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 االعتماد على الرسالة
 

، 00000224035: التسجيلالرقم  ،محمد رزقي: ىذه الرسالة العلمية ادلقدمة من الطالب 
عالقة بين مفاهم الطالب عن اللغة العربية ونتائج تعلمهم بالمدرسة العالية " بعنوان الرسالة

قد ناقشتها جلنة ادلناقشة لكلية الًتبية وشؤون التدريس جبامعة عالء ، "المهنية المحمدية مكاسر
ذواحلجة  21م /  0028أغسطس  08يف اليوم الإلثنني التاريخ لدين اإلسالمية احلكومية مكاسر ا

قسم ، قد قبلت الستفاء بعض الشروط ادلطلوبة للحصول على درجة سرجانا الًتبية يف ه 2451
 بكلية الًتبية وشؤون التدريس بإصالحات. تدريس اللغة العربية

 
 م 0028 سبتمرب  3 ، غووا-امسات        
 ه  2451ذواحلجة  03             مكاسر،         

 جلنة ادلناقشة:
 (..........................)     ملجونوا داموفوليئ،م. أغ.        :الدكتور الرئيس

 (..........................)     د.م. ف ، س. أغ ئشة خالق،: الدكتورة سيت عا السكرترية
 (..........................) غ.الدكتور زلمد يوسف ت.، س. أغ.، م. أ :  ادلناقش األول
 (..........................)   غ.الدكتوراندوس ىادنج، م.أ:  ادلناقش الثاين

 (..........................)  عمرة قاسم، م. أ.احلاجة الدكتورة :  األوىل ةادلشرف
 (..........................)                غ.انعة، م. ألدكتورة سيت ما   : ةالثاني ةادلشرف

 
 اعتماد عليها عميد كلية الًتبية وشؤون التدريس
 جبامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر

                                                         العميد
   
  

 الدكتور احلاج زلمد أمري، ل س.، م. أغ.
  21150200 000520 2 002رقم التوظيف:                     



 

 

 ينتموافقة المشرف

: رقم التسجيل بعد اإلطالع على الرسالة ادلقدمة من الطالب زلمد رزقي،
عالقة بني مفاىم الطالب عن اللغة العربية و ، حتت ادلوضوع: 00000224035

، وبعد اجراء اإلصالحات مكاسرنتائج تعلمهم بادلدرسة العالية ادلهنية احملمدية  
نقرر. حنن ادلشرفتان، على أن الرسالة ادلذكورة قد استوفت الشروط العلمية 

 لوبة، وأهنا صاحلة للمناقشة. طادل

 
 ه  2451غووا،     ربيع الثاين -امسات 

 م  0028أغسطس    
 
 
 

 المشرفة الثانية  المشرفة األولى   
 

 لدكتورة سيت منية، م. أ. غ.ا    الدكتورة احلاجة. عمرة قاسم، م. أ. 
  200121211000011002رقم التوظيف:   20000000100221101رقم التوظيف:



 

 

 شهادة بأصالة الرسالة

صرّح الباحث ادلوقع أدناه بتمام الوعي أن ىذه الرسالة ىي نتيجة من 
بالنفس، وإذا كانت ىف يوم آت مربىن أو مثيت بدليل على أهنا نتيجة  اعمله

تقليد أو إنتحال أو مساعدة الشخص اآلخر كلها أو بعضها، فهذه الرسالة 
 والشهادة اليت حصل عليهما الباحث بإطلتان للحكم. 

 
 
 

  ه 2451ذوالقعدة   غووا،  -امسات  
      م 0028أغسطس    

 
        

 
 رزقيزلمد   

 00000224035 
 



 

 

 كلمة التمهيد

احلمد هلل الذي أنعمنا بنعمتو اإلميان واإلسالم. ونصلي ونسلم على خري 
األنام سيدنا زلمد وعلى الو وصحبو أمجعني أما بعد. وأشكر اهلل عز وجل جزيل 
الشكر الذي أدامين الصحة والتوفيق واذلداية وادلعرفة والفهم حىت متكنت من إهناء  

ه الرسالة العلمية البسيطة كشرط من الشروط ادلطلوبة للحصول على كتابة ىذ
شهادة سرجانا الًتبية بقسم تدريس اللغة العربية ىف كلية الًتبية وشؤون التدريس 

 جبامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر. 
لقد واجو الباحث مشكالت كثرية ىف كتابة ىذه الرسالة لكن بفضل 

قوام استطاع الباحث ىف معاجلتها حىت انتهت كتابة ىذه الرسالة وخدمة سلتلفة األ
باجلودة. ولذا وّد الباحث أن تقدم الشكر اجلزيل لوالدي العزيزين احملبوبني، األب 

" واألم "مهسرية" على مجيع طاقاهتما. وعلى ىؤالء ادلساعدين وادلشرفني سفارنغ"
 وادلشجعني منهم:

م. س. إ. كمدير جامعة عالء الدين  األستاذ الدكتور احلاج مسافر، .2
اإلسالمية احلكومية مكاسر ونوابو األستاذ الدكتور مردان، م. أ. غ.  
كنائب مدير اجلامعة األول، واألستاذ الدكتور لونبا سلطان، م. أ.  
كنائب مدير اجلامعة الثاين، واألستاذة سيت عائشة، م. أ.، ف ح. د. 

ستاذ الدكتور محدان جوىانيس، م. أ.، الثالثة، واأل كنائبة مديرة اجلامعة



 

 

ف ح. د. كنائب مدير اجلامعة الرابع الذين قد بذلوا جهودىم 
 وأفكارىم ىف توجيو جامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر. 

الدكتور احلاج زلمد أمري، ل س.، م. أ غ. كعميد كلية الًتبية وشؤون  .0
ئ، م. أ غ. كنائب العميد التدريس ونوابو الدكتور موليونو داموفولي

األول، األستاذة الدكتورة مشكاة مالك إبراىيم، م. س إ. كنائبة العميد 
الثانية، واألستاذ الدكتور احلاج شهر الدين عثمان، م. ف د. كنائب 
العميد الثالث، الذين قد بذلوا جهودىم وأفكارىم ىف توجيو كلية الًتبية 

 سالمية احلكومية مكاسر.وشؤون التدريس جبامعة عالء الدين اإل
الدكتور محكا، م. ت ح. إ. كرئيس قسم اللغة العربية ىف كلية الًتبية  .5

 وشؤون التدريس الذي ساعدين بتقدمي بعض ادلواد ادلتعلقة هبذه الرسالة.
الدكتورة سيت عائشة خالق، س. أ غ.، م. ف د. كسكريترية قسم اللغة  .4

الذي ساعدتين بتقدمي بعض ادلواد العربية ىف كلية الًتبية وشؤون التدريس 
 ادلتعلقة هبذه الرسالة.

الدكتورة احلاجة. أمرة قاسم، م. أ. كادلشرفة األوىل، والدكتورة سيت منية،  .3
م. أ. غ. كادلشرفة الثانية، اللذين ساعداين وأرشداين حىت انتهيت من  

 كتابة ىذه الرسالة، عسى اهلل أن يتم نعمو عليهما إن شاء اهلل. 



 

 

ساتذة وادلدرسني الذين بذلوا جهودىم وطاقاهتم ىف ترقية ماعندي كل األ .1
 من أفكار منذ ادلرحلة األطفال إىل ادلرحلة اجلامعة.

مجيع األصدقاء واإلخوان من طالب بقسم تدريس اللغة العربية ىف كلية  .1
الًتبية وشؤون التدريس بوجو خاص والطالب اآلخرين من الكليات 

اعدوين وأعاروين الكتب ادلتعلقة هبذه الرسالة األخرى بوجو عام الذين س
 وأمدوين مبا لديهم من أفكار وآراء ىف تأليف ىذه الرسالة.

وأخريا إيّن ال أرجو بعد كتابة ىذه الرسالة إاّل أن تكون ذلا منفعة وزيادة 
وعونا بني لدى القرّاء والسيما القواعد ادلتعلقة هبذه الرسالة، نسأل اهلل 

 ية ىف تنظيم ىذه الرسالة، آمني يا رّب العادلني. التوفيق واذلدا
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 تجريد البحث
 زلمد رزقي:    اإلسم

 00000224035:   رقم التسجيل
عالقة بني مفاىم الطالب عن اللغة العربية و نتائج تعلمهم بادلدرسة العالية :  العنوان

 مكاسر ادلهنية احملمدية 
 

عالقة بني مفاىم الطالب عن اللغة العربية و نتائج تعلمهم بلمدرسة ىذه الرسالة تبحث عن 
مفاىم  كيف كانت( 2، حتتوى ىذه الرسالة على مشكالت وىي: )مكاسر العالية ادلهنية احملمدية 

نتائج تعلم  اللغة   كانت كيف( 0؟ ) مكاسر بادلدرسة العالية ادلهنية احملمدية   الطالب عن اللغة العربية
عالقة بني مفاىم الطالب عن اللغة  ىل يوجد( 5؟ )  مكاسر للطالب بادلدرسة العالية ادلهنية احملمدية  العربية

 ؟ دلدرسة  العالية ادلهنية احملمدية مكاسربا  العربية و نتائج تعلمهم
الذين كان  بلمدرسة  العالية ادلهنية احملمدية مكاسر، اجملموع الكلي ىف ىذا البحث ىو مجيع 

وبعض  AP 20فصل طالب  بعضوالعينة النموذجية ىف ىذا البحث ىي طالبا.  347عددىم
 Ex أو مقارن سبيب حبث ىو البحث ىذا بلمدرسة  العالية ادلهنية احملمدية مكاسر TKJ 20طالب فصل 

post facto يف اختالف لوجود ، السبب أو السبب حتديد الباحث فيو حياول الذي البحث ىو 
 . purposive sampling العينات أخذ مع ، األفراد من رلموعة يف احلالة أو السلوك

خالل من  االستداليل اإلحصائي التحليل و الوصفي اإلحصائي التحليل باستخدام حتليلو يتم
مفاىم الطالب عن اللغة العربية عالقة إجابية و أمهية  طريق حتليل البيانات نتائج ىذه البحث تظهر أن 

  t hitung مقارنة مع نتيجة t hitungالنتيجة . يف ادلدرسة العالية ادلهنية احملمدية مكاسرإىل نتائج تعلمهم 
على أساس التحليل  t tabel   =2،18313حىت  t tabel  (3  )%dk=n-0=40-0=58مستوى اخلطأ  

