسةة اإلبتردائية اإلةالمية و ادلردسةة اإلبتردائية العامة غري 
 .األمهية
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 اإلقتراحات .ب

أثر خلفية تربية الطالب على نتيجة تعلم اللغة بعرد إقامة البحث عن 
 هناك .اإلةالمية احلكومية قردس الثانويةردسةة ادلالسابع ب ربية يف الصفالع

  : التالية اإلقًتاحات

لكي يكونون ان  طالبادلستحسن لألةاتيذ ان يتطوسوا كفؤ ال من .1
يفهموا الكتب الردساةية، و ان جيتهردو امطالعة زلتويات الردساةة حلصول 

  .على نتيجة التعلم ادلقبول

ان ذلم العزم لتحريض الردسس نفسهم و جعل  لطالب من ادلستحسن .2
 التعلم األحسن. نتيجة التناقس يف حصول على

 اإلختتام .ج

محردا و شكرا هلل الذي أعطانا نعمة اإلةالم و قوة اإلميان و وفقنا 
إىل دين اإلةالم و سزقنا العقل السليم حىت يستطيع الكاتب أن يتم هذا 

و الصالة و السالم على ةيردنا زلمرد و   البحث بكل الطاقة و اإلةتطاعة
و الباحثة على و عي أن هذا البحث ال يزال على اله و صحبه و ةلم. 

 يصلح. و ترجو الباحثة لكم من االنتقاالت البناءة لإلصالح.
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Lampiran 1 

Data Siswa Uji Coba 

No Nama 

1 Ahmad Farid Fanani  

2 Alan Lanang Ichsan 

3 Ferry Ardian Novalistianto 

4 Hasan Syabana 

5 Ilham Ibrahim 

6 Nadia Indah Fitria N 

7 Naela Syahrani 

8 M. Rizqi Maulana 

9 Muhammad Farhan Naufal 

10 Wahyudha Hidayatus Sofyan 

11 Ahmad Nurul Huda 

12 Dhiya Salsabila Nahdha Yudisalma 

13 Laila Salma Pristya Khonsa 

14 M. Fikri Riyanto 

15 M. Naufal A 

16 M. Ravi Vasandany 

17 M. Syarif Hidayatullah 

18 Mohammad Nafid Zanis 

19 Seyradiba Taratisa D 

20 Silfi Permata Sari 

21 A’izatus Shofiyah 

22 Aulia Yasmine W 

23 Khiraatun Nafisah 

24 M. Bahrul Ulum 

25 Muh Dzidan Rafli 

26 Natsuwa Undi Aulia 

27 Rizkydita Kurniasari 

28 Shanti Laila Najmia 

29 Siti Lailatus Sa’adah 

30 Syafira Anindi R 

 



Lampiran 2  

 

Soal UJI COBA 

 

Nama  : 

Kelas  : 

Asal Sekolah  : 

 

 . + َهاَ اْسُوِل يَا أُْختِى ؟١

 إِسِوى َعائَِشحُ  -

 +  ِهْي أْيَي ..... يَا َعائَِشح ؟ 

َُِي   ج.أًْتَ  أ. 

 أًَا   .د    ب. أًْتِ 

 َمْيَف َحالُُنْن؟ .٢

 ج. إى شاء هللا             أ. الحوذهلل تخيش

 شنشا   .د         ب. ّعلينن السالم 

 . . .  . َصثَاُح الَخيْش؟٣

 ج. شنشا             أ. سعيذج الوثاسك

 ًحي تخيش .د             ب. صثاح الٌْس

ُِْين ؟ ََُزا َصِذْيقَى, .... أْحَوذ ٤  . َهْي ََُزا يَا إْتَشا

 ج. إْسُوَُ              إْسُولِ  . أ

 إْسُوَِا  .د             ب. إْسُولَ 

ِْال يَا َعْثُذ هللا ؟٥ َس َّ ُْال   . ُسلَْيَواى : أ

 يَا ُسلَْيَواى....... َعْثُذ هللا : 

