
١١ لطالب الفصل العربية

بنجكولوالقمرية 

األوىل ةيالالزمة للحصول على الدرجة اجلامع

التدريس يف شعبة تدريس اللغة العربية

١٧١١٢٢٠٠١٥

جامعة اإلسالمية الحكومية بنجكولو

١

العربية للغةاعلمنتائج ت علىدراسية تأثير الخلفية ال

القمرية  في المدرسة العالية الدينية هداية

الرسالة

الالزمة للحصول على الدرجة اجلامعشرط من الشروط ل يمقدمة لتكم

التدريس يف شعبة تدريس اللغة العربية لكلية الرتبية و 

ةالباحث

سارة شحوانية

١٧١١٢٢٠٠١٥: رقم التسجيل

للغة العربيةاشعبة تدريس 

كلية التربية والتدريس

جامعة اإلسالمية الحكومية بنجكولو

م ٢٠٢١/ه ١٤٤٢

تأثير الخلفية ال

مقدمة لتكم
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يف  ١١لطالب الفصل العربية للغة

ÀƢƸƬǷ�ȍ¦�ƨǼŪ�¿ƢǷ¢�Ǌ ǫƢǼƫ�À¢�ƨǬƟȏ�Â�ƨƥȂǴǘŭ¦�¶ÂǂǌǴǳ�ƨǴǸǰǷ�ƢĔ¢�ÄǂǼǧ.

املشرف الثاين

املاجستري .فالح النعم

١٩٨٧٠٨٠٥٢٠١٨٠١١٠٠٢:رقم التوظيف 
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المشرفتقرير 

عميد كلية الرتبية و التدريس

للجامعة  اإلسالمية احلكومية بنجكولو

السالم عليكم ورمحة اهللا و بركاته

اليت قدمتها, إن هذه الرسالة

حوانيةسارة ش: 

١٧١١٢٢٠٠١٥: رقم التسجيل

" للغةاعلمنتائج ت علىدراسية تأثري اخللفية ال:

" بنجكولوالقمرية  املدرسة العالية الدينية هداية

ÀƢƸƬǷ�ȍ¦�ƨǼŪ�¿ƢǷ¢�Ǌ ǫƢǼƫ�À¢�ƨǬƟȏ�Â�ƨƥȂǴǘŭ¦�¶ÂǂǌǴǳ�ƨǴǸǰǷ�ƢĔ¢�ÄǂǼǧ

٢٠٢١يونيو 

موافق

املشرف األول

املاجستري. نور هدايات

١٩٧٣٠٦٠٣٢٠٠١١٢١٠٠٢ :رقم التوظيف 

فالح النعم

رقم التوظيف 
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عميد كلية الرتبية و التدريس: املكرم 

للجامعة  اإلسالمية احلكومية بنجكولو

السالم عليكم ورمحة اهللا و بركاته

إن هذه الرسالة

الكاتبة

رقم التسجيل

املوضوع

ÀƢƸƬǷ�ȍ¦�ƨǼŪ�¿ƢǷ¢�Ǌ ǫƢǼƫ�À¢�ƨǬƟȏ�Â�ƨƥȂǴǘŭ¦�¶ÂǂǌǴǳ�ƨǴǸǰǷ�ƢĔ¢�ÄǂǼǧ

يونيو ,   بنجكولو

رقم التوظيف 
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 لطالب الفصل  العربية للغةاعلم

 رقم ،حوانيةسارة شة، الطالب ليت قدمتها

وقد  ٢٠٢١أغسطوس  ٢٣اإلثنني، 

شعبة تدريس اللغة  يفاالوىل  اجلامعية

.بنجكولو

(....................)

(....................)

(....................)

(....................)

١٩٦٩٠٣٠٨١٩٩٦٠٣١٠٠٥
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تقرير لجنة المناقشة

علمنتائج ت علىدراسية تأثير الخلفية ال: باملوضوعلرسالة 

ليت قدمتهاا بنجكولوالقمرية  في المدرسة العالية الدينية هداية

اإلثنني، :   بعد اجراء املناقشة يف يوم١٧١١٢٢٠٠١٥

اجلامعيةالدرجة  على  للحصولقررت اللجنة بنجاحه و استحقاقه 

بنجكولوالعربية لكلية الرتبية و التدريس باجلامعة اإلسالمية احلكومية

الرئيس

رقم التوظيف

املاجستري نور هدايات، : 

 :١٩٧٣٠٦٠٣٢٠٠١١٢١٠٠٢

السكرتري

رقم التوظيف

أخري الدين، املاجستري: 

 :١٩٩١٠٣١٣٢٠١٩٠٣١٠١٠

املاجستريالدكتور،  قليب خريي،: املمتحن األول

١٩٨١٠٧٢٠٢٠٠٧١٠١٠٠٣: رقم التوظيف

املمتحن الثاين

رقم التوظيف

حممد هداية الرمحن،  املاجستري:

 :١٩٧٨٠٥٢٠٢٠٠٧١٠١٠٠٢

٢٠٢١،    سبتمرب بنجكولو

املعرف

عميد كلية الرتبية و التدريس

)املاجستريالدّكتور، زبيدي (

١٩٦٩٠٣٠٨١٩٩٦٠٣١٠٠٥:  رقم التوظيف

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU

Bengkulu

لرسالة ا

في المدرسة العالية الدينية هداية١١

١٧١١٢٢٠٠١٥ل التسجي

قررت اللجنة بنجاحه و استحقاقه 

العربية لكلية الرتبية و التدريس باجلامعة اإلسالمية احلكومية

الرئيس.١

رقم التوظيف

السكرتري.٢

رقم التوظيف

املمتحن األول.٣

رقم التوظيف

املمتحن الثاين.٤

رقم التوظيف
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  اإلهداء

  :أهدي هذه الرسالة إىل

والدعاء  واحلب, شكرا كثريا على اجلهد, أيب سورالنتورونينجسي  و  أمي اري .١

 .لكما جناحي سأهدي . بنتك أجل من اخلالص 

هذه  إكمال يف ودعمك تشجيعك على دائًما أشكرك ,ماوان أريس فجر أخي .٢

 .الرسالة

 واستمرت اآلن حىت بذلت اليت واجلهود ¦ȂȀĐ®¦© على أشكر لنفسي ,لنفسي .٣

 .اللحظة هذه حىت

 شكرا, املاجستري ، املاجستري و األستاذ فالح النعم، اتنور هدايملشريف األستاذ .٤

  .ونصيحاتكم, لتوجيهاتكم ومساعدتكم

،املاجستري و األستاذ الدكتور إيوان رمضان سيطروس ،األستاذي كورنياوان .٥

 بنجكولواملاجستري و اّمي إسىت كورنياواتى يف املعهد اجلامعة اإلسالمية احلكومية 

 معهد لطالب دائًما ويدعون ,شيء كل يف الذين يرشدون اإلرشادات دائًما

   .اجلمعية

 .٢٠١٧أصحايب يف شعبة تدريس اللغة العربية من كلية الرتبية و التدريس للسنة .٦

 .٢٠١٧صاحبايت يف معهد اجلامعة اإلسالمية احلكومية  بنجكولو للسنة .٧

 .وطين جامعىت  اإلسالمية احلكومية  بنجكولو و ديين.٨



v

الشعار

  يير العالم هو أقوى سالح يمكنك استخدامه لتغ التعليم

  )نيلسون مانديال(

”Pendidikan Adalah Senjata paling Ampuh yang dapat Anda gunakan untuk

Mengubah Dunia”

(Nelson Mandela)

ۗ◌ َدرَٰجتٍ اْلِعْلمَ ُاْوُتواَوالَِّذْينَ ۙ◌ ِمْنُكمْ ٰاَمنـُْواالَِّذْينَ اللّٰهُ يـَْرَفعِ 

  )١١: المجادلة(

“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-

orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.”

(Q.S Al- Mujadilah:11)
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لطالب  العربية للغةاعلمنتائج ت على

."بنجكولوالقمرية 
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إقرار الطالبة

سارة شحوانية : 

١٧١١٢٢٠٠١٥: رقم التسجيل

علىدراسية تأثري اخللفية ال: "املوضوعأقر بأن هذه الرسالة حتت 

القمرية  يف املدرسة العالية الدينية هداية١١الفصل 

ǂƻȏ¦�Ǧ ȈǳƘƫ�ǺǷ�ƪ ǴƸƬǻ¤�ȏ�Â�ȆǈǨǼƥ�ƢȀƬƦƬǯ�Â�ƢēǂǔƷ¢

.ليس حبث الباحثة فإن أمحل املسؤةلية االكادمية

٢٠٢١يو ليو ,     بنجكولو

الكاتبة

سارة شحوانية

١٧١١٢٢٠٠١٥: رقم التسجيل 

NEGERI (IAIN) BENGKULU

Alamat : Jln. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276 51171 Bengkulu

أنا املواقعة  

اإلسم

رقم التسجيل

أقر بأن هذه الرسالة حتت 

ǂƻȏ¦�Ǧ ȈǳƘƫ�ǺǷ�ƪ ǴƸƬǻ¤�ȏ�Â�ȆǈǨǼƥ�ƢȀƬƦƬǯ�Â�ƢēǂǔƷ¢

ليس حبث الباحثة فإن أمحل املسؤةلية االكادمية

بنجكولو

رقم التسجيل 



vii

الّشكر و التقديركلمة

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

احلمد هللا الذي هدانا هلذا وماكنا لنهتدي لوال أن هدانا اهللا والصالة و 

 . السالم على حبيب اهللا حممد صلى اهللا عليه والسالم و على اله و صحبه أمجعني

فأقدم هذه الرسالة لتكون شرط من شروط الالزمة للحصول على الدرجة 

باجلامعة فامتوات لرتبية و التدريس اجلامعية األوىل لشعبة تدريس اللغة العربية من كلية ا

فيجب على الكاتبة شكر اهللا العظيم بانتهاء  . سوكرنو بنجكولو اإلسالمية احلكومية

.كاتبة هذه الرسالة بعونه و هدايته، لعلت هذه الرسالة نافعة

  : إىل  والتقدير الشكر إلقاءالكاتبة  ريدت لذا

 كياي احلاج الدكتور األستاذ بنجكولوفضيلة مدير اجلامعة االسالمية احلكومية .١

 .املاجستري ، ذوالقرنني  دايل

املاجستري واملوظفون الذين  ، فضيلة عميد كلّية الرتبّية و التدريس الدكتور زبيدي.٢

 .ساعدوين يف األمور املتعلقة بدراسيت

 .املاجستري ، عربية األستاذ حممد هداية الرمحنفضيلة رئيس شعبة تدريس اللغة ال.٣

 .املاجستري ، اتنور هداي الدكتور األستاذ األول املشرف فضيلة.٤

 .املاجستري ، فالح النعمفضيلة املشرف الثاىن األستاذة .٥

 .فضيلة رئيس املكتبة و املوظفون الذين ساعدوين يف توفري الكتب احملتاجة.٦
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أصدقائي يف شعبة تدريس اللغة العربية من كلية الرتبية و التدريس للسنة .٧

٢٠١٧. 

  .ل األصدقاء ألخري يف اجلامعة االسالمية احلكومية بنجكولوك.٨

ولتكميل هذه الرسالة ترجو الكاتبة اإلقرتاحات من عدة جوانب و أخريا 

  .أدعو اهللا أن يهدينا سبيل السالم و أعطانا النجاح يف التعلم و العمل

  ٢٠٢١يونيو  , بنجكولو

    الكاتبة

وانيةسارة شح

١٧١١٢٢٠٠١٥:التسجيلرقم                     
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  الملخص

اللغة  تأثري اخللفية الدراسية على نتائج تعلم)  ۱٧۱۱۲۲۰۰۱۵(سارة شحوانية 

لكتابة.يف املدرسة العالية الدينية هداية القمرية بنجكولو ١١العربية لطالب الفصل

شعبة تدريس اللغة العربية كلية الرتبية و التدريس اجلامعة فامتوات سوكرنو : الرسالة 

املاجستري و املشرف . اياتنور هد: املشرف األول  .ةبنجكولو اإلسالمية احلكومي

 .املاجستري. فالح النعم: الثاىن

كان الغرض من هذا البحث هو حتديد األثر املعنوي  بني خلفية الدراسية على 

يف املدرسة العالية  الدينية هداية القمرية  ١١نتائج تعلم اللغة العربية لطالب الفصل 

مبجتمع البحث هو طالب . ستخدم الباحثة منهج كمًياا, يف هذا البحث. بنجكولو

وعينة هي مجيع , يف املدرسة العالية الدينية هداية القمرية بنجكولو ١٢-١٠الفصل 

وتقنية أخذ  .يف املدرسة العالية الدينية هداية القمرية بنجكولو ١١طالب الفصل 

نات مع اعتبارات أو معايري وهي تقنية أخذ العي, العينات باستخدام تقنية العينات اهلادفة

تقنية حتليل البيانات . تقنيات مجع البيانات باستخدام االستبيانات والتوثيق. معينة

,tبناًء على نتائج  البحث باستخدام اختبار . ٪٥مبستوى معنوي  tاستخدام اختبار 

 ٪۵مبستوى معنوي    ۲.t =۰٤٨أكرب من جدول   t =۰٨۳.۲حصلت احلسابات 

يضهر هدا . مرفوضة )Ho(يف هذا البحث مقبولة وفرضية  )Ha(، مما يعين أن الفرضية 

البحث أن اخللفية الدراسية  لطالب هلا تأثري على نتائج تعلم اللغة العربية لطالب 

 .٪٤.۱۳يف املدرسة العالية الدينية هداية القمرية بقيمة تأثري  ١١الفصل 

  نتائج تعلم اللغة العربية, الخلفية الدراسية: يةالكلمات الرئيس
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ABSTRAK

Sarah Syahwania NIM.1711220015, Judul Skripsi “Pengaruh Latar

Belakang Pendidikan Terhadap Hasil Belajar Bahasa Arab Siswa kelas XI di

Madrasah Aliyah Hidayatul Qomariyah Kota Bengkulu”. Skripsi : Program

Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Tadris, Institut Agama Islam

Negeri Bengkulu, Pembimbing 1) Nur Hidayat, M.Ag, 2) Falahun Ni’am, M.Pd.I.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui adakah pengaruh yang

signifikan antara latar belakang pendidikan terhadap hasil belajar Bahasa Arab

pada siswa kelas 11 di Madrasah Aliyah Hidayatul Qomariyah Kota Bengkulu.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Dengan

populasi penelitian adalah siswa kelas 10-12 Madrasah Aliyah Hidayatul

Qomariyah Kota Bengkulu, dan sampelnya adalah siswa kelas 11 di Madrasah

Aliyah Hidayatul Qomariyah Kota Bengkulu. Teknik pengambilan sampel

dilakukan dengan teknik purpositive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel

dengan pertimbangan atau kriteria tertentu. Teknik pengumpulan data dengan

menggunakan angket dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan

adalah Uji hipotesis yang dilakukan dengan uji t dengan taraf signifikansi 5%.

Sebelum dilakukan uji hipotesis dilakukan uji prasyaratan analisis yaitu uji

Normalitas, dan Uji Linieritas.

Berdasarkan Hasil penelitian dengan menggunakan rumus uji t di peroleh

nilai t hitung =2.083 lebih besar dari t tabel =2,048 pada taraf signifikan 5%, yang

berarti hipotesis (Ha) dalam penelitian ini diterima dan hipotesis (Ho) ditolak.

Penelitian ini menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan siswa memiliki

pengaruh terhadap hasil belajar bahasa arab pada siswa kelas 11 di Madrasah

Aliyah Hidayatul Qomariyah, dengan nilai pengaruhnya sebesar 13,4%.

