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  الباب الرابع

  نتائج البحث

اإلسالمية  املتوسطة املدرسة عن موجزة حملة على حيتوي الرابع الباب هذا 

  .باليتار و عرض نتائج البحث وحتليلها" الثانية"احلكومية 

 باليتار " الثانية"اإلسالمية الحكومية  المتوسطة المدرسة عن موجزة لمحة .١

 ١هوية المدرسة  . أ

 باليتار" الثانية"املتوسطة اإلسالمية احلكومية املدرسة :   إسم املدرسة  )أ 

 ١٢١١٣٥٧٢٠٠٠٢: رقم إحصاءات املدرسة  )ب 

 ٢٠٥٣٥١٢٩: رقم البيانات املدرسة  )ج 

  ١٤٠شارع جيليوونج رقم :     العنوان  )د 

 كيفاجنني كيدول، باليتار:     املنطقة  )ه 

 جاوى الشرقي:     املديرية  )و 

 mtsn_keki@yahoo.co.id:   الربيد اإلكرتوين  )ز 

 ٨٠٣٥٣٦) ٠٣٤٢: (    رقم اهلاتف  )ح 

 إدارة المدرسة   . ب

 أمحد مكرم احلج املاجستري:   إسم رئيس املدرسة  )أ 

                                                           
  ٢٠١٧باليتار " الثانية"املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  وثيقةمن : مصدار  ١
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 :نائب رئيس املدرسة  )ب 

 نور هدي املاجستري:   جمال املنهج الدراسي .١

 حممد عبد املالك املاجستري :     جمال الطاليب .٢

 حمرم املاجستري:     جمال الوسائل .٣

 أصفي هنيئ املاجستريبنيت رابعة أمي : جمال العالقة اإلجتماعية .٤

 النظرة المستقبلة والرساالت  . ت

 النظرة املستقبلة  .أ 

صفة الوطنية والتوق واملهارات : تبىن املدرسة لتظهر لدى الطالب

وأخالق الكرمية وجسم الصحة وحب الثقافة والعلم والتكنولوجيا واملتناغم 

  :ومؤشراته. وحفظ البيئة

، وإكساب املهارات همف اإلمكانات نفسو عر معد الطالب على تسا .١

على  وقدرة واالبتكار أن تشجع على االستقاللالعملية اليت ميكن 

 .يف ا�تمع واألمة والدولة حطاط نفسه

 مستوى التعليم الوطين ٨ رفع اإلجناز للوصول إىل .٢

يف ويستطيع لدعو�ا حدوث املمارسة الدينية اإلسالمية وطريقة مستمرة،  .٣

 .مبيئته
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 يف السلوكأدب يف احلديث و أدب  .٤

والصحة واللياقة وممارسة من أجل حتقيق بيئة  على حفظ النظافة تعويد .٥

 متجانسة

 ومنع الضرر البيئي منع التلوث و على حفظ االستدامة البيئيةتعويد  .٦

 تفوق يف جمال الفن والثقافة  .٧

 .وتتفوق يف جمال العلم والتكنولوجيا .٨

 لديهم بيئة املدرسة رغيد لعملية التعليم  .٩

 .ا�تمعكسب ثقة  .١٠

 الرساالت  .ب 

 .ببساطة ويستطيع لدعوته وي اإلسالم العمليةو  اآلدابر التعليم و طو ي .١

التعليم والتعلم اإلضايف فعالية ، حيث أن كل طالب ميكن أن  ينّفد .٢

 .قدر على إمكانيا�م تتطور على النحو األمثل

األكادميية وغري  يف جمال األعضاء املدرسةمجيع نّشط احلماسة كثيفة إىل ت .٣

 . األكادميية

 .وارفاظهر بيئة صحية ونظيفة ومجيلة و ت .٤
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بيئة ثقافة عن طريق احلفظ على البيئة ومنع التلوث ومنع األضرار  ظهرت .٥

 .بالبيئة

 ونميكن متملة نفسه حيث أ�حم أن يدركساعد الطالب ت و تدفع .٦

 .ومنسجمة أمثال تطويرهال

بني مجيع اك رت شباإل: االجتماعية والروحيةيف جمال ( دارةتطبيق اإل .٧

 ).واللجنة واألعمال التجاريةاألعضاء املدرسة 

 أهداف المدرسة  . ث

  :تتمّىن عن ٢٠١٦/٢٠١٧ يساالدر  العام يف �اية

 احصوهلمت  حيث النتائج ىتفاءة وفعالية حك  و التعليم معملية التعلّ  تقع  .أ 

 .مرضية جداً 

م يالتعلو  دعما أمثال على عملية التعّلمكون تحىت  وافيا ميتوافر املرافق التعل  .ب 

 .كفاءةفعالية و 

ر املعلمني واملؤسسات التعليمية اليت تفي باملعايري املنصوص عليها،  فاتو   .ج 

 .وأمثال كفاءةفعالية و ليظهر عملية التعّلم والتعليم  دعامةك

 .وارفابيئة صحية ونظيفة ومجيلة و  تظهر  .د 



63 

 

 
 

بيئة ثقافة عن طريق احلفظ على البيئة ومنع التلوث ومنع األضرار  ظهرت  .ه 

 .بالبيئة

 تطويرهال ونميكن متملة نفسه حيث أ�حم أن يدركساعد الطالب ت و تدفع  .و 

 .ومنسجمة أمثال

بني مجيع األعضاء اك رت شباإل: االجتماعية والروحيةيف جمال ( دارةتطبيق اإل  .ز 

 ).واللجنة واألعمال التجاريةاملدرسة 

 حالة الطالب  . ج

لتسهيل الباحثة يف هذا البحث، هناك البيانات عن عدد الطالب يف 

تستطيع أن تظهر باجلدول  باليتار " الثانية"املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 