 ج. إى شاء هللا             أ. سعيذج الوثاسك

ُْال  تِلَ  .د           الحوذهلل تخيش ب.     أَ

 . ََُزا ........٦

 ج. ُمَشاَسحٌ  ِهْسطََشجٌ  . أ



 قَلٌَن   .د َهْنتَثَح  . ب

ًَْت ؟.  ٧  ِهْي أْيَي أ

 ج. أًا تلويز            أ. ُْ في الفصل

 د. ُْ أستار         ب. أًا هي سْساتايا

 . َُْل ََُزا ِمتَاٌب؟٨

 ج. ًعن، ُزا مشسي      أ. ًعن، ُزا تاب

 د. ًعن، ُزا قلن       ًعن، ُزا متاب .ب

ٍِ اُْستَارَ   .٩  لَْيلَي ...... ِهْي َجاَمْشتَا جٌ َُِز

َْ  . أ  ُِيَ ج.   ُُ

 ًَْحيُ د.   أًَا . ب

ٍِ َصِذيْقَتِى,.......فَاِطَوحٌ   .١.  َُِز

 ج. إْسُوَُ              إْسُولِ  . أ

 إْسُوَِا  .د             إْسُولَ  . ب

َْ  "َهْعٌَى "َجِذْيذٌ  . َجِذْيٌذ ََُزا الِْنتَاُب . ١١ ُُ.......   

  Baruج.  Bagus . أ

   Jelekد.         Rusak . ب

 Arti dari kalimat tersebut adalah. ًََِاُسَك َسِعْيَذْج. ١٢

 Selamat pagiج.  Selamat datang . أ

  Selamat malamد.       Selamat siang . ب

 . َهْي . . . ؟ أًا أُْستَاَرجٌ ١٣

 أًْتِ ج.   أًْتَ  . أ

َْ د.             أًَا   . ب ُُ 

 الُنْشِسى  –َجالٌِس  –أًَا  –. َعلى ١٤

٣ ٤    2 1 

 1 4 2 3ج.   4 3 2 1  . أ

 2 4 1 3د.             1 4 3 2 . ب



 . ِهْي أْيَي أًَت؟ . . . هي قذس ١٥

َْ ج.   أًْتَ  . أ ُُ 

 أًَاد.   أًْتِ  . ب

ًِْت طَالِثَح ؟. ١٦  َُْل اَ

 ال اًا طالثحٌ  ج. ًََعن اًا طالِةٌ  . أ

 د. ال اًا طالة  ًعن اًا طالثحٌ  . ب

 ِحَسْي : َُل تَيتَُل ًَِظيٌف؟ . ١٧

 ...... ًَِظيفٌ َحاِهذ : ًََعْن 

 ج. تَيتََُ   تَيتُلَ  . أ

 د. تَيتَُِا  تَيتِى . ب

 . اِْسِوي أْحَوذ , .......طَالِةٌ ١٨

َْ   أًْتَ  . أ  ج. ُُ

 د. أًَا  ُِيَ  . ب

َُِشجٌ ١٩ ٍِ اُْختِي ........تِْلِوْيَزجٌ َها  . َُِز

 ج. أًْتِ   أًْتَ  . أ

 د. أًَا  ُِيَ  . ب

 

 . ََُزا اَِخي .......ُعْثَواىْ ٢٢

 ج. اِْسُولَ   اِْسِوي . أ

 د. اِْسُوَِا  اْسُوَُ  . ب
 



Lampiran 3 

 

