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يف رفع نتا ئج  )(LEARNING COMMUNITYتمع فعالية تطبيق طريقة تعلم ا�

تعلم اللغة العربية لدى تالميذ الفصل السابع يف املدرسة الثانوية احلكومية مأرنج 

 بانكيف.

  

 
 

  

  بعض الشروط املطلوبة قدمت الستيفاءرسالة 

 كلية الرتبية  العربية يفللحصول على درجة سرجانا الرتبية اإلسالمية بقسم اللغة 

  جبامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر وشؤون التدريس

  بقلم

  مرمي كومسوات وحيو

  ٢٠٢٠٠١١٠٠٣٠: الرقم اجلامعي

  

   وشؤون التدريس الرتبية قسم اللغة العربية كلية

  جبامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية 

 مكاسر

م ٢٠١٤هـ/ ١٤٣٥  

 
 

  



 ب 
 

  الرسالة شهادة بأصالة

الرسالة هي عمل علمي أن هذه أدناه بتمام الوعي  املوقع ةالكاتب صرّح

اعدة نتحال أو مساأ�ا نتيجة تقليد أو تبني يف الوقت الالحق إذا و  ،بيده

  .ملغاة مبقتضى القانونفهذه الرسالة  الشخص اآلخر كلها أو بعضها،
  

  

  ه ٥١٤٣  ذوالقعدة    ، مكاسر

  م  ٢٠١٤ سفتمرب 

  

  

  ةالكاتب

  

  

  مرمي كومسوات وحيو

  ٢٠٢٠٠١١٠٠٣٠ت/

   



 ج 
 

  موافقة المشرفين

، الرقم مرمي كومسوات وحيو ةبعد اإلطالع على الرسالة املقدمة من الطالب

فعالية تطبيق طريقة تعلم  ، باملوضوع: "٢٠٢٠٠١١٠٠٣٠اجلامعي: ت/

يف رفع نتا ئج تعلم اللغة العربية لدى )(LEARNING COMMUNITYتمع ا�

، وبعد ".تالميذ الفصل السابع يف املدرسة الثانوية احلكومية مأرنج بانكيف

اإلصالحات نقرر، حنن املشرفان، على أن الرسالة املذكورة قد استوفت  ءإجرا

  الشروط العلمية املطلوبة، وأن الرسالة تقدميها صاحل للمناقشة.

  

 
  ه ٥١٤٣  ذوالقعدة         مكاسر،

  م  ٢٠١٤ سفتمرب  ١١                 

  

  الثانيالمشرف         األول المشرف  

  

  

  هادنيج، م. أغ..اندوسالدكتور     األستاذ الدكتور احلاج صبار الدين غراجنانج، م. أ.

  ١٩٦١١٢٣١١٩٩١٠٢١٠٠١ رقم التوظيف:    ١٩٥٤١٢٣١١٩٨١٠٣١٠٥٧ رقم التوظيف: 

 

 

  



 د 
 

  عتماد على الرسالةاال

: الرقم اجلامعي ،وحيومرمي كومسوات : ةهذه الرسالة املقدمة من الطالب

جتمع مفعالية تطبيق طريقة تعلم ال "عنوا�ا  كاناليت   ،٢٠٢٠٠١١٠٠٣٠ت/

LEARNING COMMUNITY)(اللغة العربية لدى تالميذ  ئج تعلمفي رفع نتا

اليت قد  " في المدرسة الثانوية الحكومية مأرنج بانكيف السابع الفصل

التدريس جبامعة عالء الدين اإلسالمية  ونوشؤ  ناقشتها جلنة املناقشة لكلية الرتبية

  للتاريخاملوافق م ٢٠١٤  سفتمبري ١٨ التاريخامسة احلكومية مكاسر ىف اليوم اخل

، قد قبلت الستيفاء بعض الشروط املطلوبة للحصول على درجة ه ١٤٣٥  القعدةذو 

  سرجانا الرتبية اإلسالمية يف قسم اللغة العربية بكلية الرتبية بإصالحات.

  جلنة املناقشة:

  )        (   ندوس حممد حيي،م.أغ.االدكتور  :    الرئيس

  )        (   حوم.الدكتوراندة محسئة جافر،م.:   السكرتري 

  )        (       نري،م.أغ.الدكتور.م:   املناقش األول

  )        (     ست عائشة خالق،م.بد.:   املناقش الثاىن

  )        ( .غراجنانج، م. أاألستاذ الدكتور احلاج صبار الدين :   املشرف األول

  )        (          .هادنيج، م. أغ.اندوسالدكتور :    املشرف الثاين

عالء  جبامعة وشئون التدريس كلية الرتبية  

  اإلسالمية احلكومية مكاسر الدين

  العميد

 

  الحاج صالح الدين، م. أغ الدكتور

  ٠٠٤ ١ ١٩٨٣٠٣ ١٩٥٤٠٨١٦: رقم التوظيف



 ه 
 

  كلمة التمهيد

ل مبحمد صلى اهللا عليه و هللا الذي ختم الرساالت باإلسالم والرساحلمد   

  .اخلامتوسلم، وختم الكتب بالقرآن الكرمي وجعل العربية لسان هذا الدين 

وبعد، أشكر اهللا جزيل الشكر الذي أدامين الصحة والتوفيق واهلداية   

البسيطة كشرط واملعرفة والفهم حىت متكنت من إ�اء كتابة هذه الرسالة العلمية 

من الشروط املطلوبة للحصول على سرجانا الرتبية اإلسالمية يف كلية الرتبية 

ون التدريس قسم اللغة العربية جبامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية ؤ وش

  مكاسر.

كثرية يف كتابة هذه الرسالة لكن بفضل وخدمة   إمكانيةلقد واجهت 

نتهت كتابة هذه الرسالة على وجه خمتلف األطراف استطاعت معاجلتها حىت ا

مرجو. ولذا وددت أن أقدم الشكر اجلزيل هلؤالء املساعدين واملشرفني 

  واملشجعني منهم:

والدّي الكرميني الذين قد ربياين تربية حسنة صاحلة منذ صغري إىل سّن  .١

الرشد وساعداين بقدر طاقتهما على إمتام دراسيت وأسأل اهللا أن ميد يف 

  زق هلما الصحة والعافية ويهديهما صراطا سويا.عمرمها وأن ير 

به كلية الرتبية وشؤون التدريس ونواعميد   الدكتور احلاج صاحل الدين، م. أغ .٢

األستاذ الدكتور احلاج صبار الدين غراجنانج، م. أ. وكيل العميد األول 

والدكتور احلاج أمري تاج الدين، ل.س. م. أغ. وكيل العميد الثاين 



 و 
 

وس احلاج حممد آنس مالك. م. أغ. وكيل العميد الثالث، الذين والدكتوراند

قد بذلوا جهودهم وأفكارهم يف توجيه كلية الرتبية وشؤون التدريس جبامعة 

 عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر.

وشؤون الدكتور منري، م. أغ. رئيس قسم اللغة العربية يف كلية الرتبية  .٣

  التدريس.

املشرف األول األستاذ الدكتور احلاج صبار الدين غراجنانج، م. أ.  .٤

املشرف الثاين الذين ساعداين وأرشداين حىت ،م.أغ. هادينج ندوسالدكتورا

 انتهيت من كتابة هذه الرسالة، عسى اهللا أن يتم نعمه عليهما إن شاء اهللا.

ية ما عندي كل األ ساتذة واملدرسني الذين بذلو جهودهم وطا قا�م ىف ترق .٥

 من افكار منذ املرحلة اإلبتدائية إىل املرحلة اجلامية. 

مجيع األصدقاء واإلخوان من طالب كلية الرتبية وشؤون التدريس بوجه  .٦

خاص والطالب اآلخرين من الكليات األخرى بوجه عام الذين أمدويل مبا 

 لديهم من أفكار وآراء يف إعداد هذه الرسالة.

صحاب ألاوإين ال أنسى أيضا أن أقدم الشكر اجلزيل إىل من ساعدين من  .٧

، واملذكورات وحية ، للمذكورين وغري املذكورينمالية كانت أو ر  اتبوالصاح

 وغري املذكورات.

وأخريا إين ال أرجو من كتابة هذه الرسالة إال أن تكون هلا منفعة وزيادة 

  واهلداية، آمني يا رّب العاملني.سأل اهللا التوفيق االقرّاء، و وعونا لدى 



 ز 
 

  

  مكاسر، 

  الكاتبة

  

  مرمي كومسوات وحيو

  ٢٠٢٠٠١٠٦٠٠٨ت/
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  محتويات الرسالة

  أ    ...........................................  صفحة الموضوع

  ب    ......................................  الرسالة بأصالة شهادة

  ج    ............................................  المشرفينموافقة

  د    .......................................  االعتماد على الرسالة

  ه    .............. ................................  كلمة التمهيد

  ح    ...........................................  الرسالة محتويات

  ك    ............... ................................  ولدفترالجدا

  م    .............. ................................  تجريد البحث

  ١    ......................................  : مقدمة  الباب األول

  ١    ...............................  لفياتاخل:   الفصل األول

  ٤    ..............................  : املشكالت  الفصل الثاىن

  ٥    ................................  : الفروض  الفصل الثالث

  ٤    .............................  املواد تعريف :  الرابع الفصل 

  ٦    ...................  البحث وفوائده ضاغر أ:   الفصل اخلامس

  ٧    .....................  أساس ترتيب الرسالة:   السادسالفصل 

  ١٠    ............................  المكتبية الدراسة:   الباب الثانى

  ١٠    .................تعريف طريقة تعلم ا�تمع:   األول الفصل



 ط 
 

    ١١    .................  معتطريقة تعلم ا�مبادئ :   الثاىن الفصل

  ١٢    ........  لتطبيق طريقة تعلم ا�تمع اخلطوات :  الفصل الثالث

  ١٣    .................  مزايا وعيوب تعلم ا�تمع:   الفصل الرابع

  ١٤    ..............................  تائج تعلمالفصل اخلامس: ن

  ١٧    ..............................  مناهج البحث :  الباب الثالث

  ١٧    ...........................  ا�موع الكلي:   الفصل األول

  ١٩    .........................   النموذجيةالعينة :   الفصل الثاىن

  ٢٠    ......................  طريقة مجع املواد:   الثالثالفصل 

  ٢١    .....................  أدوات البحث العلمي:  رابعالفصل ال

     ٢٤    ........................  داو حتليل امل طريقة :  الفصل اخلامس

  ٢٦    ...............................  نتائج البحث:     الباب الرابع

احلكومية مأرنج الثانوية  املدرسةحملة عن :   الفصل األول

  ٢٦    ..................بانكيف واحوال املدرس

نتائج تعلم تالميذ ىف الفصل السابع ىف  :  الفصل الثاىن

املدرسة الثانوية احلكومية مأرنج بانكيف 

ىف تعلم اللغة العربية قبل تطبيق طريقة 

  ٣٢    ...........................  تعلم ا�تمع.