ذكر أن عالقة بني مفاىم الطالب و نتائج تعلمهم    t tabelأكرب من   t hitungاحلصول عليو فيعرف 
 مقبول.   Haمردود و  Hoمهمة و 12،4011
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 الباب األول
 مقدمة

 خلفية البحثالفصل األول: 

ة يهدف اىل كما عرفنا أن تدريس اللغة العربية لطلبة ادلدرسة اإلسالمي
و  ،اع و الكالم و القرآءة و الكتابةربع و ىي اإلستماأل اتنمية ادلهار تتدريس و 

حيث ادلنهج ايضا ان يكون تدريس اللغة العربية للمستوى ادلبتدئُت ان يشدد اىل 
فاإلنسان لو غرد معُت يف تنفيذ إرادهتم. ال  1.والكالم حصول مهارة اإلستماع 

. بالفهمعمل فهذا مسي قد صمامها قبل  ىدافأ بإالا عمالو أيقضي اإلنسان 
اإلنسان جتعل حماوية قوية. دلاذ يعمل إلنسان وما  الفهم فاالرتباط بُت الكتابة و

 و حيفذه على العمل؟ و قد كثر احلديث يف السنوات األخَتة عن يفهمو الذي
وتستند بأمهية متزايدة من جانب رجال اإلرادة.  باعتبارىا مو ضوعها حيظىمفاىم 

تائج الن ادلعاجلة العملية دلوضوع ادلفاىم يف اساسها اىل حبوث علم النفس و
  2ميدان اإلدارة.ادلستمدة منها و كذالك التجارب اليت جتريت يف 

                                                           

)جاكرتا: درجيغ بنباغا إسالم، دركطورات مافنداريس    Kurikulum Bahasa Arab Madrasah Tsanawiyahدفرمتاغ أغاما, 1
 .   1(، ص. 2003فادا سكوالة أوموم، ديفاع. 

  .  337م( ص.1984حممد مرسى، اإلدارة أصوذلا وتطبيقها ) قاىرة: عامل الكتب،  2
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معناه فهم. ادلفاىم رؤية "perception" اللغة  اإلنكلزية ادلفاىم ترمجة من
و  3عن موضع،حادثة أو عالقة تواجد بإستنتاج اإلستعالمات و يفسر رسالة.

بذالك ميكن القول أن ادلفاىم ىي تنظيم، عملية على حافز ادلقبول كائن أو 
شخص. لذالك ىي شيء مفيد و نشاط متكامل، فشخص كلو، كل ما ىو 

 داخل الفرد مشارك بنشاط. 
من  4حتقيق حولنا.بينات احلواش لتطوير حىت نعقل  جتمع و تنظم ادلفاىم

و خالل ادلفاىم البشر يواصل عالقة مع بيئتو. تتم ىذه العالقة من خالل احلواش، 
 5ىو حاشة البصر، حاشة السمع، حاشة الذوق، حاشة اللمس و حاشة الشم.

لكن خربة ن  يف ادلفاىم لو كان نفس حتفيز، و بناء على ذالك ميكن القول أ
 اإلختصاصات ليست متساوية ليست متساوية، قدرة على التفكَت ليست متساوية

 احملتملة نتيجة ادلفاىم بُت شخص و شحص آخر ليست متساوية. 
 نتيجةالالتعلم من كلمتُت ومها  نتيجةتتكون و أما النتائج مجع من نتيجة، 

يف قاموس اللغة اإلندونسية كما بلغ شيئ أو ما فعل شيئ  نتيجةمعٌت التعلم. و 
التعلم ىي قدرة الطالب بعد استالمهم خربة  نتيجةويف اإلصتالح،  6سابقا.

                                                           

  51(، ص. 1992) بندونغ: رمياجا رسدى كريا،  Psikologi Komunikasi، جالل الدين رمحاة3
)جاكرتا: كنجاىن فَتينادا ميدىي غروف،  Psikologi Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islamعبد الرمحان صاحل، 4

 . 110(، ص. 2008
 . 102ص.  ,Belajar Dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhinya,سالميط، 5
  .58(، ص. 2002جاكرتا: فن بالئي فستاكا،  2)طبعة؛  Kamus Besar Bahasa Indonesiaدفرمتينغ فندديكان نسيونال، 6
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ادلهنية احملمدية مكاسر، اليت  من ميدان البحث ىو يف ادلدرسة العالية  7التعليمية.
على العالقة  ركاز الباحثيف ىذا البحث،  .فيها دراسة اللغة العربية دراسة أساسية

 العديدة من العوامل الداخلية على الطالب مع النتائج اليت حصل عليها الطالب.
عالية ادلهنية نتائج ادلقابلة الذي قام بو الكاتب يف ادلدرسة  ال ىلإوإستناد   

قدم بعض الطالب ادلفاىم  لدروس اللغة  ماحصول ادلعلومات احملمدية مكاسر، لل
فريدة و مثَتة حبيث يكون وجود مثل ىذه ادلفاىم العربية أي اللغة العربية ىي لغة 

اآلخرين من الطالب  قدم بعض سعيد و محاسة يف إتباع درس اللغة العربية و
دروس اللغة العربية ىي واحدة من الدروس الصعبة و ادلملة اليت ادلفاىم أن 

لذالك ىم غَت محاسة يف إتباع التعلم، فإن وجود مثل ن عليها يف ادلدرسة حيصلو 
 ىي مشكلة جيب ات ندرسها و حنلها معا.  ىذه ادلفاىم

النتائج تعليم  ميلك تأثَت علىمفاىم تعلم ىذه احلالة من صورة الفكرياة ان  
عن اللغة  لطالبالبحوث على " عالقة بُت مفاىم ا و وجد الباحثالطالب. 

نتائج  ىلإوإستناد  " العربية و نتائج تعلمهم بادلدرسة  العالية ادلهنية احملمدية مكاسر
 "الذي قام بو الكاتب يف ادلدرسة  العالية ادلهنية احملمدية مكاسرادلقابلة 

 
 

                                                           

 . 6(، ص. 2003) جاكرتا: فت راجا غرافندو فرسادى،  Psikologi Belajarشاه حمبُت، 7



4 
 

 

 مشكلة البحثالفصل الثانى: 
ادلفاىم أن  بادلدرسة العالية ادلهنية احملمدية مكاسر الطالببعض  منقدم  

الدروس اللغة العربية ىي واحدة من الدروس الصعبة و ادلملة اليت حيصلون عليها 
ىذه ادلشكلة ميكن  حىتىي قضية أساسية للدراسة يف ىذا حبث.  يف ادلدرسة

إسهاب و االنتهاء مع احلد األقصى، ادلؤلف صياغ ادلشاكل يف ىذا البحث على 
 النحو التايل:
ادلدرسة العالية بالب عن اللغة العربية كيف كانت مفاىم  الط .1

 احملمدية مكاسر؟ ادلهنية
 ادلدرسة العالية ادلهنيةب بكيف كانت نتائج تعلم اللغة العربية الطال .2

 احملمدية مكاسر؟
ن اللغة العربية و نتائج عالقة بُت مفاىم الطالب ع ىل يوجد .3

 ادلدرسة  العالية ادلهنية احملمدية مكاسر؟ ب تعلمهم
 فرضية البحثالفصل الثالث: 

يث توجيو ىذا البحث  م صاغ التنبؤ األول لسبب ادلشكلة يعٍت فرضية. حب
ذا البحث ىي وصفها يوصل الباحث إىل فرضية ذل استنادا إىل اخللفية اليت مت

  "ىناك عالقة كبَتة بُت مفاىم الطالب عن اللغة العربية و نتائج تعلمهم"
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  المصطلحاتتحديد الفصل الرابع: 
" عالقة بُت مفاىم الطالب عن اللغة العربية و نتائج  الرسالة اذادلوضوع ذل

 ر" لإلبتعاد عن سوء الفهم دلعٌتتعلمهم بادلدرسة العالية ادلهنية احملمدية مكاسا
  ادلوضوع يف ىذا البحث هتتم الكتابة بشرح ادلصطلحات اآلتية:

 ادلفاىم .1
معناه  "perceptionاإلنكلزية "ترمجة من اللغة   ادلفاىم

حادثة أو عالقة تواجد بإستنتاج  فهم. ادلفاىم رؤية عن موضع،
اإلستعالمات و يفسر رسالة. و بذالك ميكن القول أن ادلفاىم ىي 
تنظيم، عملية على حافز ادلقبول كائن أو شخص. لذالك ىي شيء 

 ل ما ىو داخل الفرد مشاركمفيد و نشاط متكامل، فشخص كلو، ك
مفاىم على أهنا عملية دمج و تنظيم بينات احلواش لتطوير  بنشاط.

 .حىت نعقل حتقيق حولنا
 نتائج التعلم  .2

النتائج مجع من نتيجة، تتكون نتيجة التعلم من كلمتُت ومها 
معٌت نتيجة يف قاموس اللغة اإلندونسية كما بلغ شيئ التعلم. و النتيجة 

ويف اإلصتالح، نتيجة التعلم ىي قدرة الطالب  أو ما فعل شيئ سابقا.
 بعد استالمهم خربة التعليمية.
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    أهداف البحثالفصل الخامس: 
 :ما يأيتإىل أن يتحقق يف ىذه البحث هداف البحث ع

مفاىم الطالب عن اللغة العربية  يف ادلدرسة العالية ادلهنية احملمدية دلعرفة  .1
 .مكاسر

العالية ادلهنية احملمدية  العربية الطالب يف ادلدرسةدلعرفة نتائج تعلم اللغة  .2
 مكاسر.

دلعرفة عالقة بُت مفاىم الطالب عن الغة العربية و نتائج تعلمهم يف  .3
  ادلدرسة العالية ادلهنية احملمدية مكاسر. 

