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 الباب الرابع
 نتائج البحث ومناقشتها

 وصف ميادين البحث .أ 
 بنجرماسُت 1ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  .1

 رسادادل إحدى ىي بنجرماسُت 1ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
. تتميز ابإلسالم ربت رعاية وزارة الدينو  اإلسالمية اليت تقع يف مدينة بنجرماسُت

 ،11مجعية احلي  ،11رقم  كامبونج ماليو دارات شارع يف ادلدرسةتقع ىذه 
ة ادلدرسة دينة بنجرماسُت. رئيسم، الوسطىنجرماسُت ب مقاطعة ساابرانج مسجد،

 .اجستَتادل، نعيمةاألستاذة  ىي اآلن
مدرسة  سابًقا بنجرماسُت 1ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية كانت 

أصبحت فيما بعد  واليت (SP IAIN) لدخول اجلامعة اإلسالمية احلكومية إعدادية
 م. 1756بنجرماسُت يف عام  1ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

 " الشخصيةبنجرماسُت ىي:  1ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  رؤية
اإلميان والتقوى  ة يفدائوالر  ،والقدرة التنافسية العالية ،واجلودة ابألخالق الكرمية،

 وأما رسالتها ىي: العلوم والتكنولوجيا".وكذلك 
العلوم  اإلميان والتقوى وكذلك تعليمو  ًتبيةكمصدر إذلام لتطوير ال (أ 

 والتكنولوجيا للمؤسسات التعليمية األخرى.
 ،على ادلنافسة، والقدرة لذين يتقنون العلوم والتكنولوجياإعداد اخلرجيُت ا (ب 

 ، ولديهم أساس قوي من اإلميان والتقوى.واالبتكار ،واإلبداع
 هنية للمعلمُت والعاملُت يف رلال التعليم.ادلوارد ادلإنشاء  (ج 



56 
 

 

، رحةادلو  ،منةاآلو  ،نببطةادلو  طلبة،صديقة للالدرسية ادلبيئة الخلق  (د 
 سؤولة.ادلو  ،صحيةالو  ،نممةادلو 
 .زايدة التعاون مع األطراف األخرى لتطوير ادلدرسة (ه 

 ىي: بنجرماسُت 1ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  أىداف
 .تقُتادلؤمنُت وادل اإلنسان تنشئة (أ 
 .واستباقي يفيتكيبشكل تدرجيي و  دلناىجاإجراء تطوير  (ب 
وإتقان العلوم والتكنولوجيا، وصحة بدنية  ،أذكياء إنسانتكوين  (ج 

 ، ومنببطة للغاية.وعقلية
الدافعية العالية وااللتزام بتحقيق اإلجناز  ملديهو  ُتمستقل إنسانتكوين  (د 

 والتميز.
 قادرين على ربقيق أنفسهم يف احلياة االجتماعية. إنسانتكوين  (ه 
 ،واجملتمع ة،بأولياء أمور الطلو  ،بُت سكان ادلدرسة تعاون متناغمإقامة  (و 

 وأصحاب ادلصلحة.
 1ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  يف وففُتادلو  درسُتادل عدد
 30يتألفون من  شخصا 64ىو  0201/0200للعام الدراسي  بنجرماسُت

يف  ةبلطلاعدد  أما)انمر ادللحق(.  غَت حكومي موفًفا 12موفًفا حكومًيا و 
 طالًبا )انمر ادللحق(. 537ىو  0201/0200العام الدراسي 

 1ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  يف فيما يتعلق ابدلرافق ادلتوفرة
 ىي كما يلي: بنجرماسُت
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 بنجرماسُت 1ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  يف. ادلرافق ادلتوفرة 12اجلدول 
 العدد اسم املرفق العدد اسم املرفق

 1 غرفة التوجيو واإلشراف 1 ادلدرسة مديرةمكتب 
 1 تعاوين الطلبة وادلدرسُت 1 ادلدرسة مديرةمكتب انئب 
 1 مركز األمن 1 مكتب ادلدرسُت
منممة الطالب داخل غرفة  1 مكتب اإلداريُت

 ادلدرسة
1 

 1 وحدة الصحة ادلدرسيةغرفة  02 فصول
 1 الكشافغرفة  1 مصلى
 3 مقصف ادلدرسة 1 مكتبة

 1 درسادل مركبموقف  1 خمترب اللغة
 1 طلبةال مركبموقف  1 خمترب الكيمياء
 1 مستودع 1 ءخمترب الفيزاي