  :كما يلي

عدد   فصل السابعال  الفصل

  الطالب

عدد   فصل الثامنال

  الطالب

عدد   فصل التاسعال

  النساء  الرجال  النساء  الرجال  النساء  الرجال    الطالب

  ٤٤  ٢٤  ٢٠  ٤٤  ٢٤  ٢٠  ٤٥  ٢٦  ١٩  أ

  ٤٣  ٢٢  ٢١  ٤٤  ٢٤  ٢٠  ٤٥  ٢٦  ١٩  ب

  ٤٢  ٢٢  ٢٠  ٣٧  ٢٠  ١٧  ٤٥  ٢٥  ٢٠  ج

  ٤٢  ٢٤  ١٨  ٣٧  ٢٠  ١٧  ٤٠  ٢٢  ١٨  د

  ٣٥  ١٩  ١٦  ٣٧  ٢٠  ١٧  ٤٠  ٢٢  ١٨  ه

  ٣٥  ١٩  ١٦  ٣٦  ١٨  ١٨  ٤٠  ٢٢  ١٨  و

  ٣٥  ١٩  ١٦  ٣٧  ١٨  ١٩  ٤٠  ٢٢  ١٨  ز

  ٣٥  ١٩  ١٦  ٣٥  ١٩  ١٦  ٤٠  ٢٢  ١٨  ح

        ٣٥  ١٩  ١٦  ٤٠  ٢٢  ١٨  ط

  ٣١١  ١٦٨  ١٤٣  ٣٤٢  ١٨٢  ١٦٠  ٣٧٥  ٢٠٩  ١٦٦  مجموع
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   ٤.١ دولاجل

  املدرسة املتوسطة اإلسالمية من وثيقة: مصدر

  باليتار " الثانية"احلكومية 

 يف الطالب جمموع أن ينظر أن ميكن فإنه السابق، اجلدولمن :  شرح

 لتسهيل، و طلبة ١٠٢٨باليتار " الثانية"احلكومية  اإلسالمية املتوسطة املدرسة

تسعة فصول للفصل السابع : فينقسم الفصول إىل عدد الفصل وهو التعليم عملية

  .والثامن ومثانية فصول للفصل التاسع

أما الطالب الذين يشرتكون برنامج التعّلم اللغة العربية اإلضايف، فينقسم 

للفصل السابع وثالثة فصول للصل الثامن مخسة فصول : إىل ستة عشر فصال وهو

لشرح واضحا، عدد الطالب الذين يشرتكون برنامج . ومثانية فصول للفصل التاسع

  :التعّلم اللغة العربية اإلضايف يستطيع أن يظهر باجلدول كما يلي

عدد   فصل السابعال  الفصل

  الطالب

عدد   فصل الثامنال

  الطالب

عدد   فصل التاسعال

  النساء  الرجال  النساء  الرجال  النساء  الرجال    الطالب

  ٤٤  ٢٤  ٢٠  ٢٩  ١٧  ١١  ٣٠  ١٩  ١١  أ

  ٤٣  ٢٢  ٢١  ٣١  ١٧  ١٤  ٣٠  ١٥  ١٥  ب

  ٤٢  ٢٢  ٢٠  ٢٤  ١٥  ٩  ٣٠  ٢٠  ١٠  ج

  ٤٢  ٢٤  ١٨      ٢٥  ١٤  ١١  د

  ٣٥  ١٩  ١٦    ٣١  ١٦  ١٥  ه

  ٣٥  ١٩  ١٦        و

  ٣٥  ١٩  ١٦    ز

  ٣٥  ١٩  ١٦  ح

  ٣١١  ١٦٨  ١٤٣  ٨٤  ٤٩  ٣٤  ١٤٦  ٨٤  ٦٢  مجموع

   ٤.٢ دولاجل
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  املدرسة املتوسطة اإلسالمية وثيقةمن : مصدر

  باليتار" الثانية"احلكومية     

 حالة المعّلمين والموظّفين  . ح

املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  يف املوظفني و املعّلمني عددكان 

 من خرجييكل املعّلم  .العالية الكفاءة ا، وعندهمحرتافباليتار ا" الثانية"

 لكلذ. الثانوية املدرسة من خرجيي املوظفني وبعض االوىل درجةيف  اجلامعات

  .عملهم جماالت يف خمتصة املدرسة هذه يعّلمون يف الذين املعّلمني أن تقال

 ٨٠حوايل  لديها باليتار" الثانية"كومية احل اإلسالمية املتوسطة املدرسةكانت 

 وعملهم أمساء وأما .باليتار منطقة يف وأكثر منهم يسكنون املوظفني، و املعّلمني

  : يلي كما هي

/ موضوع الدراسة  اإلسم  الرقم

  الوظيفة

/ موضوع الدراسة  اإلسم  الرقم

  الوظيفة

 علم القرآن واحلديث  بنيت رابعة  ٣١  رئيس املدرسة  أمحد مكرم  ١

 اللغة العربية  صاحلني  ٣٢  اللغة اإلندونيسيا  ليال كورنياوايت  ٢

 اللغة اإلجنيليزية  أمحد حسني  ٣٣  اإلجتماععلم   سييت زهرة  ٣

 الرياضية  سييت فاطمة  ٣٤  اللغة العربية  حمرم  ٤

 الرياضية  حممد جايني  ٣٥  اللغة اإلندونيسيا  واسيس   ٥

 علم الوطنية  سييت صاحلة  ٣٦  اللغة اإلجنيليزية  فتح الرمحن  ٦

 الرياضة  إيفتا فوزي  ٣٧  علم الطبيعة  نور هدي  ٧

 علم الوطنية  سرة  ٣٨  الرياضية  أمي مشيدة  ٨
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 علم الطبيعة  دووي سيفتاراين   ٣٩  علم اإلجتماع  ويديياتنو  ٩