 أهمية البحثالفصل السادس: 
 أمهية النظرية .1

، و جيدةمتوقع احلصول على معرفة من وجهة نظر عملية، ىذا البحث 
 .خاصة حول مفاىم الطالب عن اللغة العربية

 أمهية العملية  .2
 للطالب   . أ

 حتسُت مفاىم الطالب على اللغة العربية (1
 الطالب من تعلم اللغة العربية  نتائج تعلم تزيدترفيع و  (2
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 صدق، و العمل اجلاد، يرغب واإلستقاللسلوكية الأنبت  (3
 ثقاة لبنفسو و ا

 للمدرس . ب
لتدابَت على الطالب جراب اخلطوات خمتلف لار كمدخل يف قرا 

 مشاكل إرتقاء نتائج تعلم واحالق الطالب حنو أفضل.  
 للباحثُت . ت

نتائج ىذا البحث إضافة إىل معرفثنا و ميكن تطبيق العلوم اليت مت 
احلصول عليها من الكلية، و ميكن إستخدامها للحصول على 

 شهادة البكالوريوس يف الًتبية والتعليم.
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 الباب الثاني
 دراسة نظرية

   المفاهم و العوامل التي تأثرها: األولالفصل 
 المفاهم . أ

 ادلفاىم  تعريف .1
عن ادلفاىم ديكن أف ينظر الىيو من تعريف اشتقاقي فضال عن تعريف ال

   اللغة  اإلنكلزية ادلفاىم ترمجة مني باإلشتقاق تعريف الذي قدمتو بعض اخلرباء.
"perception"اللغة االتينية  من"percepti من " "percipare"1تلقي أو إختاذ. معناه 

إعًتاؼ األشياء و عملية  وفقا لقاموس شامل يف علم النفس، ادلفاىم ىي
ويقوؿ بعض اخلرباء عن فهم  األحداث أو دلعرفة موضوعية مبساعدة احلواش.

 ادلفاىم ذلم: 
وقفا لرأي كرتيٍت كرتونو، ادلفاىم ىي عملية يف شخص الذي يصبح  (1

على بينة من كل شيء  يف بيئتو من خالؿ خواشو، ادلعرفة البيئة 
 ادلكتسبة من خالؿ تفسَت احلواش.

                                                           

  .156(، ص. 1111؛ بندونع رماجا روسداكريا، 3)طبعة  Psikologi Perkembangan Peserta Didikدسنيتا، 1
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فسَت التحفيز ادلوجود يف الدماغ. أف ادلفاىم تلرأي أمحد فوزي، وقفا  (1
ادلفاىم ىي عملية تقييم كائن الذي ىو و ىذا خيتلف عن الشعور، 

 جزء من التشويق.
ادلفاىم حيث يفسر شخص و ينظم منط  وفقا لرأي ريتا أتكينسوف،  (3

من التحفيز يف بيئتو، يف حُت يقوؿ رأي آلخر أف ادلفاىم  ىي جتربة 
ت اليت مت احلصوؿ عليها عن طريق أو العالقا األشياء و األحداث

  1إبراـ ادلعلومات و تفسَت الرسالة.
تبارىا واحدة من الدخوؿ مبكر ، مفاىم بإعوفقا لرأي دمسيتا (4

، مفاىم جانب واحد ادلعرؼ عملية الدماغ البشريللمعلومات يف 
دوف مهم جدا اليت تسمح دلعرفة و فهم العامل و حولو.  البشري
البشر ليست قادرة على التقاط و تفسَت الظواىر  ةالصحيح ادلفاىم

  3ادلختلفة أو ادلعلومات أو البيانات اليت يتم اإلتباعها دائما.
ادلفاىم حيدث على أساس خلفية اجلو ديدي مليانا،   وفقا لرأي (5

النفس الذي يعٍت أف ادلفاىم عملية ادلعرفية النفسية اليت تعرب عن 

                                                           

 .201(، ص. 1991نور الجنة دن ركميني برحان )جاكرتا: إرلنغا،  .Pengantar Psikologi, Terj ريتا اتكنسون، 2

3
 .118(، ص. 1111بندونع رماجا روسداكريا،  ؛ 4. )طبعة Psikologi Perkembangan Peserta Didikدسنيتا 
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 تستخدـ إلرتداء األشياء و معتقد و قيم مكافآت اليت موقف
  4ادلفاىم.

يقدـ فهما أف ادلفاـ لتجربة األشياء أحداث أو من بعض تعريف ادلفاىم  
عالقات اليت حصلت عليها اخلتامية تفسَت ادلعلومات يف الرسالة. مع ادلفاىم 

. بلمفاىم يتحمل شخص إلختيار و إعطاء معٌت لتحفيز احلواشيستطيع شخص 
حيث تأثر ىذه العملية سالوكو. ادلفاىم جوىر اإلتصاالت بينما طرح تنظيم بيئتو 

اإلقًتاف جيد يف عملية اإلتصاؿ. ادلفاىم أف  ادلرادؼ مع التفسَت جوىر ادلفاىم
 حيداد شخص أف حيتار رسالة و جتاىل رسالة أخرى. 

. وبذالك ليفهم مفاىم خربة الشخصمن ادلهم أيضا يف ادلفاىم ىو 
 جدا أف يفهم ادلبادء األساسية يف ادلفاىم عل النحو التايل:الشخص، فمن ادلهم 

، حيث يعطي كل شخض ادلفاىم أنو من ادلمكن ادلفاىم النسيب  (1
سلتلفة عن بعضها البعض. ادلفاىم النسيب يعٍت مفاىم وجود شيء 

 يعتمد على من يقـو بو ادلفاىم.
، و يعٍت ادلفاىم يعتمد على ادلصاحلاإلنتقائي للغاية، ادلفاىم  (1

 األفضليات، سهولة اإلستخداـ و صالحيت الشخص.

                                                           

  .19(، ص. 1111؛ جاكرتا حلياىن فريس، 1)طبعة.  Komponen Pembelajaran Dan Prestasi Belajar، التميمينضيفة 4
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ادلفاىم ديكن الًتتيب، يعٍت حيتاج إىل تنظيم أو منظمة جلعلو أسهل  (3
 للحضم التحفيز أو البيئة.

 يأثر توقعات و الرغبات.شخصي، يعٍت مفاىم الشخص الادلفاىم  (4
ويرتبط ادلفاىم ختتلف على على نطاؽ واسع حىت يف نفس الولة.  (5

ادلبدأ إرتباطا و ثيقا  اإلختالفات يف اخلصائص الشخصية حىت  ىذا 
       5كل شخص ديكن أف يعطي مفامها سلتلفا.

 عملية تشجيع ادلفاىم و العوامل اليت تأثرب .1
مفاىم يقاؿ شخص ال حتدث تلقائيا، و لكن من خالؿ العملية عن طريق   

 وصفها يف التفسَت التايل:ىذا ديكن احلواش اليت ستستمر بدورىا يف عملية أخرى. 
 عملية التشجيع ادلفاىم  . أ

عملية تكوين ادلفاىم نتيجة لتفسَت ادلالحظات اليت تبدأ مع التحفيز. بعد   
. ، يف مراحل الحقة من التحديد الذي حيدث التفاعل مع التفسَتتلقي التحفيز

 حتدث عملية اإلختيار عندما يتلقى الشخص ادلعلومات سيستغر عملية اختيار
  الرسالة اليت تعترب مهمة و غَت مهمة.

قاؿ آلبورت أف عملية ادلفاىم ىي العملية ادلعرفية اليت تتأثر اخلربة، و األفق   
للكائن أُنتهز  او تكوين . خربة و عملية التعلم تعطياف شكالو ادلعرفة للشخص

                                                           

 54-53(، ص. 1119؛ جاكرتا: علم يونيفرستاس مرجبئٌت، 1)طبعة.   Ilmu Komunikasiرسواندي، 5
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و اآلخر  ق يعطياف ادلعٌت للكائن أنتهز الشخصاحلواش، بينما ادلعرفة و األف
ستساىم مكونة الشخص يف حتديد تَػَوفُِر اجلواب يعٍت موقف و سلوؾ الشخص 

  6إىل كائن موجود.
 على النحالتايل: مرحالت ادلفاىم تبياف عن أما  

ىي عملية ادلرحلة األوىل، ىي مرحلة تعرؼ باسم عملية الفيزيائية،  (1
 إعتقاؿ التحفيز من خالؿ خواش البشرية.

فسيولوجيس، ىي  الىي مرحلة تعرؼ باسم عملية الثانية، ادلرحلة  (1
 مقبوؿ احلواش من خالؿ األعصاب احلسية. تحفيزالإستمرار 

ادلرحلة الثالثة، ىي مرحلة تعرؼ باسم عملية النفسي، ىي عملية  (3
         ظهور الوعي الشخصي حوؿ التحفيز مقبوؿ احلواش.

مفاىم يف شكل ، ىي احلصوؿ عل النتيجة من رحلة الرابعةادل      (4
 7إستجابة و سلوؾ.

 يف عملية التشكيل ىناؾ العديد من اخلصائص اليت تعلق عليها، و ىي: 
 ، ينظر فرد للشخص كما الرجل نفسو على الرغم سلوكو سلتلفاثبات  (1
 ظرؼ النفس الفردي.تأثر ادلفاىم إنتقائي،   (1

                                                           

 .138(، ص. 1991)جاكرتا: غلية أندنوسي،   Perubahan Serta Pengukurannyaمرعة،  6
  Hubungan Antara Persepsi Terhadap Terhadap Pengawasan Kerja Denganزلمد محكا،7

Motivasi Berprestasi  ،37(، ص. 1111)سوركرتى: أمس فريس. 
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عملية التنظيمة اإلنتقائي، عدة رلموعات من نفس ادلعلومات ديكن   (3
 8ترتيب يف أمناط و فقا لطرؽ سلتلفة.

 جوانب ادلفاىم . ب
حتتوي على ثالثة اجلوانب/ادلكونات اليت ديكن أف تشكيل بنية  ادلفاىم العاـ  

 ادلوقف و ىي: 
ادلكوف ادلعريف، ىي منطقة واحدة من النفس البشرية اليت تضم يف  (1

و يشمل السلوؾ العقل ادلرتبط داخلها مجيع أشكاؿ اإلعًتاؼ، 
و يستند  منح و منطق و تفكَت و معتقد.مشكلة فهم و إكًتاث و 

سلوؾ الشخص دائما على ادلعرفية أي فعل من معرفة و تفكَت يف 
  9الوضع الذي حدث سلوؾ.

ادلكوف العاطفي، ىو مشاعر أو عواطف ادلستهلكُت حوؿ كائن  (1
بداية التعبَت غَت حتب جدا أو غَت سعيدة جدا حىت حتب  ادلوقف

 11جدا أو سعيدة جدا.