 0 مرحاض ادلدرس وادلوفف 1 خمترب البيولوجيا
 0 مرحاض الطلبة 1 خمترب الكمبيوتَت

 بنجرماسُت 0ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  .0
 رسادادل إحدى ىي بنجرماسُت 0ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

تقع . تتميز ابإلسالم ربت رعاية وزارة الدينو  اإلسالمية اليت تقع مدينة بنجرماسُت
 مقاطعة سوجناي لولوت، ،02، مجعية احلي 06فراموكا رقم  شارع يف ىذه ادلدرسة

األستاذ الدكتور  ىو ادلدرسة اآلن ُت. رئيسدينة بنجرماسم، الشرقيةنجرماسُت ب
 .اجستَتادل، عبد اذلادي
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 0ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية قبل التغيَت إىل - يف البداية
احلكومي ألربع سنوات  عليم معلم الدينت منادلدرسة ىذه  تبدأ -بنجرماسُت

التغيَتات يف استمرت و  م. 1731احلكومة يف عام  ابنجرماسُت الذي أنشأهتب
ادلدرسة الثانوية اإلسالمية  ا إىلدبرور الوقت، حىت مت تغيَتىا رمسي الةاالسم واحل
ا للمدير العام لتطوير ادلؤسسات اإلسالمية وفق دبدينة بنجرماسُت 0احلكومية 

 .1776فرباير  02بتاريخ  E.IV/PP.006/Kep/17-A/1998بوزارة الدين رقم 
ىي:  بنجرماسُتالنموذجية  0ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  رؤية
لقدرة وذوي ا ،ادلثقفُت بيئًياو ، ينىر اادلو ، ادلؤىلُتو  ،اإلسالميُت ةبيق الطل"ربق

 ىي: أما رسالتهاالتنافسية العالية". 
 الًتبية ادلتكاملة بُت الدنيا واآلخرة. وفَتت (أ 
 ،وادلستقل ،والذكاء ،وادلهارة ،وادلعرفة ،التعليم ادلوجو حنو اجلودة توفَت (ب 

 الدويل. على ادلستوىحىت يتمكن من ادلنافسة 
 التعليم الذي ترضي نتائجو اجملتمع. توفَت (ج 
ثقفة بيئًيا. ةرستطوير تنفيذ ادلد (د 

ُ
 الصحية وادل

اليت ميكن عرضها  التعليم ابستخدام اإلدارة القائمة على ادلدرسة توفَت (ه 
 للجمهور.
 تطويرىا ىي: القيم اليت مت

 ، والقيم العلمية.كرميةالخالق األ، و العقيدة اإلسالمية (أ 
 .العمل اجلماعياألسرة و  (ب 
 ومسؤول. ،وفعال ،مستقل (ج 
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 بيئة مثقفة. (د 
 .إبداعبسيط و  (ه 

 0ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  يف وففُتادلو  درسُتادل عدد
 32يتألفون من  شخصا 117ىو  0201/0200للعام الدراسي  بنجرماسُت

يف  ةلطلباعدد أما )انمر ادللحق(.  غَت حكومي موفًفا 33موفًفا حكومًيا و 
 طالًبا )انمر ادللحق(. 1214ىو  0201/0200العام الدراسي 

 0ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  يف فيما يتعلق ابدلرافق ادلتوفرة
 ىي كما يلي: بنجرماسُت

 بنجرماسُت 0ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  يف. ادلرافق ادلتوفرة 11اجلدول 
 اسم املرفق اسم املرفق

 مكتب جلنة ادلدرسة مكتبة
 منطقة الدراسة يف اذلواء الطلق )الديٍت( ومسجد  روحيخمترب 

 )شرفات ادلراقبة، وادلقاعد، واحلدائق،
 ادلفتوحةجات( وادلساحات اخلبراء وادلدر 

 تطوير معهد التنوير اإلسالمي خمترب الكمبيوتَت واإلنًتنت
 032( بسعة قاعةمبٌت متعدد األغراض ) خمترب البيولوجيا والكيمياء والفيزايء

 مقعًدا
 مركز مصادر التعلم ادلشًتكة خمترب اللغة العربية واإلجنليزية
عاملُت ال وحدة الصحة ادلدرسية مع غرفة الوسائط ادلتعددة

 من ادلركز الصحي الصحيُت
 تعاوين ومقصف الطلبة الفصول

 مالعب الرايضة )كرة الصاالت، الكرة مكتب مدير وانئب ادلدرسة



60 
 

 