 علم اإلجتماع  إيين نور فوسفا  ٤٠  علم الطبيعة  سونان هدي  ١٠

  العقيدة  فريدا رمحويت  ٤١  علم الفّين   عبد املالك  ١١

 م القرآنو عل  إمام مشافاء  ٤٢  الرياضية  مسرور  ١٢

 علم اإلستشارة  بدرية الليل  ٤٣  العقيدة  تييت اثنني  ١٣

 علم احلاسب  ويين باميليان  ٤٤ جلاويةاللغة ا  ليليس ايكووايت  ١٤

 الرياضة  أمحد زهيدي  ٤٥ علم اإلجتماع  دوي ديياه   ١٥

 الرياضية  فاطمة علي  ٤٦ علم الطباخي  انداه فوسفيتا  ١٦

 املوّظف  عصرفة  ٤٧ اللغة اإلندونيسيا  يويل ويدايانيت  ١٧

 املوّظف  أحسني هاندوكو  ٤٨ العقيدة  لولوء ايندايايت  ١٨

 املوّظف  أنيس توتيك   ٤٩ اللغة اإلجنيليزية  سييت بررة  ١٩

 املوّظف  أستوتيك  ٥٠ الرياضية  أنيس جاندرا   ٢٠

 املوّظف  فييت فاطمة   ٥١ علم الوطنية  حنيفة مارديياين  ٢١

 املوّظف  سوريينمعني   ٥٢ اللغة اإلجنيليزية  إحوال املنيفة  ٢٢

 املوّظف  حافظ ألفيان  ٥٣ الفقه  فريدة ألفاة  ٢٣

 املوّظف  هريو هندوكو  ٥٤ اللغة اإلجنيليزية  ليل دينا  ٢٤

 املوّظف  ديريزا   ٥٥ علم الطبيعة  إفا زليخى  ٢٥

 املوّظف  إمام مستفيد  ٥٦ اللغة العربية  علي عافاندي  ٢٦

 املوّظف  حمفوظ صديق   ٥٧ اللغة اإلجنيليزية  اثنني عرفة  ٢٧

 املوّظف  عريف اإلحسان  ٥٨ التاريخ األسالمي  حممد صلحان  ٢٨

 املوّظف  لطفي ذكى   ٥٩ علم الطبيعة  إحوان الدين  ٢٩

 املوّظف  بدر الصاحل  ٦٠ علم اإلستشارة  بدرية العارفة  ٣٠

  ٤.٣ دولاجل

  املدرسة املتوسطة اإلسالمية وثيقةمن : مصدر

  باليتار" الثانية"احلكومية     
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 املدرسة نعرف أّن معّلم اللغة العربية يف السابق اجلدولمن :  شرح

باليتار ثالثة معّلمني، يعين األستاذ على " الثانية"احلكومية  اإلسالمية املتوسطة

  .أفاندي واألستاذ صاحلني واألستاذ حمرم

 حالة المدرسة  . خ

 والتعليم التعلم عملية يف املهمة العناصر من حدىإ ىن هيابامل و املرافق

 األهداف حتقيق املدرسة يعين يف يف والتعليم التعلم جناح عملية على تساعد اليت

" الثانية"وكذلك املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  .التعليم جمال يف املرجودة

كانت .فيها عليموالت التعلم جناح عمليةباليتار قد بُنيت املرافق واملباين لتحقيق 

 :املرافق واملباين كما يلي

  احلالة  عدد الغرفة  نوع من البنية  الرقم

  الفساد  الطيب

  -  √  ٢٦  غرفة الفصل  ١

  -  √  ١  غرفة الرئيس  ٢

  -  √  ١  غرفة املعّلم  ٣

  -  √  ١  غرفة اإلدارة  ٤

  -  √  ١  املكتبة  ٥

  -  √  ١  املخترب احلاسوب  ٦

  -  √  ١  املخترب اللغة  ٧

  -  √  ١  املصلى  ٨

  -  √  ١  غرفة القاعة  ٩
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  -  √  ١  غرفة اإلستشارة  ١٠

  -  √  ١  غرفة التعاوين املدرسة  ١١

  -  √  ١  الساحة  ١٢

  -  √  ١  املقصف  ١٣

  ٤.٤اجلدول 

  باليتار" الثانية"املرافق والبنية املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 

  املدرسة املتوسطة اإلسالمية وثيقةمن : مصدر

  باليتار" الثانية"احلكومية 

 

 وصف نتائج البحث .٢

  :، يعيناإلجراءاتث، أجرت الباحثة بحال أن أداءقبل 

املتوسطة  املدرسةرئيس إىل  ثة االستئذانالباحأّكدت هو  األولاإلجراء 

االستئذان هو من خالل . ليعمل البحث باليتار" الثانية"اإلسالمية احلكومية 

اىل موّظف موجهة املدرسة، والرسالة الرمسية اليت  نائب رئيس ىلإ) الرمسي(شفويا 

 ٢٧يف  جونج أجتولون اإلسالمية احلكومية امعةاجل رئيس احيث أيد� املدرسة

  .٢٠١٧ مارس

 إىلالرسالة تلك  ةالباحثأعطت ، ٢٠١٧أبريل  ١يف ، ثّاينالاإلجراء 

و استشارت ، باليتار" الثانية"املتوسطة اإلسالمية احلكومية  ف املدرسةموظّ 

 لكي أعطيت الباحثة املدرسة يف جمال املنهج الدراسينائب رئيس الباحثة مع 

قامت مث . أثناء إجراء البحث يف ةيساعد الباحثالذي س اللغة العربية ممعلّ 
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 الفصلاختيار و لبحث التحديد الوقت  لغة العربيةم الالتنسيق مع معلّ  ةالباحث