Nama-Nama Responden Penelitian 

No Nama Kode 

1 Andrean Indra Prasetya R-1 

2 Dea Tsalas Ananta R-2 

3 Dinda Triya Hapsari R-3 

4 Dyah Ayu Setianigrum R-4 

5 Haydar Ahmad R-5 

6 Himatul Aliyah R-6 

7 Hisyam  R-7 

8 Kayla Rahma Agnita R-8 

9 Muhammad Afif Maulana Syafiil R-9 

10 Muhammad Naufal Al Ghifari R-10 

11 Muhammad Royyan Firmansyah R-11 

12 Musa Ali Syabana R-12 

13 Mutia Ayu Januarini R-13 

14 Shichachul Izzah R-14 

15 Yovie Indra Brilianto R-15 

16 Aahyaksa Faishal Rafi R-16 

17 Afrizal Hakam Naja R-17 

18 Asyana Isna Ummu Alzahriya R-18 

19 Fieky Karima Kamalia R-19 

20 Hanif Ahsana Nisa R-20 

21 Hanif Fadlilatu Husna R-21 

22 M. Farrel Aditya P R-22 

23 Meilina Salwa Azzahra R-23 

24 Nabila Khusnun Auliya R-24 

25 Novi Rahma Nabila R-25 

26 Puspita  R-26 

27 Raka  R-27 

28 Wismam Muwaffaq Rahid R-28 



29 Yadira Pradnya Eksanta R-29 

30 Zahira Nadine Valensi R-30 

31 Aina Ismiyatul Maula R-31 

32 Dewita Anggraini  R-32 

33 Farah Mufaizah Billah R-33 

34 Fina Mazaya Zulfa R-34 

35 Irgi Fahrezi R-35 

36 Izzatun Nafsi R-36 

37 Jasmine Nadira Ikhsana R-37 

38 M. Farrel Darmawan R-38 

39 Nabila Aulia Jazula Marta R-39 

40 Najwa Sofiana Fadani  R-40 

41 Naura Af’idatul Fatchiyyah R-41 

42 Salsabila Laya Andreisya R-42 

43 Samuel Rasya Mulia R-43 

44 Umi Hanik  R-44 

45 Umi Sa’diyah R-45 

 

 

 



Lampiran 4 

 

Nama  : 

Kelas  : 

Asal Sekolah  : 

 

 . . .  . َصثَاُح الَخيْش؟1

 ج. شنشا             أ. سعيذج المثاسك

 وحه تخيش .د             ب. صثاح الىُس

ٌِْيم ؟ ٌََزا َصِذْيقَى, .... أْحَمذ َمْه ٌََزا يَا إْتشَ . 2  ا

 ج. إْسُمًُ              إْسُملِ  . أ

 إْسُمٍَا  .د             ب. إْسُملَ 

سَ ُسلَْيَمان : . 3 ََ ٌْال   ٍْال يَا َعْثُذ هللا ؟أ

 يَا ُسلَْيَمان....... َعْثُذ هللا : 