Kata Kunci : Latar Belakang Pendidikan, Hasil Belajar Bahasa Arab.



١

  الباب األول

المقدمة

  خلفية البحث. أ

 يعد الوطين، الدراسية نظام بشأن ٢٠٠٣ لعام ٢٠ رقم القانون إىل ااستناد

 نشاط الطالب طورتي حبيث تعلم وعملية تعليمية بيئة جلعل اوخمطط اواعي اجهد الدراسية

ǶēƢǻƢǰǷ¤ والذكاء والشخصية النفس وضبط الدينية الروحية القوة على احلصول يف  

 رقم القانونإىل ااستناد  ١.وبلدشعبو  جمتمع جوناحيت اليت املهاراتو  الكرمية واألخالق

 الذي املستوى الدراسية ،١٢ املادة ،٥الفصل ،الوطين الدراسية نظام عن ١٩٨٩ لعام ٢

 مستويات. ةوالعالية والثانوي ةاالبتدائي أي الدراسية املدرسي الدراسيةجمالشملت

 الثانوية ةرسواملد االبتدائية ةرساملد منها والثقافةالرتبية وزارة لسلطة اخلاضعة الدراسية

 يةالدين الشؤون وزارة لسلطة ةضعااخل اليت الدراسية مستوياتو  . العالية واجلامعة ةرسواملد

٢.الدينية واجلامعة  العلية املدرسةو   يةالثانو  مدرسةو  اإلبتدائية املدرسة هامن

1
Hamid Darmadi, Pengantar Pendidikan era Globalisasi, An1mage, April 2019, hlm 6

2 Syaiful Bahri Djamarah, Prestasi Belajar dan Kompetensi Guru, ( Surabaya : Usaha
Nasional, 2017) hlm 131



٢

وهذا  ،املاهرين طالب تكوين يف بالنجاح اوثيق اارتباط الدراسية جودة ترتبط   

الطالب، يفل التحو  على عامة نظرة كانت سيوفر التعلم توفر .التعلم هو مركز يف عملية

 ما وهو التعلم يف الطالب لنجاح امقياس سيكون الذي السلوك أو املعرفة شكل يف سواء

 باألنشطة الطالب تعليم يف الدراسية جناحددحت يعلمنتائج التال .يعلمالت النتائجيسمى

 متابعة يف الطالب عليها صلحي اليتالنتيجة هو  النتائجفإن  هكذا ٣.واملوحدة ةاملخطط

 السلوك حتويل هو املبدأ هذا أن. إمجاال السلوك تحويلب التعلم نتائج تتميز .التعلم عملية

 .واحلركية العاطفيةو  املعرفية اجلوانبمثل  السلوك جوانب مجيع شملالىت ت  مالتعلنتيجةك

 وجودة العملية جودة أي احلايل، الدراسية جودة من الدراسية جناح إثبات ميكن

انطباقا  الدراسية عمليةانطبت إذا اناجح يكون الدراسية إن يقال لذلك. تخرجنيامل

٤.املاهرينني املتخرجت نتجوأ جيدا

 سباباأل. الداخلية واخلارجية سباباأل االتعليمي عموًما بعاملني، ومه نتائجتأثر ي

 أما. معينة ىف مادة ةالقوي رغبةللتعلم واالهتمام بالتعلم وال رادةالداخلية هي الذكاء واإل

. الكايف الدراسة ووقت جيدتان، واإلضاءة والقاعة التعلم أدوات مثل اخلارجية سباباأل

3 Moh. Zaiful Rosyid, Dkk., Prestasi Belajar (Malang : Literasi Nusantara, 2019 ) hlm. 5
4 Siti Maesaroh, Peranan Metode Pembelajaran terhadap Minat dan Prestasi Belajar

Pendidikan Agama Islam, Jurnal Kependidikan, V0l 1 N0. 1 Nopember 2013 hlm 151
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 بشكل يؤثر الذي خارجي الطالب سبب أيًضا هي الدراسية اخللفية فإن ذلك، ومع

 .التعلم يف الطالب جناح على كبري

هي جتربة شخص ما الذي مت احلصول عليها من برنامج  الدراسيةاخللفية 

سلوكيات  تكون تلك التجربة يف شكل معرفة أو مرتبطة بإدراك، مواقف أو. تعليمي

وبالتايل ميكن القول أن اخللفية الدراسية املختلفة ستؤدي إىل تطوير املعرفة . معينة

رأى. ر املعرفة وفًقا خلربات التعلم اليت مت احلصول عليهااملختلفة حيث حيدث تطو 

فإن نتائج التعلم هي النتائج اليت يتم حتقيقها يف شكل أرقام )  ۲۰۰٦( موجيونوو  دميايت

ǆقيمأو  ȇ°ƾƬǳ¦�ǲǯ�ƨȇƢĔ�Ŀ�ǶǴǠƬǳ¦�ƲƟƢƬǻ�°ƢƦƬƻ¦� Ƣǘǟ¤�ƾǠƥ . اليت حصل  القيمتعترب

  .يف قبول مادة الدرس عليها الطالب مرجًعا ملعرفة إتقان الطالب

 الدرسية خلفية هلم بنجكولو القمرية هدايةالدينية املدرسة العالية يف طالب 

الثناوية  درسةامل/  احلكوميةثناوية ال املدرسة بني الدراسية هجخلفية املن هذا ،خمتلفة

 مادة يف خاصة م،التعلّ  نتائج علىمؤثرة   شياء هي للطالب الدراسية اخللفية .الدينية

Đ¦�Ǯأنّ  املعينة الدراسة جمال درسوا قد الذين الطالب ،نظريا. العربيةاللغة  ǳ̄يفقد  ال 

 جمال يفأذكى  دينية الدراسية خلفية لديهم الذين الطالب.التالية الدراسية سهل هلم

   .دينية غري الدراسية خلفيةالذين لديهم  لطالبامن   العربية، اللغة



٤

 اللغةرسوا يد مل الدينية غري الدراسية اخللفية ذوي الطالب بسبب الةحلا ههذ 

العربية، اللغة فيها الىت ةالعالي الدراسية مستويات يصلون إىل عندما لذلك العربية،

 اللغة مهارات الدينية الدراسية اخللفيةهلم  الطالب .البداية من الطالب هؤالء سيتعلم

 املستويات يف العربية اللغة تعلمإمنا  ،املاض ستوىامل يف اĔتعلمو ي اليت األساسية العربية

 غري الدراسية اخللفية ذوي الطالب أن ميكن ذلك، ومع .املاضية املواد مذاكرة هلم  العليا

 من أفضل العربية اللغة تعلم نتائج لديهم سيكون الثناوية احلكومية املدرسة مثل الدينية

 .الثناوية الدينية املدرسةمن الطالب

تأثري  ملعرفة مهمة املشكلة هذهالبحث عن  املذكورة، شكالتامل على ااستناد

يف املدرسة العالية  ١١ لطالب الفصل العربية للغةا علمتنتائج  علىدراسية اخللفية ال

.٢٠٢٠ مرحلةبنجكولو القمرية هدايةالدينية 

  سئلة البحثأ . ب

  :هي البحث هذا يف  فإن ،وصف  متالبحث الذى  خلفيةعلى  استنادا

لطالب  العربية للغةا علمتنتائج  علىدراسية تأثري اخللفية ال هناك هل

.٢٠٢١مرحلة  بنجكولو القمرية هدايةيف املدرسة العالية الدينية  ١١الفصل



٥

 البحث أهداف . ج

  :يلي كما هيالبحث   هذا أهداف فإن  ،على أسئلة البحث  استنادا

يف  ١١لطالب الفصل العربية للغةا علمتنتائج  علىدراسية تأثري اخللفية ال ملعرفة

  .٢٠٢١ مرحلةبنجكولو القمرية هدايةاملدرسة العالية الدينية 

 البحث ئدافو . د

  :مليةمن الناحية النظرية والناحية الع الباحثة ان هذا البحث يعطى الفوائد رجتْ 

 النظرية فوائدال .١

نتائج  علىدراسية التأثري اخللفية  حول املعرفة البحث هذا نتائج ىتطص ،نظريا

.بنجكولو القمرية هدايةلطالب يف املدرسة العالية الدينية  العربية للغةا علمت

     العملية فوائدال.٢

 اآلخرين للباحثني للمعلومات اومصدرً  امرجعً  البحث هذا نتائج تكون أن. أ

 .مماثل حبث لتطوير

نتائج  علىدراسية تأثري اخللفية ال املعرفة معيارً  هذا البحث نتائج تكون أن. ب

القمرية  يف املدرسة العالية الدينية هداية ١١ لطالب الفصل العربية للغةا علمت

 .بنجكولو



٦

 نظام البحث. ه

 وأهداف سئلة البحثأو  البحث خلفية على شتملت ،املقدمة  :األول الباب

.الكتابة ونظام البحث وفوائد البحث

هو  ،فرعيالباب  أربع على شتملي الذى النظري األساس  :الباب الثاين 

 تعريف  على شتملت  الدراسية اخللفية هو األول الفرعيالباب 

 .الدراسية اخللفيةمتنوعة  ،الدراسية أنواع ،الدراسية اخللفية

على  تشتمل التعلم نتائج على تشتمل  الثاين الفرعي  الباب

 تؤثر اليت العوامل ،نتائج التعلم مؤشرات ،تعلمال نتائج تعريف

العالقة بني اخللفية الدراسية  على نتائج   ،التعلم نتائج على

 الثلث هي الفرعي  الباب .اللغة العربية مادةتعريف  ،التعلم

  .الفرضية وصياغة السابقة البحثية

 ووقت مكان ،البحث أنواع على شتملي الذى البحث منهج  :الثالث الباب

 مجع تقنيات ،واملؤشرات املتغريات والعينة،¦ǞǸƬĐالبحث،

 .البيانات حتليل تقنيات البيانات،



٧

 الفرضيات امتحنو  البيانات أوصاف على تشتمل اليت مباحثة  :الرابع الباب

 .البيانات وحتليل

 .واالقرتاحات الصةاخل على يشتمل الذى اإلختتام  :اخلامس الباب



٨

  الباب الثاني

 األساس النظري

 الخلفية الدراسية. أ

  الدراسيةتعريف .١

لتطوير  لآلخر األحدأعطاها   العناية أو املساعدة هي الدراسيةرأى بروباشر أن 

 البصرية زيادةل)احلواس اخلمس( نسايناإل واجلسم )والقوة الشعور( عواطف االنسان

مبتدأة منذ  الدراسيةرأى كي حجر ديوانطارا أن  ٥.رميةالك خالقواأل مهارة  ،يةمعرف

براتاناتا، رأى  ٦.جارية مدى احلياة الدراسيةفصارت  ،الوالدة ومنتهية بعد املوت

 حتقيق يف األطفال ملساعدة مباشر غري أو مباشر بشكل تنفيذه يتم جهد هو الدراسية

  .عندهم النضج منو

الوطين، الدراسية نظام شأنعن  ٢٠٠٣ لعام ٢٠ رقم القانون إىل ااستناد 

 الطالب طورتي حبيث تعلم وعملية تعليمية بيئة جلعل وخمطط واعي جهدهي  الدراسية

5
Musaheri, Pengantar Pendidikan, Jogyakarta : IRCiSoD, 2007) hlm. 48

6 Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, Ilmu Pendidikan, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001) hlm.
75



٩

 والشخصية النفس وضبط الدينية الروحية القوة على احلصول يف ¤ǶēƢǻƢǰǷ نشاط

  .وبلدشعبو  جمتمع اĔȂƳƢƬŹ اليت املهاراتو  الكرمية واألخالق  والذكاء

  واعي ساعدة أو العناية من أحد آلخري امله يف احلقيقة الدراسيةولذلك، 

 بيئة جلعل واإلنسانية والثقافة الطبيعةقانون و  احلرية  :خمططا بتطبيق األصول اخلمسو 

  الروحية القدرات نيوحتس الطالب إمكانات تطوري  أن كنمت اليت تعلم وعملية تعليمية

 الروحية القوةاحلصول على  الطالب حبيث) احلواس اخلمس( واجلسدية) والقوة الشعور(

 حيتاجون اليت املهاراتو  الكرمية واألخالق والذكاء والشخصية  النفس وضبط الدينية

 .وبلدشعبو  جمتمع

 الدراسية أنواع.٢

  ةالرسمي الدراسية) أ

 الدراسية مؤسسة أنّ  ةالوطني الدراسية نظام عن ٢٠٠٣ لعام ٢٠ رقم القانون يف 

 ةوالثانوياإلبتدائية  الدراسية على الذى يشتمل ومتدرجة منظمة الدراسيةنوع هي الرمسية

ل قب الدراسيات مؤسسات  مكونة من الرمسية هي الطريقة الدراسية املؤسسة٧.والعالية

7
Rulam Ahmadi, Pengantar Pendidikan Asas dan Filsafat Pendidikan, (Yogyakarta : Ar-

Ruzz Media, 2016), hlm. 81
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ؤسسة امل ،)ويةانالث املدرسة/  بتدائيةاإل ةرساملد(اإلبتدائية الدراسية ؤسسةاملو ،املدرسة

  .ةالعالي الدراسية ؤسسةاملو ) املهنيةالعالية  املدرسة/  العالية املدرسة(ةالثانوي الدراسية

اليت   الدراسية سةباملؤ  الرمسية الدراسية يقسم) ٢٢٠: ١٩٩٣( نواوي حيداري

�Â�ƾǸǠǳƢƥ�̈ ǀǨǼǷ�ƢēƢǘǌǻ¢�ƪ ǻƢǯمساعدة الطالب لتطوير نظم من أجل املخطط، و امل

٨.إلجراء خالفتهم ¦Ƕēدر مواهبهم وق

 تدريبو   للطالب األكادميية القدرات تدريب هي ةالرمسي الدراسية  أهداف

  .اإلجتماعي الروح وبناء  اإلبداع ريتطو و   واملسؤولية واالنضباط والبدين العقلي

٩ :هيف ةالرمسي الدراسية خصائص أما 

  .الرمسية الدراسية ؤسسةامللدى  يف  الفصل  الدراسية إبراء. أ

  .املؤسسة رمسيا مدير خمتاره املعلم هو الذي  .ب

 .الواضحة تدبريية الو  إلدارية هلا. ج

 .الدراسية مستوى حسب للعمر حد دوجد. د

8
Ahmad Darlis, Hakikat Pendidikan Islam : Telaah Antara Hubungan Pendidikan

Informal, Non Formal dan Formal, Jurnal Tarbiyah, Vol. XXIV, No. 1, Januari-Juni 2017, hlm. 94
9 Ibrahim Bafadhol, Pendidikan Islam di Indonesia, Jurnal Edukasi Islam Jurnal

Pendidikan Islam, Vol. 06, No. 11, Januari 2017, hlm. 61
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 .رمسي منهج لديها. ه

 .التعلم وتقييم اسطةو  وطرق ختطيط هناك. و

   .الدراسة طولحد  هناك. ز

   .الشهادة للطالب الناجحنيإعطاء . ح

  .األعلى إىل الدرجة الدراسة  تستمر أن الطالب ميكن. ط

الرسمية غير الدراسية  ) ب

 مؤسسة أن على ةالوطني الدراسية نظام عن ٢٠٠٣ لعام ٢٠ رقم القانون يف

 و منظمة تنفيذها ميكن الرمسية الدراسية خارج الدراسيةمسلك  هيرمسية ال غري الدراسية

 الذين للمواطنني الىت جتاهز الدراسية ؤسسةامل هي الرمسية غري الدراسية املؤسسة  .مستوية