  . اليت حُسن بعينته

 قد أجرى هذا البحث يف املدرسة .الث هو حتديد العينةلثااإلجراء مث 

 فصلال الطالب بأخذ السكان من باليتار" الثانية"املتوسطة اإلسالمية احلكومية 

برنامج تعّلم اللغة العربية  يشرتكون نالذي فصل التاسعالفصل الثامن و الالسابع و 

فصول  ةالسابع مخس فصلال: وهو فصال ١٦ علىيتكون  هذا السكان. اإلضايف

 وكان .مثانية فصول التاسع فصلالصف الثامن والو  فصول ةثالثوالفصل الثامن 

 ة منعينال ةالباحث تالسكان، أخذ ذلك من. طالبا ٥٥٠جمموع السكان حوايل 

 .طالبا ٨٥ حيث يتكون على ثالثة فصول بعدد الطالب حوايل لفصل الثامنا

   .من األمساء الطالب فربطا جدولأما 

احلجة األوىل، إّن قدرة : أخذت الباحثة العينة من الفصل الثامن ألن

الطالب يف الفصل السابع ال يزال خلطا بني متخّرجني من املدرسة اإلبتدائية 

حىت ظّنت الباحثة أن هذا . متخّرجني من املدرسة اإلبتدائية اإلسالمية و

ما عملت الباحثة مث احلجة الثانية، عند. الطالب غري مناسب ليكون العينة

حبثها، كان الطالب من الفصل التاسع قد تعّلموا الستعداد اإلختبار الوطين، 
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ولذا، اختارت . حىت ال تستطيع الباحثة ألخذ هذا الطالب كالعينة البحث

  . الباحثة الفصل الثامن كالعينة البحث

سواء اإلختبار  ةالباحث تاستخدم هو ا البحثيف هذلرابع ااإلجراء و 

يهدف  و. العينة يعين اطالب يف الفصل الثامنتدرس  متادة اليت بامل هيتألف حيث

أثر برنامج تعّلم اللغة العربية اإلضايف على إجناز الطالب  عرفةملهذا البحث 

  . باليتار" الثانية"باملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 

 وتحليلها حقائقعرض  .٣

" الثانية"املتوسطة اإلسالمية احلكومية  البحث يف املدرسةهذا  ىأجر 

 واستخدمت الباحثة ثالث طرق . م٢٠١٧أبريل  ٢٥حىت  أبريل ٣ من باليتار

 .وطريقة الوثائق االختبارو  طريقة املالحضة :هيو  البحث جلمع البيانات

 حتديد العينات لبحث يفاخصائص مواضيع ملعرفة  ُأسُتخدمت طريقة املالحظة

الختبار ملعرفة مستوى قدرة ت طريقة امستخدوأُ  .املباشرة الحظةمن خالل امل

برنامج تعّلم اللغة  أثر ملعرفة حيث من قبل  تدريسها اليت متالطالب من املواد 

املستخدمة للحصول  وثائقبينما طريقة ال. العربية اإلضايف على إجناز الطالب

 الطالب واملعّلمني واملوظفني مساءاأل قائمةو  القيمة عن على البيانات من املدرسة

  .وغري ذلك السكان جمموعو 
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عملية تعّلم اللغة العربية ) ١: (مسألتنيالبحث، فكانت  هذا يفأما 

" يةالثان"توسطة اإلسالمية احلكومية باملدرسة امل )Bimbingan Belajar(اإلضايف 

على  )Bimbingan Belajar(أثر برنامج تعّلم اللغة العربية اإلضايف ) ٢(و  باليتار

باليتار للعام " الثانية"الطالب باملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية إجناز 

  . م۲۰۱٧/۲۰۱٦الدراسى 

بالمدرسة  )Bimbingan Belajar(عملية تعّلم اللغة العربية اإلضافي  .١

 باليتار" الثانية"المتوسطة اإلسالمية الحكومية 

اإلسالمية احلكومية  املتوسطة ةرسيف املدبرنامج تعّلم اإلضايف 

هو و  TEC (Ttasbih Education Club) الربنامجبتسمى باليتار " الثانية"

 .مساعدة الطالب الذين جيدون صعوبة يف التعلّ ملبرنامج الذي يهدف 

اليت  الدراسي املواضيع هذا الربنامج هياليت تعطي يف  الدراسي ملواضيعا

واللغة اإلجنليزية  الطبيعة الرياضيات والعلوم: يف االمتحان الوطين، مثل ضّمنت

   .العربيةاللغة و 

رسة ميع الطالب من املدجبه اشرتاكميكن هذا برنامج تعّلم اإلضايف 

كل يوم   هذا الربنامجتنفيذ  .باليتار" الثانية"املتوسطة اإلسالمية احلكومية 

الساعة يف نتهاء االو  الساعة الثانية �ارايف  حيث يُبدأ الثالثاء واخلميس
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 ساعة واحدة و عنده الدراسي يف كل املوضوعالرابعة والربع مساء، حيث 

  .دقيقة ١٥حوايل لصالة الوقت ل

 فصلفصول لل مخسة: وهو  فصال ١٦ ي، كانساالدر العام يف هذا 

مثانية فصول ، و ))ج(-)أ(( ثالثة فصول للفصل الثامن، ))ه(- )أ((السابع 

استناداً  و. السابقعدد الطالب كمن  قائمةو  ،))ح(-)أ((التاسع  للفصل

برنامج  يف فصول يعّلموناملعلمني الذين  ة أنّ الباحث يتاليت أجر  ةإىل املالحظ

" الثانية"املتوسطة اإلسالمية احلكومية هم املعلمون يف املدرسة  تعّلم اإلضايف

يف الربنامج و  .ارج املدرسةباليتار، ولكن هناك أيضا بعض املعلمني من خ

 عّلمونامل و، فيه مونالذين يعلّ اللغة العربية  نيعّلمهناك ثالثة ماللغة العربية 

يعين األستاذ علي أفاندي و األستاذ  املدرسةتلك ملواد اللغة العربية يف 

  .  صاحلني و األستاذ حمّرم

 هاسيتدر  مت اليت املواد ّلم األساتيذ يف الربنامج فهيعُ اليت تُـ  املواد أما

فهم املواد واحلصول على أفضل لكي لذلك نتوقع الطالب . ةيف املدرس

 على أساس أنّ  "مهنة"عن املواد  ةالباحث ت، اختذهذا البحثيف  .نتائج

  .هذه املواد وادرسقد  لبحثا ةكعينفصل الثامن  اليف مجيع طالب 
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عملية من طرائق مجع احلقائق، عرّفت اإلجراءات التعليمي يف 