نتائج تعلم تالميذ ىف الفصل السابع ىف  :   الفصل الثالث

بانكيف  املدرسة الثانوية احلكومية مأرنج

غة العربية بعد تطبيق طريقة ىف تعلم الل

  ٣٩    ............................  ا�تمع تعلم



 ي 
 

يف رفع نتائج   ا�تمع تعلم:فعالية تطبيق   رابعالفصل ال

تالميذ ىف الفصل السابع ىف املدرسة 

  ٤٦    ..........  الثانوية احلكومية مأرنج بانكيف

  ٤٩      ....................................  الخاتمة: الباب الخامس

  ٤٩    ..............................  اخلالصات:   الفصل األول

    ٤٩    ...............................  املقرتحات:   الفصل الثاىن

 المراجع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 ك 
 

  دفترالجداول

للعام الثانوية احلكومية مأرنج بانكيف أحوال املدرسني يف املدرسة . ١جدول 

  ٢٠١٤- ٢٠١٣الدراسي 

باملدرسة الثانوية احلكومية مأرنج  الفصل السابعنتائج امتحان .  ٢جدول 

  بانكيف

الفصل السابع ىف املدرسة الثانوية  نتائج تعلم تالميذ ىف  تواتر توزيع. ٣جدول 

احلكومية مأرنج بانكيف ىف تعلم اللغة العربية قبل تطبيق طريقة 

  ) learning community( تعلم ا�تمع

صل السابع ىف املدرسة نتائج تعلم تالميذ ىف الف تصنيف أنواع. ٤جدول 

تطبيق احلكومية مأرنج بانكيف ىف تعلم اللغة العربية قبل الثانوية  

  .)learning community( طريقة تعلم ا�تمع

احلكومية مأرنج السابع باملدرسة الثانوية الفصل نتائج امتحان  .٥جدول 

  .بانكيف

 صل السابع ىف املدرسة الثانوية  نتائج تعلم تالميذ ىف الف تواتر توزيع. ٦جدول 

طريقة احلكومية مأرنج بانكيف ىف تعلم اللغة العربية قبل تطبيق 

  .)learning community( تعلم ا�تمع

   



 ل 
 

صل السابع ىف املدرسة نتائج تعلم تالميذ ىف الف تصنيف أنواع .٧جدول 

تطبيق  بعداحلكومية مأرنج بانكيف ىف تعلم اللغة العربية الثانوية  

  .)learning community( طريقة تعلم ا�تمع

  الطبيئية ختباراإل .٨جدوال 

 ةاملراقبة والطبق ةس التالميذ نتائج تعلم الطبقالتجانإختبار  .٩جدوال 

   التجريبة.

نتائج تعلم تطبيق طريقة تعلم ا�تمع فعال وارتفاع فرضية اختبار  .١٠جدوال 

الثانوية احلكومية  يف الفصل السابع ىف املدرسة التالميذ العربية اللغة

  بانكيف.

    



 م 
 

  تجريد البحث

    مرمي كومسوات وحيو:   اسم الكاتب

  ٢٠٢٠٠١١٠٠٣٠:   الرقم اجلامعي

 LEARNINGتمع فعالية تطبيق طريقة تعلم ا�  :  عنوان الرسالة

COMMUNITY)( يف رفع نتا ئج تعلم اللغة العربية لدى تالميذ

 الفصل السابع يف املدرسة الثانوية احلكومية مأرنج بانكيف.

 LEARNINGتمع فعالية تطبيق طريقة تعلم ا�عن هذه الرسالة تبحث 

COMMUNITY)( اللغة العربية لدى تالميذ الفصل السابع يف يف رفع نتائج تعلم

ة هلذه الرسالة هي: ي. املشكالت الرئيساملدرسة الثانوية احلكومية مأرنج بانكيف

درسة الثانوية كيف تكون نتائج تعلم تالميذ ىف الفصل السابع ىف امل )١(

 ،العربية قبل تطبيق طريقة تعلم ا�تمع احلكومية مأرنج بانكيف ىف تعلم اللغة

كيف تكون نتائج تعلم تالميذ ىف الفصل السابع ىف املدرسة الثانوية و  )٢(

 ، احلكومية مأرنج بانكيف ىف تعلم اللغة العربية بعد تطبيق طريقة تعلم ا�تمع

ىف الفصل تالميذ  تعلم نتائجتطبيق طريقة تعلم ا�تمع فعالية ىف رفع هل  )٣(

  .السابع ىف املدرسة الثانوية احلكومية مأرنج بانكيف

باملدرسة  السابع فصلتالميذ ال بعضا�موع الكلي يف هذا البحث هو         

 (أ) السابعالفصل هو  . والعينة النموذجيةالثانوية احلكومية مأرنج بانكيف

ىف مةستخداملأدوات البحث .  ٢٥عددهم   (ب)السابعوالفصل ٢٦عددهم 



 ن 
 

الوصفي  التحليلوطريقة حتليل املواد هو  البحث هو جتربة نتائج تعلم .

  التحليلي. االستداليلئي اإلحصا

تعلم يف املتوسط  يجةنتكانت   وصفيال على نتائج حتليل البيانات ابناء

و نتائج  املتوسط ٧١،٢٣اللغة العربية قبل تطبيق طريقة تعلم ا�تمع هو 

أما  . ٧٣،١٦املتوسط تعلم اللغة العربية بعد تطبيق طريقة تعلم ا�تمع هو 

= sig ٠،  ٠،٠٥ =درجة الداللة <٠،١٦٦= sig االستداليل يدل احلصول التحليل

 ية) فعالlearning communityطريقة تعلم ا�تمع ( ٠٥ ،٠ =درجة الداللة <١٥٦،

يف املدرسة الثانوية الفصل السابع  لتالميذ العربية نتائج تعلم اللغةوارتفاع 

  .احلكومية مأرنج بانكيف
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  الباب األول

 مقدمة

  خلفية المشكالت: األولالفصل 

إلنسان بينهم ، ومل تكن الرتبية لتصال تربية الفرد منذ معرفته لال كانت       

  ١لفظيا وغري لفظي. بدون ان يواصله اللغة. ولتصال سواء كان

ألن الرتبية وسيلة لنجاح ىف حياته ، ال ميكن تفريقهما والتعليم اإلنسان         

لتطوير حيوي  دور مااملستقبل. وأعطى للناس عقال للتفكري. والرتبية والتعليم هل

نوعية املوارد  وتطوير لتحسني هو وسيلة ، كما أن التعليم من الوطنية ةحيا

  ٢البشرية.

أساسية لتوجيه حياة إلنسان املستقبل، ألن التعليم  الرتبية والتعليم عمدة       

يكون موجها إىل إعداد املتعلمني للمشاركة يف املستقبل دائما. لذالك، فإن 

تطوير الوسيلة التعليمية هو شرط  من الشروط األساسية لتوجيه املستقبل مع 

  ٣مجيع الفرصة والتحّديات.

                                                             
١Syaiful Bahri Djamarah. Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif Suatu 

Pendekatan Teoritis Psikologis(Cet. III;Jakarta:Pt . Rineka Cipta,٢٠٠٥), h. ٢٢. 
٢Depdiknas. Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional: UU RI No. ٢٠ tahun 

٢٠٠٣(Bandung:Fokus Media, th.), h.٣٨. 
٣ Depdiknas. Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional: UU RI No. ٢٠ tahun 

٢٠٠٣(Bandung:Fokus Media, th.), h.٣٨. 
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سان، لوجود التعليم ميكن لكل التعليم مهم جدا لكل إنفإن فلذالك،         

اإلسالم حث على التعلم ألمته.  نظرا إىل كثرة ىف إنسان أن يتطور إمكانه.  و 

  كما يلى: آيات من القرآن الكرمي حتث فضائل لطلب العلم.

) إقرأ وربك األكرم ٢خلق اإلنسان من علق ( )١إقرأ باسم ربك الذى خلق (

  )٥- ١( العلق:  ٤.)٥) علم إلنسان مامل يعلم (٤) الذى علم بالقلم (٣(

عن الرتبية  ٢٠٠٣لعام  ٢٠ندونسيا الرقم إ كما ىف دستور لدولة

  : ١  الفصل ١احلكومية الباب 

عملية التعلم ليكون التعلم و متعمد لتوجيد جّو و  حماولة واعية التعليم هو

، وعفة الدينية الروحية قوةالله  إمكاناته كي يكون على تطوير نشاطا للمتعلمني

  ٥النفس، والذكي، واألخالق الكرمي.