  .ةالدراسية الرمسي يف معني مستوى الدراسية عند يكملوا مل أو حيضروا مل

رمسية هي  الغري  الدراسية ؤسسةاملأن  )٦٤: ١٩٩٢(أوضح أبو أمحدي  

يف  الدراسيةخطط خارج األنشطة املنظم و املاملنفذة بالعمد، و  الدراسيةكل أشكال 



١٢

 الدراسيةو  )PAUD(ة املبكر  الطفولة الدراسيةبرامج  تشمل الرمسية غري الدراسية  .املدرسة

١٠.الوظيفي والتدريب  املهارات ةدراسو    املرأة متكني ةدراسو   يةالشباب

  الدراسيةعن  ٢٠٠٧ عام ٥٥ الدينية منظمة يف نظام احلكومة رقمالدراسية 

 شكل يفاملنفذة رمسيةال غري الدينية الدراسية أن ١أية  ٢١ يف نظام  فصلكان  .والدينية

 واألشكال ليميةالتع نيةيدال ،قرآنة الدراس ليم،تعال جملس ،تعليم الكتب الدينية

١١.األخرى

اليت  الدراسية خدمات إىل حيتاجون الذين لألشخاص منفذة ةالرمسي غري الدراسية  

 هي ةالرمسي غري الدراسية على األمثلة ىحدإ. ةالرمسي الدراسية  من مكمل أو كبديل هي

 حيتاجون الذين لألشخاص مكونة التدريبو  الدورات مؤسسة .اوالتدريب الدورات مؤسسة

  .هنياتاملات والتدريب واملهارات اتاملعرف إىل

  :هي ةرمسيىالغري  الدراسيةخصائص  

.¦ǞǸƬĐ يف دثحت الدراسية. أ

  .الضروري امليسر هو املعلم. ب

10
Hamid Darmadi, Pengantar Pendidikan Era Globalisasi, An1mage, April 2019, hlm

28
11 Ahmad Darlis, Hakikat Pendidikan Islam : Telaah Antara Hubungan Pendidikan

Informal, Non Formal dan Formal, Jurnal Tarbiyah, Vol. XXIV, No. 1, Januari-Juni 2017, hlm. 91



١٣

  .حد العمر عدم .ج

 .إلحتياجات ابة حسبة مطيواّد الدراسامل . د

  .قصري الدراسة وقت. ه

  .وموجهة منظمة إدارة هلا .و

إلعداد أنفسهم يف عامل  زويد املشاركني باملهارات املعيناتأهداف الدراسة لت .ز

١٢.املهنة

 فى الرسمية  الدراسة  )ج

 مادة ١ الفصل  ،٢٠٠٣ لعام ٢٠ رقم ،ةالوطني الدراسية نظامعن  لقانونا يف كان  

 أنشطة شكلب  ةوالبيئ األسرةىف  الدراسية مسلك هي ىف الرمسية الدراسية أن ١٣ اية ١

١٣.ومها األسرة والبيئة ىف الرمسية الدراسيةمركزين يف يكونان  فصارتْ ستقلة،امل الدراسية

البدنية،األخالقية،الدينية، الدراسية: وهي األسرة، يف الدراسية تراكياون، رأى

  .النفسية االجتماعية،

12
Ibrahim Bafadhol, Pendidikan Islam di Indonesia, Jurnal Edukasi Islam Jurnal

Pendidikan Islam, Vol. 06, No. 11, Januari 2017, hlm. 62
13 Ahmad Darlis, Hakikat Pendidikan Islam : Telaah Antara Hubungan Pendidikan

Informal, Non Formal dan Formal, Jurnal Tarbiyah, Vol. XXIV, No. 1, Januari-Juni 2017, hlm. 86



١٤

  مراكز أحد هي األسرة .واألسرة البيئة من يأيت الدراسية هي ىف الرمسية الدراسية

 يتفاعل مرة ألول األسرة يف .الشخص شخصية تشكيل يف مهم دور هلا اليت الدراسية

واإلشراف يف األسرة هي األساس يف مواصلة  التعليم. اخلارجي العاملو  جنيبّ أ مع الفرد

 .الدراسة خارج األسرة

  :ىف الرمسية الدراسية خصائص

  .إجراءها مداوم ال يعلقها زمان ومكان الدراسية . أ

  .كاملعلمني فيها  الوالدان. ب

  .نظمةاملاإلدارية توجد  ال. ج

  النظرية األساسية لخلفية الدراسة.٣

وفًقا لنظرية معاجلة املعلومات،  . املعرفة حيدث من خالل عملية التحولتطور 

أّن هناك جماالن مهمان يف التعلم، ومها عملية  تدريج حصول ،بيل جريدلر كما اقرتح

األشخاص على املعلومات ومعاجلتها واالسرتاتيجيات اليت يستخدمها األشخاص يف حل 

نظرية تبني طبيعة نظام الذاكرة البشرية والطريقة بأن هذه البيل جريدلر بنيَّ . املشكالت

ǂ̈ǯ¦ǀǳ¦�Ŀ�ƢȀǼȇǄţÂ�ƨǧǂǠŭ¦�Ǧ ǏÂ�Ƣđ�ǶƬȇ�Ŗǳ¦ . ثالث نقاط مهمة يف عملية التحول هي



١٥

املذاكرة ما مت تعلمها يف املاضي  جاجينرأى  ١٤.الذاكرة قصرية والذاكرة طويلة والتذكر

 .التعلم فيما يتعلق بالتطبيق على احلالة اجلديدة يسمى نقل

، فإن النقل هو عملية تسمح ألي شخص باستخدام استجابة مت جاجينرأى

تعلمها سابًقا ملوقف جديد، وهذا يناسب مع الفهم الذي طرحه عدد من اخلرباء، منهم 

يف عملية التحويل، هناك نوعان من التحويالت، . برلينرو جاجي و إيسونو سورنسن

التحويل اإلجيايب هو نقل للتعلم يف املاضي ميكنه  أن  .ومها التحويالت اإلجيابية والسلبية

فأما النقل السليب هو نقل للتعلم يف املاضي يزعج أو . يبسِّط أو يفصِّل التعلم املستقبلي

الشيء املهم يف عملية التعلم هو أن هناك نقًال ١٥.يصعِّب عملية التعلم يف الزمان املقبل

عملية التدريس   :قل اإلجيايب عدة عوامل منهاميكن أن يكون سبب حدوث الن. إجيابًيا

والتعلم  ونتائج التعلم السابقة  واملواد وحمتوى مادة الدراسة  والعوامل الذاتية من جانب 

  .الطالب  ومواقف وجهود املعلمني 

الداعمة سوف  الدراسيةمن هذه األوصاف ميكن أن يقرتح  على أن خلفية 

املختلفة إىل نتائج  الدراسيةو ستؤدي اخللفيات . ستقبلةتسهل ىف طالَّقة عملية التعلم امل

ستؤثر دروس اللغة العربية اليت يتم احلصول عليها يف املدرسة األصلية . تعليمية خمتلفة

14 Syah Muhibbin, Psikologi Belajar, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada , 2012), hal.
161-162.

15
Mustaqim, Psikologi Pendidikan, (Yogyakarta : Fakultas Tarbiyah dan Tadris IAIN

Walisongo Semarang dan Pustaka Pelajar, 2008), hlm 65



١٦

كلما زادت معرفة الشخص باللغة العربية، أصبح من األسهل على . على معدل جناحهم

 .أي شخص تعلم اللغة العربية يف املستوى األعلى

الدراسيةالخلفية  انواع.٤

 على التعلم عمليةب مهماثر  هلا الطالبلدى املدرسة  أو الدراسية اخللفية

رة القد الطالب  مؤثرة على لدى الدراسيةلفية  اخلاختالف . التايل الدراسية درجةال

املقصودة  الدراسيةخلفية  .التعلمات ونتائج نتائج الدراسية لديهم، وسوف تؤثر على

املدرسة  أو، احلكوميةالثناوية مثل املدرسة  الرمسية الدراسيةعند الباحث هي خلفية 

.الثناوية الدينية

 املدرسة الثناوية احلكومية) أ

 يف ةالرمسي الدراسة يفاالبتدائية  الدراسية مستوى هياحلكومية الثناوية  املدرسة      

 املدرسة أخذ يتم .األشكال األخرى أو االبتدائية املدرسة من التخرج بعد  إندونيسيا

الثناوية  املدرسة .٩ الفصل إىل ٧ الفصل من بدًءا،عامً  ٣ غضون يف احلكوميةالثناوية 

).احلكوميةالثناوية  املدرسة بتدائية،اال درسةامل( عامً  ٩ اإلجباري الربنامج يف احلكومية

 أو احلكومية العالية املدرسة مواصلة الدراسة إىلاملدرسة الثناوية احلكومية   خلرجيي ميكن

  ).األشكال األخرى( املهنية العالية املدرسة



١٧

 املدرسة الثناوية الدينية) ب

 فرعي كنظام ةرساملد ١٩٨٩ عامل  ةالوطني الدراسية نظامعن  لقانونا يف كان

 .إندونيسيا يف ةالديني لدراسية فرعي كنظام اإلسالمية لدراسيةبا سمىامل الوطنية دراسيةلل

 الزهريي . درسةأي  " رسد" كلمة منمأخوذ   العريب القاموس يف املدرسة مصطلح

 والعلوم اإلسالمية تعاليم ودرسة للتعلم تعلم  مكان أي املدرسة أن يذكر )٢٥: ١٩٩٣(

١٦.±ƢĔƢǷ يف تطورت اليت األخرى واألهلية

 ثانوية و مدرسة مدرسةو  ابتدائية مدرسة: وهي ،درجة ثالث من تتكون املدرسة

 الشؤون وزير حتت ةالرمسي الدراسة أشكال من شكل هي الثناوية الدينية درسةامل .عالية

االبتدائية وهي  الدراسية درجة على يةسالماالاخلصة  مع يةالعام للدراسية املنفذة  يةالدين

١٧.واألشكال األخرى بعد اخلروج من املدرسة االبتدائية

  الدراسيةمؤشر الخلفية  .٥

16 Faridah Alawiyah, Pendidikan Madrasah Di Indonesia, Jurnal Aspirasi, Vol 5, No 1,
Juni 2014 hlm 53

17 Ahmad Darlis, Hakikat Pendidikan Islam: Telaah Antara Hubungan Pendidikan
Informal, Non Formal dan Formal, Jurnal Tarbiyah, Vol, XXIV, No 1, Januari-Juni 2017, hlm 94



١٨

 ومستوى العلم جمال بني املالءمة ومها جانبني، من الدراسية اخللفية رؤية ميكن

 :البحث هذا مؤشرات كالمها الوقت نفس ويف التعليم

 لسنة ۲۰ رقم الوطين التعليم نظام قانون حسب: التعليمي  املستوى. أ

 على بناءً  حتديدها يتم اليت التعليم مرحلة هو التعليم مستوى فإن ،۲۰۰۳

١٨.تطويرها يتم والقدرات الين حتقيقها املراد واألهداف الطالب تطور مستوى

  .العلمية التخصصات/  املواصفات .ب

 التعلم نتائج. ب

  التعلم نتائج تعريف. ١

مانقله عبد الرمحن صالع وحمبب عبد الوهاب  أحدها للتعلم، تعريفات عدة هناك

  شخصيةال تغيري  هو التعلم أن ،PsychologiEducation كتاب يف ويرينجتون، من  

 كانت نتائج التعلم    ١٩.والذكاء والعادات قفواملو  املهارات شكل يف جديد كنمط

18
Republik Indonesia, Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 14 Tahun 2005 tentang
Guru dan Dosen, Jakarta : Visimedia, 2007, Hlm 3

19 Raswan, Pengaruh Metode Pembelajaran Elektrik terhadap Hasil Belajar Bahasa
Arab Siswa, Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan Kebahasaaraban, Vol. 5 No. 1, Juni 2018, hlm.
126



١٩

 السلوك .والقيم واملعلومات والقدرات  واملهارات  قفواملو  املعرفة مثل ،املنوعة السلوك

  .التعلم نتائجبسمى ت املختلفة

 أمناط أشكالهو  التعلم نتائجأن  ين،ججا أفكارتأسيا على  سوبرجيونو، رأى 

  اللفظية املعلومات: تشمل اليت واملهارات والتقدير،  قفواملو   والتعريف  والقيم  العمل

سوفراتيك رأى  .والسلوكية  احلركية واملهارات املعرفية واالسرتاتيجيات الفكرية واملهارات

  جديدة قدرات هافي تكون الفصل تقييم صوضوع هي  التعلم نتائج  أن )٢٠١٢:٥(

Horwart رأى ٢٠.عن ماّدة دراسية ميالتعل عملية يف املشاركة بعد لطالبل Kingsley  يف

املهارات والعادات، واملعرفة :كتابه، قسَّم سودجانا ثالثة أنواع من نتائج التعلم والتعلم

.والتوجيه، واملواقف واآلمل

  عملية يف مشاكتهم بعدالطالب  تعلم إتقان ملعرفة عملية هي التعلم نتائج 

 باألرقام تميزت التعلم الىت اكتهم ىف عمليةمش بعد بالطال جناح ملعرفة أو ميالتعل

٢١.الدراسية منّفذ عليها يتفق عينةامل رموزالو  واحلروف

20
Widodo, Lusi Widayanti, Peningkatan Aktivitas Belajar dan Hasil Belajar Siswa

dengan Metode Problem Based Learning pada Siswa Kelas VIIA MTs Negeri Donomulyo Kulon
Progo Tahun Pelajaran 2012/2013, jurnal Fisika Indonesia No: 49, Vol XVII, Edisi April 2013,
hlm. 34

21 Moh. Zaiful Rosyid, Dkk., Prestasi Belajar, (Malang : Literasi Nusantara, 2019 ) hlm.
12



٢٠

 إشرتاك بعد الطالب عليها حيصل السلوك يف تغريات هي العربية اللغة تعلم نتائج

  العربية اللغة كفاءات طعيمة، رأى .العربية اللغة منفذ بكفاءة العربية اللغة ميتعل عمليةب

  .ةالكتاب رةاومه  القراءة رةاومه  الكالم رةاومه  االستماع مهارة: وهي ،أربع منتتكون 

 التعلمنتائج مؤشرات . ٢

صّنف   .الطالب تعلم نتائج قياس يف املستخدمة املؤشرات من العديد هناك  

  :وهي جوانب، ثالثة العربية اللغة نتائج تعلم مؤشرات بلوم

  .وفهمه للفرد كربةالف قدراتلب تعلقت  ،املعرفية اجلوانب)١

 .قفواملو  ،رغبةال املشاعر، مثل باجلوانب العاطفية  تعلقت ،كيةاجلوانب السلو )٢

 املتعلقة الكفاءاتو  أعضاء البدن تشمل اليت الكفاءات وهي ،احلركية اجلوانب )٣

 والقدرات والدقة االنعكاس احلركات من تتكون )احلركية( اجلسدية باحلركات

٢٢.احلسي االدراك

 نتائج. التعلم عملية أثناء الطالب كفائة لقياس الثالثة اجلوانب تستعمل تلك 

 تغيريات اهتمت التعلم نتائج ولكن ،فقط )املعرفية( املعرفة جبوانب تتعلق ال التعلم

 ).ركيةاحل( مهارات ولديهم) كيةالسلو ( الطالب ناألفضل م  السلوك

22
Nur Maziyah Ulya, Pengaruh Metode Pembelajaran Dan Tipe Kepribadian Terhadap

Hasil Belajar Bahasa Arab (Studi Eksperimen Pada MAN 1 Semarang), jurnal pendidikan islam
Vol. 10, No 1, April 2016 UIN Walisongo semarang, hlm. 5