  :التعليمي هذا برنامج التعّلم اللغة العربية اإلضايف، ومنها

 التخطيط )١

يف هذا اإلجراء، يستعّد األستاذ املواد الدراسية ليبّلغها إىل الطالب 

كما قيل يف السابق حيث قد حسن هذه املواد باملواد اليت تعّلم الطالب (

من الطريقة . سائلهويستعّد األستاذ أيضا الطرائق التعليمية وو ). من قبل

عن ( املالحظة حيث استخدمت الباحثة يُعّرف أّن يف بيان املواد الدراسية

الكتب الدراسي والصحيفة : ، استعّد األستاذ الوسائل التعليمية وهي")املهنة"

 . الدراسية لدى الطالب

 اإلجراءات التعليمية )٢

قة غالبا، استخدم األستاذ الطرائق التعليمية حيث متساوي باطري

كان األستاذ يف عملية . التعليمية يف املدرسة العامة يف بيان املواد الدراسية

يعين ُأستخدمت  ١٣التعليميته استخدم طرائق على أساس منهج التعليمي 

كتجاوب وتسائالت . سرتاتيجية اليت ملزم الطالب لنشط يف عملية التعليمية

   .   وحتليل عن املواد مت تدريسها الطالب وغري ذلك
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الباحثة، ُعّرف أن يف عملية  إستناًدا باملالحظة اليت ُأستخدمت

، استخدم األستاذ الكتب الدراسي و الصحيفة "املهنة"التعليمية من املادة 

جبانب ذلك، بّني األستاذ عن . الدراسية لدى الطالب كالوسائل التعليمية

لطالب بعض املهنة من وسائل الصور اليت موجود يف ذلك الكتب لتسهيل ا

 ".املهنة"يف فهم املواد عن 

 التقومي )٣

ُأسُتخدمت هذه العملية ملعريفة قدرة الطالب يف فهم املواد الدراسية 

  :يعين. يف هذه العملية، إستخدم األستاذ تقوَميني. اليت مت تدريسها من قبل

 التقومي التكويين  . أ

هو التقومي الذي يستخدمه األستاذ يف أثناء أو �اء عملية التعليمية 

ملعرفة املعارف واملهارات والقيم والعادات لدى الطالب يف كل مادة 

 . وأخذ األستاذ السؤال من املادة الواحدة. واحدة

 التقومي اخلتامي  . ب

هو ذلك التقومي الذي يهتم بكشف احلصيلة النهائية من املعارف 

. ات والقيم والعادات اليت يفرتض أن حتصل نتيجة لعملية التعليمواملهار 

 . وأخذ األستاذ السؤال من بعض املادة الدراسية يف املرحلة الواحدة
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على إنجاز  )Bimbingan Belajar(أثر برنامج تعّلم اللغة العربية اإلضافي  .٢

لعام باليتار ل" الثانية"الطالب بالمدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية 

 م۲۰۱٧/۲۰۱٦الدراسى 

هل كان أثر من برنامج تعّلم اللغة العربية اإلضايف على إجناز ملعرفة 

ختبارات على العينات اليت اال ةالباحث تمث أعط الطالب يف هذه املدرسة

 علىتكون اليت اُسُتخدمت الباحثة فهي تالختبارات اأما  .حددت مسبقاً 

حوايل  ساعة  اإلجابتهالوقت يف و  ).كان السؤال ربطا( يارسؤال خ ٢٥

على  حصلهو الباحثة به  داءاليت مت األ لبحثمن ا ).دقيقة ٦٠(واحدة 

  :البيانات التالية

 الثامن لفصلل اإلضافي العربية اللغةفي برنامج تعّلم  الدراسي والدرجات النتائج

 باليتار" الثانية" الحكومية اإلسالمية المتوسطة المدرسةفي 

  الدرجة  اإلسم  الرقم  الدرجة  اإلسم  الرقم

 84  ٣٠الطالب   ٣٠ 84   ١الطالب   ١

 80      ٣١الطالب   ٣١ 92  ٢الطالب   ٢

 88  ٣٢الطالب   ٣٢ 92  ٣الطالب   ٣

 76  ٣٣الطالب   ٣٣ 88  ٤الطالب   ٤

 60   ٣٤الطالب   ٣٤ 100  ٥الطالب   ٥

 60  ٣٥الطالب   ٣٥ 92  ٦الطالب   ٦

 72  ٣٦الطالب   ٣٦ 84  ٧الطالب   ٧

 88  ٣٧الطالب   ٣٧ 100  ٨الطالب   ٨
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 88  ٣٨الطالب   ٣٨ 84  ٩الطالب   ٩