 .أنفسهمم من إمكان ومهارات  تطوير مالديه التالميذ يمكنف تعليملول

احلقائق البد  هي جمموعة من التعليم غالبا بأن الرأي مازاليف إندونيسيا  الرتبيةو 

 للمعلومات كمصدر أساسي على املعلم تركز ال تزالحفظها، ومنهج الدراسة 

  التدريس . اسرتاتيجيات يف رئيسية خنبة تكون اخلطابة وطريقة

                                                             
٤
 Al-Qur’an. Surah Al-Alaq: Ayat ٥-١. 

٥
Depdiknas. Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional: UU RI No. ٢٠ tahun 

٢٠٠٣(Bandung:Fokus Media, th.),h.٥. 
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أن التعليم ال يزال بوكان تدريس اللغة العربية توجد غالبا يف املدارس     

(احلقائق) بدون إعطاء الفرصة يسيطر عليها املدرس. يأمر التالميذ أن حيفظوا 

املدرس يعطي على  إناخلطابةحيث  طريقة هنا هي اسرتاتيجية حلّل مشكال�م.

عن  املادة ، مث إعطاء مثال وإعطاء الواجبات. هذا من شأنه أن يوحي  فهم

تالميذ فقط "رشوة" دون أن يعطيهم الفرصة للحصول على حل مشكال�م 

  يواجهوها.فيما خاصة 

البارزة اليت تواجه تالميذ عند تعلم اللغة العربية يف املدرسة املشاكل 

ميذ على قهم املواد الثانوية احلكومية مأرنج بانكيف هي مستوي قدرة التال

طريقة اخلطابة حىت يكون الطالب  يستعملونمن املدرسني مازالوا  رياملختلفة وكث

  يشعرون بامللل أحيانا وال يهتمون مادة  درسهم.

م ال ينّشط ياستعراض أن الطريقة اليت يطبقها املدرسون يف التعل نظرا إىل

ادة غري واضح ومل يفهموها املادة إن كانت امل عنالتالميذ يف اتيان السؤال 

  له تبليغ أفكاريهم. ويصعب

يؤدي إىل نتيجة بسيطة حصل �ا التالميذ إن   الطريقةو التعليم �ذه 

طابة فقط ألن ليس هناك اشرتاك بني كان التدريس يطبقها املدرس بطريقة اخل

الطالب بعضهم بعضا. ومن هذه املشكلة أرادت الباحثة أن جترب طريقة 

 LEARNING)طريقة تعلم ا�تمع جديدة لتدريس اللغة العربية وهي 
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COMMUNITY إىل التالميذ له شجاعة لتبليغ أفكارهم وجييب ما  يرجو). و

  وهلا ترقية يف نتيجة التدريس بعد تطبيق هذه الطريقة. التعلمسأهلم 

ة تعلم ا�مع. قالباحثة تطبيق طري تعلى شرح ما سبق، فأرادا بناء

ني التالميذ تقوم على التعاون اجلامعي ب تعليميةطريقة تعلم اجلمع هي عملية 

آخر، مبني التالميذ مع مدرسهم وبيئتهم، وهذا ما أل مع غريه من التالميذ

  ٦مى تعلم ا�تمع عندما أضيف إىل عملية التعلم على التعاون الشامل.يس

 ذيإتصال التعلم ال ةصور بوتطبيق طريقة تعلم ا�تمع يف الفصل متعلق 

لديهم من املهارات والكفاءة املهنية ماطبق به املدرس . ومطلوب من املدرسني 

للمدرسني لتطوير االتصاالت (التفاعل)، والذي هو منوذج من االتصاالت اليت 

، أو بالعكس، ولكن تدل أيضا إىل عالقات والتالميذليس فقط بني املدرسني 

  ميذ مع التالميذ اآلخرين.التالبني تعلم الالتواصل 

  البحث : مشكالتثانيالفصل ال

كالت ىف هذا البحث شمن اخللفية السابقة فامل ما تقدمعلى  اءبنا    

  هي: 

                                                             
٦ Rusman. Model-Model Pembelajaran;Mengembangkan Profesionalisme 

Guru.(Cet. III; Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,٢٠١٠),h. ١٩٥. 
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 تالميذ ىف الفصل السابع ىف املدرسة الثانوية   للكيف تكون نتائج تعلم  .١

احلكومية مأرنج بانكيف ىف تعلم اللغة العربية قبل تطبيق طريقة تعلم 

  ا�تمع؟

املدرسة الثانوية تالميذ ىف الفصل السابع ىف للكيف تكون نتائج تعلم  .٢

احلكومية مأرنج بانكيف ىف تعلم اللغة العربية بعد تطبيق طريقة تعلم 

  ا�تمع؟

   ىف تالميذ لال تعلم نتائجىف رفع  فعالية هلا تطبيق طريقة تعلم ا�تمعهل  .٣

 الفصل السابع ىف املدرسة الثانوية احلكومية مأرنج بانكيف؟   

  معاني الموضوع حثالث : توضيالفصل ال

رفع نتائج  يف فعالية تطبيق طريقة تعلم ا�تمذه الرسالة هو" هلفا املوضوع 

تعلم اللغة العربية لدى تالميذ الفصل السابع يف املدرسة الثانوية احلكومية مأرنج 

  بانكيف".

لإلبتعاد عن سوء الفهم ملعىن املوضوع ىف هذا البحث �تم الكاتبة شرح 

 ية:  املصطاجلات اآل ت

تطبيق تعلم ا�تمع هو عملية التعليم اليت يعمل فيها ا�موعات الصغرية.  .١

وينقسم املدرس التالميذ إىل جمموعة صغرية وا�موعة الصغرية تكون من 

 الطالب االذكياء والطالب الضعفاء. 
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نتائج تعلم اللغة العربية هي درجة حصل �ا هذااجراء جتربة اإلمتحان بعد  .٢

 تطبيق طريقة تعلم ا�تمع. 

  : أهداف البحث وفوائده  رابعالفصل ال

 أهداف البحث   -  أ

السابع ىف املدرسة  لدى تالميذ الفصلتعلم اللغة العربية ملعرفة نتائج  .١

 قبل تطبيق طريقة تعلم ا�تمع.   نوية احلكومية مأرنج بانكيفالثا

السابعة املدرسة  ميذ الفصللدى تال تعلم اللغة العربيةملعرفة نتائج   .٢

 الثانوية احلكومية مأرنج بانكيف بعد تطبيق طريقة تعلم ا�تمع.

 لدى تالميذ الفصلفعالية طريقة تعلم اجلمع ىف رفع نتائج تعلم  ملعرفة .٣

 ومية مأرنج بانكيف.السابع ىف املدرسة الثانوية احلك

  فوائد البحث - ب

اليت ميكن اجلديدة  اثرتقية معرفتهم يف األحبسيساعد الطالب ل .١

 التالميذ. استخدامها

سيساعد التالميذ يف ترقية ما هلم من كفاءة احملادثة سواء أكان يف حرم  .٢

 املدرسة أو يف املسكن أو غري ذلك.
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  ترتيب الرسالة الخامس : أساس الفصل

 LEARNINGتمع فعالية تطبيق طريقة تعلم ا� الرسالة حتت املوضوع "هذه 

COMMUNITY)(  يف رفع نتا ئج تعلم اللغة العربية لدى تالميذ الفصل السابع يف

 مخسةلى عهذه الرسالة  " وحتتوياملدرسة الثانوية احلكومية مأرنج بانكيف.

هو املقدمة،  ول. الباب األمتتابعة، تندرج حتت كل باب منها فصول أبواب

من ستة فصول ويكون لكل فصل منها مبحث خاص. فالفصل فيها تكون تو 

 مشكالت البحث،ويليه  ت،األول خيتص باحلديث عن خلفية املشكال

وأهداف البحث وفوائده وينتهى بأساس ترتيب  ،املوضوع وتوضيح معاين

  الرسالة.