٢١

 .اللغوية واملهارة اللغة كوناتم التعلم نتائج ومها ،قسمان العربية اللغة تعلم نتائج

 اللغوية املهارة. القواعد ومعرفة املفردات وإتقان اللغة أصوات معرفة شتملت اللغة مكونات

٢٣.الكتابة ومهارات القراءة ومهارات الكالم ومهارات االستماع مهارات تشمل

 العوامل التي تؤثر  نتائج التعلم.٣

 ونتائج جناح على تؤثر اليت العوامل ،)٨٥:  ٢٠١٣( تاهدايو براتا ا سوري رأى      

 :ومها ن،قسما  التعلم

 .النفسية واجلوانب الفسيولوجية اجلوانب :على جانبني تشتمل الداخلية، العوامل) ١

هلا  اجلسم صحةك املكتسبة، وأ الفطريةالصفة   الفسيولوجية، اجلوانب ) أ

 .التعلم قدرات على كبري تأثري

 والذكاء ةهبواملو  الرغبة مثل املكتسبة، وأ الفطرية الصفة  النفسية، اجلوانب) ب

  .لديهم اليت املعرفية األساسية والقدراتواحلّث 

  تشتمل ب وهيالطال نفس خارج من الناشئة العوامل وهي اخلارجية، العوامل) ٢

 .االجتماعية غريو  االجتماعية العواملعلى 

23
Asyraf Muzaffar, Derivasi Indikator Hasil Belajar Bahasa Arab, Jurnal Lisanuna, Vol

7, No 2, edisi Juli- Desember 2017, hlm 222



٢٢

 تأثري هلا األسرة .حبتاج بعضها بعًضا اإلنسان:أي االجتماعية، العوامل  )أ

 والعالقة ،طرق التدريس للوالدين  شكل يكون ،األطفال ةدراس على كبري

 .األسرة وبيئة األسرة  أفراد بني

 ووقت اجلوّ  حرارة مثل التعلم، وسائل وهي االجتماعية، غري العوامل ) ب

٢٤.التعلم نتائج تؤثر  الىت للتعلم ةاملستعمل واألدوات التعلم

 نتائج التعلمعلى  العالقة بين الخلفية الدراسية  . ٤

هي جتربة شخص ما الذي مت احلصول عليها من برنامج  الدراسيةاخللفية          

تكون تلك التجربة يف شكل معرفة أو مرتبطة بإدراك، مواقف أو سلوكيات . تعليمي

Ballachey�Ƥو  Crutchfieldو  Kreechاإلدراك املختلف، كما اقرتح . معينة Ʀǈƫ�ƢĔ¢

الدراسية املختلفة ستؤدي  وبالتايل ميكن القول أن اخللفية .طرق خمتلفة للتعلم والتفكري

إىل تطوير املعرفة املختلفة حيث حيدث تطور املعرفة وفًقا خلربات التعلم اليت مت احلصول 

٢٥.عليها واليت ستؤثر على نتائج تعلمها

24
Noor Komari Pratiwi, Pengaruh Tingkat Pendidikan, Perhatian Orang Tua, Dan Minat

Belajar Siswa Terhadap Prestasi Belajar Bahasa Indonesia Siswa SMK Kesehatan Di Kota
Tanggerang, jurnal pujangga Vol, 1. No 2, Desember 2015, hlm. 82-83
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٢٣

 الطالب. حتقيقها املطلوب التعلمنتائج  مستوى للطالب الدراسية اخللفية حتدد

 باللغة معرفة لديهم سيكون الدينية الثناوية املدرسة يف الدراسية خلفية لديهم الذين

  .احلكومية الثناويةاملدرسة  من الدراسية اخللفية ذوي الطالب من أكثر العربية

اللغة العربية مادةتعريف.٥

« مادة هي العربية اللغة ƾē وتعزيز املهارات وبناء وتطوير وتوجيه تشجيع إىل 

 القدرة هي االستيعاب على القدرة   .واملنتجة املستقبلة العربية اللغة جتاه اإلجيايب املوقف

 اللغة استخدام على القدرة هي اإلنتاجية القدرة. القراءة وفهم اآلخرين كالم فهم على

 القرآن أي اإلسالمية، التعاليم مصدر فهم يف للمساعدة. وكتابًياشفهًيا للتواصل كوسيلة

 القدرة الطالب لدى يكون أن جيب العربية، باللغة املتعلقة األخرى والكتب واحلديث

 ةرساملد يف العربية اللغة إعداد يتم ذلك، علىاستنادا   ٢٦.العربية باللغة التحدث على

 تدريسها يتم لغوية مهارات أربع تشمل واليت األساسية، اللغوية الكفاءات لتحقيق

  .والكتابة والقراءة والتحدث االستماع وهي متكامل، بشكل
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٢٤

 املكتسبة  تغيرياتال هي التعلم نتائج استنتاج ،املذكورة النظرية علىاستنادا       

 هذه.ة ىف التغيريات املكتسبةاملوجودالتعلم أهداف للوصول التعلم عملية بعد لطالبل

 ملعرفةالطالب، يف واحلركية والسلوكية يةاملعرف وهي الناحية، عدة من ةمنظور  التغيريات

  .املباشرة املالحظة أو متحانباال قياس النتائج ميكن

 السابقة البحوث . ج

  :وهى  ،تعطى الباحثة البحوث السابقة ملقارنة هذا البحث

 على الدراسية اخللفية تأثري بعنوان) ١١٦١٦٢٠٣٠٣٠( داري أوالنمن  البحث.١

احلكومية   اإلسالمية جبامعة واالقتصاد التدريسشعبة  طالب لدى تعلمال نتائج

  الدراسية اخللفية تأثري عرفةمل  بحثال اهداف هذا. رياو  مقاس ريفش سلطان

 اإلسالمية جبامعة واالقتصاد التدريس شعبة طالبلدى  تعلمال نتائجعلى 

 . رياو مقاس ريفش سلطاناحلكومية 

exكمي هي املستعمل البحثمنهج post facto. العينة  تقنيةب العينة ذختاو

 نتائج علىاستنادا . معينة اعتبارات مع البيانات درامص أخذ تقنية أي ،يةدفاهل

 لدى التعلم نتائج على كبري تأثري هلا الدراسية اخللفية أن يُظهرالبيانات، حتليل

شريف  جبامعة اإلسالمية احلكومية سلطان واالقتصاد التدريس شعبة طالب



٢٥

  اخللفية عن X املتغري هي  البحث هذا يف املوضوعات املساوية .قاسم رياو

لدى  التعلمنتائج  هي Y املتغري بني هذا البحث والبحث للباحثة   رقوف

 لكن البحث للباحثة  هي نتائج التعلم  واالقتصاد التدريس شعبة  يف طالبال

  طالباللدى 

 .تدريس اللغة العربية شعبة ىف

فع ودوا الدراسية اخللفية تأثري بعنوان) ١٠٤٢٠٠٥٥( اوايترومح نيتال البحث.٢

 إدارة ختصص ١١فصل طالب لدى العربية اللغة تعلم نتائج على طالبتعلم 

الدراسيلعاما٢Playen املكتب يف املدرسة العالية املهنية احملمدية

فع ودوا  الدراسيةتأثري اخللفية ملعرفة  اهداف هذا البحث.٢٠١٣/٢٠١٤

 إدارة ختصص ١١ فصل طالب لدى العربية اللغة تعلم نتائج على طالبالتعلم 

 الدراسي العام Playen ٢احملمدية  املدرسة العالية املهنية يفاملكتب 

  نوع البحث هو البحثكمي ب هي املستعمل البحث منهج. ٢٠١٣/٢٠١٤

 فعوادو  الدراسية اخللفية أنيظهر،البيانات حتليل نتائج على استناًدا.امليداين

 ١١ فصل  طالبلدى  العربية اللغة تعلم نتائج كبري على تأثريهلا الطالب تعلم



٢٦

 العام  Playen ٢  احملمدية  املدرسة العالية املهنية يف تباملك  إدارة ختصص

 .٢٠١٣/٢٠١٤ الدراسي

  الدراسية اخللفية عالقة بعنوان) ١١١١٣٢٣٨(وي سوبرياتينينجسيهلدالبحث  .٣

املدرسة الثانوية  يف ٧فصل  طالبلدى   سالميةإلا لدراسيةا التعلم بنتائج

 . ٢٠١٦/٢٠١٧ الدراسي للعام  ماجيالنج مديرية ،جراباج ١احلكومية 

 دراسيةال التعلم ونتائج الدراسية اخللفية عالقة عرفة مل  بحثال هذا فاهدا

 مديرية ،جراباج ١املدرسة الثانوية احلكومية  يف ٧فصل  طالب لدى اإلسالمية

 البحث هي املستعمل البحثمنهج. ٢٠١٦/٢٠١٧ الدراسي العام ،ماجيالنج

 أن االستنتاج ميكن البيانات، حتليل نتائج على استناًدا. كميال باملنهج امليداين

 يف طالباللدى  تعلمال نتائجب الدراسية اخللفية بني وهامة إجيابية عالقة هناك

 الدراسي العام ماجيالنج مديرية ،جراباج ١املدرسة الثانوية احلكومية 

٢٠١٦/٢٠١٧.  

 الدراسية اخللفية تأثري بعنوان) ٩١٢١٥١٠٧د ( فيرتيانا نور ريسكال البحث.٤

املدرسة الثانوية  يف الشريفة حاديثواأل الكرمي القرآن تعلم نتائج على للطالب

 اخللفية تأثري عرفةمل بحثال هذا فاهدا. أنومورينجينجريسيك رادين باكو

 يف الشريفة حاديثواأل الكرمي القرآنالتعلم  نتائج على طالباللدى   الدراسية



٢٧

 هياملستعمل  البحثمنهج. أنومورينجين جريسيك رادين باكواملدرسة الثانوية 

تعطى  الىت العينات أخذ تقنية هي االحتمالية عينةال بتقنية العينة ذإخت. يكمّ 

 حتليل نتائج على استناًدا.العينةالخنيار عضو   ¦ǞǸƬĐ عضو لكل مساوية فرصة

نتائج على الدراسية اخللفية بني تأثري ليس ¦ƢǼĔ¢�«ƢƬǼƬǇȏ½  ميكن،البيانات

 جريسيك رادين باكواملدرسة الثانوية  يف الشريفة حاديثواأل الكرمي القرآن تعلم

 اخللفيةهو   X املتغري هي البحث هذا يفاملساوية  املوضوعات. أنومورينجين

 متعل نتائج وهو Y املتغري بني هذا البحث والبحث للباحثة هي رقالفو  ،الدراسية

 جريسيك رادين باكواملدرسة الثانوية  يف الشريفة حاديثواأل الكرمي القرآن

.أنومورينجين

  ملعرفة هذا البحث فاهدألن أ ،ةالسابق ثو البح عن تلفبحث خيالهذا

شعبة  طالبدى لاملادة الدراسية املطالعة   تعلم نتائج على الدراسية اخللفية تأثري

 مرحلة بنجكولواإلسالمية احلكومية  باجلامعة العربية اللغةتدريس 

٢٠١٨/٢٠١٩.  



٢٨

 صياغة الفرضيات. د

٢٧.استفهامٍ  مجلة شكلهاالىت  البحث، أسئلة على مؤقتة إجابة هي الفرضية

 :هي هذا البحث فرضية فإن   املوجودة، املشكالت على استناًدا

١ .aH :لطالب  العربية للغةا علمتنتائج  علىدراسية اخللفية ال بني كبري تأثري هناك

 .بنجكولو القمرية هدايةيف املدرسة العالية الدينية  ١١الفصل

٢ .OH :العربية للغةا علمتنتائج  علىدراسية اخللفية ال بني كبري تأثري يوجد ال 

 .بنجكولو القمرية هدايةيف املدرسة العالية الدينية  ١١لطالب الفصل

27
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٢٩

  الباب الثالث

  البحث منهج

 البحث عنو . أ

 هو الكمي البحث .كميال البحث هو البحث هذا يف املستعمل البحث نوع

¦ǞǸƬĐ عن لبحثذا اهلستعمل وهو م  ة،الوضعيّ  سفةفالال أساس  على حبثمنهج 

إحصائي، أو كمي البيانات وحتليل البحث، بأدوات البيانات ومجع معينة، عينةالو 

ex  البحث  هوهذا البحثاملستخدم يفمقاربة٢٨.باختبار الفرضية املعينة post

factoومعرفة بالفعل، وقعت اليت األحداث عن للكشف إجراؤه يتم حبثأي 

٢٩.األحداث هذه إىل تؤدي أن ميكن اليت العوامل

28 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta,
2019) hlm. 16
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٣٠

 ووقت البحثمكان  . ب

 البيانات وحتليل البيانات مجع  واحد  تقريًبا أي شهريف   البحث هذاتنفيذ  

 هدايةملدرسة العالية ا يف البحثمكان  .البحث شكل يف مجلها بالبحث مع املتعلقة

 مدينة ،ماليو كامبونج ناحية ،سرياي بادانجقرية  ،سوكاماجو طريقبعنوان ىف  القمرية

   .بنجكولو

  العينات أخذ تقنيةو   العينة  المجتمع. ج

١ .ǞǸƬĐ¦

. يتعميمالنطاق ال كون يس الذي قّونامل مجع هو ¦ǞǸƬĐ أن دونالد كوربر،رأى  

٣٠.املبحوثة قياسه كالو حده املوضوع  الذي  سيتم مجع هو ¦ǞǸƬĐمقّون

-١٠ الفصل طالب مجيع هو البحثهذا   من ¦ǞǸƬĐ فإن ،املذكور الشرح من

  .بنجكولو القمرية هداية الدينيةالعالية   ملدرسةا يف ١٢

    العينة. ٢

 السكان عدد كان إذا .¦ǞǸƬĐ مملوك وخصائص جمموع من جزءهي  العينة بينما

 األموال حمدودية بسبب للبحث مجيًعا أخذهم الباحثني على املستحيل فمن ،كبريًا

30 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta,
2019) hlm. 126



٣١

٣١.¦ƨǟȂǸĐ هذه من املأخوذة العينات استخدام للباحثني فيمكن ، والوقت والطاقة

رأى أريكونتو أن إذا كان الشخص أقل من . ناب واجب ¦ǞǸƬĐ من أخذ العينات

ǞǸƬĐ¦�Ʈ،األفضل أن نأخذهم مجيًعا،١٠٠ Ş�Ä¢�ƨưƸƦǳ¦�Ʈ ȈŞ .  إذا  كان الشخص

.%٢٥-%٢٠ أو%١٥ -%١٠أخذه بني  ،كبريًا

 العلية ملدرسةيف ا ١١الفصل  طالب مجيع هي هذا البحث عينة فإن الشرح، من

  .طالب ٣٠  اإلمجايل وعددهم بنجكولو، مدينة القمرية هداية الدينية

  العينات أخذ تقنية. ٣

 العينة لتحديد العينات ألخذ تقنية هي العينات أخذ تقنية فإن سوجيونو،رأى 

 أخذ طريق عن البحث هذا يف العينات أخذ تقنية تنفيذ ٣٢.البحث يف املستخدمة

  .املعايري أو االعتبارات بعض مع العينات أخذ تقنية أي املقصود، العينات

31
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٣٢

  المؤشرات المتغيرات و. د

للدراسة الشكل حيدده الباحثة  له شيء الذيال أياملتغريات  أن رأى سوجيونو، 

 يةتغري كيفاملمؤشر . النتائج أخذت خالصة، مث املعلومة احملتاجةد جت حىت ، العلمية

٣٣.حتديد املعيار لقياس املتغري

:يف هذا البحث، ومها انهناك متغري 

هذا يف  )X(ستقلاملاملتغري  .خرآلتقل أي املتغريات  تؤثر املتغري اسامل املتغري) أ

 درجة الدراسية: املستقل هي املؤشرات املتغري". خلفية الدراسية "البحث هو 

  .اليت تدرس يف املدرسة السابقة  اللغة العربية اتادملاالرمسية، 

يف هذا البحث هو )Y(املتغري املقيد. خرآلاتغري متأثر ملتغري املقيد أي امل املتغري ) ب