 ج. إن شاء هللا             أ. سعيذج المثاسك

ٌْالً تِلَ  .د           خيشالحمذهلل ت ب.     أَ

 ٌََزا ........ . 4

 ج. ُمَشاَسحٌ  ِمْسطََشجٌ  . أ

 قَلٌَم   .د َمْنتَثَح  . ب



 أْوَت ؟ِمْه أْيَه .  5

 ج. أوا تلميز            أ. ٌُ في الفصل

 د. ٌُ أستار         ب. أوا مه سُساتايا

 ؟ابٌ تَ ا مِ زَ ٌَ  لْ . ٌَ 6

 م، ٌزا مشسيج. وع      أ. وعم، ٌزا تاب

 د. وعم، ٌزا قلم       وعم، ٌزا متاب .ب

 ٌَِزِي َصِذيْقَتِى,.......فَاِطَمحٌ   .7

 ج. إْسُمًُ              إْسُملِ  . أ

 إْسُمٍَا  .د             إْسُملَ  . ب

 َمْه . . . ؟ أوا أُْستَاَرجٌ . 8

 أوْتِ ج.   أوْتَ  . أ

َُ د.             أوَا   . ب ٌُ 

 الُنْشِسى  –َجالٌِس  –وَا أ –َعلى . 9

4 3    2 1 

 1 4 2 3ج.   4 3 2 1  . أ

 2 4 1 3د.             1 4 3 2 . ب

 قذس ؟ . . . مه أوتَ  هَ أيْ  هْ مِ . 11

َُ ج.   أوْتَ  . أ ٌُ 



 أوَاد.   أوْتِ  . ب

 ٌَْل اَْوِت طَالِثَح ؟. 11

 ال اوا طالثحٌ  ج. وََعم اوا طالِةٌ  . أ

 . ال اوا طالةد  وعم اوا طالثحٌ  . ب

 ِحَسْه : ٌَل تَيتَُل وَِظيٌف؟ . 12

 َحاِمذ : وََعْم ...... وَِظيفٌ 

 ج. تَيتًَُ   تَيتُلَ  . أ

 د. تَيتٍَُا  تَيتِى . ب

 اِْسِمي أْحَمذ , .......طَالِةٌ . 13

َُ   أوْتَ  . أ  ج. ٌُ

 د. أوَا  ٌِيَ  . ب

ٌَِشجٌ . 14  ٌَِزِي اُْختِي ........تِْلِمْيَزجٌ َما

 أوْتِ ج.   أوْتَ  . أ

 د. أوَا  ٌِيَ  . ب

 ٌََزا اَِخي .......ُعْثَمانْ . 15

 ج. اِْسُملَ   اِْسِمي . أ

 د. اِْسُمٍَا  اْسُمًُ  . ب



Lampiran 5 

 اإلجابة

 ب. صباح النور  .1

 ج. إسمه  .2

 د. أهال بك  .3

 د. قلم .4

 ب. أنا ِمن سورابايا .5

 ب. نعم, هذا كتاب  .6

 د. إسمها  .7

 ج. أنتِ  .8

 1 4 2 3ج.  .9

 د. أنا .11

 ب. نعم أنا طالبة .11

 بَيتِىب.  .12

 د. أنَا .13

 ب. ِهيَ  .14

 ب. إْسُمهُ  .15



Lampiran 6 

 

Nilai Tes dari Instumen 

No  Nama Alumni dari MI 

  1 Andrean Indra Prasetya 50 

2 Dea Tsalas Ananta 90 

3 Dinda Triya Hapsari 78 

4 Dyah Ayu Setianigrum 64 

5 Haydar Ahmad 71 

6 Himatul Aliyah 78 

7 Hisyam  90 

8 Kayla Rahma Agnita 78 

9 Muhammad Afif Maulana 

Syafiil 

85 

10 Muhammad Naufal Al Ghifari 50 

11 Muhammad Royyan 

Firmansyah 

71 

12 Musa Ali Syabana 71 

13 Mutia Ayu Januarini 57 

14 Shichachul Izzah 78 

15 Yovie Indra Brilianto 64 

   

 

 

No Nama Alumni dari SDIT 

1 Aahyaksa Faishal Rafi 71 

2 Afrizal Hakam Naja 35 

3 Asyana Isna Ummu Alzahriya 64 

4 Fieky Karima Kamalia 85 

5 Hanif Ahsana Nisa 71 

6 Hanif Fadlilatu Husna 64 



7 M. Farrel Aditya P 50 

8 Meilina Salwa Azzahra 57 

9 Nabila Khusnun Auliya 64 

10 Novi Rahma Nabila 64 

11 Puspita  64 

12 Raka  50 

13 Wismam Muwaffaq Rahid 57 

14 Yadira Pradnya Eksanta 71 

15 Zahira Nadine Valensi 50 

   

 

No Nama Alumni dari SD 

1 Aina Ismiyatul Maula 71 

 2 Dewita Anggraini  64 

3 Farah Mufaizah Billah 78 

4 Fina Mazaya Zulfa 78 

5 Irgi Fahrezi 71 

6 Izzatun Nafsi 95 

7 Jasmine Nadira Ikhsana 71 

8 M. Farrel Darmawan 64 

9 Nabila Aulia Jazula Marta 64 

10 Najwa Sofiana Fadani  85 

11 Naura Af’idatul Fatchiyyah 85 

12 Salsabila Laya Andreisya 71 

13 Samuel Rasya Mulia 71 

14 Umi Hanik  85 

15 Umi Sa’diyah 71 

   

 

 

 