 60  ٣٩الطالب   ٣٩ 100   ١٠الطالب  ١٠

 80   ٤٠الطالب   ٤٠ 84  ١١الطالب   ١١

 88  ٤١الطالب   ٤١ 92  ١٢الطالب   ١٢

 84  ٤٢الطالب   ٤٢ 92   ١٣الطالب   ١٣

 84  ٤٣الطالب   ٤٣ 96    ١٤الطالب   ١٤

 76  ٤٤الطالب   ٤٤ 92   ١٥الطالب   ١٥

 76  ٤٥الطالب   ٤٥ 84  ١٦الطالب   ١٦

 88  ٤٦الطالب   ٤٦ 92  ١٧الطالب   ١٧

 80  ٤٧الطالب   ٤٧ 92  ١٨الطالب   ١٨

 88  ٤٨الطالب   ٤٨ 88   ١٩الطالب   ١٩

 76  ٤٩الطالب   ٤٩ 88  ٢٠الطالب   ٢٠

 80  ٥٠الطالب   ٥٠ 92  ٢١الطالب   ٢١

 92  ٥١الطالب   ٥١ 88  ٢٢الطالب   ٢٢

 76  ٥٢الطالب   ٥٢ 88  ٢٣الطالب   ٢٣

 84   ٥٣الطالب   ٥٣ 92  ٢٤الطالب   ٢٤

 92  ٥٤الطالب   ٥٤ 84  ٢٥الطالب   ٢٥

 80  ٥٥الطالب   ٥٥ 88  ٢٦الطالب   ٢٦

 88  ٥٦الطالب   ٥٦ 80    ٢٧الطالب   ٢٧

 88   ٥٧الطالب   ٥٧ 84  ٢٨الطالب   ٢٨

 92  ٥٨الطالب   ٥٨ 88  ٢٩الطالب   ٢٩

   ٤.٥ دولاجل

  من اإلختبار يف برنامج تعّلم اللغة العربية اإلضايف : مصدر

 باليتار" الثانية"يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 
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بعد أن حتصل الباحثة البيانات السابقة مث حتتاج على حتليلها ملعرفة 

 أدوات أما. أثر من برنامج تعّلم اللغة العربية اإلضايف على إجناز الطالب

 ختبارو إ) Validitas( صّحةال إختبار يعين اإلختبار حتليل يف املستخدمة

 ).Reliabilitas( املوثوقية

 )Uji Instrumen(أدوات البحث  إختبار  .أ 

 )Uji Validitas( صّحة إختبار .١

أجرت ، أوًال إىل العيناتختبارات اال ةالباحث تأعط أن قبل

ميكن أن  حىت، لإلختبارات الصّحةستوى امل ثباتصالحية إلالباحثة ال

 نعرفأن  نستطيع. كانت نتائج تعلم الطلبة صحيح أم ال  هليعرف 

 و صنعت .باستخدام تصحيح املنتج حلظة اإلختبارصحة مستوى 

 مت ملواد اليتبا سؤال اخليار حيث حُسن ٢٥ة يف هذا البحث الباحث

  ."مهنة"تدريسها الطالب يف السابق يعين املادة عن 

 من واحد أستاذين و حملاضرَ ُتصّحح الباحثة هذا اإلختبار إىل مث 

األستاذة رحلة العلمية املاجستري واألستاذ نورياين : وهماللغة العربية  جمال

و يفصحون عن هذا اإلختبار صّحة  .املاجستري واألستاذ صاحلني

 .الرسالة الصّحة فربطاأما . مع بعض التحسينات وينطبق يف البحث
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 من خيرج أن حيصل احلاسوبية الربجميات املساعدة باستخدام

 بنظر صّحة، مستوى ملعرفة) خلمسة وعشرين بيانة( ٠,٣٨١= جدولر

 بني يرتبط اليت جدولر كا Correlation Corrected Item Total يف قيمة

 > جدولر لو (Skor Total Item) مجلة فقرة بإصابة (Skor Item) فقرة إصابة

  .صّحة ال فقرة لكي حسايبر>  جدولر و صّحة فقرة لكي حسايبر

 )Uji Reliabilitas( موثوقيةإختبار   . ب

  . ١٦.٠٠ SPSS  احلاسوبية برنامج مساعدة موثوقية ختباراال هذا

من  دولواجل. املستخدمة ملعرفة جتانس األدوات البحث موثوقيةإختبار 

 :يف هذا البحث كما يلي موثوقيةإختبار 

  ٤.٦اجلدول 

 ١٦.٠٠ SPSS  احلاسوبية الربجميات مااستخدب ثوقيةاملو اإلختبارحسب 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.808 25 

  

 بنظر املوثوقية مستوىالسابقة،  وثوقيةمن اجلدول اإلختبار امل

كان    إن .٠,٨٠٨=  حسايبرنعرف أّن  Cronbach’s Alpha يف قيمة

 .موثوقيةفالبيانات ) ٠,٥٧٦= للعشرة البيانات جدولرب( حسايبر < جدولر
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=  حسايبرحىت إذا  .موثوقيةفالبيانات غري  حسايبر > جدولر إن كانو 

   .موثوقيةفالبيانات  ٠,٦٣٢=  جدولرأكثر من  ٠,٨٠٨

 )Uji Homogenitas( التجانسيإختبار   .ب 

 SPSS. .احلاسوبية الربجميات املساعدة باستخدام التجانسي اإلختبار

Windows 16.0 الثامن يف برنامج تعّلم اإلضايف  فصللل التجانسي اإلختبار

 :يعين كما يلي

  ٤.٧اجلدول 

 ١٦.٠٠ SPSS  احلاسوبية الربجميات مااستخدب حسب اإلختبار التجانسي 

Test of Homogeneity of Variances 

NILAI    

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

2.772 4 21 .054 

 

بناء على اجلدول السابق نعرف أن قيمة من اإلختبار التجانسي 

 .، فالبيانات هي جتانس ٠،٠٥أل�ا أكثر من . ٠،٠٥٤

 )Uji Normalitas( الطبيعي اإلختبار  .ج 

 هذا . البيانات للتوزيع الطبيعية من االختبار هي الطبيعية االختبار

 يتم ألنه .حدودي اإلحصائي للتحليل تنفيذ أكثر من اختبار هو االختبار

 بالنسبة أما .حدودي االختبارات للتنفيذ الشرط وهو البيانات عادة توزيع
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 غري االختبارات باستخدام التحليله مث الطبيعي، التوزيع اليوجد اليت للبيانات

  . احلدودي

  ٤.٨اجلدول 

 ١٦.٠٠ SPSS  احلاسوبية الربجميات مااستخدبالطبيعي  حسب اإلختبار

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  NILAI_1 NILAI_2 

N 58 58 

Normal Parameters
a
 Mean 82.53 85.31 

Std. Deviation 3.766 17.822 

Most Extreme Differences Absolute .181 .174 

Positive .181 .103 

Negative -.175 -.174 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.375 1.322 

Asymp. Sig. (2-tailed) .046 .061 

a. Test distribution is Normal.   