 اللغة بطاقات تقرير:هي  املقيد ؤشرات املتغريم". العربية للغةاتعلم نتائج "

  . ١١الطالب الفصل  العربية

  تقنيات جمع البيانات. ه

  :وتفصيلها هو عليها ريد الباحثة احلصولتيف هذا البحث،  البيانات اليت 

33 Wiratna Sujarweni, Metodelogi Penelitian Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami,
(Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2014) hlm 44



٣٣

القمرية  العالية هداية  ملدرسةا يف طالبالخلفية الدراسية لدى بيانات عن ال. ١

  .طالبالعلى  الىت متت نشرها ةستبيانإلبياناته من اومصدر ، بنجكولو

، صورة النشاط حبث ومجيع بيانات درسةانات عن صورة عامة ملوقع  املبيال. ٢

 .بنجكولوالقمرية  العالية هداية  ملدرسةا يف ١١ الفصلطالب ال

 بطاقات هو البيانات ومصدر العربية، املواد يف الطالب تعلم نتائج عن بيانات. ٣

 .بالطال تقرير

  :وهيتقنيات جلمع البيانات  الباحثة  خدمتمجع البيانات، است لتسهيل

  اإلستبيان. أ

األسئلة  قة إعطاء جمموعة بطريها تنفيذ الىت مت تقنية مجع البيانات هو االستبيان

تقنية  جلمع البيانات ي ه ةاالستبيان  ٣٤.للمستجيبني لإلجابة عليها ةاملكتوب التقريرةأو 

ا ميكن توقعه من وم س عليهااقتلمتغريات اليت  ل حمدداعرف الباحثة حىت ت املؤثِّرة

 الدينية العالية  ملدرسةا يف ١١ الفصل على طالب ةاالستبيان ذههع ستوز . االستجابة

34 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung:
Alfabeta:2019) hlm. 199



٣٤

 مقياس. ليكرت مقياس هو البحث هذا يف املستخدم االستبيان.بنجكولوالقمرية  هداية

٣٥.االجتماعي الظواهر عن الشخص وآرائه مواقف لقياس يستخدم مقياس هو ليكرت

  :يلي كما الوزن قيم مع بديلة، إجابات ٥ استخدام مت ،البحث هذا يف

  ۵  : بشدة املوافقة  

 ٤  : ملوافقة

 ۳:  املوافقة أقل

 ۲:  املوافقة غري

  ۱:  بشدة املوافقة غري

 ١١ الفصلخلفية الدراسية  لدى طالب بيانات عن  يهإجيادها البيانات اليت تريد 

 .بنجكولوالقمرية  هداية الدينية العالية  ملدرسةا يف

35 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Pengembangan Research and
Development, (Bandung : Alfabet :2015) hlm. 165



٣٥

 وثيقةال. ب

كتابات أو صور   ها علىشكلكن وثيقة متال. يةاضلألحداث امل ملحوظة يه وثيقةال

 املدرسة تعريف ملفات ييف هذا البحث  ه وثيقةال  ٣٦.أو أعمال األثري  من شخص

 القمرية هدايةالدينية  العالية   ملدرسةا يف ١١ الفصل طالب وبيانات املدرسة وبيانات

  ملدرسةا يف ١١ الفصلب الطال تقرير بطاقات و صورة النشاط حبثو  بنجكولو مدينة

.بنجكولو مدينة القمرية هدايةالعالية  الدينية 

  صدق  وثبات البياناتالتقنيات . و

هو  احلالص ٣٧.ثبات وصدق  :رأى ابن حجر، جودة أداة البحث تعّني معيارين

¦ǞǸƬĐمراًر لقياس  ةهي األداة  املستعمل و الثقة. لقياس ما جيب قياسه  ةاألداة املستعمل

ثبات يف مجع البيانات،  الصدق و الباستعمل أداة. تساوي، ستنتج  البيانات متساويامل

 .اوثبات اصدق ستكوننتائج البحث  ىف املتوقع  فا

36 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung:
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37 Wiratna Sujarweni, Metodelogi Penelitian Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami,
(Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2014) hlm 79



٣٦

  صدق البيانات) ١

ذكور ميكن قياسه ما تريد قياسه، املصدق إذا  كان االمتحان له  يقال االمتحان 

إلمجايل، قيم إىل السؤال تتسبب  قيم كبري علىدعم  صدق إذا كان هلا له  يقال السؤال  

هذه  صدق  حيتاج إىل يف هذا البحث ناالمتح. قيم اإلمجالية مرتفعة أو منخفضة

: ۲۱۳سحارسيمي اريكونتو، (رموز ارتباط حلظة املنتج  مستعمل أْدوات البحث

٣٨:كما يلي) ۲۰۱۰

௬ݔ =
N∑ܻܺ− (∑X) (∑Y)

ඥ{N∑Xଶ− (∑X)ଶ}{N∑Yଶ− (∑Y)ଶ}

 :البيان

معامل االرتباط:௬ݔ

n:  الطالبجمموع

لكل طالب يف عنصر السؤال قيم جمموع:ܺ∑

  مجيع الطالبقيم جمموع  :ܻ∑

38
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Jurnal Tarbiyah : Jurnal Ilmiah Kependidikan, Vol. 7 No. 1. Januari-Juni 2018. hlm. 20



٣٧

tالسعر احسب hitung التالية بالصيغة:  

�ℎݐ =�݃݊ݑ݅ݐ
−݊)ඥݕݔݎ 2)

ඥ(1 − ଶݕݔݎ

  :البيان

t=ݐ القيمة�ℎ ݃݊ݑ݅ݐ

n=عدد املستجيبني يف احملاكمة  

r=معامل ارتباط النتيجة r hitung

 نتائج حصلت ،)X متغري( بنداً سؤاالً  ٣٥ من البيانات حتليل نتائج على بناءً 

>r عدد كان إذا. ٠,٣٩٦ من r جدول على  SPSS٢٥ باستخدام الصالحية اختبار

اختبارها، مت اليت ٣٥ الـ األسئلة بني من. السؤال عنصر صحة إعالن فسيتم ،r جدول

 يف رؤيتها ميكن واليت ، حبث كأدوات استخدامه وميكن صاحلًاسؤاًال  ٢٧ هناك

٣٩.امللحق

 ثبات البيانات) ٢

ة أو ميكن هلا التمسك املقرتحة موثوق األدواتملعرفة أن  ثباتالمتحان ىف ااهداف 

Alfa هذا املوثوقية اختبار يستخدم. به Cronbach، يوضح الذي املوثوقية معامل وهو 

39
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٣٨

 إجابة اتساق مدى االختبار هذا حيدد.¦ƨǟȂǸĐ يف العناصر/  العناصر جودة مدى

Cronbach معامل كان إذا موثوقة أداة يتطلب نونايلرأى  . البحث أداة على املستفىت

Alpha ٠،٦٠ من أعلى.  

alfa صيغة هي املستخدمة الصيغة cronbach٤٠:كما يلي

iᵢݎ = 
݇

݇− 1
൨�ቈ1 −

ଶߪ∑

σt²


:  الصيغة هي أين
∑మି�

(∑౮)²

ಿ

ே
ଶߪ=

  :البيان

  املوثوقية قيمة: iᵢݎ

k: األسئلة عدد  

N:عدد املستجيبني

Ʃσ²  :عدد األسئلة

σt²:جمموعاختالف 

40
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٣٩

  :التايل، ميكن رؤية ذلك من اجلدول ٢٥   SPSSبناًء على نتائج احلسابات باستخدام 

  ٣,١الجدول 

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha N of Items

٩٢٨. ٣٥ 

Cronbach's قيمة أن املعروف من أعاله، احلساب من Alpha =لذلك ٠,٩٢٨ 

 استخدام ميكن وبالتايل،. موثوقة البحث أداة عن اإلعالن يتم مث ٠,٦> ٠,٩٢٨

  .حبثي كاستبيان االستبيان

  تحليل البياناتتقنيات . ز

٤١.البحث الكّمي استعمل إحصاءات تقنيات حتليل البيانات يف

 :تقنيات حتليل البيانات هي كما يلي

41 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 207



٤٠

  التحليل قبيل اختبار. أ

 الخطي ختبارإلا.١

)Y( التابع واملتغري )X( املستقل املتغري كان إذا ما لتحديد اخلطية اختبار يستخدم

 اختبار باستخدام استخدامه ميكن البيانات، خطية لتحديد. ال أم خطية عالقة هلما

 فإن  ٠,٠٥ من أكرب اخلطية الداللة قيمة كانت إذا حبيث ،٪ ٥ أمهية مبستوى اخلطية

اختبار .خطية ليست البيانات فإن ٠,٠٥ من أقل كانت إذا ، خطية تكون البيانات

٤٢.توزيع بيانات البحث ىفهو إجراءات املستعمل ملعرفة احلالة اخلطي أو ال  اخلطي

  المعتدليختبار إلا.٢

 اختبار ويهدف. أوالً  املعتديل احلالة اختبار إجراء يتم ضيات،رْ الفُ  اختبار إجراء قبل

 موزعة سكانية جمموعة من املأخوذة العينة كانت إذا ما حتديد إىل هذا املعتديل الوضع

 لالختبار ميكن طبيعي، بشكل البحث بيانات توزيع مت إذا. ال أم طبيعي بشكل

 يتم فعندئذٍ طبيعية، غري البيانات كانت إذا ولكن البارامرتية، التحليل تقنيات استخدام

 للعينة الطبيعية احلالة  نامتحال البحث هذه يف. بارامرتية غري إحصائية تقنيات استخدام

42 Yulingga Nanda Hanief dan Wasis Himawanto, Statistik Pendidikan (Yogyakarta :
Deepublish, 2017) hlm 63



٤١

 ۰۵.۰ معنوية مستوى باستخدام Kolmogorov-Smirnov واحدة عينة اختبار باستخدام

 . ۰۵.۰ من أكرب األمهية كانت إذا طبيعي بشكل البيانات توزيع عن اإلعالن يتم

  اختبار فرضيات البحث. ٢

  اختبار االنحدار الخطي البسيط. أ

تقنيات حتليل اإلحصائي برموز معادلة   تلتحليل البيانات الكمية استعمل

البسيط مستعمل ملعرفة تأثري املتغريات املستقلة على  اإلحندارحتليل . اخلطي اإلحندار

٤٣.املتغري التعّلق

  : تهساويم

Y = a + bX

  :البيان

Y:ملقيداملتغري ا  

X:املتغري مستقل  

a: املثبتة  

43 Juliansyah Noor, Metodelogi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah,
(Jakarta, Kencana: 2017) hlm. 179



٤٢

b: اإلحندارمعامل  

 العثور ميكن حبيث خمتلفة، صيغ استخدام ميكن االحندار، خط معادلة على للعثور

  :كما يلي) ب( االحندار معامل وقيمة) أ( الثابتة القيمة على

ܽ=
∑ܺଶ∑Y) − ∑ X.∑X. Y)

ܰ .∑ܺଶ− [∑X]²

ܾ=
ܰ .∑XY − ∑X∑ Y

ܰ .∑ܺଶ− [∑ X]²

 .فهناك اخنفاض )-(، فإن القيم تزيد، وإذا كانت سالبة (+)ب موجبة كان إذا  

  )اختبار جزئي( Tاختبار . ب

متغري مستقل على  ، وهو اختبار مدى تأثري كلباالختبار اجلزئي tيُعرف اختبار 

 التعلم   نتائجعلى  دراسيةالويستخدم هذا االختبار لتحديد تأثري خلفية  ٤٤.املتغري التابع

املتغري . بنجكولو القمرية هدايةالعالية   ملدرسةا يف ١١ الفصللطالب لغة العربيةالمادة 

التعلم مبادة  نتائج هوقيد امل بينما املتغريدراسيةالهو اخللفية  بحثال ااملستقل يف هذ

 ايف هذ. بنجكولو القمرية هدايةالعالية   ملدرسةا يف ١١ الفصل طالبل لغة العربيةال

44
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٤٣

عند . ۰,۰۵أو  ٪۵  بنسبة )Afha(، استخدم الباحثة مستوى داللة للخطأ بحثال

:، تكون الفرضيات املصاغة لكل متغري مستقل كما يليtإجراء اختبار جزئي أو اختبار 

 β<0 : H0 ، للغةا علمتنتائج  علىإجيايب تأثري  ليس هلا دراسية المعناه أن اخللفية 

 .بنجكولوالقمرية  هدايةالدينية يف املدرسة العالية  ١١طالب الفصلل العربية

β> 0 : Ha العربية للغةا علمتنتائج  علىإجيايب تأثري هلا دراسية ال، معناه أن اخللفية 

  .بنجكولوالقمرية  هدايةالدينية يف املدرسة العالية  ١١طالب الفصلل

، فإن اخلطوة التالية يف االختبار اجلزئي هي وضع بعد صياغة فرضية البحث

T عدد يعتمد اختاذ القرار على القيمة. أساس الختاذ القرار جلميع هذه فرضيات البحث

Windowsلنظام التشغيل SPSS٢٣ لنتائج معاجلة البيانات باستخدام Tجدولو 

  :بالشروط التالية

Ha ويقبل Ho فسرتفض ،T جدول <T عدد كان إذا 

Ha ويرفض Ho فسيقبل ،T جدول>T عدد كان إذا



٤٤

) سانتوسو سالميت٢٠١٤(بالصيغة  tميكن إقامة عملية اختبار معنوي الختبار 

٤٥:على النحو التايل

=ݐ
−݊√ݎ 2

√1 − ଶݎ

݀݇= ݊− 2

 :البيان

t =عدد قيمة t

n  =املستجيبني عدد 

r  =لعدد االرتباط معامل r
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٤٥