                                                           

 Hubungan Antara Persepsi Kualitas Pelayanan Dan Citra Bank Dengan Layananس. أرنديتا، 8
Nasabah  :14(، ص. 1113)سوركرتا 

 .67(، ص. 1996)بندونغ: فت. رفيكا أديتاما،  Psikologi Sosial.أ. غروغاف،  و9
 .67، ص. Psikologi Sosial، .أ. غروغاف و11
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ادلكوف اإلستعداد، ىو و ظيفة حياة النفس البشرية و  ديكن أف تفسر  (3
التعامل على أهنا النشاط النفسي الذي حيتوي على أعماؿ نشط و 

لغرض. الغرض ادلقصود ىي نقطة النهاية من التحرؾ حنو مع ا
  11األجتاه.

على كائن  لألعلى ديكن اإلستنتاج أف مفاىم الشخص من ادلكونات الثالثة  
ادلكونات لفهم و شعر و تصرؼ إىل موضع ادلفاىم.  الثالثة ىو مظهر التفاعل

منظممة داخليا بُت التفاعل الثالثة ادلكونات و متسقة مع بعضها البعض لتشكيل 
 ثالثة ادلكونات.

 العوامل اليت تؤثر على ادلفاىم  . ت
وقفا لرأي كرتيٍت كرتونو، ادلفاىم ىي عملية يف شخص الذي يصبح على   

بينة من كل شيء  يف بيئتو من خالؿ خواشو، ادلعرفة البيئة ادلكتسبة من خالؿ 
واحد،  ألنو يتأثر تفسَت احلواش. يف إعطاء ادلفاىم خيتلف كل شخص، ولو كائن 

ديكن وصف تفسَت بالتفصيل  11الشخص خالؿ ادلفاىم. العوامل التأثَت على
 العوامل على النحو التايل:

 موجود يف شحص، مبا فيو: العوامل الداخلية، (1

                                                           

 56(، ص. 1986)سورابايا: فت. سينار جاىي،  Pengantar Psikologi Umumالدين زلفوظ، صاحل 11
  35ص.  (، 1111 ،)جاكرتا: فت. إنديكس غرامديPerilaku Organisasi، س.ؼ. روبينس11
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فسيولوجيس، دخلت ادلعلومات من خالؿ اخلواش، توجدت   ( أ
 أف تأثر اجلهود إلعطاء ادلعٌت على بيئتو.ىذه ادلعلومات 

صدرة إلعتناع إىل إىتماـ،  يستلـز شخص بعض من الطاقة  ( ب
شكل ادلادي و ادلرافق العقلية الذي توجد يف كل كائن. طاقة كل 

 إىتمامو إىل الكائن سلتلف.شخص سلتلفة، حىت 
رغبة، ختتلف مفاىم كائن، إعتماد على كيفية الكثَت من الطاقة  ( ت

 يف احلركة إلعطاء ادلفاىم.
كن القوؿ تعتمد اخلربة على التذكر مبعٌت  مدى خربة و َتذَكٌُّر، دي ( ث

 يتذكر الشحص من األحداث اليت ادلاضي.
  13تأثر حالة عاطفية سلوؾ الشخص.مزاج،  ( ج

ديكن وصف تفسَت و كائن تورط فيها. العوامل اخلارجية، خصائص بيئية و  (1
 بالتفصيل العوامل على النحو التايل:

  أعرب ىذا العامل أف ،حجم و موضع من كائن أو حتفيز ( أ
. كلما زادت عالقة كائن  فأسهل أف يكوف مفهـو

لوف الكائنات، األلواف ذلا مزيدا من الضوء يكوف من   ( ب
 أف يفهم بادلقارنة مع قليال.األسهل 

                                                           

 36، ص. Perilaku Organisasi، س.ؼ. روبينس13
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التحفيز اخلارجي الذي يبدو يف تفرد و تباين التحفيز،   ( ت
اخللفية و ادلناطق احمليطة هبا على اإلطالؽ وراء شك 

 اآلخرين جيذب الكثَت من اإلىتماـ.الشخص 
مزيدا من ادلعٌت  ، يعطي حتفيز من اخلارجكثافة و قوة التحفيز ( ث

 إذا يهتم كثَتا مبقارنة مع ينظر مرة واحدة.
حركة، يعطي شخص من اإلىتماـ على كائن يعطي احلركة  ( ج

  14يف وجهة نظره مبقارنة مع كائن ثابت.
وإستنادا إىل عدة التعاريف ديكن األستنتاج أف ادلفاىم ىي رد الشخص من   

إيصاؿ ادلعلومات أو اخلربة مث يفسرىا الشخص من أجل فهم البيئة و يفسَت 
 رسائل ادلعلومات أليت مت احلصوؿ عليها. 

  نتائج التعلمالفصل الثاني: 
 نتائج التعلم   تعريف .1

على التالميذ والطالب  التعلمالتعلم ىو اللفظ ادلشهور يف كل رلتمع. كلمة 
ليس غريبا. وفوؽ ذلك جزء الذي ال ينفصل من كل نشاط طلب العلم يف 

كاف التعلم ىو عملية التغيَت النسبية دائما واحلصوؿ من جتربة مؤسسة تربية رمسية.  
يَت السلوؾ حىت للحصوؿ على كالتمرين والتفاعل مع البيئة. والتعلم عملية لتغ

                                                           

 .38، ص. Perilaku Organisasiس.ؼ. روبينس، 14
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العلم والنشاط ليكوف أحسن من قبلو. يف احلقيقة، التعلم ىو التغيَت الواقع يف 
شخص بعد نشاط معُت. لو أف الواقع ليس كل تغيَت طبقة التعلم لكن ديكن أف 

 15تفسر على عملية تغيَت السلوؾ الذي ينتج عن التفاعل بُت الفرد والبيئة.
 نتيجةالالتعلم من كلمتُت ومها  نتيجةتتكوف من نتيجة، و أما النتائج مجع 

يف قاموس اللغة اإلندونسية كما بلغ شيئ أو ما فعل شيئ  نتيجةمعٌت التعلم. و 
التعلم ىي قدرة الطالب بعد استالمهم خربة  نتيجةويف اإلصتالح،  16سابقا.

 17التعليمية.
 أما تعريف نتيجة التعلم وفقا للخرباء التعليم وىو:

وفقا لرأي سدجاف  نتائح التعلم ىي قدرة الطالب بعد أف تلقي خربة  (1
 تعلمهم.

وفقا لرأي ناسوتيوف نتيجة التعلم ىي الكماؿ التحصيل يف التفكَت  (1
والشعور والعمل. وتسمى نتيجة التعلم اىل ثالثة نواح وىي ادلعرفية 

 وادلوقفة وادلهارة.

                                                           

؛ مكاسار: عالء 1)طبعة.  Pengantar Strategi Pembelajaran (Pendekatan Standar Proses) ،زلمد رايف15
 . 1(، ص. 1113الدين يونفرسيت فريس، 

  .58(، ص. 1111؛ جاكرتا: فن. بايل فستانكى، 1)طبعة.  Kamus Besar Bahasa Indonesia ،دفردتينع فندديكاف نسيوناؿ16
 .6(، ص. 1113)جاكرتا: فت. راجا غرافندو فرسادى،  Psikologi Belajar ، شاه زلبُت17



08 
 

 

التعلم كما يلي: النتيجة وفقا لرأي سضلى  الذي يعطي تعريف نتيجة  (3
 18احلصولة إىل عمل شخص يف وقت معُت.

بناء على التعريف السابق، فيمكن اإلستنتاج أف نتيجة التعلم ىي كل 
ماحيصل من عملية التعلم سواء من السلوؾ وطرؽ التفكَت وادلعارؼ وادلهارات 

إىل نتيجة التعلم وغَتىا. ونتيجة التعلم ذلا دور ىاـ يف عملية التعلم. عملية التقييم 
توفر معلومات للمدرسُت عن تقدـ الطالب يف حتقيق أغراض التعلم. ونتيجة 
التعلم اللغة العربية شيئ مهم جدا من طريقة التعلم وديكن أف يقعو بسبب التقدير 
الذي فعلو ادلدرس )ادلعلم(. إذا يتعلق بنتيجة تعلم اللغة العربية فتكوف نتيجة التعلم 

 لطالب يف مواظبة اللغة العربية ودراستها. ىو حصل عليهم ا
 العوامل ادلؤثرة يف نتيجة التعلم .1

إف إجراء درجة درس تؤثر فيها عدة عوامل. والعوامل اليت تؤثر يف التعلم 
وىي العوامل اليت تصدر من  العوامل الداخليةبوجو عاـ تنقسم إىل قسمُت فهما 

 العوامل اليت توجد خارج ادلتعلم.وىي  العوامل اخلارجيةنفس ادلتعلم وآخرىا 
 أما العوامل اليت تؤثر يف نتيجة التعلم، فهي:

                                                           

11 http://mbegedut.blogspot.com/2017/02/pengertian-hasil-belajar-menurut-para-ahli.html. 
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العوامل الداخلية، العوامل اليت تؤثر على أنشطة التعلم مع مزيد من  (1
الًتكيز على العوامل الفردية للتعلم. العوامل اليت تؤثر على ىذه األنشطة 

 اقبة وردود الفعل وغَتىا.ىي العوامل النفسية، مثل الدافع واإلىتماـ وادلر 
العوامل اخلارجية، حتقيق أىداؼ التعلم الالزمة إلنشاء النظاـ ىو بيئة  (1

تعليمية مواتية. ىذا سوؼ تكوف ذات صلة إىل عوامل خارج الطالب. 
العوامل اليت تؤثر تكتسب ادلعرفة وادلفاىيم وادلهارات زراعة وتشكيل 

  19ادلوقف.
الًتبية الوطنية ، يتم تقسيم كل من أغراض صياغة غرض الًتبية يف نظاـ 

ادلناىج الدراسية والتعليمية، وذلك بإستخداـ تصنيف نتيجة التعلم بنيامُت بلـو 
نطاؽ واسع يف ثالثة رلاالت وىي ادلعرفة والعاطفي والنفسي. اجملالة ادلعرفة فيما 

ة أو يتعلق سلرجات التعلم الفكرية والذي يتألف من ستة جوانب، وىي ادلعرف
الذاكرة والفهم والتطبيق والتحليل والًتكيب والتقييم اجلانب الثاين من أوؿ ما 
يسمى ادلعرفة على مستوى منخفض وبعد أربعة جوانب مبا يف ذلك على مستوى 

 عاؿ ادلعرفية.
اجملاؿ العاطفي فيما يتعلق ادلوقف اليت تتكوف من مخسة جوانب وىي: 

 يم وتنظيم وإستيعاب.القبوؿ وأجوبة أو ردود الفعل وتقي
                                                           

19 Lentera Pendidikan Jurnal Ilmu Tarbiyah dan Keguruan  ،38(، ص. 1111)مكاسار: فتك أين مكاسار 
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اجملاؿ النفسي نتيجة التعلم فيما يتعلق بادلهارات والقدرة على التصرؼ. 
ىناؾ ستة جوانب احلركية وىي: حركة اإلنعكاس ومهارات احلركية األساسية 
والقدرة اإلدراكية واالنسجاـ أو السداد ومهارات احلركة ادلعقدة واحلركة التعبَتية 

  11والتفسَتية.
زيد و ادلزيد من العوامل الداعمة من عوامل التعلم فستحدث تغيَتات إذا ادل 

 أكثر ادلتوقعة، و  إذا أقل العوامل اليت تدعمها فسيكوف من الصعب تغيَت السلوؾ.
 