 ةه الباحثتوصلأالدراسة املكتبية، فقد  هافي ةقدم الباحثيف ،وأما الباب الثاىن

 ،تعلم ا�تمع تعريفعن الفصل األول يف  ، ويبحثمتتابعة لو فص أربعة إىل

  .نتائج تعلم ، مزايا وعيوب تعلم ا�تمع ، اخلطوات لتطبيق طريقة تعلم اجلمع

ي حيث يتحدث فيه عن والباب الثالث يبحث عن طريقة البحث العلم

ي، أدوات البحث العلم ، طريقة مجع املواد،والعينة املنموذجيةا�موع الكلي 

  وطريقة حتليل املواد.
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إىل أربعة فصول  ةه الكاتبتصلأو  نتائج البحثوأما الباب الرابع فيبحث عن 

املدرسة الثانوية احلكومية حدث يف كل فصل منه حملة عامة عن تي، حيث ةمتتابع

فيها. والفصل الثاين يتحدث عن بع السافصل حوال تالميذ الأو مأرنج بنكيف 

احلكومية مأرنج  صل السابع ىف املدرسة الثانويةتالميذ ىف الفالنتائج تعلم 

والثالث يتحدث  بانكيف ىف تعلم اللغة العربية قبل تطبيق طريقة تعلم ا�تمع

احلكومية مأرنج  صل السابع ىف املدرسة الثانويةنتائج تعلم تالميذ ىف الف عن

الرابع يف الفصل مث  تطبيق طريقة تعلم ا�تمع بعدبانكيف ىف تعلم اللغة العربية 

  . تالميذ  تعلم نتائجىف رفع  تطبيق طريقة تعلم ا�تمع فعاليةيتحدث عن 

إىل  ةه الباحثتوصلأفيه اخلامتة و  ةقدم الباحثنوأما الباب اخلامس، ف

  املقرتحات.و قدمت يف كل فصل منه اخلالصات فصلني، حيث 
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  الباب الثاني

  الدراسة المكتبية

 تعريف تعلم المتجمعالفصل األول : 

، الطريقة أصلها ١تربويّا بأ�ا أيسر السبيل للتعلم والتعليم يطريقة : ه

الطريقة هي اآللية اليت خيتارها املعلم لتوصيل احملتوي  يطرق. –من أوزان طرق 

  ٢.وحتقيق االهداف

التعلم اليت نتيجة التعلم حصل عليها من طريقة تعلم ا�مع  هي طريقة  

نتائج التعاون من اآلخرين. ونتائج التعلم حيصل من "مقامسة" بني االصدقاء 

يف املادة.  ااملادة والذين مل يفهمو  اوبني ا�موعات، وبني التالميذ الذين فهمو 

مع يكون هناك اتصال بني توجيهان أو أكثر من ا�موعات اليت تتعلم ا�

 ٣ ت يف التعلم االتصاالت يف التعلم.شارك

ا�مع أن نتائج تعلم حيصل من التعاون بني الطالب.   تعلمواملطلوب من 

كما أن األغراض من تعلم ا�مع، أن النتائج  احملصول عليها من التعاون مع 

                                                             
١
  .٢٣دكتر عبد المنعم، طرق تدریس اللغة العربیة (القاھرة : دار غریب) ص.   

  
  .  ٢٤، ص.استراتجیة التدریس المتقدمةعبد الحمید حسن شاھین.  ٢

٣ Muh.Rapi. Pengantar Strategi Pembelajaran  (Cet.I; Makassar: Alauddin 
University Press, ٢٠١٢), h. ١٤١. 
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اآلخرين ومقامسة بينهم،. ويعود الطالب على تعلم التعاون واالستفادة من 

  .أصدقائهم

كبري يف تطوير التالميذ عند   أثرهلا  عند التعليم الفصليف  للتعلم تمعا�

يف الفصل وممتعالوجود تعلم ا�مع جيدا وأخريا لنيل أهداف التعليم. التعليم. 

 أن يكون هناك خصائص اإلجيابية املتنوعة مثل : البد

   لبعضهم بعضا الذين يهتمون بني األفراد اإلتصال .١

 التالميذنتائج تعلم  يف ااملدرس إرتفاع يرجو .٢

 تعلم النشاط يف التعليمالعملية  .٣

 بيئة تعليمية إجيابية. .٤

التعلم من األنشطة بعضها ببعض ميكن أن حيدث إذا مل يكن هناك 

 ناس،احلزب املهيمن يف البالغ، أي حزب غري راغبة أن نسأل، ليست هناك 

يعتقدون األكثر معرفة، كل تلك على استعداد لالستماع إىل بعضنا البعض. 

جيب على كل طرف أن يشعر أن اجلميع لديهم املعرفة واخلربة أو املهارات اليت 

  ميكن تعلمها خمتلفة.

  معتجمطريقة تعلم المبادئ الفصل الثاني  : 

صل عليها من نتائج التعاون من حيالتعلم  جائنتيف األساس   .١

 .اآلخرين
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اذا كان هناك األحزاب الذين يقدمون وتلقى املعلومات مث هناك  .٢

 تقاسم.

 .مع يكون هناك اتصال بني توجيهان أو أكثرتتعلم ا� .٣

اليت فيهم ان ندرك ان املعرفة واخلربة واملهارة ا�تمع عند كل حزب يف  .٤

  .معتتعلم ا�مفيدة لألخرين مث هناك 

   معتجمطريقة تعلم ال لتطبيق الخطوات:  لثالفصل الثا

  . ينقسم الطالب اىل أربع فرق ١

  . إعداد مادة الدراسة٢

  بحث مادة الدراسة.ل. إعطاء الفرصة إىل كل فرقة ٣

  نتائج امام الفصلالتبادل . لكل فرقة تقوم ب٤

  . إعطاء الوقت حملاورة٥

  .  يعمل تثمني يف نتائج٦

  ٤.  يعمل التعلم بدعاء.٧

  

                                                             
  

٤
 Nurul Fatmawati.:Pengaruh Penerapan Metode Learning Community Terhadap 

Prestasi Belajar Siswa Kelas VIII di SMP Negeri @Kartasura"(Skripsi Sarjana,fakultas 
Keguruan dan IlmuPendidikan,Universitas Muhammadiyah Surakarta,٢٠٠٨), h.٢٩ 
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  تعلم المجتمع : وعيوب مزايا:  ربعلالفصل ا

   مزايا  - أ

 أنه يعطي الفرصة للطالب ىف استخدام املهارات لطرح السؤال  .١

 ومناقشة مشكلة .٢

أنه يعطي الفرصة للطالب لتقدمي مزيد من األحباث املكثفة على   .٣

 القضية أو املشكلة

 ميكن تطوير املواهب القيادية وتعليم مهارات املناقشة.  .٤

الفردية،  للطالبمعلم إليالء املزيد من االهتمام فهو يسمح لل .٥

 .التعلم احتياجات وكذلك

يتم جمد الطالب بنشاط أكرب يف دروسهم وهم املشاركة بنشاط   .٦

 أكرب يف املناقشة.

ميكن أن توفر فرصة للطالب لتنمية شعور االحرتام والشرف  .٧

 ٥الشخصي من صديقه، واحرتام آراء اآلخرين.

هنا ينصح للتالميذ أن ف، مزايا من طريقة التعلم ا�تمع وبالنظر إىل         

قادرين على حل  اناشيطني يف املناقشة، فإنه يعّلم للتالميذ لتكونو  ايكونو 

القيادية وميكن أيضا تنمية شعور االحرتام املتبادل  املواهباملشكالت، ولتطوير 

                                                             
٥ Rostiyah.Startegi Belajar Mengajar.(Cet.Jakarta: PT. RinekaCipta,٢٠٠١),h.١٧ 
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ليتعلموا جيدا بتظبيق واحرتام رأي أصدقائه، ونصح للمعلمني مراقبة الطالب 

  طرق التدريس.

  عيوب -ب 

ادرون على قيادة باقتدار غالبا ما ينطوي على التعاون فقط للطالب أل�م ق .١

 أقل منهم.وتوجيه 

ترتيب اجللوس متفاوتة وأساليب يكون  هذا األسلوب يف بعض األحيان  .٢

 التدريس خمتلفة.

جمموعة أو العمل جناح هذه الطريقة يعتمد على قدرة الطالب على قيادة  .٣

 ٦وحده.

ولو كانت يف هذه الطريقة  يعين تعلم ا�تمع من الضعف و العيوب، 

هذه الطريقة بنجاح وسهولة يف تطوير نظم التعلم  وميكن ايضا  تلكن اعترب 

   للتالميذ على أن يصبحوا أكثر نشاطا يف مناقشات الفصل.

 تعلمالنتائج :  خامسالفصل ال

بناء على ٧التالميذ بعد إستالمهم مادة تعلمية. قدرةنتائج التعلم هي 

طريقة التعريف السابق فيعرف املوضوع بطريقة على استعداد للعمل هي 

                                                             
٦
 Rostiyah.Startegi Belajar Mengajar.(Cet.Jakarta: PT. RinekaCipta,٢٠٠١),h.١٧. 
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مستخدمة يف تدريس اللغة العربية بأغراض ترقية مهارة  وإستطاعة التالميذ بعد 

 إستالمة مادة تعلمية.

أحد  قام �اإنه حماولة  يقول) (Slametoأما  التعليم فكان سلميتو  

للحصول على تغيري السلوك واألخالق كله من أثر مايراه ويسهمه مما حولة من 

التعليم هو عملية تغيري السلوك النفسي عن طريق  احوال البيئة . وقال جاميس

  التدريبات والتجربيات.

من الناحية األخري التعلم عملية من احملاوالت اليت مير �ا الشخس إىل 

  اجلديدة من التجرية الىت وجدها ىف البيئة احمليطة به.تغيري األخالق 

  التعريفات األخري من التعلم:

سية من املواقف مع خهو تغيريما ىف الش التعلم )(Morganقال مرجان 

  ٨جابة احلياوية.تالنفس ويكون رمزا جديدا ىف االس

الدرس هو السلوك املقرر من نتيجة  )(Witheringtonقال ويرتجنتون 

  التجربة السابقة.

حيدث إذا كان اجلوا الدافع مع الذكر يؤثر يف نفوس التال ميذ  وه التعلم 

  ٩حىت يتغري موقفهم توقيتا من قبل ان ميروا باجلو وبعده.

                                                             
٨
 M.Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan, (Cet.XIII, Bandung; PT Remaja 

Rosdakarya,١٩٩٨),h. ٨٤ 
٩
 Tim Penghimpun Redaksi Sinar Grafika, Undang-Undang Guru Dan Dosen, (UU RI 

No.١٤ Th.٢٠٠٥) Pasal ١٠ (Cet, ١; Jakarta: Sinar Grafika,٢٠٠٨), h.٥٦ 
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إن اجراء درجة درس تؤثر فيها عدة عوامل. والعوامل الىت هلا أثر ىف 

خلية وهي العوامل الىت التعلم بوجه عام تنقسم إىل قسمني واحدمها العوامل الدا

تصدر من نفس املتعلم وآخرها العوامل اخلارجية وهي العوامل الىت توجد خارج 

  املتعلم.