    

 

-Asymp.sig. (2بناء على اإلختبار الطبيعي السابق، حنصل قيمة 

tailed)  يدّل هذا احلال . للفصل الثامن يف برنامج تعّلم اإلضايف ٠،٠٦١يف

حىت يتّم أن هذا ) جدولر( ٠،٠٥>  حسايبأن حصيل من حسب أو ر

 .طبيعيا ويستطيع الستمرار إىل اإلختبار الفرضياإلختبار 

 )Uji Hipotesis( الفرضي اإلختبار  .د 

 . ١٦.٠٠ SPSS  احلاسوبية برنامج مساعدة الفرضي ختباراال هذا

  :ة يف هذا البحث كما يليواإلفرتاضي
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 اإلضايف اللغة العربيةتعّلم  أثر برنامجأن يكون له : (Ha)بديل فرض  -

)Bimbingan Belajar(  على إجناز الطالب باملدرسة املتوسطة اإلسالمية

 .۲۰۱٧/۲۰۱٦باليتار للعام الدراسى " الثانية"احلكومية 

اإلضايف اللغة العربية تعّلم  له أثر برنامجليس : (Ho) صفرالفرض  -

)Bimbingan Belajar(  على إجناز الطالب باملدرسة املتوسطة اإلسالمية

  .۲۰۱٧/۲۰۱٦باليتار للعام الدراسى " الثانية"احلكومية 

باستخدام  بعدي اختبار يعىن الفرضي اإلختبار استخدام

  :وحتصيل احلساب كما يلي Paired Sample t-Test ت – اإلختبار

  ٤.٩اجلدول 

 ١٦.٠٠ SPSS  احلاسوبية الربجميات مااستخدب ت -حسب اإلختبار

 

Paired Samples Statistics 

  

Mean N 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Pair 1 NILAI_1 82.53 58 3.766 .495 

NILAI_2 81.10 58 9.471 1.244 

 

Paired Samples Test 

  Paired Differences 

T Df 

Sig. (2-

tailed) 

  

Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Pair 1 NILAI_1 - 

NILAI_2 
1.431 7.901 1.037 -.646 3.508 1.379 57 .173 
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  :شرطبال  " t " اإلختبار

١.  Ha: ٠،٠٥ قيمة بالشرط مقبول sig. >   اللغة تعّلم  أثر برنامج هناكأن مبعىن

على إجناز الطالب باملدرسة املتوسطة  )Bimbingan Belajar( اإلضايف العربية

 .۲۰۱٧/۲۰۱٦باليتار للعام الدراسى " الثانية"اإلسالمية احلكومية 

٢. Ho :٠،٠٥ قيمة بالشرط ممنوعة sig. <  اللغة العربية تعّلم  مبعىن عدم أثر برنامج

على إجناز الطالب باملدرسة املتوسطة اإلسالمية  )Bimbingan Belajar(اإلضايف 

 .۲۰۱٧/۲۰۱٦باليتار للعام الدراسى " الثانية"احلكومية 

  حىت. مقبوال Haفلذلك .   .٠,١٧٣sig > ٠,٠٥قيمة  حتصل جدول من

على  )Bimbingan Belajar( اإلضايف اللغة العربيةتعّلم  أثر برنامج هناك يلتحيس أن

باليتار للعام الدراسى " الثانية"إجناز الطالب باملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 

۲۰۱٧/۲۰۱٦.  

قيد فاسخدمت الباحثة املتغري املاحلري على املتغري ملعرفة عدد التأثري من 

  :التايلالرموز 

� − ���� =  
��� − ���

��
���

�

��  −   1�  + �
���

�

��  −   1� 

 

 :الشرح 

  ١متوسط يف تصنيف قيمة نتائج =   ���
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  ٢متوسط يف تصنيف قيمة نتائج =   ���

���
  ١قيمة التنوع يف تصنيف نتائج قيمة = �

���
  ٢قيمة التنوع يف تصنيف نتائج قيمة = �

  ١نتائج قيمة  عدد الشخصي يف=    ��

  ٢ نتائج قيمةعدد الشخصي يف =    ��

  :التعليق  

 H1 املعيري db = N-2 هي t-Test من dbإحصائية عن توزيع الطالب مع 

 Hoوبالعكسي . مرفوض Ho، وهو Ttabel من) >( أكرب t-Test  مقبوال إذا كان

  .مرفوض H1 مقبول و Ho، وهو Ttabel من) <( أصغر t-Test مقبوال إذا كان

 مث عليها، احلصول مت البيانات استنادا اليت ، عملية خطوة يلي كما

  :٢نتائج ال توزيع ومتوسط ،١نتائجال توزيع على املتوسط . هفي نبحث

 : الحساب صيغة  

X2
2  X1

2 X2  X1  الطالب  

6889 7056 ٨٣ 84 ١  

7225 8464 ٨٥ 92 ٢  

7744 8464 88 92 ٣  

7744 7744 88 88 ٤  

7744 10000 88 100 ٥  

7744 8464 88 92 ٦  

7744 7056 88 84 ٧  

7744 10000 88 100 ٨  
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6889 7056 83 84 ٩  

7225 10000 85 100 ١٠  

7225 7056 85 84 ١١  

7744 8464 88 92 ١٢  

7225 8464 85 92 ١٣  

7744 9216 88 96 ١٤  

7225 8464 85 92 ١٥  

6889 7056 83 84 ١٦  

7225 8464 85 92 ١٧  

7225 8464 85 92 ١٨  

7225 7744 85 88 ١٩  

7225 7744 85 88 ٢٠  

7744 8464 88 92 ٢١  

7225 7744 85 88 ٢٢  

7225 7744 85 88 ٢٣  

6889 8464 83 92 ٢٤  

6400 7056 80 84 ٢٥  

6400 7744 80 88 ٢٦  

6084 6400 78 80 ٢٧  

7225 7056 85 84 ٢٨  

6400 7744 80 88 ٢٩  

6084 7056 78 84 ٣٠  

6084 6400 78 80 ٣١  

5625 7744 75 88 ٣٢  

6889 5776 83 76 ٣٣  

6084 3600 78 60 ٣٤  
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6400 3600 80 60 ٣٥  