كرة  الريشة الطائرة، تنس الطاولة، ،الطائرة
 السلة(

 (wi-fiنقطة اتصال رلانية )منطقة  مكتب أعباء ادلدرسُت وادلوففُت
 (CCTV) كامَتا تليفزيونية مغلقة مكتب التوجيو واإلشراف

 بنجرماسُت 1ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  .1
 رسادادل إحدى ىي بنجرماسُت 1ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

. تتميز ابإلسالم ربت رعاية وزارة الدينو  مدينة بنجرماسُت اإلسالمية اليت تقع يف
نجرماسُت ب مقاطعة ،اتلوك دالم، 10رقم  راايابتو بناوا  شارع يف تقع ىذه ادلدرسة
، ننا مايري ةاألستاذ ىو ادلدرسة اآلن ةدينة بنجرماسُت. رئيسمالوسطى، 

 .اجستَتادل
 درسةادلمن  بنجرماسُت 1الثانوية اإلسالمية احلكومية  درسةادل بدأت
العبادية  ومدرسةالثانوية  موالورمان مدرسة من مزجيااليت كانت  ألىليةا الثانوية
 أكتوبر 03 التاريخ يف أي ،سنوات 1. بعد حوايل م 1772يف عام  الثانوية
ت مدرسة موالورمان الثانوية وضعها إىل احلكومية م. 1771 وأصبحت  غَتر
مهورية جب وزير الدين قراروفًقا ل بنجرماسُت 1الثانوية اإلسالمية احلكومية ادلدرسة 

احلاج  دلدرسة ىواأول رئيس و  .1771أكتوبر  00اتريخ  022إندونيسيا رقم 
 (.1776-1771أمسوري )
 "ربقيق: بنجرماسُت ىي 1الثانوية اإلسالمية احلكومية  درسةادل رؤية

والثقافة  ،والبصَتة ،واجلودة ،والتقوى ابإلميان، اإلنسانتلد  اليت تعليميةالؤسسة ادل
 أما رسالتها ىي:. "وادلنمور العادلي ،البيئية
 ال.والتوجيو والتدريب بشكل فعر  ميتنفيذ التعل (أ 
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 تعزيز روح دافعية اإلجناز من خالل األنشطة الالصفية. (ب 
 ل األنشطة الدينية )تدرس القرنن،تعزيز تقدير تعاليم اإلسالم من خال (ج 

 (.الًتاثب ، قراءة كتبشي، مولد احلالدراسات اإلسالمية
واصلة رات دلتوفَت القدرة األكادميية وإتقان العلوم والتكنولوجيا وادلها (د 

 العمل. التعليم العايل ودخول
 لبيئة.على االقيم الدميقراطية وزايدة االستقاللية واالستجابة  طويرت (ه 

ليكون  ىي بنجرماسُت 1ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية أىداف 
 :الطلبة
 هللا سبحانو وتعاىل. قوىإميان وتلديهم  (أ 
 والتكنولوجيا.واسعة وعميقة ابلعلوم لديهم رؤية  (ب 
 مهارات دينية.لديهم  (ج 
 .األكادميي جنازوااللتزام العايل لتحقيق اإل لديهم الدافع (د 
 .حب الوطن والقومية (ه 
 لديهم مهارات تنميمية وقيادية عالية. (و 
 على التواصل االجتماعي والتكيف مع البيئة واالستقاللية.ين در اق (ز 

 1ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  يف وففُتادلو  درسُتادل عدد
 27يتألفون من  شخصا 51ىو  0201/0200للعام الدراسي  بنجرماسُت

يف  ةلطلباعدد أما )انمر ادللحق(.  غَت حكومي موفًفا 02موفًفا حكومًيا و 
 طالًبا )انمر ادللحق(. 511ىو  0201/0200العام الدراسي 
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 1درسة الثانوية اإلسالمية احلكومية ادل يف فيما يتعلق ابدلرافق ادلتوفرة
 ىي كما يلي: بنجرماسُت

 بنجرماسُت 1ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  يف. ادلرافق ادلتوفرة 10اجلدول 
 العدد اسم املرفق العدد اسم املرفق
 1 مصلى 1 مكتب مديرة ادلدرسة
 3 مقصف 1 مكتب ادلدرسُت
 1 مركز األمن 1 مكتب اإلداريُت
 1 مرحاض ادلوفف 1 خمترب اللغة