  

                                                           

(، ص. 1119؛ بندونغ: فت رديجا روسدكريا، 13) طبعة.  Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajarنانا سوجانا، 11
11-13 . 
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 الباب الثالث

 منهجية البحث

 يةجموذنالمجموع الكلى و العينة ال: األول الفصل 

 اجملموع الكلى . أ

 اجملموع الكلى تعريف   .1

اجملموع الكلى ىو ميدان كبًن تشرتك فيو مصادر املواد اليت هلا إمتيازات و 

 1ثبتها الباحث لدراسة و استنتاجة.معينة أصفات 

اجملموع الكلى ىو كل شيئ أو مصدر من املواد للبحث العلم اذا أراد   

الباحث أن يبحث العناصر املوجودة يف ميدان واحد فبحث يعترب بالبحث 

الكلى.بناء على وصف لبعض اجملموع الكلى أعاله، و املؤلف ىو قادرا على فهم 

 2كل من الكائن إىل أن تدرس مع مجيع خصائصو احملددة.  أن اجملموعة الكل

                                                           
2
؛ جوغجاكرتا: 1)طبعة.  Metodologi penelitian, pendekatan praktis dalam penelitian، يتا مامنغ سنغادجيإ  

 .18(، ص. 2001أندي أوفسيت، 
 

1
 .102(، ص. 1992؛ جاكرتا: رينيكا جبتا، 1) طبعة.  Prosedur penelitian سوىرسيين اريكنتو، 
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دية اجملموع الكلى يف ىذا البحث ىو طالب يف املدرسة العالية املهنية احملم 

 مكاسر.

  العينة النموذجية . ب

 العينة النموذجية  .1

و صفات/ خصائص من اجملموع العينة النموذجية ىي جزء من عدد 

حممودة من العدد الكلى، و العينة  جمموعة العينة النموذجية ىي 3الكلى.

 4النموذجية ىي عدد جمموعة السكان الذي عدده أقل من العدد الكلى.

العينة النموذجية ىي حزء ينوب عن اجملموع الكلى الذي يبحث الباحث 
يف ىذا البحث ما يسمى البحث العٌن النموذجية، إذا أراد البحث أن يعم 

اخلالصة من حبثها، الذي يتمثل يف العينة حاصالت البحثها، يعىن أن يأخذ 
النموذجية تعترب متثال للجميع الكلى والبد أن تكون ىذه العينة تتصف بصفات 

 5أساسية اجملموع الكلى.
 

                                                           
3
 . 118-117(، ص.2011؛ بندونغ جف. ألفتبيت، 1)طبعة.  Metode Penelitian Pendidikan، سوغأنو 

  

4
 . 10(، ص. 1992؛ جاكرتا: رينيكا جفتا، 1)طبعة.  Prosedur penelitian سوىرسيين أريكنط، 

 
5
             . 127(، ص. 2012؛ جاكرتا: فريستاسي فستاك، 1)طبعة.  Metodologi Penelitian Pendidikan، مسفقا 



   13 
  

 

 أداوت البحث العملى الفصل الثاني: 

اداوت البحث العلمى ىي الوصائل للحصول على املواد، و ىذا الوسائل 

 للنوع أو للبيان احملتاجة.اليت إختارىا الباحث وفقا 

 اداوت البحث اليت تستعملها الباحثة يف مجع املواد ىي:  اأم
ىو طريقة مجع البينات و يتم ذالك من خالل ( Angket) أإلستطالع .1

 6عرض عدد من األسائلة املكتوبة للخصول على معلومات من اجمليبٌن.
ىي الطريقة اليت تستعملها الباحثة  dokumentasi))طريقة الوثائق  .2

 للحصول على املواد املوجودة يف املدرسة العالية املهنية احملمدية مكاسر. 
  إجراءات البحثالفصل الثالث: 

 ويتم مجع البينات البحثية إلستخدام الصكوك املذكورة آنفا،و ىي ملء
 اإلستبينات و الوثائق، مصنوعة مباشرة.

 مرحلة اإلعداد  .1
 أدوات البحث ال ستحدامها يف مجع البيناتجعل 

 مرحلة التنفيذ .2
 تقدم إختبار الطلبة 

                                                           

 . 218(، ص. 2006؛ ماكاسار أنديرا فبليسًن، 3)طبعة.  Dasar-Dasar  statistikaحممد عارف تًنو، 6
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 املرحلة النهائية  .3
 توفًن قيمة انتائج اإلختبار .4

 المواد طريقة التحليلالفصل الرابع: 
إثنتا طريقتٌن يف حتليل البينات مها اإلحصاء الوصف و  يستخدام الباحث
 اإلحصاء اإلستجداليل.

 التحليل الوصف   .1
إستخدام اإلخصاء الوصف إلجابة املشاكلة األوىل و الثانية باستخدام 

 يكون كالتاىل: 
1. Tabulasi frekuensi, dengan langkah-langkah sebagai berikut:  

a. Rentsng (RT) adalah nilai terbesar (NT) dikurang nilai terkeci (NR)  

RT=NT-NR
7
 

Keterangan:  

RT = Rentang  

NT = Nilai Tertinggi  

NR = Nilai Rendah  

b. Banyak kelas interval  

Banyak kelas interval (I) = 1 + (3,3) log n 

Keterangan: 

n = Banyaknya data  

c. Panjang kelas interval  

Panjang kelas (p) =  rentang/ banyak kelas 

2. Mean rata-rata (x

)  

                                                           

 . 62(، ص. 2011؛ مكاسار: عالء الدين ينفرسيت فريس، 1)طبعة.  statistika penelitian، نور السالم7



   15 
  

 

x

=  


f1 xi/ 


f1 

Dengan:  

x

: Mean rata-rata  

xi: data ke-i sampai ke -n 

N: Banyaknya data  

F1: frekuensi masing-masing nilai xi
8
 

3. Presentase ( % ) 

P=fIn x 100 % 

Keterangan: 

P= persentase selisih antara X dengan Y 

F= frekuensi untuk selisih antara X dengan Y  

N= Jumlah sampel 
9
 

4. Menghitung simpangan baku (standar deviasi) 

SD  = √
   (    ) 

    

5. Membuat tabel kategorisasi skor 

       Interval = 
            

            

 

 اإلستداليل التحليل اإلحصائ .2

ر فرضية البحث و ملعرفة وجود أن تستخدم اإلحصاء اإلستداليل إلختبا

دم عالقة بٌن مفاىم الطالب عن اللغة العربية و نتائج تعلمهم يف املدرسة ع

                                                           

                                         . 95(، ص. 1996)بندونغ: ترسيتو،  Metode Statistika ،سوجدانا8
9
 Anas sudiono, Pengantar Statistik Pendidikan (Jakarta: rajawali pers, 2009),  h. 190.  
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العالية املهنية احملمدية مكاسر. ألغراض إستخدام حتليل عالقة اإلنتاج 

 rxy))حظة
Rumusnya :  

     
   

√*   +*   +
 

Keterangan:  

rxy  = koefisien korelasi variabel x dengan variabel y 

xy  = jumlah hasil perkalian antara variabel x dengan variabel y  

x   =  jumlah hasil setiap item  

N  =  jumlah subyek penelitian 

 Nilai dari koefisien korelasi (r) terletak antara -1 dan +1 (-1< r < +1)  

a. Jika r  = +1, terjadi korelasi positif sempurna antara variabel x dan y  

b. Jika r  = -1, terjadi korelasi negatif  sempurna antara variabel x dan y  

c. Jika r  = 0, tidak terdapat  korelasi antara variabel x dan y  

d. Jika 0 < r < + 1, terjadi korelasi positif antara variabel x dan y 

e. Jika –1 < r < 0, , terjadi korelasi negatif  antara variabel x dan y 

H0 : rxy = 0 

Ha : rxy  tidak =  0  

 Kaidah keputusan: 

a) Jika nilai a  0,05 lebih kecil atau sama dengan nilai probabilitas sig  

atau  

[0,05 <sig ], maka H0 diterima dan Ha ditolak, artinya tidak ada 

korelasi 

b) Jika nilai a  0,05 lebih besar atau sama dengan nilai probabilitas sig  

atau  

[0,05 >sig ], maka H0 ditolak dan Ha diterima, artinya ada korelasi 
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Tabel 1.1 

Pedoman Untuk Memberikan Intrepretasi Koefisien Korelasi 

 تصنيف فسحة

 ضعيف جدا 0،00-0،199

 ضعيف 0،20-0،399

0،40-0،599  وسط 

0،60-0،799  جيد 

0،80-1،00  جيد جدا 
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 الباب الرابع

 و مباحثة  نتائج البحث

  نتائج البحث:  الفصل األول

على صيغة ادلشكالت ادلطروحات يف ىذه البحث ىذ  ستجيب نتائج 
نتائج تعلمهم الرسالة يعٍت دلعرفة عالقة بُت مفاىم الطالب عن اللغة العربية و 

تخدم يس ،سًتداد البيانات من ادلتغَتتُتلعالية ادلهنية احملمدية مكاسر.إلبادلدرسة ا
حتليلها بإستخدام التحليل  الباحث اإلستبينات و الوثائق. تراكمت البيانات مث
 اإلحصاء و التحليل الوصفي، دلعرفة وصف  ادلتغَتتُت.