  الرابع الباب

 نتائج البحث والمناقشة

 حقائق نتائج البحث. أ

  هداية القمرية الدينية ةاللمحة عن المدرسة العلي.  ١

 هداية القمريةمهعد ة ليااملدرسة الع:     اسم املدرسة

 وزارة الدين:     تصريح املدرسة

 ۱۳۱۲۱٧٧۱۰۰۰۵: رقم تصريح إحصاء املدرسة

 ۲۰۰٨ديسمرب  ۰۲:     تاريخ التأسيس

:  الرقم  

۰٤.۰٧/KW۱.۰۳/PP٤٤۳٦/۲۰۰٨ 

  ۲۰۰٧ / ۲۰۰٦TP

۰۴RT ۰۲RWالشارع سكاماجو :   العنوان

  فادانج سري:   الدائرة/ املنطقة



٤٦

 كامفونج ماليو:       احلي

 مدينة بنجكولو:     املدينة/ احملافظة 

 ۳٨۲۱۵:     الرمز الربيدي

  ۰٨۱۲٧۳٧۵۵۵۳:       اجلوال

 هداية القمرية الدينيةة لياؤية ورسالة وأهداف المدرسة العر  . ٢

 الرؤية) أ

تنافسي وقادر على أن يصبح مركزًا متميزًا للرتبية املعهد ,حتقيق ترتبية دينية مزيّة

�ǞȈǘǷ�ǶǴǠƬŭ¦�Ƥ Ǡǋ�Â�ǶǴǈǸǯ�§ Ȑǘǳ¦�ƨȈǐƼǋÂ�̈ǂǘǨǳ¦�ǺȇȂǰƫ�ƨƦǈǼŠ�ǞǸƬĐ¦�ƨȈǸǼƫÂ

 .ومواطن مسؤولية

 الرسالة) ب

 غرس قيمة اإلميان والتقوى على اهللا تعاىل. ۱  

 تكوين فطرة الطالب ذوي الشخصية اإلسالمية. ۲

 .بيئة و مدرسة نظيفة و مجيلة وإميانيةإجياد . ۳



٤٧

 .إجياد حالة املدرسة املرحية. ٤

 .إجياد اتصال فعال وممتع. ۵

٦ .�¾Ȑƻ�ǺǷ�ǾƳÂ�ǲǸǯ¢�ȄǴǟ�ǶēƢȈǻƢǰǷ¤Â�ǶēƢǷƢǸƬǿ¦Â�§ Ȑǘǳ¦�ƨǰǴǷ�ƨȈǸǼƫ

 .األنشطة اإلضافية

 تنمية روح التعاون على سكان املدرسة. ٧

 تنمية و تعود بالسلوك النظامي. ٨

 ف المدرسةأهدا) ج

  تأليف الطالب باإلميان و التقوى واألخالق الكرمية. ١

و اختبار املدرسة  وفًقا ۵,۰حتقيق نتيجة معدلة إختبار توجيه  زائد . ٢

  لـمعايري اكتمال احلد األدىن للمادة

إنتاج خمرجات قادرة على املنافسة لدخول مستويات التعليم العايل  . ٣

  )اجلامعة احلكومية(

فريق فين قادر على األداء يف الربنامج على مستوى احملافظة والفوز تشكيل . ٤

 بدرجة أوىل



٤٨

لتحقيق معدل الفوز األول يف ) غري األكادميية(تطوير األنشطة اإلضافية . ٥

 مسابقة مستوى املدينة

حتسني قدرة املعلمني على استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف . ٦

 عملية التعليم والتعلم

أحدها بانقابة (تنمية روح األعمال مبا يتناسب مع إمكانات الطالب . ٧

 ).  التعاونية

 والطالب واإلدارة مدّرسالحالة .٣

المدّرسة حال) أ

٤,١الجدول   

بنجكولوهداية القمرية الدينيةعالية الدرسة امل يف حملة عن حماضري  

رقم اسم مدرس المادة مهنة

حامي احلديثالقرآن .١   علي شوديق 

١امني صندوق الثقايفالتاريخ

 اإلندونيسي

.٢ سفييت إندرايايت

رئيس املدرسة الدينيةالدراسية

العربية واللغة اإلسالمية

املاجستري. هويرول أنام  ٣.



٤٩

املدرسةرئيسنائب  الرياضيات املاجستري. آري مولياين  ٤.

أمني الصندوق اإلجنليزية  اللغة .٥  د ف.س .هريلني

اإلدارةرئيس /اإلندونيسيالتاريخ

 الفقه

.٦  د ف.س .كارتني

مدّرس األندونيسية اللغة .٧ د ف.س .تري رزقي مري

مدّرس /احملاسبة/االقتصاد

البدنية الرتبية  

.٨ د ف.س.أجوس مانرتي

مدّرس اإلجنليزية  اللغة ،ساريهريميكا ميديا 

د ف.س  

٩.

مدّرس .١٠  د ف.س.نريما يونيت

مدّرس االحياءمادة .توبينج ديوي راتنا  

ف د.س

١١.

مدّرس الفقه .١٢  ساكيمني

مدّرس والرياضةالبدنيةالدراسية ف د.س.سوناردي ١٣.

 عام يف بنجكولو القمرية هدايةالدينية   عالية مدرسة توثيق: البيانات مصدر

٢٠٢٠



٥٠

 الطالب حالة) ب

 ٤,٢ الجدول

٢٠٢٠/٢٠٢١بنجكولوهداية القمرية الدينيةعالية الدرسة امل يف طالب حالة

المجموع االجمالي  الطالب مجموع  فصلرقم

١.١٠٢٦

٢.١١٣٠  ٧٤

٣.١٢١٧

 عام يف بنجكولو القمرية هداية الدينية  عالية مدرسة توثيق: البيانات مصدر

٢٠٢٠  

حالة المرافق والبنية التحتية) ج

  ٤,٣الجدول 

  بنجكولوهداية القمرية الدينيةعالية الدرسة امل يفحالة املرافق والبنية التحتية 

  الحالة  مجموع  المرافق والبنية التحتية  رقم

جيد٣الفصول الدراسيه١

جيد١املدرسةمديرغرفة ٢



٥١

جيد١غرفة املعلم٣

جيد١إدارةغرفة٤

جيد١مكتبة٥

جيد١غرفة الكمبيوتر٦

جيد١عالجيةغرفة٧

جيد١تعاونيةغرفة٨

جيد١مسجد٩

جيد٢املعلممرحاض ١٠

جيد٧طالب مرحاض١١

جيد١وقوف السيارات١٢

 عام يف بنجكولو مدينة القمرية هداية عليا مدرسة توثيق: البيانات مصدر

٢٠٢٠  



٥٢

  تقديم البيانات. ب

  المستجيبين قائمة. ١

 طالب وهم البحث، عناصر أمساء على املبحوثني من التالية القائمة حتتوي

 الفصل يف عينات الباحثون أخذ. ٢٠٢٠/٢٠٢١ عام القمرية هداية العالية املدرسة

  املدرسة من وحتديداً خمتلفة، مدرسية أصول من طالب ٣٠ جمموعه  مع عشر احلادي

  .الثناوية  احلكومية ومدرسةالثناوية  الدينية 

  ٤,٤الجدول 

   بنجكولو القمرية هداية اليةالع املدرسة الستبانة املستجيبني عدد

 رقم  اسم فصل

١١ 
 املراتس صليحة

١.  

١١ 
 ابريليا سارتيكا

٢.  

١١ 
 أرميال

٣.  

١١ 
 علياء نور كرمية

٤.  

١١ 
 ديسي راهايو

٥.  

١١ 
 ديسي أريندا ساري

٦.  



٥٣

١١ 
 ايلينا تيارا ديتا

٧.  

١١ 
 إيل اوكتافيا

٨.  

١١ 
 فقي عريفات العفيفة

٩.  

١١ 
 حصن خطيمة

١٠.  

١١ 
 إيرنا أجوستني

١١.  

١١  مرينا ماريزا
١٢.  

١١  مصرفية
١٣.  

١١  نادية سهيمة
١٤.  

١١  ليانا أيوانديرا
١٥.  

١١  نورول الرسوايت
١٦.  

١١  نوفيانا ايفينيس
١٧.  

١١  احلسنهنور ليلة 
١٨.  

١١  أوكتافيا دوي ليستاري
١٩.  

١١  بينغكي أيو ميالين
٢٠.  

١١  رمحة نور العيين
٢١.  

١١  روزديانا نوفيتا ساري
٢٢.  



٥٤

١١  رينو سرييفا
٢٣.  

١١  سيفيرتي نورماالساري
٢٤.  

١١  سييت ارهامنا
٢٥.  

١١  سيت رمحة
٢٦.  

١١  امي نور جنة
٢٧.  

١١  نور جنة
٢٨.  

١١  رزقييونيتا نور 
٢٩.  

١١ 
 ويديا كورنياسيه

٣٠.  

 عام يف بنجكولو مدينة القمرية هداية عليا مدرسة توثيق: البيانات مصدر

٢٠٢٠ 

  الدراسية الخلفية استبيان إجابات حول بيانات.٢

، أخذ البيانات عن تأثري )Likert(استخدمت الباحثة مقياس  ا البحثيف هذ

لكل من . سؤاالً  ۲٧مكونة من ، استبانةللطالب من خالل توزيع الدراسيةاخللفية 

  :مع درجات النتيجة التالية ،إجابات بديلة ۵األسئلة هناك 



٥٥

البديلة إلجابات االستبيان  ٤,٥ الجدول 

¦ƨǟȂǸĐ  إجابة اإلستبيان  الرقم

  ۵  بشدة ةوافقامل  ۱

  ۴  ةوافقامل  ۲

  ۳  أقل املوافقة  ۳

  ۲  غري املوافقة  ۴

  ۱  غري املوافقة بشدة  ۵

 :البحث استبيان درجة يلي فيما



٥٦

 ٤,٦ الجدول

  للطالب الدراسية  الخلفية حول االستبيان درجة

رقم  المستجيبين  أسئلة الخلفية الدراسية مجموع

٢٧ ٢٦ ٢٥ ٢٤ ٢٣ ٢٢ ٢١ ٢٠ ١٩ ١٨ ١٧ ١٦ ١٥ ١٤ ١٣ ١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١

١٠٥ ٤ ٤ ٤ ٣ ٣ ٣ ٣ ٤ ٣ ٤ ٤ ٣ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٥ ٤ ٤ ٥ ٤ ٤ ٥ ١ ١

٩٧ ٣ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٣ ٤ ٣ ٣ ٣ ٣ ٤ ٤ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٢ ٢

٩٨ ٣ ٤ ٤ ٤ ٣ ٤ ٣ ٣ ٤ ٣ ٢ ٤ ٤ ٤ ٤ ٣ ٣ ٤ ٤ ٤ ٣ ٤ ٥ ٤ ٤ ٤ ٣ ٣ ٣

١٠٣ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٣ ٣ ٤ ٢ ٣ ٣ ٤ ٣ ٤ ٤ ٣ ٥ ٥ ٤ ٣ ٥ ٤ ٤ ٤ ٤ ٥ ٤ ٤

٩٨ ٣ ٤ ٤ ٤ ٤ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٢ ٤ ٤ ٤ ٤ ٣ ٤ ٤ ٣ ٣ ٥ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٥ ٥

١٠٤ ٥ ٤ ٥ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٣ ٣ ٤ ٣ ٣ ٣ ٤ ٣ ٦ ٦

١٠٦ ٤ ٣ ٣ ٤ ٣ ٤ ٣ ٣ ٤ ٥ ٤ ٥ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٥ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٣ ٤ ٥ ٧ ٧

٩٨ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٣ ٣ ٣ ٢ ٤ ٤ ٤ ٣ ٣ ٣ ٤ ٣ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٣ ٨ ٨

١٠٠ ٤ ٥ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٤ ٣ ٣ ٣ ٩ ٩

١٠٩ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٣ ٤ ٤ ٤ ٥ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٥ ١٠ ١٠

٩٩ ٣ ٣ ٤ ٤ ٣ ٤ ٤ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٤ ٥ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٣ ٣ ٤ ٣ ٤ ٤ ٤ ٥ ١١ ١١

١٠٣ ٣ ٤ ٣ ٤ ٣ ٣ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٣ ٤ ٣ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٥ ١٢ ١٢

٩٨ ٤ ٣ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٣ ٤ ٤ ٣ ٤ ٤ ٤ ٤ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٤ ٣ ١٣ ١٣

١٠٤ ٤ ٤ ٣ ٣ ٤ ٤ ٤ ٤ ٥ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٥ ٣ ٤ ٤ ٤ ٤ ٣ ٤ ٣ ٤ ٢ ٤ ٥ ١٤ ١٤

١٠٠ ٣ ٤ ٤ ٥ ٤ ٤ ٤ ٤ ٣ ٣ ٤ ٣ ٤ ٤ ٣ ٣ ٣ ٣ ٥ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٣ ٤ ٣ ١٥ ١٥

١٠٦ ٣ ٤ ٤ ٣ ٤ ٤ ٤ ٣ ٤ ٤ ٤ ٤ ٣ ٤ ٥ ٥ ٥ ٥ ٤ ٤ ٤ ٤ ٣ ٤ ٤ ٤ ٣ ١٦ ١٦



٥٧

١٠٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٣ ٤ ٤ ٤ ٤ ٣ ٥ ٤ ٣ ٣ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٣ ٤ ٤ ٤ ٣ ٤ ٤ ٥ ١٧ ١٧

١٠٢ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٣ ٤ ٤ ٤ ٤ ٣ ٤ ٢ ٤ ٥ ٣ ٤ ٤ ٣ ٣ ١٨ ١٨

١٠١ ٣ ٤ ٤ ٣ ٣ ٤ ٣ ٤ ٤ ٤ ٣ ٣ ٤ ٤ ٤ ٣ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٣ ٤ ٤ ٤ ٤ ٥ ١٩ ١٩

١٠٢ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٣ ٣ ٤ ٣ ٤ ٣ ٣ ٤ ٤ ٣ ٢٠ ٢٠

٩٩ ٤ ٤ ٤ ٤ ٣ ٣ ٣ ٤ ٤ ٤ ٤ ٣ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٣ ٤ ٣ ٣ ٤ ٤ ٣ ٤ ٣ ٢١ ٢١

١٠٨ ٤ ٤ ٣ ٤ ٤ ٤ ٣ ٤ ٣ ٣ ٤ ٤ ٤ ٣ ٤ ٤ ٤ ٥ ٥ ٥ ٤ ٥ ٥ ٣ ٤ ٤ ٥ ٢٢ ٢٢

١٠٢ ٥ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٣ ٤ ٤ ٤ ٣ ٤ ٣ ٣ ٤ ٣ ٤ ٤ ٤ ٣ ٢٣ ٢٣

١٠٢ ٤ ٤ ٣ ٣ ٣ ٤ ٤ ٣ ٤ ٣ ٤ ٤ ٤ ٤ ٣ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٣ ٤ ٤ ٥ ٢٤ ٢٤

١٠٨ ٤ ٤ ٤ ٤ ٥ ٤ ٤ ٤ ٣ ٣ ٤ ٤ ٤ ٣ ٣ ٤ ٤ ٥ ٥ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٥ ٢٥ ٢٥

٩٨ ٣ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٣ ٣ ٣ ٣ ٤ ٣ ٣ ٣ ٤ ٣ ٣ ٤ ٣ ٣ ٤ ٤ ٤ ٥ ٤ ٤ ٥ ٢٦ ٢٦

١٠٦ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٥ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٥ ٤ ٤ ٤ ٣ ٣ ٣ ٣ ٤ ٤ ٤ ٣ ٥ ٤ ٤ ٣ ٢٧ ٢٧

١٠١ ٥ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٣ ٤ ٣ ٣ ٣ ٣ ٤ ٤ ٤ ٤ ٣ ٣ ٣ ٣ ٤ ٣ ٤ ٤ ٥ ٤ ٥ ٢٨ ٢٨

١٠٧ ٣ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٣ ٤ ٤ ٤ ٣ ٤ ٤ ٤ ٣ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٥ ٥ ٤ ٥ ٢٩ ٢٩

١٠٨ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٣ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٣ ٤ ٣ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٥ ٣٠ ٣٠
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 العربية اللغة تعلمعن نتائج  بيانات.٣