 4 مرحاض الطالبُت 1 خمترب الكمبيوتَت
 12 مرحاض الطالبات 1 خمترب الفيزايء
 1 ملعب الرايضة 1 خمترب البيولوجيا
 1 وففادل مركبموقف  1 خمتَت الكيمياء

 1 طلبةال مركبموقف  1 مكتبة
 1 تعاوين الطلبة 1 غرفة التوجيو واإلشراف

 1 مستودع الفرقة الطبل 1 ادلدرسيةوحدة الصحة 
منممة الطالب داخل غرفة 
 ادلدرسة

 1 مستودع 1

 1 مسرح 1 غرفة الكشاف

 نتائج البحث .ب 
 تقدًن البياانت .1

ابدلدارس  احلادي عشر فالص ةبعلى مجيع طل انةستباال نشر الباحث
. 042 بعددبحث الالذين أصبحوا عينة  الثانوية اإلسالمية احلكومية بنجرماسُت
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فرباير  12فرباير إىل  1 بدءا من اتريخ Google Form ملء االستبانة من خالل
 للتعلم ادلنمم ذاتيا سؤاال 15 ، منها12رلموع األسئلة يف االستبانة ىي  .0200
ادلستقالن  ناادلتغَت  ىذان. 17-أثناء وابء كوفيد التعلم ساليبأل سؤاال 15و 

أما نتائج تعلم اللغة  .1 الدرجةدىن وأ 2درجة الدرجة أبعلى اليف شكل  مصفان
ابدلدارس الثانوية اإلسالمية احلكومية  احلادي عشرالعربية لدى طلبة الصف 

 يف العام الدراسياقات تقرير الفصل الدراسي األول من بطة ذو أخم بنجرماسُت
0201/0200. 

 SPSSبناء على اخراج برانمج  وصفيةالحصائية اإل جدول سيعرض فيما يلي

v.22 for windows ات البحثمتغَت  مجيع من والتوزيع التكراري: 
 م ادلنمم ذاتياالتعل توزيع درجات (أ 
 . اإلحصاء الوصفي دلتغَت التعلم ادلنمم ذاتيا 11 اجلدول

 

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic 

X1_Kemandirian 260 23 68 51.22 .362 5.830 

Valid N (listwise) 260      

 :، من ادلعروف أنبناًء على بياانت اجلدول أعاله
 46 - 01 =23: (R)النطاق  (1
 7: (K) الفاصلفئة عدد  (0

K = 1 + 3,3 log 260 

K = 1 + 3,3 (2,41) 

= 1 + 7,97 

= 8,97 (9) 

 3=  23/7طول الفاصل:  (1
 :حدود الفئة (2
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 51، 43، 37، 31، 25، 21، 13، 07، 01: فوق الفئة
 54، 52، 42، 36، 30، 24، 22، 12، 06ربت الفئة: 

 )الفصل األول( إخل. 3،03=  0/  06+  01النقطة ادلوسطة:  (3
 ادلنمم ذاتياتكراري للتعلم الالتوزيع . 12اجلدول 

 الفًتاتفئة  قيمة ادلتوسط التكرار %
2.16% 1 03.3 01-06 
2.16% 1 11.3 07-12 
0.47% 5 15.3 13-22 
12.41% 16 21.3 21-24 
17.41% 121 27.3 25-30 
12.01% 67 33.3 31-36 
4.70% 16 41.3 37-42 
1.13% 1 45.3 43-52 
2% 2 51.3 51-54 

 درجةال أعاله، من ادلعروف نطاق يتوزيع التكرار الجدول  بناء على
 الفاصلفئة يف  ذاتيا، منها: ادلنمملتعلم األعلى لدرجة النطاق إىل  األدىن
 -07 الثاين يف فئة الفاصل .واحد دبستجيب %2.16ىو  06-01 األول
 ىو 22-13الفاصل الثالث  فئةيف  .واحد دبستجيب %2.16 ىو 12
 %12.41 ىو 24-21 الفاصل الرابع فئةيف  ستجيبُت.م سبعةب 0.47%

 %17.41ىو  30-25يف فئة الفاصل اخلامس  ا.مستجيب ُتبثمانية وثالث
 %12.01ىو  36-31دبئة وثالث مستجيبُت. يف فئة الفاصل السادس 
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 %4.70ىو  42-37مستجيبا. يف فئة الفاصل السابع  ُتتسعة ومثانب
 %1.13ىو  52-43بثمانية عشر مستجيبا. يف فئة الفاصل الثامن 