 العوامل الداخلية )١

العوامل الداخلية هي العوامل الىت تصدر من نفس التالميذ. أما اليت تؤثر 

  العوامل الداخلية فكما يلى:

 النشأة والنمو .١

 اءالذك .٢

 التدريب واملراجعة .٣

 املوهبة .٤

 الرغبة .٥

 العوامل الخارجية)   ٢

العوامل اخلارجية هي العوامل الىت توجد خارج التالميذ. قال سلميتو 

(Slameto) ١٠ميذ فيما يلى:اليت تؤثر التال هي إن العوامل اخلارجية  

 األسرة  .١

 املدرس وطريقة التدريس .٢

                                                             
١٠ Slameto, Belajar dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhinya, (Cet.٤, Jakarta; 

Rineka Cipta,٢٠٠٢) h.٦٠. 
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 الوسائل التعليمية  .٣

 التشجيع والدافع .٤

 البيئة والفرصة .٥

ما حصل من  هو أن نتائج التعلم قبل اللغة االندونيسيةويف قاموس 

التعلم هي قدرات  نتائجأن  )Sudjanaالكسب واجلهد. و عند سجان (

 ١١الشخص بعد اجراء جتربة التعلم.

نتائج التعلم هي كل نشاط القياس، وإدارة، والتفسري، واحلكم الختاذ و 

لتحقيق التعلم نتائج اليت حصلت التالميذ قرارات بشأن مستوى نتائج تعلم 

 ١٢أهداف التعلم.

نتائج  إىل أنالباحثة  فيستنتج، التعلم  نتائج من التعريقات السابقة عن

 هو�ذ. اليت حتققت يف عملية التعلم التالميذ هي نتائج ودرجة حصل �ا التعلم

الدروس، وميكن  فهم مدىما  علي النتيجة ميكن للمدرسني حتديد الطالب

 التعلم. أثناء الطالباجتهادات وقدرات و  مهارات أيضا نظر إليه من

  

 

                                                             
١١

 Sudjana, Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar (Cet. IV; Jakarta: Rineka 
Cipta,١٩٩٩), h. ٢٢. 
 

١٢
Oemar Hamalik. Kurikulum dan Pembelajaran (Cet. V;Jakarta: PT. Bumi 

Aksara,٢٠٠٥), h. ١٥٩. 
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  الباب الثالث

  مناهج البحث

  والعينة النموذجية الفصل األول: المجموع الكلي

 ا�موع الكلي  )١

  عند سحرسيمي اركنتو ا�وع الكلي هو: 

Populasi adalah keseluruhan subyek atau sumber data 

penelitian apabila peneliti ingin meneliti semua elemen yang ada 

dalam suatu wilayah, maka penelitiannya merupakan penelitian 

populasi. ١ 

املعىن:ا�موع الكلي هو كل ما يكون مصدر من املواد للبحث 

العلمى إذا اراد الباحثة أن يبحث العناصر املوجودة يف 

  الوالية فيكون ما حبثه البحث الكلي. 

  ويرى سوغيونو رأيا آخر يف ا�موع الكلي، ققال: 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari 

obyek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian di tarik 

kesimpulannya. 

                                                             
١
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Cet, I; Jakarta: Rineka Cipta, ١٩٩٢), h. 

١٠٢. 
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والية تعميم تتكون من موضوع البحث له كمية وخصيصة املعىن:

  ويليها سحب االستنباط. لدراستها ةأثبتها الباحثمعينة 

 العينة النموذجية )٢

  ن العينة النموذ جية هي: إقال سوغيونو 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut.٢ 

أجزاء ا�موع الكلي الذى  املعىن:العينة النموذجية هي جزء من

  به. متتاز 

  العينة عند سوحرسيمي أريكنتو هي:

Sebagian  atau wakil dari populasi yang akan diteliti 

و يف تعيني عدد املعىن: جزء أو نائب ا�موع الكلي املراد حبثه

مصدر املواد أو عدد التالميذ الذين نأخذ منهم العينة 

  النموذجية فقال سحرسيمي اركنتو فيما يلى: 

Apabila subjeknya kurang dari seratus orang, lebih baik diambil semuanya 

sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi dan apabila jumlah 

subjeknya lebih dari seratus orang, maka dapat diambil antara ٣٠-٢٠٪ atau lebih 

sebagai sampel.٣ 

                                                             
٢
 Sugiyiono, Metode Penelitian Pendidikan,( Cet.XII; Bandung:CV.Alfabeta,٢٠١١), 

h١١٨-١١٧. 
 
٣
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Cet, I; Jakarta: Rineka Cipta, ١٩٩٢), h. 

١٠٩-١٠٨  
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املواد أقل من مائة شخص فهو األفضل إذا كان مصدر      املعىن:

أن أحد كلهم ويكون البحث حبث العدد أو ا�موع 

الكلي. وإن كان عدد مصدر املواد اكثر من مائة شخص 

فعلى األحسن أن خيتار منهم بني عشرين يف املائة إىل 

  ثالثني يف املائة فأكثر ليكون العينة النموذجية.

 اتطريقة جمع المعلومالفصل الثاني : 

نتائج  اختبار يف شكل التعلم من خالل توفري البيانات البحثية مجع ويتم

  إمتحان حتريري.

 :على النحو التايل العربية هي اللغة خطوات اختبار نتائج إعداد

 مرحلة اإلعداد  )١

 .إعداد مادة اإلختبار نتائج تعلم اللغة العربية  . أ

قياس مستوى اللغة العربية ل نتائج تعلم بنود االختبار إعداد  . ب

تالميذ الفصل السابع ىف املدرسة الثانوية لخمرجات التعلم  حتقيق

 مأرنج بانكيف.

 مرحلة تنفيذ  )٢
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 والطبقة فئة عنصر التحكم مهاموعتني، االختبار � إعطاء  . أ

 نفس املستوى من من الطالب يف نتائج تعلم لتحديد التجريبية

 .بعد العالج املواد إتقان

  لتحديد مستوى جناح تعلم الطالبستخدام ورقة املراقبة إ  . ب

  

 أدوات البحث العلميالفصل الثالث:  

 تعلمالتجربة نتائج    

 لقياس املستخدمة البحث أداة هي العربية اللغة نتائج تعلم اختبار

 إتقان تقيس نتائج تعلم ختبارإو  .األخري ختباراإل بعد املعرفية جماالت مستوى

  .املعرفية جمال يف الفردية هاراتامل

  :نتائج تعلم جتربة يف تستخدم الىت أدوات ومن

t=
�̅١���٢

�
١

�١
�

١

�٢

�	���  

Dimana: 

�̅١     =    Mean Skor tertinggi 

�̅٢								�				����	����	�������ℎ 

����				�   Varians gabungan 

		n١		 =    Jumlah sampel skor tertinggi 

		n٢	  =     jumlah sampel skor terendah.
٤ 

    ألفا (فورموال) رموز يتم تنفيذ اختبار املوثوقية باستخدام 

                                                             
٤  Sugiyiono, Metode Penelitian Pendidikan,( Cet.XII; Bandung:CV.Alfabeta,٢٠١١), 

h.١٨١. 
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r١١	 = �
�

��١
� (١−

∑ ٢��

�١
٢ ) 

 

Dimana: 

		r١١	 = Realibitas Instrumen 

  k     =  Banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

∑ ٢��  = jumlah variansi butir 

�١	
٢ = Varians total. 

 

 

 طريقة تحليل الموادالفصل الرابع : 

 كميا الطالب واستجابات املالحظات نتائج من البيانات حتليل مت وقد

  االستداليل. إحصاء و الوصفي اإلحصاء باستخدام

 الوصفي التحليل .١

  :يوات ىف تركب نتائج البحث هطخ   

 :خبطوات تردد   توزيع جدوال يركب  . أ

    الفاصلة مجلة عدة - 

� = ١+ ٣,٣٢٢���	� ……… ٥ 

Keterangan: 

 

K =  jumlah kelas 

N =  jumlah seluruh variable yang diamati 

 Rجمموعة من البيانات  ةعد - 

� = ����	�������� − ����	�������� ……… ٦ 

  

                                                             
٥ Soegyarto Mangkuatmodjo. Pengantar Statistik (Cet. I; Jakarta: PT. Rineka 

Cipta,٢٠٠٣), h.٣٦. 
٦ Muhammad Arif Tiro, Pengenalan Biostatistika (Ed,II; Makassar: Andira Publisher, 

٢٠٠٨),h.٥٤. 
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 عدة طول الفصل - 

� =
�������

�����ℎ	�����
……… ٧ 

  عدة مبعدل  - 

�̅=
∑��

�
……… ٨ 

����������: 

�̅                  =       rata-rata 

∑��														=       jumlah perkalian f dengan x 

�																			 =        jumlah responden 

  يعد احللوان مبعدل برموز:   . ب

� =
�

�	
X ١٠٠٪ 

Dimana: 