 لتايل:تواجد نتائج البحث ميكن وصفها على النحو ا

وصفي مفاهم الطالب عن اللغة العربية في المدرسة العالية  .1
 المهنية المحمدية مكاسر

 يف ادلدرسة العالية ادلهنية احملمدية مكاسر،  فعل الباحث البحث
حث البيانات من خالل إستبيانات عن مفاىم الطالب عن اللغة االبجتمع 
فيها التصريح اإلجابية و التصريح السلبية مث مفرق اىل طالب فصل  العربية



82 
 

 

مؤشرات ادلفاىم بعد التصريح  12الذي فيها  11و طالب فصل  11
طالبا كانت النتيجة ادلرضية مث إعترب ادلراجعة غَت  02إختبار على 

  ssعلى  بالنظر إىل مهمة ادلدعى عليو فقط يعطي عالماة )  (الضارورية.
 stsلتصريح اإلختالف و  tsوافق و ادللتصريح  sوفق جدا و ادللتصريح 

 لتصريح اإلختالف جدا. 

 0.1جدول 

نتائج إستبيانات عن مفاىم الطالب عن اللغة العربية يف ادلدرسة العالية ادلهنية 
 احملمدية مكاسر

 

 رقم إسم قيمة
 1 أنصار 78
 1  حممد فجر  76
 3  نيلة العزيزة 81
 0 أمحد 81
 6  سلسا بيل :7
 7  يوين أندرياين 71
 8 أندرياين 76
 9  رحم 79
 : حممد أغوستُت فرمنشة 81
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 12 إندة ساري 80
 11 كرنيا 87
 11  سيت مجرية 71
 13  سلفياين :7
 10 إندير إيرىايو 83
 16 حممد فكر 83
 17  ذوالكفل :7
 18 مجعة أكسري 78
 19 يونستَت :6
 :1  حممد ألدي 73
 12 غيت فطر مهراين 76
 11  إيك نور السعيت 81
 11 حممد إمسائيل  63
 13 أول الدين 63
 10 نور الفضلة 77
 16 فطر قرين ننغسة  71
 17 حسن الفطمة 77
 18 تنت سفتياين 73
 19 أئيا أملية 81
 :1  نور األيدة 77
 32 فربينيت 77
 31 نور األلفياين 77
 31 سري وحيوين 77
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 l 33فرب ر. تنامل 77
 30  إرفينة احلسن :7
 36  فطر ميغة 81
 37  سرينة 77
 38  سيت عيشة 69
 39  سنرتن 71
 :3 ندية الفطر 81
 02  نور ادليايت 81

من خالل مجع درجة اإلجابة على بعض التصريح يف شكل  0.1بناء على جدول 
، TKJ   11و بعض طالب فصل  11APإستبيان مقدم لبعض طالب فصل 

إمجالية من مع عينة  63أدىن قيمة  واحلصول على 87فاحلصول على أعلى قيمة 
 شخصا. 02

إلنشاء جدول توزيع تردد، تكون اخلطوات اليت سيتم إختاذىاكما 
  يلي:

 صف .1
 انفخاض قيمة -صف= قيمة عالية 

 =78-63 

 =13 
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 عدد الصف الفاصل .1
 Log n 3،3+  1عدد الصف = 

 =1  +3،3 Log 02 

 =1  +3،3  .1،7 

 =1  +6،19 

 6مدّور  7،19= 
 حساب طول الصف الفاصل .3

صف=  طول الصف الفاصل
 الفصلعدد

  =  

 
 

 4مدّور 8،3= 
 حساب اإلمجايل .0

 ̅ = 
∑    

∑  
:  

    

  
= 

 =78  

  sdحساب  .6

 إمجايل



00 
 

 

SD  = √
∑         

    

      = √
   
     

= √  ،     

 =0،9: 
يف ادلدرسة العالية ادلهنية احملمدية مكاسر، وسع  التحليلنتائج أجرى  

البحث مجع البيانات من خالل إستبيانات عن مفاىم الطالب عن اللغة العربية 
و بعض   11APفصل فيها التصريح اإلجابية و التصريح السلبية مث مفرق اىل 

 ميكن رؤيةىا إىل جدول التايل:، TKJ 11طالب فصل

 0.1جدول 

 الًتدد و نسبة مئوية دلفاىم الطالب عن اللغة العربيةتوزيع 

%  نسبة  Fi(Xi-X)
2
 (Xi - X)

2
 Fi.Xi Xi  Fi حةسف  

6 %  311،6 167،16 12: 60،6 1 63-67  
6 %  100،6 81،16 118 69،6 1 68-72  

11،6 
% 

121،16 12،16 311،6 71،6 6 71-70  

38،6 
% 

3،86 2،16 ::8،6 77،7 16 76-79  

32 %  108 11،16 907 82،6 11 7:-81  
12 %  116 67،16 1:9 80،6 0 83-87  
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122 
% 

:30 118،6 1.792 - 02 ∑ 

  

فاحلصول على أعلى قيمة تَتة و نسبة نتئج مفاىم الطالب، توزيع و جدول  
و يكون طول فئة  7العديد من فئة الفصل ىي  63واحلصول على أدىن قيمة  87

 و قيمة األحنراف ادلعايري  78تواجد قيمة متوسطة ، 0الفصل 
(sd) 0،9: 

 إنشاء جدول لتصنفة اإلصابة .6
Interval = 

             

             

= 
     

  

 =6،86  =7  
 4.8جدول 

 الطالب عن اللغة العربية إجابية فئة مفاهم 
 فسحة مرادية تصنيف نسبة
8،6 % 69-63 3 منخفض جدا   
18،6 % 70-:6 8 منخفض   
06 % 82-76 19 مرتفع   
32 % 87-81 11 مرتفع جدا   
122 %  - 02 ∑ 
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 و مسافة الفصل ىي  7فاحلصول طول الفصل ىو  0.3 بناء على جدول

و نسبة   3بًتدد من  69-63وقفا لفئة حمددة سلفا. مفاىم الطالب يف مسافة 0
بًتدد  70-:6دخلت من فئة منخفضة جدا. مفاىم الطالب يف مسافة %8،6
ة. مفاىم الطالب يف مسافة دخلت من فئة منخفض  18،6 %و نسبة  8من 
. مفاىم الطالب مرتفعدخلت من فئة   06% و نسبة   19بًتدد من  76-82

 جدا.مرتفع دخلت من فئة  32% و نسبة   11بًتدد من   87-81يف مسافة 
من  تولذالك، ميكن اإلستنتاج أن مفاىم الطالب عن اللغة العربية دخل

 .06% و نسبة   19بًتدد من  ادلرتفعفئة 
وصفي نتائج تعلم الطالب عن اللغة العربية في المدرسة العالية  .1

 المهنية المحمدية مكاسر
و بعض   11APفصل يف  الطالب عن اللغة العربية تعلمىنا جدول 
 TKJ : 11طالب فصل
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 0.0جدول            

الطالب عن اللغة العربية يف ادلدرسة العالية ادلهنية  نتائج تعلم
 احملمدية مكاسر

 

 رقم إسم قيمة
 1 أنصار 92
 1  حممد فجر  91
 3  نيلة العزيزة 1:
 0 أمحد 2:
 6  سلسا بيل 96
 7  يوين أندرياين 92
 8 أندرياين 93
 9  رحم 96
 : حممد أغوستُت فرمنشة 3:
 12 إندة ساري 96
 11 كرنيا 7:
 11  سيت مجرية 93
 13  سلفياين 90
 10 إندير إيرىايو 96
 16 حممد فكر 96
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 17  ذوالكفل 93
 18 مجعة أكسري 96
 19 يونستَت 89
 :1  حممد ألدي 92
 12 غيت فطر مهراين 93
 11  إيك نور السعيت 0:
 11 حممد إمسائيل  80
 13 أول الدين 83
 10 نور الفضلة 92
 16 فطر قرين ننغسة  92
 17 حسن الفطمة :8
 18 تنت سفتياين 92
 19 أئيا أملية 90
 :1  نور األيدة 92
 32 فربينيت 92
 31 نور األلفياين 91
 31 سري وحيوين 90
 l 33فرب ر. تنامل 99
 30  إرفينة احلسن 97
 36  فطر ميغة 99
 37  سرينة 96
 38  سيت عيشة 89
 39  سنرتن 90
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 :3 ندية الفطر 2:
 02  نور ادليايت 0:

 
واحلصول على أدىن  7:. فاحلصول على أعلى قيمة 0بناء على جدول 

 .شخصا 02مع عينة إمجالية من  83قيمة 
  إلنشاء جدول توزيع تردد، تكون اخلطوات اليت سيتم إختاذىاكما يلي:

 صف .1
 انفخاض قيمة -صف= قيمة عالية 

=:7-83 
 =13 

 عدد الصف الفاصل .1
 Log n 3،3+  1عدد الصف = 
              =1  +3،3 Log 02 

              =1  +3،3  .1،7 
              =1  +6،19 

 6مدّور  7،19=              
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 حساب طول الصف الفاصل .3

صف=  طول الصف الفاصل
 الفصلعدد

         =  

 
 

 4مدّور 8،3=                            
 اإلمجايلحساب  .0

 ̅ = 
∑    

∑  
:  

     

  
 = 

 = 93،7  
   sdحساب  .6

SD  = √
∑         

    

      = √
       
     

= √        

 =6562  

 

الطالب عن اللغة العربية يف طالب  نتائج تعلم عن  نتائج التحليلأجرى 
احملمدية يف ادلدرسة العالية ادلهنية  TKJ 11و بعض طالب فصل  11APفصل 
 ، ميكن رؤيةىا إىل جدول التايل: مكاسر

 إمجايل
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 0.6جدول 

 توزيع الًتدد و نسبة مئوية لنتائج تعلم الطالب عن اللغة العربية

%  نسبة  Fi(Xi-X)
2
 (Xi - X)

2
 Fi.Xi Xi  Fi حةسف  

6 %  176،71 91،91 10: 80،6 1 83-87  
32 %  311،11 17،21 :01 89،6 11 88-92  
16 %  11،1 1،11 916 91،6 12 91-90  
11،6 %  86،7: 9،01 889،6 97،6 : 96-99  
8،6 %  101،93 08،71 181،6 :2،6 3 9:-:1  
12 %  086،10 119،91 389 :0،6 0 :3-:7  
122 %  1.193،7 190،97 3.300 - 02 ∑ 

 
فاحلصول على أعلى قيمة جدول توزيع وتَتة و نسبة نتئج مفاىم الطالب، 

و يكون طول فئة  7العديد من فئة الفصل ىي  83واحلصول على أدىن قيمة  7:
 و قيمة األحنراف ادلعايري 93،7، تواجد قيمة متوسطة 0الفصل 

(sd) 6،62 
 إنشاء جدول لتصنفة اإلصابة .6

Interval = 
             

             

= 
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 =6،86 =7  
 4.6جدول 

 الطالب عن اللغة العربية  نتائج تعلمفئة 
حةسف مرادية تصنيف نسبة  
89-83 0 منخفض جدا % 12  
62 % 90-:8 12 منخفض   
18،6 % 2:-96 11 كافا   
11،6 % جدا كافا   6 :1-:7  
122 %  - 02 ∑ 

 
و مساااااااااافة  7فاحلصاااااااااول طااااااااول الفصاااااااال ىااااااااو  0.3 بناااااااااء علااااااااى جاااااااادول

-83الطاااااالب يف مساااااافة  نتاااااائج تعلاااااموقفاااااا لفئاااااة حماااااددة سااااالفا. 0الفصااااال ىاااااي 
نتاااااااائج دخلاااااات ماااااان فئاااااااة منخفضااااااة جاااااادا.  12% و نسااااااابة   0بااااااًتدد ماااااان  89

دخلااااااات  62% و نسااااااابة   12باااااااًتدد مااااااان  90-:8الطاااااااالب يف مساااااااافة  تعلااااااام
 11باااااًتدد ماااااان  2:-96الطااااااالب يف مساااااافة  نتاااااائج تعلاااااممااااان فئاااااة منخفضااااااة. 