 بثالثة مستجيبُت. وليس ىناك مستجيب يف فئة الفاصل التاسع.
ما إذا كان التعلم ادلنمم ذاتيا لدى طلبة ادلدارس الثانوية دلعرفة 

يمكن ف، امنخفب أو امتوسطأو  مرتفعا اإلسالمية احلكومية بنجرماسُت
 ماستخد احلال ىذا يف طريق تصنيف مستوى ادليل.ذلك عن القيام ب
ف عر ي .(Sbi) ودرجة االحنراف ادلعياري ادلثايل (Mi)ثالية ادلجة در ال الباحث
 2إىل  )غَت موافق جدا( 1اإلجابة من  مع اختيار 15 يى األسئلة رلموع

قيمة مثالية  دىنأو ، 46=  2×  15أعلى قيمة مثالية ىي )موافق جدا(. 
 :، فيحصل15=  1×  15ىي 

Mi : ١
٢
 مثالية()أعلى قيمة مثالية + أدىن قيمة .  

: ١
٢
 ( .15  +46)  =20.3 (34) 

Sbi  :١
٦
 أدىن قيمة مثالية( -)أعلى قيمة مثالية .  

  :١
٦
 ( .31 ) =6.3 (9) 

Mi  +1  .Sbi  =21  +1  .7  =30 
Mi - 1  .Sbi  =21 - 1  .7  =12 

 موعةرل فيمكن رؤية ،Sbiو  Mi قيمة بناء على نتيجة حساب
ادلنمم لدى طلبة ادلدارس الثانوية اإلسالمية احلكومية  تعلمال درجات

 اجلدول التايل: بنجرماسُت يف
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. درجات التعلم ادلنمم ذاتيا لدى طلبة ادلدارس الثانوية اإلسالمية احلكومية 13اجلدول 
 بنجرماسُت

 الفًتات التكرر % الدرجات
 (30 <) 30من  أعلى 112 %20.12 ةمرتفع
 30-12 124 %34.13 ةمتوسط
 (12 >) 12أدىن من  2 %1.31 ةمنخفب

الطلبة على التعلم ادلنمم  من تقييم %20.12أن معمم أو  يعرف
ة على فًت  سجل 17-وابء كوفيد العربية أثناء تعليم اللغة العربيةيف  ذايتا ذلم
 أو 30-12 ةفًت  على  سجلواوأكثر منهم ، ةعمرتف بدرجة 30أعلى من 
 بدرجة 12أدىن من  فًتةيف وسجل جزء صغَت ، متوسطة بدرجة 34.13%

ادلنمم ذااي لدى طلبة  تعلمال. ىذا يدل على أن %1.31وىي  نخفبةم
أثناء اللغة العربية  ادلدراس الثانوية اإلسالمية احلكومية بنجرماسُت يف تعليم

 .املرتفعة الدرجةيقع يف  17-وابء كوفيد
لتعلم ادلنمم ذاتيا ل Pie Chart تقدًن شكل ادلخطط الدائري فيما يلي
 :لدى الطلبة

 

 لدى طلبة ادلدارس الثانوية اإلسالمية احلكومية بنجرماسُت . درجات التعلم ادلنمم ذايتا1الصورة 

42.30% 

56.15% 

1.53% 

 مترفع

 متوسط

 منخفض
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 أساليب التعلم توزيع درجات (ب 
 . اإلحصاء الوصفي دلتغَت أساليب التعلم14 اجلدول

 

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic 

X2_GayaBelajar 260 35 68 46.79 .283 4.562 

Valid N (listwise) 260      

 :، من ادلعروف أنبناًء على بياانت اجلدول أعاله
 46 – 13  =11: (R)النطاق  (1
 7: (K) الفاصلفئة عدد  (0

K = 1 + 3,3 log 260 

K = 1 + 3,3 (2,41) 

= 1 + 7,97 

= 8,97 (9) 

 (3) 1.44=  11/7طول الفاصل:  (1
 :حدود الفئة (2

 .53، 52، 43، 42، 33، 32، 23، 22، 13: فوق الفئة
 .57، 52، 47، 42، 37، 32، 27، 22، 17ربت الفئة: 

 )الفصل األول( إخل. 15=  0/  17+  13النقطة ادلوسطة:  (3
 ساليب التعلمتكراري ألالالتوزيع . 15اجلدول 