P= Angka Presentase 

F= Frekuensi yang dicari presentasenya 

N= Banyaknya sampel responden   

 اىل الطالب عليها احلصول مت خام نتائج تعديل يف يستخدم الذي املبدأ   

 .احملددة اإلجرءات يتبع الطالب امتصاص معدل لتحديد القياسية نتائج

  جدول

                                                             
٧
 Sugiyono , Statistika untuk Penelitian (Cet. III; Bandung : Alfabeta , ٢٠٠٠), h.٢٩. 

٨ Bambang Soepeno, Statistik Terapan dalam Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan 
Pendidikan (Cet. I; Jakarta: Rineka Cipta , ٢٠٠٢), h. ٢٣ 
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  : الطلبةكما يلي تعليم نتائج تصنيف مبادئ

Kategori  Interval Nilai  No  

Sangat Rendah  ١  ٣٤-٠  

Rendah  ٢  ٥٤-٣٥  

Sedang  ٣  ٦٤-٥٥  

Tinggi  ٤  ٨٤-٦٥  

Sangat Tinggi  ٥  ١٠٠-٨٥  

Sumber: Standar yang ditetapkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 

 التحليلي االستداليل اإلحصاء .٢

 صياغة إلجابة و إلختبار تستخدم التحليلي االستداليل اإلحصاء

 تالميذ  نتائج تعلم رفع ىف فعالية تمعا� تعلم طريقة تطبيق هل ,الثالثة املشكلة

  بانكيف؟ مأرنج احلكومية الثانوية السابع بااملدرسة الفصل ىف

�١	من البيانات  معايري = إلختبار  فرضية اليت مت احلصول عليها�٢

، وميكن حسابه عن طريق رموز (معادلة) Fاإلفرتاض يستخدم اإلحصائية 

 .التالية

F=
�١

٢

�٢
٢ 

Keterangan: 

S١
٢ 	= Variansi posstest kelas eksperimen 

S٢
٢ 	= Variansi	posstest	kelas	kontrol 

n١   =  Jumlah sampel penelitian kelas eksperimen 

n٢ 		= Jumlah	sampel	penelitian	kelas	kontrol٩ 
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اليت تتضمن الرتدد  البيانات انتشار املتغريات استنادا إىل جدول يتم حساب

 اما رموز املتخدمة كما يلي: .الفاصلة الطبقةعالمات و 

�٢ =
∑ ��	(�� − �)���٢�
��١

� − ١
 

Keterangan: 

�٢ = 	Variansi 

�̅ =     Rata-rata  

Fi =    Frekuensi yang sesuai dengan xi 

n =     Ukuran sampel 

Xi =   Tanda Kelas interval  

  :هي كما يلي فعاليتهاعايري ملاأما بالنسبة 

S١مىت  .١
٢ > S٢

 نتائج تعلم رفع ىف فعالية اجلمع تعلم طريقةهي  ،٠ <F أو ٢

 مأرنج احلكومية الثانوية السابع بااملدرسة الفصل ىف تالميذ 

 بانكيف؟

S١مىت   .٢
٢ ≤ S٢

نتائج  رفع ىف فعالية اجلمع تعلم طريقةهي  ،٠ ≥F أو٢

 مأرنج احلكومية الثانوية السابع بااملدرسة الفصل ىف تالميذال  متعل

  .بانكيف

 

                                                                                                                                                             
٩ M.Iqbal Hasan. Statistik inferensial. (Cet. I; Jakarta: PT. Bumi Aksara, ٢٠٠٢), h. 

١٨٣. 
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  الباب الرابع

  نتائج البحث

الثانوية الحكومية مأرنج عن المدرسة  عامة الفصل األول: لمحة

  .فيهافصل السابع تالميذ الوأحوال  بانكيف

 لمحة قصيرة )١

رتبية ال املؤسساتمنهم  ىاحدسة الثانوية احلكومية بانكيف هو مدر 

اسم  تذكر نتقالإ. مدرسة الثانوية  هو  MTsر اختصبادرجة الوسطى األول 

 جلمهورية الدينشؤون  وزيرقرار من  بناء على .٤سنة   PGA الدين معلمتعليم 

إعادة تسمية مدرسة الثانوية احلكومية مأرنج   ،١٩٨٧ سنة ١٦رقم  اندونيسيا

  .بانكيف

 من  ١٩٧٩،ىف سنة  ةوزارة الدين اجلمهورية اإلندونسيبناء مرسوم 

PGAN اىل.MTsN ١٩٧٩أبريل  ١٠هو حممد سواوي يف تاريح  بقيادة أوىل 

مدرسة الثانوية بقيادة ١٩٩١ - ١٩٨٤. مث يف سنة ١٩٩١جوين  ١حىت 

.احلاج.م.ردوان باستبدال الدكتورندوس تورندوس .احلاج.م. نثريكتوتو. مث الدك
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- ٢٠٠١) و باستبدال الدكتورندوس شهر الدين (٢٠٠١- ١٩٩١روف(مع

 الدكتورندوس.حممد أفهر حىت األن.)، وبعد ذالك ٢٠٠٩

 أحوال المدرسين )٢

  ١جدوال 

للعام بانكيف مأرنج أحوال املدرسني يف املدرسة الثانوية احلكومية 

 ٢٠١٤- ٢٠١٣الدراسي 

 الرقم اإلسم

 ١ الدكتورندوس. حممد أفهر ب.، س.بد.

.احلاج.عبد.حافد ح.،م.أ.الدكتورندوس  ٢ 

 ٣ أملدين، س.بد.، م.أ.

 ٤ الدكتورنداة.نورعني

 ٥ حممد.أنوار م، س.بد. 

احلاج. شوعيب طهري الدكتورندوس.  ٦ 

 ٧ الدكتورنداة. ست سلمي

 ٨ احلاجة .سي. نسرية، س.أج.
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 ٩ �تري، س.بد.

 ١٠ الدكتورنداة. احلاجة.ست امرية

 ١١ الدكتورنداة. حليجة

 ١٢ مولتزم، س.أج.

 ١٣ حمم.أدنا، س.أج.

 ١٤ حيايت ، س.أج.

 ١٥ روسليين، س.أج.

 ١٦ ست نور ّأسيأة، س.بد.

 ١٧ رمحوايت، س. بد.

 ١٨ الدكتورندوس. سوري عامل 

 ١٩ عبدول سامل نورا ، س.أج.

 ٢٠ رمحت، س. بد

 ٢١ رومسوايت، س. بد

 ٢٢ حسنتا س.أج.
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 ٢٣ ريسم س.أج.

 ٢٤ لدكتورندوس. حممد. توفيق

 ٢٥ أمرواهللا ك.، س.بد.إ

 ٢٦ مصورئة، س.أج.

 ٢٧ أمحد شوكور، س. بد.

 ٢٨ رتن، س.أج.

 ٢٩ مسين ، س.أج.

 ٣٠ احلاجة نورغيرتي جفري، س. بد.

 ٣١ مورسلني ، س.س إ.، س.بد.

 ٣٢ كسوادي، س .بد.

 ٣٣ حممد إسبات، س.بد

 ٣٤ سوديرما، س.بد.

 ٣٥ نور ليلة عملية، س.بد.

 ٣٦ ست. عائشة، س.بد.إ
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 ٣٧ شحرية,س.س، س.بد.

مشس نثري، س.بد ست. نور  ٣٨ 

 ٣٩ سوفيت، س.بد.

 ٤٠ مسأت، س.بد

 ٤١ روكمانة، س.بد.إ

 ٤٢ محزة، س.بد

 ٤٣ نصرول، س.بد

 ٤٤ سلمية، س.بد.إ.

 ٤٥ درنا سوأرد، س.بد

 ٤٦ سرتياين، س.بد

 ٤٧ كسموات، س.بد

 ٤٨ عبدول رائوفـ،، س.بد.

 ٤٩ إرموات، سُ.إج.

 ٥٠ امحد يان، س.بد.
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س.بد.شريف الدين ح.   ٥١ 

 ٥٢ الدكتورندوس. مورسلني

 ٥٣ سودرنا، س.أ.ج.

 ٥٤ مليان، س.بد.إ.

 ٥٥ نور لياة، س.بد.

 ٥٦ إرم شهريان إدريس، س.بد.

 ٥٧ داوي حفسار ، س.بد.

 ٥٨ درمنشة، س.بد.

 ٥٩ نورول حسنة، س.بد.

 ٦٠ عبد اهللا، س.بد.

 ٦١ مسنوات، س.بد.

 ٦٢ شهيدة العافية، س.بد.

س.بد.علمية،   ٦٣ 

 ٦٤ مشسية، أ.م أ.



٣٢ 
 

 ٦٥ إحسان حمسن، س.بد.

 ٦٦ ّأيت. س.بد.