ج تعلم اللغة ائاملتعلقة باملتغري التابع، وهو نت بحث، بيانات البحثال ايف هذ

اللغة العربية  نتيجةلفيما يلي . من نتيجة كشف الدرجاتأخذت )Y(العربية للطالب 

.هداية القمرية بنجكولو ة الدينية ليالطالب ىف صف احلادى العاشر  املدرسة الع

 ٤,٧ الجدول

  بنجكولو القمرية هداية يةالعال مدرسة يف ١١ الفصل العربية تعلم اللغة نتائج

  نتيجة  طالب اسمرقم

١.   ٨٣ املراتس صليحة 

٢.   ٨٥ ابريليا سارتيكا 

٣.   ٨٧ أرميال 

٤.   ٨٣ علياء نور كرمية 

٥.   ٨٣ ديسي راهايو 

٦.   ٨٢ ديسي أريندا ساري 

٧.   ٨٢ ايلينا تيارا ديتا 

٨.   ٨٣ إيل اوكتافيا 

٩.   ٨١ فقي عريفات العفيفة 

  ٨٣ حصن خطيمة.١٠
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  ٨٤ إيرنا أجوستني.١١

  ٨٥ مرينا ماريزا.١٢

  ٨٢ مصرفية.١٣

  ٨٢ نادية سهيمة.١٤

  ٨٣ ليانا أيوانديرا.١٥

  ٨٣ نورول الرسوايت.١٦

  ٨٢ نوفيانا ايفينيس.١٧

  ٨٣ نور ليلة احلسنه.١٨

  ٨٥ أوكتافيا دوي ليستاري.١٩

  ٨٢ بينغكي أيو ميالين.٢٠

  ٨٤ رمحة نور العيين.٢١

  ٨٢ روزديانا نوفيتا ساري.٢٢

  ٨٢ رينو سرييفا.٢٣

  ٨٣ سيفيرتي نورماالساري.٢٤

  ٨٢ سييت ارهامنا.٢٥

  ٨٤ سيت رمحة.٢٦

  ٨١ امي نور جنة.٢٧

  ٨١ نور جنة.٢٨

  ٨٤ يونيتا نور رزقي.٢٩

  ٨٣ ويديا كورنياسيه.٣٠



٦٠

 عام يف بنجكولو مدينة القمرية هداية عليا مدرسة توثيق: البيانات مصدر

٢٠٢٠  

  التحليل قبيل  اختبار .ج

حتليل . لتحليل البيانات تستخدم الباحثة التحليل اإلحصائي, بحثال اهذيف 

�ƲǷƢǻǂƥ�¿¦ƾƼƬǇƢƥƢǸȀƬȈǴǸǟ�ƪ ǸȈǫ�ƢēƢƥƢǈƷÂ�©ƢǻƢȈƦǳ¦۲۵SPSS .  قبل مرحلة اختبار

  .جيب إجراء حتليل اختبار الطبيعية واخلطية, ألجراء تلك املتطلبات, الفرضيات

 معتدليختبار الإلا. ۱

ويف , الختبار ما إذا كان توزيع البيانات طبيعًيا أم ال عتديلامليستخدم اختبار 

Kolmogorovوهو  SPSSاستخدام برنامج  بحثال اهذ Smirnov . و إذا كانت نتيجة

و إذا كانت نتيجة األمهية  . ، فيوزع متغري البيانات بشكل طبيعي< ۰۵,۰األمهية  

 :ن رؤية نتائج اختبار الطبيعية يف اجلدول التايلميك. ، فال يوزع بشكل طبيعي> ۰۵,۰
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  ٤,٨الجدول 

الطبيعة اختبار

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized

Residual

N ٣٠

Normal Parametersa,b Mean ٠٠٠٠٠٠٠.

Std.

Deviation

١٫٢٥٧٥٦٦٨٩

Most Extreme

Differences

Absolute ١٣٢.

Positive ١٣٢.

Negative ٠٧٥-.

Test Statistic ١٣٢.

Asymp. Sig. (2-tailed) .١٩٢ c

Kolomogrovمن نتائج اختبار الطبيعية باستخدام طريقة  Smirnov , وجدت نتيجة

حيث كانت النتائج أكرب من مستوى أمهية  ۱٩۲,۰أمهية من اختبار الطبيعية كانت 

توزيعها بشكل  بحثال اهذ، لذلك ميكن االستنتاج أن البيانات يف  ٪۵أو  ۰۵,۰

 .طبيعي
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 ختبار الخطيإلا. ۲

أقيمت إجراء اختبار اخلطية لتحديد ما إذا كانت العالقة بني املتغريات املستقلة 

، فهناك < ۰۵,۰إذا كانتنتيجة االحنراف عن اخلطية ). خط مستقيم(والتابعة خطية 

بينما إذا كانتنتيجة االحنراف عن اخلطية , عالقة خطية بني املتغري املستقل واملتغري التابع

ميكن رؤية نتائج . قة خطية بني املتغري املستقل واملتغري التابعفال توجد عال ،> ۰۵,۰

  :اختبار اخلطية يف اجلدول التايل

  ٤,٩الجدول 

اخلطية اختبار

ANOVA Table

Sum of

Squares Df

Mean

Square F Sig.

نتائج التعلم اللغة 

اخللفيه  *  العربية

الدراسية

Between

Groups

(Combined) ٢٢.٤١٧ ١٢ ١,٨٦٨ ١,٠٤٠ .٤٥٩

Linearity ٧.١٠٤ ١ ٧,١٠٤ ٣,٩٥٣ .٠٦٣

Deviation from

Linearity

١٥.٣١٣ ١١ ١,٣٩٢ .٧٧٥ .٦٦١

Within Groups ٣٠,٥٥٠ ١٧ ١,٧٩٧

٥٢.٩٦٧ جمموع ٢٩
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 املعنوي االحنراف نتيجة أن اخلطية اختبار نتائج تُعرف, أعاله اجلدول على بناءً 

 خطية عالقة هناك أن االستنتاج وميكن ،٦٦۱,۰<۰۵,۰ مث ،٦٦۱,۰ هي اخلطية عن

.عربية الطالب لغة على نتيجة تعلم التعليمية متغريات اخللفية بني

  الفرضية اختبار. د

 اختبار االنحدار الخطي البسيط. ۱

. املقيداستخدام حتليل االحندار البسيط الختبار تأثري متغري مستقل على املتغري 

  :تظهر كمىا يف اجلدول التايل spssوأما نتائج من حسابه احلسابية باستخدام 

  ٤,١٠ الجدول

Model Summary

Model R R Square

Adjusted R

Square

Std. Error of the

Estimate

٣٦٦. ١ a .١٣٤ .١٠٣ ١.٢٨٠

a. Predictors: (Constant), اخللفيه الدراسية

من . ۳٦٦.۰ وهي)R(العالقة/  االرتباط أعاله أن نتيجة قيمة اجلدول وضح

R(احملدد املعامل فإن  اجلدول ذلك Square(املتغري تأثري أن يعين مما ،۱۳٤.۰ هو 

  .٪٤.۱۳هو ) العربية اللغة تعلم نتائج( التابع املتغري على) الدراسية اخللفية( املستقل
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  ٤,١١ الجدول

Coefficientsa

Model

Unstandardized

Coefficients

Standardized

Coefficients

T Sig.B Std. Error Beta

1 (Constant) ٩٧.٣٧١ ٦.٩٢١ ١٤.٠٧٠ .٠٠٠

اخللفيه الدراسية -.١٤١ .٠٦٨ .٣٦٦ ٢.٠٨٣ .٠٤٧

التعلم اللغة العربية نتائج:قيداملاملتغري .أ

 االحندار ومعادلة ,االحندار ومعادالت املعامل نتيجة تقدم ,أعاله اجلدول يف

  :هي املستخدمة البسيطة

Y=a+bX

Y=x۰٨۳,۲  +۳٧۱.٩٧

هي  Xتنتج معادلة تدل على حجم تيجة , أقيمتنتائج احلسابات اليت 

  :احندار يقدر على النحو التايل

) الدراسيةتأثري اخللفية ( Xقرر إذا كان املتغري  ٩٧۳٧۱يبلغ ) أ(السعر الثابت . أ

نتيحتها مبقدار ) تعلم اللغة العربية ائجنت( Yفإن املتغري , )سعر ثابت( ۰= 

۳٧۱.٩٧. 
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يعين أن كل إضافة درجة واحدة للخلفية  ٠,١٤١أما معامل االحندار مبقدار . ب

 .٠,١٤١عربية الطالب مبقداراللغة اللطالب ستزيد من نتائج تعلم  دراسيةال

 :التايل النحو على يستطاع عمل اختبارها البيانات تلك على بناءً . ج

Ha ويقبل Ho فسرتفض ،T جدول <T عدد كان إذا

Ha ويرفض Ho فسيقبل ،T جدول>T عدد كان إذا

)T اختبار (اختبار جزئي . ٢ 

 اخللفية تأثري على االحندار لنموذج كان إذا ما لتحديد t اختبار استخدام

:البحث فرضية مع  ،)Y(الطالب عربية لغة تعلم نتائج على كبري تأثري )X( دراسيةال

Ha :الطالب عربيةال غةللا تعلم نتائج على دراسيةال اخللفية بني كبري تأثري هناك

  . هداية القمرية بنكولو املدرسة العالية الدينية يف عشر احلادي للصف

Ho :عربيةال لغةال تعلم نتائج على دراسيةال اخللفية بني معنوي تأثري يوجد ال 

هداية القمرية  الدينية املدرسة العالية يف عشر احلادي للصفالطالب

 .بنكولو



٦٦

 ٤,١٢  اجلدول يف SPSS ۲۵ خالل من معاجلتها متت اليت املخرجات من

  :كالتايل t اجلدول وقيمة ٪۵ داللة بقيمة t  =۰٨۳.۲يعرف حساب 

α)١( = tجدول   2ൗ : n-k-

 =۰۵,۰⁄۲ :۳۰- k -١( 

 =۲٠,٠٢٥: ٨ 

  ۲.t= ۰٤٨جدول  

مما  Haمرفوضة ويقبل  Hoلذا يستنتاج أن الفرضية  ۲.t =۰٤٨فحصل جدول 

 فصللا لطالب نتائج تعلم اللغة العربيةعلى يعين أن اخللفية الدراسية هلا تأثري كبري 

  .احلادي عشر يف املدرسة العلية الدينية هداية القمرية بنكولو

ة هلا دراسيلرقم يدل على أن اخللفية الوهذا ا ٢,٠٨٣مبقدار  tنتيجة حساب 

هذا يعين أنه كلما زاد عدد الطالب الذين لديهم . تعلم اللغة العربية ائجتأثري كبري على نت

.، فزادت نتائج تعلم لغة عربيتهمالدينية يف املدرسة الثانوية الدراسيةية لفاخل



٦٧

  مبحث نتائج البحث. ه

 يف عليها احلصول مت اليت والنتائج عامة نظرة تقدمي إىل البحث مناقشة هدف

البحث، ومكان وقت حتديد أي البحث، بإعداد البحث هذا تنفيذ ويبدأ ،هذا البحث

 ١١ فصلال طالب على ووزعتها االستبيان أداة الباحثة استخدمت. األدوات وإعداد

  .بنجكولو القمرية هدايةالية الع باملدرسة

 نتائج( Y واملتغري) الدراسية اخللفية( X املتغري مها متغريين من البحث هذا تتكون

 وبلغ  فقرة ٢٧ املبحوثني على الباحث طرحها اليت األسئلة وكانت ) العربية اللغة تعلم

 .طالب ٣٠ هذا البحث يف املشاركني عدد

بعد أن قامت الباحثة حتليل البيانات اليت حصلت عليها باستخدام اختبار 

لتحديد ما إذا كان هناك تأثري للمتغري املستقل ) tاختبار (االحندار اخلطي البسيط 

رنة حسابات  من خالل مقا) تعلم اللغة العربية نتائج( املقيدمع املتغري ) الدراسيةاخللفية (

t   حصلت عليها باجلدولt  ۵مبستوى معنوي٪.  

بينما  ٢,٠٨٣ مبقدار    tيعرف أن حسابات  , tبناًء على نتائج حتليل اختبار 

  ۲.t  :۰٤٨ر من جدول ثأك  t، وهذا يعين أن حسابات ۰٤٨.۲مبقدار     tجدول 



٦٨

تعلم اللغة  ائجعلى نت الدرسية،  فيمكن يستنتج أن هناك تأثريًا بني اخللفية ٢,٠٨٣ <

  .العربية

 العربية اللغة تعلم نتائج على ؤثرت هلا للطالب الدراسية اخللفية أن يعين وهذا

 مبقدار تأثري بقيمة القمرية، هداية اليةالع املدرسة يف عشر احلادي فصلال طالبل

 على يؤثر أن ميكن الذي وحده العامل ليست الدراسية اخللفية أن يعين هذا .٪١٣,٤

 القمرية هدايةالية الع املدرسة يف عشر احلادي فصلال طالبل العربية اللغة تعلم نتائج

الطالب، ذكاء مثل الطالب، تعلم نتائج على تؤثر أخرى عوامل أيًضا هناك ولكن

  . االخرو  الطالب واهتمامات املعلم وحالةسهولة 



٦٩

 الباب الخامس

 خاتمةال

 اإلستنتاج. أ

تاجات اليت ،  فإن االستنواختبار الفرضيات ًء على نتائج حتليل بيانات البحثبنا

 ؤثرتدينية  درسية ةهي أن الطالب الذين لديهم خلفي بحثال اميكن استخالصها من هذ

وميكن  هداية القمريةالدينية   ةليالطالب ىف املدرسة العلعربية الة لغالعلى نتائج تعلم 

 ٢,٠٨٣=  t حسابات بقيمة, tإثبات ذلك خالل حتقيق الفرضية من نتائج اختبار 

مما يعين أن الفرضية   ،٪۵عند مستوى معنوي قدره  ۲.t = ۰٤٨ر من جدول ثوهي أك

)Ha( اخللفية أن يعين هذا. ١٣,٤٪تأثريها مبقدار  بقيمة  ،مقبولة بحثال ايف هذ 

 طالبل العربية اللغة تعلم نتائج على يؤثر أن ميكن الذي هدوح العامل ليست الدراسية

 أخرى عوامل أيًضا هناك ولكن القمرية هدايةالية الع املدرسة يف عشر احلادي فصلال

  . االخرو  الطالب رغبةو  املعلم وحالة الطالب، ذكاء مثل الطالب، تعلم نتائج على تؤثر



٧٠

 اقتراحات. ب

تؤثر  لدراسيةلذي يدل على أن اخللفية اخالل النظر لنتيجة ىف البحث العلمي  ا

 .لطالبلعربية اللغة اعلى نتيجة تعلم 

 :لبحثا ااإلقرتاحات لنتائج هذ

غري  الدرسية ةيرجى للطالب الذي ليس لديه خلفي, بالاإلقرتاح للط. ۱

دينية، ال الدرسية ةلب الذي لديه خلفيأدىن من الطادينية ال يشعر بأنه ال

 .ولكن له  حياول اللحاق بالسابق

ترجى أن تدارس املزيد من املصادر واملراجع , اإلقرتاح للباحثة القادمة. ۲

حبيث لتكون نتائج البحث أفضل وأكثر  درسيةملتعلقة بتأثري اخللفية الا

 .اكتماال من البحث العلمى السابق
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Kisi-kisi angket Penelitian

VARIABEL INDIKATOR PERTANYAAN NO
ITEM

Latar Belakang
Pendidikan

Jenjang Pendidikan - Pendidikan yang saya tekuni
sekarang sesuai dengan
pendidikan terakhir saya.

- Dengan latar belakang
pendidikan yang saya miliki,
saya mampu memahami mata
pelajaran Bahasa Arab dengan
mudah.

- Dengan latar belakang
pendidikan yang saya miliki,
saya mampu menguasai mata
pelajaran Bahasa Arab.

- Jenjang pendidikan yang saya
miliki dapat mempengaruhi
kualitas belajar mata pelajaran
Bahasa Arab.