 الفًتاتفئة  قيمة ادلتوسط التكرار %
0.12% 4 15 13-17 
07.01% 54 20 22-22 
21.25% 110 25 23-27 
02.16% 31 30 32-32 
2.01% 11 35 33-37 
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2.16% 1 40 42-42 
2.16% 1 45 43-47 
2% 2 50 52-52 
2% 2 55 53-57 

 درجةال أعاله، من ادلعروف نطاق يتوزيع التكرار الجدول  بناء على
 الفاصلفئة يف  أساليب التعلم، منها:من األعلى درجة النطاق إىل  األدىن
-22 الثاين يف فئة الفاصل بستة مستجيبُت. %0.12ىو  17-13 األول
-23الفاصل الثالث  فئةيف  بستة وسبعُت مستجيبا. %07.01 ىو 22
-32 الفاصل الرابع فئةيف  ستجيبا.مائة ونانية عشر دب %21.25 ىو 27
-33يف فئة الفاصل اخلامس  ا.مستجيب ثالثة ومخسُتب %02.16 ىو 32
 42-42أبحد عشر مستجيبا. يف فئة الفاصل السادس  %2.01ىو  37
ىو  47-43دبستجيب واحد. يف فئة الفاصل السابع  %2.16ىو 
وفئة  52-52دبستجيب واحد. خاصة يف فئة الفاصل الثامن  2.16%

 ىو ليس ىناك مستجيب فيهما. 53-53الفاصل التاسع 
ما إذا كان تطبيق أساليب التعلم لدى طلبة ادلدارس الثانوية دلعرفة 

يمكن ف، امنخفب أو امتوسطأو  مرتفعا اإلسالمية احلكومية بنجرماسُت
 ماستخد احلال ىذا يف وى ادليل.طريق تصنيف مستذلك عن القيام ب
ف عر ي .(Sbi) ودرجة االحنراف ادلعياري ادلثايل (Mi)ثالية ادلدرجة ال الباحث
 2إىل  )غَت موافق جدا( 1اإلجابة من  مع اختيار 15 يى األسئلة رلموع

قيمة مثالية  دىنأو ، 46=  2×  15أعلى قيمة مثالية ىي )موافق جدا(. 
 :، فيحصل15=  1×  15ىي 
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Mi : ١
٢
 )أعلى قيمة مثالية + أدىن قيمة مثالية(.  

: ١
٢
 ( .15  +46)  =20.3 (34) 

Sbi  :١
٦
 أدىن قيمة مثالية( -)أعلى قيمة مثالية .  

  :١
٦
 ( .31 ) =6.3 (9) 

Mi  +1  .Sbi  =21  +1  .7  =30 
Mi - 1  .Sbi  =21 - 1  .7  =12 

 موعةرل فيمكن رؤية ،Sbiو  Mi قيمة بناء على نتيجة حساب
أساليب التعلم لدى طلبة ادلدارس الثانوية اإلسالمية احلكومية  درجات

 اجلدول التايل: بنجرماسُت يف
. درجات أساليب التعلم لدى طلبة ادلدارس الثانوية اإلسالمية احلكومية 16اجلدول 

 بنجرماسُت
 الفًتات التكرر % الدرجات
 (30 <) 30من  أعلى 16 %4.70 ةمرتفع
 30-12 020 %71.26 ةمتوسط
 (12 >) 12أدىن من  2 %2 ةمنخفب

يف  %4.70نسبة صغَتة من الطلبة أو  أن من اجلدول أعاله، يعرف
 واسجل 17-تطبيق أساليب تعلمهم على تعليم اللغة العربية أثناء وابء كوفيد

 30-12يف الفًتة  معممهم ، وكانبدرجة مرتفعة 30 أكرب من يف الفًتة
 بدرجة سجلوا يس ىناك أحد منهممتوسطة، ول بدرجة %71.26 عددب

لدى  العربية تعليم اللغةتعلم يف الب بلاأس تطبيق أن يدل منخفبة. ىذا
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 17-طلبة ادلدارس الثانوية اإلسالمية احلكومية بنجرماسُت أثناء وابء كوفيد
 .املتوسطة الدرجةكان يف 

ب تعلم ألسالي Pie Chart تقدًن شكل ادلخطط الدائري فيما يلي
 :الطلبة

 

 . درجات أساليب تعلم طلبة ادلدارس الثانوية اإلسالمية احلكومية بنجرماسُت0الصورة 

 نتائج تعلم اللغة العربية توزيع درجات (ج 
 . اإلحصاء الوصفي دلتغَت نتائج تعلم اللغة العربية17 اجلدول

 