  

نتائج تعلم تالميذ فى الفصل السابع فى المدرسة : الفصل الثانى   

الحكومية مأرنج بانكيف فى تعلم اللغة  الثانوية

  .العربية قبل تطبيق طريقة تعلم المجتمع

احلكومية يف مدرسة الثانوية البحث الذى  قامت به الباحثة بناء على 

  ينال البيانات كما يلي:مأرنج بانكيف 

  ٢جدول 

   احلكومية مأرنج بانكيفالسابع باملدرسة الثانوية الفصل نتائج امتحان 

 الرقم اإلسم النتيجة

 ١ أنديس ٧٠

 ٢ أناس ٨٠

 ٣ أرض غناوا ٨٠



٣٣ 
 

 ٤ حممد إقبال سونوسي ٦٠

 ٥ حممد زولفحمي ٧٠

 ٦ حممد حارس ٨٠

 ٧ حممد شهرول رمضان ٧٠

 ٨ حممد يونوس.  س ٧٠

 ٩ حممد زين زولكفل ٧٥

 ١٠ سوارضي . س ٨٠

 ١١ زولفضل ٥٠

 ١٢ عومر رياضي ٧٠

 ١٣ أندي بسسى كلسوم ٥٠

 ١٤ أريسق ٥٠

 ١٥ إلس ٧٥

 ١٦ حفيدة ٧٥

 ١٧ جوميج ريزق ٦٠



٣٤ 
 

 ١٨ جومرياين ٥٠

 ١٩ مغفروات ٦٠

 ٢٠ موسترية ٨٠

 ٢١ نور حقيق ٧٥

 ٢٢ نور حاي ٧٥

 ٢٣ فوتر أّيو عائسة ٧٠

 ٢٤ فوتر عملية رمضان ٨٠

 ٢٥ فوتر أنديين ٧٥

 ٢٦ نوروالفحريسة ٧٠

 

 الفاصلةل و فصحتديد  )١

R  = �� -  �� 

 = ٥٠ – ٨٠  

 = ٣٠      



٣٥ 
 

  البيانات ةري صغمن  ناقص البياناتكبرية  وهو القيمة، حتديد )٢

K = (٣،٣) +١ log � 

K = (٣،٣) +١ log ٢٦ 

 = ١،٤٢ (٣،٣) +١ 

 = ٤،٦٨٦ +١ 

 = ٥،٦٨٦   

     

 الفاصلة لو فص حسب طول )٣

P = 
�

�
 

P = 
٣٠

٥,٨٦
 

   = ٥،٥  

   = ٦  

 

 

 



٣٦ 
 

  التوزيع التكراري )٤

  ٣ جدول

نتائج تعلم تالميذ ىف الفصل السابع ىف املدرسة الثانوية   تواتر توزيع

 ا�تمعاحلكومية مأرنج بانكيف ىف تعلم اللغة العربية قبل تطبيق طريقة تعلم 

)learning community (   

فصل 

 الفاصلة

�� �� �٢ ��. ��  ��. ��
٢ (�� −

�̅)٢ 

(�� −

�̅)٢ 

١٤٧٩،١٦ ٣٦٩،٧٩  ١٠٨١٦ ٢٠٨ ٢٧٠٤ ٥٢  ٤  ٥٤-٥٠ 

٠ ٢٠٢،٤٩ ٠ ٠ ٣٢٤٩ ٥٧  ٠  ٥٩-٥٥  

٢٥٥،٥٧ ٨٥،١٩ ١١٥٣٢ ١٨٦ ٣٨٤٤ ٦٢  ٣  ٦٤-٦٠  

٠ ١٧،٨٩ ٠ ٠ ٤٤٨٩ ٦٧  ٠  ٦٩-٦٥  

٤،١٣ ٠،٥٩ ٣٦٢٨٨ ٥٠٤ ٥١٨٤ ٧٢  ٧  ٧٤-٧٠  

١٩٩،٧٤ ٣٣،٢٩ ٣٥٥٧٤ ٤٦٢ ٥٩٢٩ ٧٧ ٦ ٧٩-٧٥ 

٦٩٥،٩٤ ١١٥،٩٩ ٤٠٣٤٤ ٤٩٢ ٦٧٢٤ ٨٢ ٦ ٨٤-٨٠ 

١٣٤٥٥ ١٨٥٢ ٣٢١٢٣ ٤٦٩ ٢٦  اجلملة

٤ 

٢٦٣،٥٤ ٨٢٥،٢٣ 

  

 



٣٧ 
 

 الرتدد توزيع جدول قدميت )٥

 حسب متوسط -

�̅ =
∑ �� ��

∑ ��

 

�̅ = 
١٨٥٢

٢٦
 

= ٧١,٢٣ 

  التباين قيمة -

�٢ =
∑ �� (�� − �)���٢�

��١

� − ١
 

�٢ = 
٢٦٣٤,٥٤

٢٦�١
 

�٢ = 
٢٦٣٤,٥٤

٢٥
 

١٠٥،٣٨ = �٢ 

S = �١٠٥,٣٨ 

S = ١٠,٢٧ 

اليت متوسط الدرجة نعرف  ا أننلكن مي، املذكور أعاله من احلساب  

 تعلم ا�تمعتطبيق طريقة  قبل ئدبملا اإلمتحان بعد التلميذ يهاعلحصل 



٣٨ 
 

)learning community(  بقيمة ٠٨أعلى الدرجات من ٧١،٢٣هو  

 تهاقيم عادة بسببال عيتوز ينال  اليت بياناتيدل ال التباين قيمة .١٠،٢٧التباين

الرتبية  وزارة على تصنيفان ك. أما إذا  صول عليهااملتوسط احمل قيمة من أصغر

 :يف اجلدول التايل اللغة العربية التالميذ تعلم نتائج ان نرى يمكنف الثقافةو 

 يعد احللوان مبعدل برموز:  )٦

  ٤جدول 

صل السابع ىف املدرسة الثانوية  تالميذ ىف الفالنتائج تعلم  تصنيف أنواع

 العربية قبل تطبيق طريقة تعلم ا�تمعاحلكومية مأرنج بانكيف ىف تعلم اللغة 

)learning community(.  

 مهارات طبقة
نسبة 

  مئوية

درجة فهم   تردد

 المواد

  ١٠٠ – ٨٦  -    ممتاز

  ٨٥ – ٧١  ١٢  ٤٦،١٦ جدا جيد

 ٧٠ – ٥٦  ١٠  ٣٨،٤٦ جيد

 ٥٥ – ٤١  ٤  ١٥،٣٨ وسط

 ٤٠ – ٢٦     ضعيف

  اجلملة  ٢٦  ١٠٠  
  



٣٩ 
 

املئوية بالقائمة السابقة، نعرف أن من اجلدول الذى يشمل الدرجة 

صل السابع ىف املدرسة تالميذ ىف الفالنتائج تعلم  مستوى الدرجة املئوية من

احلكومية مأرنج بانكيف ىف تعلم اللغة العربية قبل تطبيق طريقة تعلم الثانوية  

  .ةمتوسط ٤و ةجيد ١٠جدا و ةجيد ١٢وهي )  learning community( ا�تمع

نتائج تعلم  أنب ميكن االستنتاج ااملذكورة أعاله احلسابات بناء على

تالميذ ىف الفصل السابع ىف املدرسة الثانوية  احلكومية مأرنج بانكيف ىف تعلم ال

) يف درجة جيدة learning community( اللغة العربية قبل تطبيق طريقة تعلم ا�تمع

  جدا.

الفصل السابع فى تالميذ فى النتائج تعلم   :   لثالفصل الثا 

المدرسة الثانوية الحكومية مأرنج بانكيف فى 

تعلم اللغة العربية بعد تطبيق طريقة تعلم 

  .المجتمع

  ٥جدول 

  احلكومية مأرنج بانكيفالسابع باملدرسة الثانوية الفصل نتائج امتحان 

  



٤٠ 
 

 الرقم إلسم النتيجة

 ١ أمحد يوسوف   ٧٥

 ٢ دنيأل ٦٠

 ٣ حفر فورنام ٧٥

إرفان حممد ٧٥  ٤ 

 ٥ حممد إرفان سنجاي ٧٠

 ٦ حممد نور حيداي ٨٠

 ٧ حممد ألف أردينس ٧٠

 ٨ حممد نور ٥٠

 ٩ نور دين ٥٠

 ١٠ صفر نور صافر ٥٥

 ١١ سوغند فرتام ٩٠

 ١٢ شهرول ٧٥

 ١٣ وندي ٨٠



٤١ 
 

 ١٤ أد فوتر جوأن ٨٥

 ١٥ أرين فربينىت ٧٠

 ١٦ فريد ساري دايف ٨٥

 ١٧ حريان ٦٠

 ١٨ كرين ٦٥

 ١٩ خريان ٨٠

 ٢٠ ليليس يولينت ٧٠

 ٢١ مشيتة ٨٠

 ٢٢ مولدية ٨٥

 ٢٣ مفتحواجلنة ٧٥

 ٢٤ سومرين ٧٠

 ٢٥ خري النسا يوسوف ٧٥

  ىف الفصل السابع ىف املدرسة الثانوية احلكومية مأرنج بانكيفمصدر البيانات: نتائج البحث التالميذ يف 



٤٢ 
 

 تطبيقبلتالميذ لاللغة العربية ا تعلمنتائج  ينظر انلميكن  من اجلدول أعاله

العربية  تعلم اللغة نتائجولتعريف ). learning community( تعلم ا�تمعطريقة 

مع  يمكن أن حيسبف )learning community( تعلم ا�تمعطريقة  تطبيقبالتالميذ 

 :على النحو التايل اخلطوات

 الفاصلةل و صف )١
R  = �� -  �� 

 = ٥٠ – ٩٠  

 = ٤٠      

 البيانات ةري صغمن  ناقص البياناتكبرية  وهو القيمة، حتديد )٢
 

Banyak kelas 

K = (٣،٣) +١ log � 

K = (٣،٣) +١ log ٢٥ 

 = ١,٣٩ (٣،٣) +١ 

 = ٥٨ ,٤ +١ 

 = ٥,٥٨ 

 الفاصلة لو فص حسب طول )٣

P = 
�

�
 

P = 
٤٠

٥,٥٨
 

   = ٧،١٦ 



٤٣ 
 

 التوزيع التكراري )٤

  ٦جدول 

احلكومية صل السابع ىف املدرسة الثانوية  الفنتائج تعلم تالميذ ىف  تواتر توزيع

 learning( تطبيق طريقة تعلم ا�تمع بعدمأرنج بانكيف ىف تعلم اللغة العربية 

community(. 