الطااااااالب يف مسااااااافة نتااااااائج تعلاااااام . كافااااااادخلاااااات ماااااان فئااااااة    18،6% و نساااااابة  
 جدا. كافادخلت من فئة    11،6% و نسبة   6بًتدد من  7:-1:
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الطااااااااالب عاااااااان اللغااااااااة العربيااااااااة  نتااااااااائج تعلاااااااامولااااااااذالك، ميكاااااااان اإلسااااااااتنتاج 
 .62% و نسبة   12بًتدد من  منحفضةمن فئة  تدخل

عالقة بين مفاهم الطالب عن اللغة العربية و نتائج تعلمهم  .3
 بالمدرسة العالية المهنية المحمدية مكاسر

ليااااااال البياناااااااة اإلحصاااااااائية ىاااااااي قااااااايم اإلساااااااتبيانات و قااااااايم نتاااااااائج حت سااااااايتم
تعلااااام عااااان عالقاااااة باااااُت مفااااااىم الطاااااالب عااااان اللغاااااة العربياااااة و نتاااااائج تعلمهااااام يف 
ادلدرسااااااة العاليااااااة ادلهنيااااااة احملمديااااااة مكاساااااار.  و لااااااذالك سيشاااااارح احلساااااااب أدناااااااه 
للحصااااول علااااى معاماااال مفاااااىم الطااااالب عاااان اللغااااة العربيااااة و نتااااائج تعلمهااااام يف 

 دلدرسة العالية ادلهنية احملمدية مكاسر حىت ميكن اختاذ تفسَت البيانة. ا
  4.4جدول  

 جدول ادلساعدة حلساب اإلحصاءات
X Y X رقم

2 
Y

2 
XY 

1 78 92 4489 6400 5360 
1 76 91 4225 6724 5330 
3 81 :1 5184 8464 6624 
0 81 :2 5041 8100 6390 
6 7: 96 4761 7225 5865 
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7 71 92 3844 6400 4960 
8 76 93 4225 6889 5395 
9 79 96 4624 7225 5780 
: 81 :3 5041 8649 6603 
12 80 96 5476 7225 6290 
11 87 :7 5776 9216 7296 
11 71 93 3844 6889 5146 
13 7: 90 4761 7056 5796 
10 83 96 5329 7225 6205 
16 83 96 5329 7225 6205 
17 7: 93 4761 6889 5727 
18 78 96 4489 6400 5360 
19 6: 89 3481 6084 4602 
1: 73 92 3969  6400 5040 
12 76 93 4225 6889 5395 
11 81 :0 5184 8836 6768 
11 63 80 2809 5476 3922 
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13 63 83 2809 5329 3869 
10 77 92 4356 6400 5280 
16 71 92 3844 6400 4960 
17 77 8: 4356 6241 5214 
18 73 92 3969 6400 5040 
19 81 90 5041 7056 5964 
1: 77 92 4356 6400 5280 
32 77 92 4356 6400 5280 
31 77 91 4356 6724 5412 
31 77 90 4356 7056 5544 
33 77 99 4356 7744 5808 
30 7: 97 4761 7396 5934 
36 81 99 5041 7744 6248 
37 77 96 4356 7225 5610 
38 69 89 3364 6084 4524 
39 71 90 3721 7056 5124 
3: 81 90 5184 8100 6480 
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02 72 94 5184 8836 6768 
∑ 2665 3355  178633 282477 223838 

 
  من نتائج احلساب حيصل قيم عليو:

X   = 5662 

Y  = 5522 

X
2
 =  336655 

Y
2  

= 474222 

XY = 555656 

 مث بعد ذالك يدخل القيم يف الصيغة : 
 

     
∑  

√{∑  }{∑  }
 

  

     
        

√{      }{       }
 

 

     
      

√           
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ماااااااان النتيجاااااااااة ميكااااااااان إساااااااااتنتاج أن ىنااااااااااك عالقاااااااااة إجابياااااااااة باااااااااُت مفااااااااااىم  

يف ادلدرساااااة العالياااااة ادلهنياااااة احملمدياااااة مكاسااااار. ميكااااان  الطاااااالب و نتاااااائج تعلمهااااام
علااااااااى مسااااااااتوى العالقااااااااة  rxy 2،::6قاااااااايم  رؤيتهااااااااا يف جاااااااادول اإلرشااااااااد أدناااااااااه،

 "جيد جدا" 
  4.3جدول 
 تدخل معامل العالقة ادلبادئ التوجيهية 

 مستوى العالقة مسافة المعامل 

 ضعيف جدا 0,00-0,199

 ضعيف 0,20-0,399

 وسط 0,40-0,599

 جيد 0,60-0,799

 جيد جدا 0,80-1,000
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  r hitung حيصل النتائج   r tabelو   r hitungإلختبار أمهية من خالل ادلقارنة بُت  

 %r tabel  (6 )  مستوى اخلطأ   n =02   ميكن النظر أن مع . r tabelأكرب من 
dk=n-1=02-1=39 حىت ،r tabel   =2،312  عيليوعلى أساس التحليل احلصول 

مفاىم مقبول. فاإلستنتاج أن    Haمردود و  Hoو  r tabelأكرب من   r hitungفيعرف 
ادلدرسة العالية عالقة اإلجابية إىل نتائج تعلمهم يف  فيها الطالب عن اللغة العربية
 شخصا.  02عينة ىذا ينطبق  ادلهنية احملمدية مكاسر

   التالية:للتعميم مث أمهية اإلختبار بإستخدام الصغة  
 

   
  √   

√    
 

  

   
      √    

√        
 

 

   
      √  

√          
 

 

   
            

√        
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 %t tabel  (6 )  مستوى اخلطأ  t hitung مقارنة مع نتيجة t hitungالنتيجة  مث 
dk=n-1=02-1=39  حىتt tabel   =1،796:6  على أساس التحليل احلصول

ذكر أن عالقة بُت مفاىم الطالب و نتائج   t tabelأكرب من   t hitungعليو فيعرف 
طبق عينة با إلضافة على تمقبول.    Haمردود و  Hoمهمة و :71،028 تعلمهم 

مفاىم الطالب عن شخصا، فاإلستنتاج أن   308تطبيق أيضا على  شخصا 02
ادلدرسة العالية ادلهنية أمهية  إىل نتائج تعلمهم يف عالقة إجابية و اللغة العربية 

 .احملمدية مكاسر
 مباحثة الفصل الثاني: 

مفااااااااىم بإعتبارىاااااااا واحااااااادة مااااااان الااااااادخول مبكااااااار للمعلوماااااااات يف عملياااااااة 
الاااادماب البشااااري، مفاااااىم جانااااب واحااااد ادلعاااارف البشااااري مهاااام جاااادا الاااايت تساااامح 

ادلفاااااااىم الصااااااحيحة البشاااااار ليساااااات قاااااااادرة دلعرفااااااة و فهاااااام العااااااا  و حولااااااو. دون 
علااااااى التقاااااااو و تفسااااااَت الظااااااواىر ادلختلفااااااة أو ادلعلومااااااات أو البيانااااااات الاااااايت يااااااتم 

ادلفااااااىم حياااااث يفسااااار شاااااخي و يااااانظم  اااااط مااااان التحفياااااز  و .اإلتباعهاااااا دائماااااا
يف بيئتااااااااااو، يف حااااااااااُت يقااااااااااول رأي وخاااااااااار أن ادلفاااااااااااىم  ىااااااااااي جتربااااااااااة األشااااااااااياء و 

حلصاااااول عليهاااااا عااااان طرياااااق إبااااارام ادلعلوماااااات و األحاااااداث أو العالقاااااات الااااايت   ا
 .تفسَت الرسالة
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علاااااى التالمياااااذ  الاااااتعلمالاااااتعلم ىاااااو اللفااااات ادلشاااااهور يف كااااال  تماااااع. كلماااااة 
والطااااااالب لاااااايق غريبااااااا. وفااااااوق ذلااااااك جاااااازء الااااااذي   ينفصاااااال ماااااان كاااااال نشاااااااو 

كاااااان الاااااتعلم ىاااااو عملياااااة التغياااااَت النسااااابية طلاااااب العلااااام يف مؤسساااااة تربياااااة رمسياااااة.  
جتربااااة كااااالتمرين والتفاعاااال مااااع البيئااااة. والااااتعلم عمليااااة لتغيااااَت  دائمااااا واحلصااااول ماااان

الساااااالوك حااااااىت للحصااااااول علااااااى العلاااااام والنشاااااااو ليكااااااون أحساااااان ماااااان قبلااااااو. يف 
احلقيقااااة، الااااتعلم ىااااو التغيااااَت الواقااااع يف شااااخي بعااااد نشاااااو معااااُت. لااااو أن الواقااااع 
لاااايق كاااال تغيااااَت طبقااااة الااااتعلم لكاااان ميكاااان أن تفساااار علااااى عمليااااة تغيااااَت الساااالوك 