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic 

Y_HasilBelajar 260 70 99 84.74 .372 6.000 

Valid N (listwise) 260      

 :، من ادلعروف أنبناًء على بياانت اجلدول أعاله
 77 - 52 =07: (R)النطاق  (1
 7: (K) الفاصلفئة عدد  (0

K = 1 + 3,3 log 260 

K = 1 + 3,3 (2,41) 

= 1 + 7,97 

= 8,97 (9) 

 (4) 1.00=  07/7طول الفاصل:  (1

7% 

93% 

0% 

 مرتفعة

 متوسطة

 منخفضة
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 :حدود الفئة (2
 .120، 76، 72، 72، 64، 60، 56، 52، 52: فوق الفئة

، 121، 75، 71، 67، 63، 61، 55، 51ربت الفئة: 
123. 

 )الفصل األول( إخل. 51،3=  0/  51+  52النقطة ادلوسطة:  (3
 نتائج تعلم اللغة العربيةتكراري لالالتوزيع . 02اجلدول 

 الفًتاتفئة  قيمة ادلتوسط التكرار %
1.70% 3 51.3 52-51 
12.55% 06 53.3 52-55 
16.26% 25 57.3 56-61 
02.01% 41 61.3 60-63 
01.13% 33 65.3 64-67 
14.13% 20 71.3 72-71 
3.16% 12 73.3 72-75 
0.11% 4 77.3 76-121 
2% 2 121.3 120-123 

 درجةال أعاله، من ادلعروف نطاق يالتكرار توزيع الجدول  بناء على
فئة يف  نتائج تعلم اللغة العربية، منها:من األعلى درجة النطاق إىل  األدىن
 الثاين يف فئة الفاصل خبمسة طالب. %1.70ىو  51-52 األول الفاصل
الفاصل الثالث  فئةيف  بثمانية وعشرين طالبا. %12.55 ىو 52-55
-60 الفاصل الرابع فئةيف  وأربعُت طالبا.سبعة ب %16.26 ىو 56-61
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 67-64يف فئة الفاصل اخلامس  طالبا. ثالثة وستُتب %02.01 ىو 63
 71-72خبمسة ومخسُت طالبا. يف فئة الفاصل السادس  %01.13ىو 
ىو  75-72ابثنُت وأربعُت طالبا. يف فئة الفاصل السابع  %14.13ىو 
 %0.11ىو  121-76أبربعة عشر طالبا. يف فئة الفاصل الثامن  3.16%

 بستة طالب. وليس ىناك طلبة سجلوا فئة الفاصل التاسع.
، من SPSS v.22 for windowsنتائج خمرجات  11يف اجلدول 
 ىو ، وادلتوسط77قيمة ىي الوأعلى  52قيمة ىي الادلعروف أن أدىن 

يف نتائج تعلم اللغة العربية  فيما يتعلق بشروط االكتمال أم ال .62.52
بناًء  لدى طلبة ادلدارس الثانوية اإلسالمية احلكومية بنجرماسُت، مت ربديدىا

اليت حددىا كل مدرسة. تعرف أن  معايَت احلد األدىن من االكتمال على
 1مية عدد طلبة الصف احلادي عشر ابدلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكو 

طالبا وقيمة احلد األدىن من  63بنجرماسُت الذين أصبحوا عينة البحث ىو 
نتائج تعلم اللغة  وصل الطلبةإذا . 62االكتمال دلادة اللغة العربية ىي 

يتم تصنيفها ف 62 وصلها ، إذامرتفعةيتم تصنيفها ف، 62 أكرب من العربية
دلزيد من ) منخفبةفيتم تصنيفها  62أقل من  وصلهاتوسطة، وإذا م

تعلم اللغة العربية  نتائج درجات(. فيما يلي جدول لحقيف ادل انمر التفاصيل
 بنجرماسُت: 1ة ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية بطلدى ل
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. درجات نتائج تعلم اللغة العربية لدى طلبة ادلدرسة الثانوية اإلسالمية 01اجلدول 
 بنجرماسُت 1احلكومية 

 الفًتات الدرجات عدد الطلبة %
 62من  أعلى مرتفعة 61 73.1%
 62 متوسطة 0 0.13%
 62أدىن من  منخفبة 0 0.13%
 العدد 63 122%

دى تعلم اللغة العربية ل نتائج، من ادلعروف أن بناًء على اجلدول أعاله
 1ة الصف احلادي عشر ابدلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية بطل