فصل 

 الفاصلة

��  �� �٢ ��. ��  ��. ��
٢ (�� −

�̅)٢ 

(�� −

�̅)٢ 

٨١٢،٨٦ ٤٠٦،٤٣  ٥٦١٨  ١٠٦ ٢٨٠٩ ٥٣  ٢  ٥٦-٥٠ 

٣٤٦،٣٨ ١٧٣،١٩ ٧٢٠٠ ١٢٠ ٣٦٠٠ ٦٠  ٢  ٦٣-٥٧  

٢٢٧،٧ ٣٧،٩٥ ٢٦٩٣٤ ٤٠٢ ٤٤٨٩ ٦٧  ٦  ٧٠-٦٤  

٤،٢٦ ٠،٧١ ٣٢٨٥٦ ٤٤٤ ٥٤٧٦ ٧٤  ٦  ٧٧-٧١  

٣٠٧،٣٥ ٦١،٤٧ ٣٢٨٠٥ ٤٠٥ ٦٥٦١ ٨١  ٥  ٨٤-٧٨  

٨٨٠،٩٢ ٢٢٠،٢٣ ٣٠٩٧٦ ٣٥٢ ٧٧٤٤ ٨٨ ٤ ٩١-٨٥ 

٢  اجلملة

٥ 

٤٢

٣ 

٣٠٦٧

٩ 

١٣٦٣٨ ١٨٢٩

٩ 

٢٥٧٩،٩ ٨٩٩،٩٨

٤ 

 

 الرتدد توزيع جدول قدميت )٥

 حسب متوسط -



٤٤ 
 

�̅ =
∑ �� ��

∑ ��

 

�̅ = 
١٨٢٩

٢٥
 

= ٧٣،١٦  

 التباين قيمة -

�٢ =
∑ �� (�� − �)���٢�

��١

� − ١
 

�٢ = 
٢٥٧٩,٩٤

٢٥�١
 

�٢ = 
٢٥٧٩,٩٤

٢٤
 

١٠٧،٤٩ = �٢ 

S = �١٠٧,٤٩ 

S = ١٠،٣٧ 

صولة متوسط الدرجة احملأن نعرف ميكن لنا ، املذكور أعاله من احلساب

 LEARNING( تعلم ا�تمعتطبيق طريقة  بعد ئدبملا اإلمتحان بعد التلميذند ع

COMMUNITY( ١٠،٣٧ التباين  بقيمة ٠٩أعلى الدرجات من  ٧٣،١٦ هو 

 قيمة من أصغر تهاقيم عادة بسببال عيتوز ينال  اليت بياناتيدل ال التباين قيمة



٤٥ 
 

 يمكنف الثقافةو الرتبية  وزارة على تصنيفان ك. أما إذا  صول عليهاتوسط احملامل

  .يف اجلدول التايل تالميذللا اللغة العربية تعلم نتائج ان نرى

 يعد احللوان مبعدل برموز:

  ٧جدول 

صل السابع ىف املدرسة الثانوية  تالميذ ىف الفالنتائج تعلم  تصنيف أنواع

 تطبيق طريقة تعلم ا�تمع بعداحلكومية مأرنج بانكيف ىف تعلم اللغة العربية 

)learning community(. 

 مهارات طبقة
نسبة 

  مئوية

درجة فهم   تردد

 المواد

  ١٠٠ – ٨٦  ١  ٤ ممتاز

  ٨٥ – ٧١  ١٤  ٥٦ جدا جيد

 ٧٠ – ٥٦  ٨  ٣٢ جيد

 ٥٥ – ٤١  ٢  ٨ وسط

 ٤٠ – ٢٦     ضعيف

  اجلملة  ٢٥  ١٠٠  

من اجلدول الذى يشمل الدرجة املئوية بالقائمة السابقة، نعرف أن 

صل السابع ىف ىف الفلتالميذ  العربيةاللغة نتائج تعلم من مستوى الدرجة املئوية 



٤٦ 
 

 ٨جيد جدا و ١٤ممتاز و ١وهي احلكومية مأرنج بانكيف املدرسة الثانوية  

  .متوسط ٢و  جيد

نتائج تعلم  أنب ميكن االستنتاج املذكورة أعاله احلسابات بناء على

احلكومية مأرنج بانكيف ىف تعلم صل السابع ىف املدرسة الثانوية  تالميذ ىف الفال

يف درجة جبدة  )learning community( تطبيق طريقة تعلم ا�تمع بعداللغة العربية 

  .جدا

 نتائجفى رفع  تطبيق طريقة تعلم المجتمع فعالية  :    الفصل الرابع 

  .تالميذ  تعلم

  ةطبيعيال اختبار .١

٨جدوال   
 

Tests of Normality 

 KELOMPOK Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

NILAI 
EKSPERIMEN ,١٥٦, ٢٥ ٩٤١, ١٦٦, ٢٥ ١٤٨ 

KONTROL ,٠٧٦, ٢٥ ٩٢٧, ٠٥٦, ٢٥ ١٧١ 

a. Lilliefors Significance Correction 

   

 



٤٧ 
 

بينات    ٠،٠٥=درجة الداللة <٠،١٦٦= sig الطبق املراقبةبناء اجلدوال 

 درجة الداللة والطبق التجريبة. عادة توزيع الطبق املراقبةىف  احلصول تعلم 

sig=عادة توزيع الطبق التجريبة أن خنلص وميكن .٠،٠٥.  

 التجانس اختبار .٢

 الطبقةالطبقة املراقبة و  بعدي بياناتيفعل على  التجانس اختبار

  مع نتائج جتهيز .٢٠ النسخة  SPSS إحصائية مع طريقةباستخدام  التجريبية

SPSS  يف اجلدول التايل ميكن أن ينظر إليه  ٢٠ النسخة: 

٩جدوال   
Test of Homogeneity of Variances 

hasil belajart 

Levene Statistic df١ df٢ Sig. 

.٦٧٧. ٤٨ ١ ١٧٥ 

 

. ينال درجة الداللة =  ٢٠ SPSS بناء على نتائج جتهيز البيانات مع

ألن الداللة  جتانس التجريبية الطبقةو  ةالطبقة املراقبوميكن ان يستنتج  ٠،٦٧٧

  ). ٠،٠٥< ٠،٦٧٧من أو ( كربى;ا

 الفرضية اختبار .٣



٤٨ 
 

نتائج رتفاع يف إفعال تعلم ا�تمع  تطبيق طريقةهو   البحثفرضية وفقا ل

الفصل السابع ىف املدرسةالثانوية احلكومية  يف لتالميذلا العربية تعلم اللغة

  .� اإلحصائية الفرضية الختبار التقنية املستخدمةأما  بانكيف.

 

 

١٠جدوال   

 نتائج تعلم اللغةرتفاع يف إتطبيق طريقة تعلم ا�تمع فعال فرضية اختبار 

  الثانوية احلكومية بانكيف. يف الفصل السابع ىف املدرسة لتالميذلا العربية

 

ANOVA 

hasil belajar 

 Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

Between Groups ٠١٣. ٢٫٣٧٧ ٢٤٢٫٠٠٠ ١ ٢٤٢٫٠٠٠ 

Within Groups ١٠١٫٧٩٢ ٤٨ ٤٨٨٦٫٠٠٠   

Total ٤٩ ٥١٢٨٫٠٠٠    

إذن، ٠،٠٥= درجة الداللة ٠،٠١٣ينال  ل أعالهاجلدو  ا علىبناء

 LEARNING(طريقة تعلم ا�تمع  .ةمقبولفرضية (نظرية ختمينية)فنتائج 

COMMUNITY(  يف الفصل  تالميذل إرتفاع نتائج تعلم اللغة العربيةيف فعال

  السابع ىف املدرسة الثانوية احلكومية بانكيف.

 

  
 



٤٩ 

  الباب الخامس

  الخاتمة

  : الخالصاتالفصل األول

ما ك ستنتاجاإلميكن ا، اليت مت احلصول عليها ثالبح نتائج بناء على

  :يلي

تالميذ ىف الفصل السابع ىف املدرسة الثانوية  لاللغة العربية  نتائج تعلم  .١

 learning( تطبيق طريقة تعلم ا�تمعقبل احلكومية مأرنج بانكيف 

community (٧١،٢٣يعىن  جدا  جيدة. 

صل السابع ىف املدرسة الثانوية  تالميذ ىف الفالاللغة العربية  نتائج تعلم  .٢

 learning( تطبيق طريقة تعلم ا�تمعباحلكومية مأرنج بانكيف 

community (٧٣،١٦يعىن    جيدة جدا . 

 يف رفع نتائج تعلم اللغة) Learning Community(تعلم ا�تمع  طريقةتطبيق  .٣

السابع ىف املدرسة الثانوية  احلكومية مأرنج الفصل  تالميذفعال ل العربية

  .بانكيف

  : المقترحاتالفصل الثانى

  بناء علي نتائج البحث، فتقدم بعض املقرتحات فيما يلي :



٥٠ 
 

 learning(  تعلم ا�تمع  تطبيق طريقةل للغة العربيةمواد  الباحثةقرتح ت .١

community ( لتالميذ اللغة العربية وإتقان فهم زيدت �ا  ألن. 

 learning(  تعلم ا�تمع   طريقةالذي يطبق  يرجي من الباحث .٢

community(  الطرق االخرى  استخدامترقي نتائج هذا البحث بلتزدهر و

 لتالميذ. تعلم اللغة العربيةاليت تؤثر يف رفع نتائج 

 تعلم نتائج لكى تكونيرجي الباحث التايل ملراقبة التالميذ يف عملية  .٣
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