النتاااااائج مجاااااع مااااان نتيجاااااة،  و أماااااا، ناااااتج عااااان التفاعااااال باااااُت الفااااارد والبيئاااااةالاااااذي ي
معاااااااٌت نتيجاااااااة يف الاااااااتعلم. و النتيجاااااااة تتكاااااااون نتيجاااااااة الاااااااتعلم مااااااان كلمتاااااااُت ومهاااااااا 

ويف . قاااااااااموس اللغااااااااة اإلندونسااااااااية كمااااااااا بلاااااااا  شااااااااي  أو مااااااااا فعاااااااال شااااااااي  سااااااااابقا
 .اإلصتالح، نتيجة التعلم ىي قدرة الطالب بعد استالمهم خربة التعليمية

 t tabel  مساااتوى اخلطاااأ  t hitung مقارناااة ماااع نتيجاااة t hitungمث النتيجاااة  

 (6 )% dk=n-1=02-1=39  حاااااااىتt tabel   =1،796:6  علاااااااى أسااااااااس
ذكاار أن عالقااة بااُت   t tabelأكاارب ماان   t hitungالتحلياال احلصااول عليااو فيعاارف 

   Haماااااردود و  Hoمهماااااة و :71،028مفااااااىم الطاااااالب و نتاااااائج تعلمهااااام  

  308شخصااااااا تطبيااااااق أيضااااااا علااااااى  02مقبااااااول. بااااااا إلضااااااافة علااااااى تطبااااااق عينااااااة 
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عالقاااااة اإلجابياااااة و مفااااااىم الطاااااالب عااااان اللغاااااة العربياااااة شخصاااااا، فاإلساااااتنتاج أن 
 .ادلدرسة العالية ادلهنية احملمدية مكاسراألمهية  إىل نتائج تعلمهم يف 



 

15 
 

 الباب الخامس  

 الخاتمة

 الخالصاتالفصل األول: 

عالقة بني مفاىم الطالب عن اللغة العربية و عن  بعد أن سرد الباحث
فيمكن أن تسحب  العالية ادلهنية احملمدية مكاسربادلدرسة  نتائج تعلمهم

 اخلالصات أن: 

، ىذا واضح على نتائج فئة "مرتفع"  من مفاىم الطالب عن اللغة العربية .1
 اإلستبيان ادلشرتك. 

العالية ادلهنية احملمدية يف ادلدرسة  اللغة العربية   عن طالبتعلم النتائج  .2
ميكن أن ينظر إىل نتيجة التعلم اليت مت احلصول من فئة "منحفضة"  مكاسر

 عليها.
تعلم الطالب يف مفاىم الطالب عن اللغة العربية ونتائج ىناك عالقة أمهية بني  .3

و  r tabelأكرب من   r hitungمع القيمة  العالية ادلهنية احملمدية مكاسرادلدرسة 
Ho  مردود وHa   مقبول. 
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 االقترحاتالفصل الثاني: 

 يلي:ادلقرتحات فيما  بناء على نتائج البحث، فقدم الباحث

من ادلتوقع، حضور ىذه الرسالة العلمية يستطيع أن يساعد ادلدرسني على  .1
مهارة الطالب ىف تدريس مفاىم الطالب عن اللغة العربية و تنمية تنمية 

 اللغة العربية.    

نرجو ذلذه الرسالة العلمية منفعة هتتم مبا حتتاج إليو ادلدرسة لإلرتقاد جبودة  .2
درجة تعليم الطالب، عامة ىف كل ادلواد الدراسية وخاصة ىف مادة اللغة 

 العربية. 
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Lampiran 1  

Kisi-Kisi Instrumen penelitian Tentang Persepsi Peserta Didik Terhadap 

Pelajaran Bahasa Arab Di SMK Muhammadiyah Makassar 

Variabel 

Penelitian 
Indikator No Item Soal Jumlah 

Persepsi peserta 

didik tentang 

bahasa arab 

Minat 1, 4, 6, 7, 8, 18 6 

Perhatian 9, 10, 11 3 

Motivasi 
13, 14, 15, 16, 

17 
5 

Pengetahuan 
2, 3, 12, 19, 

20, 5 
6 

Jumlah 20 

 

Angket Penelitian Variabel Persepsi Peserta Didik Tentang Bahasa Arab  

No.  Pernyataan  SS S TS STS 

1.  
Mata pelajaran bahasa arab merupakan 

salah satu mata pelajaran yang penting 

untuk diajarkan di sekolah. 

    

2.  
Mata pelajaran bahasa arab saya 

mengerti sebagian saja  

    

3.  
Mata pelajaran bahasa arab sangat sulit 

untuk dimegerti. 

    

4.  
Saya memiliki rasa ingin tahu tentang 

mata pelajaran bahasa arab.  

    

5.  
Mata pelajaran bahasa arab membuat 

seseorang menjadi angkuh karena 

merasa memiliki ilmu yang tinggi di 

bidang keagamaan. 

    



 
 

6.  
Mata pelajaran bahasa arab memberikan 

daya tarik. 

    

7.  
Mata pelajaran bahasa arab unik dan 

menyenangkan  

    

8.  
Mata pelajaran bahasa arab selalu saya 

ikuti  

    

9.  
Tugas yang diberikan guru pada Mata 

pelajaran bahasa arab selalu saya 

kerjakan.  

    

10.  
Saya selalu antusias setiap mengikuti 

pelajaran bahasa arab.  

    

11.  
Saya selalu bertanya Setiap guru mata 

pelajaran bahasa arab memberikan 

kesempatan untuk bertanya disaat 

pelajaran sedang berlangsung. 

    

12.  
Saya selalu siap menjawab pertanyaan 

guru dari pelajaran yang telah 

disampaikan. 

    

13.  
Bila hasil ulangan yang saya peroleh 

memuaskan, saya lebih giat lagi untuk 

belajar. 

    

14.  
Bila hasil ulangan yang saya peroleh 

kurang memuaskan atau bahkan tidak 

memuaskan, saya lebih giat lagi untuk 

belajar.  

    

15.  
Bagi saya saat pelajaran bahasa arab 

    



 
 

berlangsung suasana kelas jadi 

menyenangkan. 

16.  
Saya merasa kecewa bila hasil ulangan 

pelajaran bahasa arab teman saya lebih 

baik dari hasil ulangan saya. 

    

17.  
Saya merasa senang bila hasil ulangan 

mata pelajaran bahasa arab saya lebih 

baik dari hasil ulangan teman saya.  

    

18.  
Saya selalu berkeinginan agar hasil 

ulangan mata pelajaran bahasa arab 

saya lebih baik dari hasil ulangan teman 

saya. 

    

19.  
Saya mengetahui tujuan pelajaran 

bahasa arab yang sedang saya pelajari. 

    

20.  
Konsep/Materi pelajaran bahasa arab 

sesuai dengan kemampuan saya.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Lampiran 2 

Hasil Angket Persepsi Peserta Didik tentang Bahasa Arab di SMK 

Muhammadiyah Makassar   

No. Nama Skor 

1 Ansar 67 

2 Muh. Fajri  65 

3 Nailatul Azizah  72 

4 Ahmad 71 

5 Salsa Bila  69 

6 Yuni Andriani  62 

7 Andriani  65 

8 Rahmi  68 

9 Muh. Agusttin Firmansyah 71 

10 Indah Sari 74 

11 Kurnia 76 

12 Sitti Jumria  62 

13 Sulfiani  69 

14 Indira Irahayu 73 

15 Muh. Fikri 73 

16 Dzulkifli  69 

17 Jamiah Aksari 67 

18 Yunistira 59 

19 Muh. Aldi  63 

20 Gita Fitri Maharani 65 

21 Ike Nursagita  72 



 
 

22 Muh. Ismail Az 53 

23 Awaluddin 53 

24 Nur Fadillah 66 

25 Putri Kurnia Ningsi 62 

26 Husnul Fatimah 66 

27 Tanti Septiani 63 

28 Aiya Amalia 71 

29 Nur Aida  66 

30 Febrianti Thamrin 66 

31 Nurul Alfiani 66 

32 Sri Wahyuni 66 

33 Vebi R. Tanamal 66 

34 Ervina Hasan  69 

35 Fitri Mega  71 

36 Sarinah  66 

37 Sitti Aisyah  58 

38 Sunartin  61 

39 Nadia Putri 72 

40 Nurmiati  72 

 

 

Tabel 4.4 

Hasil Belajar Peserta Didik Pembelajaran Bahasa Arab  Di SMK 

Muhammadiyah  Makassar 

No. Nama Skor 

1 Ansar 80 



 
 

2 Muh. Fajri  82 

3 Nailatul Azizah  92 

4 Ahmad 90 

5 Salsa Bila  85 

6 Yuni Andriani  80 

7 Andriani  83 

8 Rahmi  85 

9 Muh. Agusttin 

Firmansyah 

93 

10 Indah Sari 85 

11 Kurnia 96 

12 Sitti Jumria  83 

13 Sulfiani  84 

14 Indira Irahayu 85 

15 Muh. Fikri 85 

16 Dzulkifli  83 

17 Jamiah Aksari 80 

18 Yunistira 78 

19 Muh. Aldi  80 

20 Gita Fitri Maharani 83 

21 Ike Nursagita  94 

22 Muh. Ismail Az 74 

23 Awaluddin 73 

24 Nur Fadillah 80 

25 Putri Kurnia Ningsi 80 

26 Husnul Fatimah 79 



 
 

27 Tanti Septiani 80 

28 Aiya Amalia 84 

29 Nur Aida  80 

30 Febrianti Thamrin 80 

31 Nurul Alfiani 82 

32 Sri Wahyuni 84 

33 Vebi R. Tanamal 88 

34 Ervina Hasan  86 

35 Fitri Mega  88 

36 Sarinah  85 

37 Sitti Aisyah  78 

38 Sunartin  84 

39 Nadia Putri 90 

40 Nurmiati  94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Lampiran 3 

 



 
 

Lampiran 4 

 



 
 

Lampiran 5 

 



 
 

Lampiran 6 

 



 
 

Lampiran 7 

 



 
 

Lampiran 8 

 



 
 

Lampiran 9 

 



 
 

Lampiran 10 

 



 
 

 

 

DOKUMENTASI FOTO  SMK 
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Gambar: Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah Makassar 

 

 

 

 



 
 

 

 

Gambar: Ruang Tamu 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Gambar: Peserta Didik  
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