5625 5184 75 72 ٣٦  

6889 7744 83 88 ٣٧  

6400 7744 80 88 ٣٨  

6400 3600 80 60 ٣٩  

6084 6400 78 80 ٤٠  

6889 7744 83 88 ٤١  

6084 7056 78 84 ٤٢  

6084 7056 78 84 ٤٣  

6889 5776 83 76 ٤٤  

6400 5776 80 76 ٤٥  

7225 7744 85 88 ٤٦  

6400 6400 80 80 ٤٧  

6084 7744 78 88 ٤٨  

6084 5776 78 76 ٤٩  

6400 6400 80 80 ٥٠  

6400 8464 80 92 ٥١  

6400 5776 80 76 ٥٢  

6084 7056 78 84 ٥٣  

7744 8464 88 92 ٥٤  

6084 6400 78 80 ٥٥  

7225 7744 85 88 ٥٦  

7225 7744 85 88 ٥٧  

6400 8464 80 92 ٥٨  

  ٤.١٠اجلدول 

 نثائج اإلختبار الطالب
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  :من اجلدول السابق منكن أن حنصل اإلحصاءات كما يلي

  ٨٥,٣١) = ١متوسط يف تصنيف قيمة نتائج (   ���

  ٨٢,٥٣) = ٢متوسط يف تصنيف قيمة نتائج (  ���

���
  ٧٣,٢٠) = ١قيمة التنوع يف تصنيف نتائج قيمة ( �

���
  ١٤,١٨) = ٢قيمة التنوع يف تصنيف نتائج قيمة ( �

 

� − ���� =  
��� − ���

��
���

�

��  −   1�  + �
���

�

��  −   1� 

 

� − ���� =  
٨٥,٣١ −  82,53

��
٧٣,٢٠

٥٨ −   1
� +  �

14,18

٥٨ −   1
� 

 

=
�,��

�,��
=٢,٢٦٠ 

يف قيمة  t-Testالسابقة، حنصل اإلحصاءات من إختبار  البيانات حتليل من

نستطيع أن ننظر من هذه احلالة، أّن درجات الطالب من تعليم يف . ٢,٢٦٠

من درجا�م يف تعليم  أكرب )Bimbingan Belajar(اإلضايف اللغة العربية تعّلم  برنامج

هذا . حىت نعرف أّن هذا الربنامج يأثر على إجناز الطالب. اللغة العربية يف املدرسة
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مساعدة التأثري ميكن أن يسبب بوظائف هذا برنامج تعّلم اإلضايف نفسهم، يعين 

  .تعليمهم حىت يستطيعون أن يفهموا املواد الدراسية جّيدا مشكلة حلّ لي الطالب

 ٥٨لعدد الطالب   جدولtيعين  ، جدولt منأكرب  حسايبtوتدّل هذه احلالة أّن  

 الدرجة إجياد أن جيب اجلدول يف t قيمة من للتحقق: بطريقة إحصائية( ٢,٠٠٣= 

 عدد لذلك.   db = N – 2الصيغة .للبحث التوزيع مجيع يف اليت  (db)للحرية األوىل

 ألن ٥٨ – ٢= ٥٦ جمموعها db مث طالبا، ٥٨ إىل يبحث اليت األفراد اجلميع من

 يعين جدولt قيمة على العثور 5٪ الداللة مستوى عند ،٥٦ t ، db اجلدول قيمة يف

 الفرضية و مقبوال ليالبد لفرضية وعليها ، جدولt منأكرب  حسايبt وهكذا). ٢,٠٠٣

  :ضالصفر مرفو 

(Ha)  مقبوال =tحسايب  <tجدول  

(Ha)  ٢,٠٠٣>  ٢,٢٦٠= مقبوال  

اللغة العربية تعّلم  أثر برنامجهناك أن  نستنتج، االختبار هذا بتحليل

على إجناز الطالب باملدرسة املتوسطة اإلسالمية  )Bimbingan Belajar(اإلضايف 

 واحدة مرة اإلجابة هذه .۲۰۱٧/۲۰۱٦باليتار للعام الدراسى " الثانية"احلكومية 

  . البحثة احملققني تقدمي اليت البحث الفرضية من

  :أما ملعرفة كم التأثري الناتج فاستخدام
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Y =
��1 −  ��2

��2

 × 100 % 

Y =
٨٥,٣١ −  82,53 

82,53
 × 100 % 

Y =
2,78 

82,53
 × 100 % 

Y = 3,37 % 

 

  النسبة املئوية  مسافة حتديد النتيجة  املستوى  الرقم

  %٢٥ -% ٢١  ٢٥ – ٢١  جيد جدا  ١

  %٢٠ -% ١٦  ٢٠ – ١٦  جيد  ٢

  %١٥ -% ١١  ١٥ – ١١  مقبول  ٣

  %١٠ -% ٦  ١٠ – ٦  ناقص  ٤

  %٥ -% ١  ٥ – ١  ضعيف  ٥

  ٤.١١اجلدول 

  معيار نتيجة الطالب

  ٢الرموزتفصيل نتائج يف 

  

وهكذا مبعىن ". ضعيف"على درجة %  ٣,٣٧نظر يف اجلدول السابق أّن 

على إجناز  )Bimbingan Belajar(اإلضايف اللغة العربية تعّلم  برنامجأن يأثر 

لعام الدراسى باليتار ل" الثانية"الطالب باملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 

  ".  ضعيف"م وتأثريه يف قدرة  ۲۰۱٦/۲۰۱٧
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