3 4 5 6 7 8 10 13

1 UC-1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 UC-2 1 1 1 1 1 1 1 0

3 UC-3 1 1 1 0 1 1 1 0

4 UC-4 0 1 1 0 1 1 1 1

5 UC-5 0 0 1 1 1 1 1 1

6 UC-6 1 0 1 1 1 0 0 1

7 UC-7 1 1 0 1 1 1 1 1

8 UC-8 1 1 1 1 0 1 1 0

9 UC-9 1 1 0 1 0 1 1 1

10 UC-10 1 0 1 1 0 0 1 1

11 UC-11 1 1 1 1 1 1 0 1

12 UC-12 0 0 1 1 0 1 0 1

13 UC-13 0 1 1 1 1 0 1 0

14 UC-14 1 0 1 1 1 0 0 0

15 UC-15 1 1 0 0 1 0 1 1

16 UC-16 0 1 1 1 0 1 0 1

17 UC-17 0 0 1 1 1 1 0 1

18 UC-18 0 1 0 1 1 1 1 1

19 UC-19 1 0 1 0 0 0 1 0

20 UC-20 1 1 1 0 0 1 0 1

21 UC-21 1 1 1 0 1 0 0 0

22 UC-22 0 0 1 0 1 0 1 1

23 UC-23 1 1 0 0 1 1 0 0

24 UC-24 0 0 1 1 0 1 0 1

25 UC-25 0 0 1 0 1 1 1 0

26 UC-26 1 0 1 1 0 0 0 1

27 UC-27 0 1 0 0 1 0 1 1

28 UC-28 0 0 1 1 0 1 0 0

29 UC-29 1 0 1 1 0 0 0 1

30 UC-30 0 1 1 0 1 1 0 0

30 17 17 24 19 19 19 16 19

p 0,567 0,567 0,800 0,633 0,633 0,633 0,533 0,633

q 0,433 0,433 0,200 0,367 0,367 0,367 0,467 0,367

Mp 11,35 14,24 0,63 11,26 14,58 14,58 14,65 14,58

Mt

SDt

rbi 0,424 0,424 0,417 0,375 0,375 0,375 2,507 0,375

r tabel 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361

validitas VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID

pq 0,246 0,246 0,160 0,232 0,232 0,232 0,249 0,232

St2

r11

0,6348 0,6348 0,6348 0,6348 0,6348 0,6348 0,6348 0,6348

interpretasi Reliabel Reliabel Reliabel Reliabel Reliabel Reliabel Reliabel Reliabel

2,556666667

0,6348

NO Nama
Soal 



14 15 16 17 18 19 20

1 1 1 1 1 1 1 15 225

1 1 1 1 0 1 1 13 169

1 1 1 1 1 1 1 13 169

1 1 1 1 1 1 1 13 169

1 1 1 1 1 1 1 13 169

1 1 1 1 1 1 1 12 144

1 0 1 0 1 1 1 12 144

1 0 1 1 1 1 1 12 144

1 0 1 1 1 1 1 12 144

1 1 1 1 1 1 1 12 144

0 1 1 0 1 1 1 12 144

1 1 1 1 0 1 1 10 100

0 1 1 1 0 1 1 10 100

1 1 1 1 0 1 1 10 100

1 0 1 1 1 1 1 11 121

0 1 1 1 1 1 1 11 121

1 1 1 1 1 0 1 11 121

1 1 0 1 1 1 0 11 121

1 1 1 1 1 1 1 10 100

0 1 1 1 1 0 1 10 100

0 1 1 1 1 1 1 10 100

1 1 1 0 1 1 1 10 100

0 1 1 1 1 1 1 10 100

0 1 1 1 1 1 1 10 100

1 1 1 0 1 1 1 10 100

0 1 1 1 1 1 1 10 100

0 0 1 1 1 1 1 9 81

1 1 1 1 1 1 0 9 81

0 1 1 0 1 1 1 9 81

0 0 0 0 1 1 1 7 49

19 24 28 24 26 28 28 327 3641

0,633 0,800 0,933 0,800 0,867 0,933 0,933

0,367 0,200 0,067 0,200 0,133 0,067 0,067

14,58 14,08 11,04 14,08 10,92 14,11 14,11

10,9

1,60

0,375 0,417 0,474 0,417 0,421 0,474 0,474

0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361

VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID

0,232 0,160 0,062 0,160 0,116 0,062 0,062 2,683

0,6348 0,6348 0,6348 0,6348 0,6348 0,6348 0,6348

Reliabel Reliabel Reliabel Reliabel Reliabel Reliabel Reliabel

(Xt) 2

2,556666667

0,6348

Soal 
Xt
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No Y Y² No Y Y² No Y Y²