- Dengan latar belakang
pendidikan yang saya miliki,
dapat mempermudah saya
menguasai mata pelajaran
Bahasa Arab.

- Latar belakang pendidikan saya
mempengaruhi hasil belajar mata
pelajaran Bahasa Arab.

- Latar belakang pendidikan yang
saya miliki dapat meningkatkan
kemampuan saya dalam
pembelajaran Bahasa Arab.

- Kesesuaian latar belakang
pendidikan dengan pendidikan
yang saya tempuh sekarang
dapat mempermudah saya dalam
belajar Bahasa Arab.

1,2,3,4,5,
6,7,8

Mata Pelajaran
Bahasa Arab

- Terdapat pelajaran bahasa Arab
disekolah asal.

- Saya mengikuti pelajaran
bahasa Arab di sekolah asal.

9, 10, 11,
12, 13,
14, 15,
16, 17,
18, 19,



- Jam Pelajaran Bahasa Arab di
sekolah asal saya mencukupi.

- Cakupan materi bahasa Arab
yang saya dapat di sekolah asal
cukup luas dan lengkap.

- Saya pernah mendapatkan
pendalaman materi terkait
pelajaran bahasa arab disekolah
asal.

- Saya menguasai pelajaran
bahasa Arab di sekolah asal.

- Saya mendapatkan kosa kata
berbahasa Arab dari sekolah
asal.

- Saya dapat mengaplikasikan
kosa kata bahasa arab dalam
kegiatan sehari-hari.

- Saya dapat bercakap-cakap
menggunakan bahasa Arab di
sekolah asal.

- Saya belajar nahwu dan shorof
di sekolah asal.

- Materi Pelajaran Bahasa Arab
yang saya dapatkan di sekolah
asal sangat mudah.

- Saya belajar Muhadasah di
sekolah Asal.

- Saya belajar Bahasa Arab atas
kemauan sendiri.

- Saya merasa cukup dengan
bekal pelajaran bahasa Arab
yang saya dapatkan dari sekolah
asal.

- Saya sering merasa kesulitan
dalam belajar bahasa Arab di
sekolah Asal.

20, 21,
22, 23,
24, 25,
26, 27



- Saya selalu bertanya kepada
orang lain apabila ada materi
bahasa arab yang belum
dimengerti.

- Materi Bahasa Arab yang saya
dapatkan di sekolah Asal cukup
membosankan

- Saya sangat menyukai pelajaran
Bahasa Arab

- Saya selalu membaca materi
bahasa Arab yang akan
disampaikan.



ANGKET PENELITIAN

“Pengaruh Latar Belakang Pendidikan Terhadap Hasil Belajar Bahasa Arab kelas 11

di Madrasah Aliyah Hidayatul Qomariah Bengkulu”

A. Petujuk Pengisian Angket

1. Isilah identitas anda sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan angket ini.

2. Bacalah dengan cermat pertanyaan-pertanyaan di bawah ini.

3. Angket ini bertujuan untuk mengungkapkan data yang sebenarnya terjadi di lapangan

untuk dianalisa, sebagai karya tulis ilmiah (skripsi) yang berjudul “Pengaruh Latar

Belakang Pendidikan Terhadap Hasil Belajar Bahasa Arab kelas 11 di Madrasah

Aliyah Hidayatul Qomariah Bengkulu”.

4. Pilihlah salah satu jawaban menurut hati nurani anda, dengan cara memberi tanda

ceklis () pada setiap pilihan jawaban yang sesuai dengan keadaan anda.

5. Dalam angket ini tidak ada jawaban yang benar ataupun salah, jawaban terbaik adalah

yang benar-benar mencerminkan keadaan yang sebenarnya.

6. Jawaban anda tidak akan mempengaruhi nilai KHS, nilai ujian, dan lain-lain.

7. Berikut adalah keterangannya :

SS : Sangat Setuju :Skor 5

S : Setuju : Skor 4

KS : Kurang Setuju : Skor 3

TS : Tidak Setuju : Skor 2

STS : Sangat Tidak Setuju : Skor 1

B. Angket Latar Belakang Pendidikan

No Pernyataan Jawaban/Tanggapan

SS S KS TS STS

1. Pendidikan yang saya tekuni sekarang

sesuai dengan pendidikan terakhir saya.

2. Dengan latar belakang pendidikan yang

saya miliki, saya mampu memahami mata

pelajaran Bahasa Arab dengan mudah.

3. Dengan latar belakang pendidikan yang



saya miliki, saya mampu menguasai mata

pelajaran Bahasa Arab.

4. Jenjang pendidikan yang saya miliki

dapat mempengaruhi kualitas belajar

mata pelajaran Bahasa Arab.

5. Dengan latar belakang pendidikan yang

saya miliki, dapat mempermudah saya

menguasai mata pelajaran Bahasa Arab.

6. Latar belakang pendidikan saya

mempengaruhi hasil belajar mata pelajaran

Bahasa Arab.

7. Latar belakang pendidikan yang saya

miliki dapat meningkatkan kemampuan

saya dalam pembelajaran Bahasa Arab.

8. Kesesuaian latar belakang pendidikan

dengan pendidikan yang saya tempuh

sekarang dapat mempermudah saya dalam

belajar Bahasa Arab.

No Pernyataan Jawaban/Tanggapan

SS S KS TS

9. Terdapat pelajaran bahasa Arab disekolah

asal.

10. Saya mengikuti pelajaran bahasa Arab di

sekolah asal.

11. Jam Pelajaran Bahasa Arab di sekolah asal

saya mencukupi.

12. Cakupan materi bahasa Arab yang saya

dapat di sekolah asal cukup luas dan

lengkap.

13. Saya pernah mendapatkan pendalaman



materi terkait pelajaran bahasa arab

disekolah asal.

14. Saya menguasai pelajaran bahasa Arab di

sekolah asal.

15. Saya mendapatkan kosa kata berbahasa

Arab dari sekolah asal.

16. Saya dapat mengaplikasikan kosa kata

bahasa arab dalam kegiatan sehari-hari.

17. Saya dapat bercakap-cakap menggunakan

bahasa Arab di sekolah asal.

18. Saya belajar nahwu dan shorof di sekolah

asal.

19. Materi Pelajaran Bahasa Arab yang saya

dapatkan di sekolah asal sangat mudah.

20. Saya belajar Muhadasah di sekolah Asal.

21. Saya belajar Bahasa Arab atas kemauan

sendiri.

22. Saya merasa cukup dengan bekal

pelajaran bahasa Arab yang saya dapatkan

dari sekolah asal.

23. Saya sering merasa kesulitan dalam belajar

bahasa Arab di sekolah Asal.

24. Saya selalu bertanya kepada orang lain

apabila ada materi bahasa arab yang belum

dimengerti.

25. Materi Bahasa Arab yang saya dapatkan di

sekolah Asal cukup membosankan

26. Saya sangat menyukai pelajaran Bahasa

Arab

27. Saya selalu membaca materi bahasa Arab

yang akan disampaikan.



Foto Penyebaran Angket





Skor Angket Penelitian

No Responden Pertanyaan Latar Belakang Pendidikan (X)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 TOTAL (X)

1
Almar’atus
Soleha

5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 105

2 Aprilia Sartika 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 97

3 Armellya 3 4 4 4 5 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 2 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 98

4
Alya Nur
Karimah

5 4 4 4 4 5 3 4 5 5 3 4 4 3 4 3 3 2 4 3 3 4 4 4 4 4 4 103

5 Dessy Rahayu 4 4 4 4 4 4 5 3 3 4 4 3 4 4 4 4 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 98

6
Dhesci Arinda
Sari

3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 104

7 Elena Tiara Dita 5 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 3 3 4 3 4 3 3 4 106

8 Elly Oktavia 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 98

9
Fiqi Arifatul
Afifah

3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 100

10
Khusnul
Khotimah

5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 109

11 Irna Agustin 5 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 5 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 99

12 Mirna Mariza 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 103

13 Musrifa 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 98

14 Nadia Suhaima 5 4 2 4 3 4 3 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 3 4 4 104

15
Lyana
Ayuandira

3 4 3 4 4 4 4 4 5 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 5 4 4 3 100

16 Nurul Laraswati 3 4 4 4 3 4 4 4 4 5 5 5 5 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 106

17 Noviana Efenes 5 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 5 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 104

18 Nur Lailatul 3 3 4 4 3 5 4 2 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 102



Hasanah

19
Oktavia Dwi
Lestari

5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 101

20
Pingky Ayu
Meylani

3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 102

21
Rahma Nurul
Aini

3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 99

22
Rosdiana Novita
Sari

5 4 4 3 5 5 4 5 5 5 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 108

23 Reno Sireva 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 102

24
Sevitri
Nurmalasari

5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 102

25 Siti Irhamna 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 5 4 4 4 4 108

26 Siti Rahma 5 4 4 5 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 98

27
Umimni Nur
Jannah

3 4 4 5 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 106

28 Nur Jannah 5 4 5 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 5 101

29
Yunita Nur
Rizki

5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 107

30 Widia Kurniasih 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 106



Nilai Rapot Siswa Kelas 11 Madrasah Aliyah Hidayatul Qomariyah Tahun

2021

No Nama Siswa Nilai

1. Almar’atus Soleha 83
2. Aprilia Sartika 85
3. Armellya 87
4. Alya Nur Karimah 83
5. Dessy Rahayu 83
6. Dhesci Arinda Sari 82

7. Elena Tiara Dita 82

8. Elly Oktavia 83

9. Fiqi Arifatul Afifah 81

10. Husnul Khotimah 83

11. Irna Agustin 84

12. Mirna Mariza 85

13. Musrifa 82

14. Nadia Suhaima 82

15. Lyana Ayuandira 83

16. Nurul Laraswati 83

17. Noviana Efenes 82

18. Nur Lailatul Hasanah 83

19. Oktavia Dwi Lestari 85

20. Pingky Ayu Meylani 82

21. Rahma Nurul Aini 84

22. Rosdiana Novita Sari 82

23. Reno Sireva 82

24. Sevitri Nurmalasari 83

25. Siti Irhamna 82

26. Siti Rahma 84

27. Umimbi Nur Jannah 81

28. Nur Jannah 81

29. Yunita Nur Rizki 84

30. Widia Kurniasih 83

Jumlah 2489



Uji coba Validitas Instrumen

No Butir
Instrumen

Person Corelation
R Hitung R Tabel Nilai Signifikasi Keterangan

1 0.706 0,396 0.000 Valid
2 0.175 0,396 0.402 Tidak Valid
3 0.557 0,396 0.004 Valid
4 0.543 0,396 0,005 Valid
5 0,506 0,396 0.010 Valid
6 0,560 0,396 0,004 Valid
7 0,464 0,396 0.019 Valid
8 0.290 0,396 0,160 Tidak Valid
9 0.635 0,396 0,001 Valid

10 0,657 0,396 0,000 Valid
11 0,767 0,396 0,000 Valid
12 0,751 0,396 0,000 Valid
13 0,669 0,396 0,000 Valid
14 0,688 0,396 0,000 Valid
15 0,689 0,396 0,000 Valid
16 0,645 0,396 0,001 Valid
17 0,875 0,396 0,000 Valid
18 0,824 0,396 0,000 Valid
19 0,752 0,396 0,000 Valid
20 0,770 0,396 0,000 Valid
21 0,665 0,396 0,000 Valid
22 0.227 0,396 0,275 Tidak Valid
23 0.131 0,396 0,532 Tidak Valid
24 0,744 0,396 0,000 Valid
25 0,629 0,396 0,001 Valid
26 0,561 0,396 0,004 Valid
27 0,838 0,396 0,000 Valid
28 -0,179 0,396 0,393 Tidak Valid
29 0,358 0,396 0,079 Tidak Valid
30 0,622 0,396 0,001 Valid
31 0,588 0,396 0,002 Valid
32 -0,071 0,396 0,735 Tidak Valid
33 0,603 0,396 0,001 Valid
34 0,524 0,396 0,007 Valid
35 -0.134 0,396 0,523 Tidak Valid



Hasil Uji Validitas

No Butir
Instrumen

Person Corelation
R Hitung R Tabel Nilai Signifikasi Keterangan

1 0.706 0,396 0.000 Valid

2 0.557 0,396 0.004 Valid

3 0.543 0,396 0,005 Valid

4 0,506 0,396 0.010 Valid

5 0,560 0,396 0,004 Valid

6 0,464 0,396 0.019 Valid

7 0.635 0,396 0,001 Valid

8 0,657 0,396 0,000 Valid

9 0,767 0,396 0,000 Valid

10 0,751 0,396 0,000 Valid

11 0,669 0,396 0,000 Valid

12 0,688 0,396 0,000 Valid

13 0,689 0,396 0,000 Valid

14 0,645 0,396 0,001 Valid

15 0,875 0,396 0,000 Valid

16 0,824 0,396 0,000 Valid

17 0,752 0,396 0,000 Valid

18 0,770 0,396 0,000 Valid

19 0,665 0,396 0,000 Valid

20 0,744 0,396 0,000 Valid

21 0,629 0,396 0,001 Valid

22 0,561 0,396 0,004 Valid

23 0,838 0,396 0,000 Valid

24 0,622 0,396 0,001 Valid

25 0,588 0,396 0,002 Valid

26 0,603 0,396 0,001 Valid

27 0,524 0,396 0,007 Valid



Hasil Uji Realibilitas

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha N of Items

.928 35

Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized Residual

N 30

Normal Parameters
a,b

Mean .0000000

Std. Deviation 1.25756689

Most Extreme Differences Absolute .132

Positive .132

Negative -.075

Test Statistic .132

Asymp. Sig. (2-tailed) .192
c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.



Hasil Uji Linieritas

ANOVA Table

Sum of

Squares df

Mean

Square F Sig.

HASIL BELAJAR

BAHASA ARAB *

LATAR BELAKANG

PENDIDIKAN

Between

Groups

(Combined) 22.417 12 1.868 1.040 .459

Linearity 7.104 1 7.104 3.953 .063

Deviation from

Linearity

15.313 11 1.392 .775 .661

Within Groups 30.550 17 1.797

Total 52.967 29

Hasil Uji Regresi Linier Sederhana (Uji t)

Variables Entered/Removeda

Model Variables Entered Variables Removed Method

1 LATAR BELAKANG

PENDIDIKAN
b

. Enter

a. Dependent Variable: HASIL BELAJAR BAHASA ARAB

b. All requested variables entered.



Model Summary

Model R R Square Adjusted R Square

Std. Error of the

Estimate

1 .366
a

.134 .103 1.280

a. Predictors: (Constant), LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

ANOVAa

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1 Regression 7.104 1 7.104 4.337 .047
b

Residual 45.863 28 1.638

Total 52.967 29

a. Dependent Variable: HASIL BELAJAR BAHASA ARAB

b. Predictors: (Constant), LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

Coefficientsa

Model

Unstandardized Coefficients

Standardized

Coefficients

T Sig.B Std. Error Beta

1 (Constant) 97.371 6.921 14.070 .000

LATAR BELAKANG

PENDIDIKAN

-.141 .068 366 2.083 .047

a. Dependent Variable: HASIL BELAJAR BAHASA ARAB

























Dokumentasi Madrasah Aliyah Hidayatul Qomariyah

مسجد يف املدرسة العالية الدينية هداية القمرية بنجكولو

  ساحة النتظار يف املدرسة العالية الدينية هداية القمرية بنجكولو



 املدرسة العالية الدينية هداية القمرية بنجكولو  غرفة املعلم

متام البحثصورة من تقدمي شهادة إ  