1 50 2500 1 71 5041 1 71 5041

2 90 8100 2 35 1225 2 64 4096

3 78 6084 3 64 4096 3 78 6084

4 64 4096 4 85 7225 4 78 6084

5 71 5041 5 71 5041 5 71 5041

6 78 6084 6 64 4096 6 90 8100

7 90 8100 7 50 2500 7 71 5041

8 78 6084 8 57 3249 8 64 4096

9 85 7225 9 64 4096 9 50 2500

10 50 2500 10 64 4096 10 85 7225

11 71 5041 11 64 4096 11 85 7225

12 71 5041 12 50 2500 12 57 3249

13 57 3249 13 57 3249 13 71 5041

14 78 6084 14 71 5041 14 85 7225

15 64 4096 15 50 2500 15 71 5041

∑ 15 1075 79325 15 917 58051 15 1091 81089

Total n 45

Total Y 3083

Total Y2 218465

rata-rata 71,667 61,133 72,733

1.  JKt : 

: 218465 3083 ²

45

: 218465 9504889

45

: 7245,2444

2.  JKa : 

: 1075 917 1091 9504889

15 15 15 45

: 212453 211219,756

: 1233,2444

3.  JKd : 

: 79325 58051 81089 212453

: 218465 212453

: 6012

Kelompok SDKelompok MI Kelompok SDIT

+ + 
2 
 

2 
 

2 
 ( 

 

) 
 

+ + ( 
 

) 
 



4. Dk: 

a. dkt : n – 1

: 45 -1

: 44

b. dka : k  – 1

: .3-1

: 2

c. dkd :

(15-1)+(15-1)+(15-1)

14+14+14

42

5. RK :

a. RKt :

: 7245,244

44

: 164,665

b.Rka:  

: 1233,244

2

: 616,622

c. RKd :

: 6012

42

: 143,143

F :

: 616,622

143,143

: 4,308

F tabel : 3,2199



 UJI F :

SUMBE

R 

JK dk RK F kesimpu

lan

Antar JK a dk a RK a

Dalam/ga

lat

JK d dk d RK d

Total JK t dk t

SUMBE

R 

JK dk RK F kesimpu

lan

Antar 1233,24 2 616,622

Dalam/ga

lat

6012 42 143,143

Total 7245,24 44

1. proporsi antar kelompok : JKa

JKt

: 1233,244

7245,244

: 0,170214

: 17,021

: 17,02%

2. proporsi dalam kelompok : JK d

JK t

: 6012

7245,244

: 0,829786

: 82,979

: 82,98%

MI vs SDIT, H ₀  : µ₁ = µ₂ ; H ₁ : µ₁ = ≠ µ₂

MI vs SD, H₀ : µ₁ = µ₃ ; H₁ : µ₁ = ≠ µ₃

SDIT vs SD, H₀ : µ₂ = µ₃ ; H₁ : µ₂ = ≠ µ₃

Fˈ : (k -1) (Ftabel)

: (3-1) 3,2199

: 2 3,2199

: 6,4398

F kriteria 

(dari 

tabel)

3,21994,308 karena 

F ≥  

Ftabel 

maka 

jika F ≥  

Ftabel 

maka 

signifik

an



a. MI vs SDIT :

: 71,667 61,133

: 143,143 1                1

15             15

: 110,951

19,086

5,813

b. MI vs SD : 71,667 72,733

143,143 1                1

15             15

: 1,138

19,086

: 0,060

c. SDIT vs SD: 61,133 72,733

143,143 1                1

15             15

: 134,56

19,086

: 7,050

( 
 

) 
 

2 
 ( 

 ( 
 

) 
 

 
 

( 
 

) 
 

+ 

( 
 

) 
 

2 
 ( 

 ( 
 

) 
 

 
 

( 
 

) 
 

+ 

( 
 

) 
 

2 
 ( 

 ( 
 

) 
 

 
 

( 
 

) 
 

+ 
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 ترجمة الباحثة

 

 

 : فطرى كرنيا ديوي  اسم الطالبة 

 200122331:   رقم القيد 
 2991أبريل  12: جفار،  املكان وتاريخ املولد

 ، جفارا ڠ مايو 31/30 جنوبية ڠ مايو:   العنوان 

 : علوم الرتبية والتدريس / قسم التعليم اللغة العربية  الكلية / القسم 
 301311210320:   اهلاتف 

 fitrinia001@gmail.com:  البرييد اإللكرتوين 

 7002 و متخرجة جفار جنوبية ڠوماي 2. املدرسة احلكومية 2:  السرية الرتبوية 

 اإلسالمية احلكومية قدس و متخرجة يف سنة املدرسة  املتوسطة. 7

7000 

 1320. املدرسة عالية حممدية قدس قدس و متخرجة يف سنة 0
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