ا أو طالب 61 كانت ابلدرجة ادلرتفعة عينة البحثبنجرماسُت الذين أصبحوا 
 %0.13 وأ انلبا، وطابلدرجة ادلتوسطة %0.13طالبان أو  ،73.1%
دى ، ميكن استنتاج أن نتائج تعلم اللغة العربية لنخفبة. وابلتايلادل ابلدرجة
 .مرتفعةىي  بنجرماسُت 1ة ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية بطل

بنجرماسُت تعرف أن  0مث يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
طالبا وقيمة احلد األدىن من  76عدد الطلبة الذين أصبحوا عينة البحث ىو 

نتائج تعلم اللغة  وصل الطلبةإذا . 53االكتمال دلادة اللغة العربية ىي 
تصنيفها  يتمف 53 وصلها ، إذامرتفعةيتم تصنيفها ف، 53 أكرب من العربية
دلزيد من ) منخفبةفيتم تصنيفها  53أقل من  وصلهاتوسطة، وإذا م

تعلم اللغة العربية  نتائج درجات(. فيما يلي جدول لحقيف ادل انمر التفاصيل
 بنجرماسُت: 0ة ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية بطلدى ل
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ة الثانوية اإلسالمية . درجات نتائج تعلم اللغة العربية لدى طلبة ادلدرس00اجلدول 
 بنجرماسُت 0احلكومية 

 الفًتات الدرجات عدد الطلبة %
 53من  أعلى مرتفعة 76 122%
 53 متوسطة 2 2%
 53أدىن من  منخفبة 2 2%
 العدد 76 122%

دى تعلم اللغة العربية ل نتائج، من ادلعروف أن بناًء على اجلدول أعاله
 0الثانوية اإلسالمية احلكومية ة الصف احلادي عشر ابدلدرسة بطل

ا طالب 76 كانت ابلدرجة ادلرتفعة بنجرماسُت الذين أصبحوا عينة البحث
، ميكن نخفبة. وابلتايلادل ال يوجد منهم يف الدرجة ادلتوسطة ويف الدرجةو 

ة ادلدرسة الثانوية اإلسالمية بطلدى استنتاج أن نتائج تعلم اللغة العربية ل
 .مرتفعةىي  بنجرماسُت 0احلكومية 

بنجرماسُت تعرف أن  1والتايل يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
طالبا وقيمة احلد األدىن من  55عدد الطلبة الذين أصبحوا عينة البحث ىو 

نتائج تعلم اللغة  وصل الطلبةإذا . 50االكتمال دلادة اللغة العربية ىي 
يتم تصنيفها ف 50 وصلها إذا، مرتفعةيتم تصنيفها ف، 50 أكرب من العربية
دلزيد من ) منخفبةفيتم تصنيفها  50أقل من  وصلهاتوسطة، وإذا م

تعلم اللغة العربية  نتائج درجات(. فيما يلي جدول لحقيف ادل انمر التفاصيل
 بنجرماسُت: 1ة ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية بطلدى ل
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لدى طلبة ادلدرسة الثانوية اإلسالمية  . درجات نتائج تعلم اللغة العربية01اجلدول 
 بنجرماسُت 1احلكومية 

 الفًتات الدرجات عدد الطلبة %
 50من  أعلى مرتفعة 52 74.1%
 50 متوسطة 1 1.7%
 50أدىن من  منخفبة 2 2%
 العدد 55 122%

دى تعلم اللغة العربية ل نتائج، من ادلعروف أن بناًء على اجلدول أعاله
 1عشر ابدلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  ة الصف احلاديبطل

أو  اطالب 52 كانت ابلدرجة ادلرتفعة بنجرماسُت الذين أصبحوا عينة البحث
ال يوجد منهم  ابلدرجة و  ،ابلدرجة ادلتوسطة %1.7طالبا أو  %1، 74.1
ة بطلدى ، ميكن استنتاج أن نتائج تعلم اللغة العربية لنخفبة. وابلتايلادل

 .مرتفعةىي  بنجرماسُت 1ثانوية اإلسالمية احلكومية ادلدرسة ال
لنتائج تعلم  Column Chartعمودي تقدًن شكل ادلخطط ال ميكن

 :الطلبة على النحو التايل

 

 . درجات نتائج تعلم اللغة العربية لدى طلبة ادلدارس الثانوية اإلسالمية احلكومية بنجرماسُت1الصورة 
ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

 بنجرماسُت 1
ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

 بنجرماسُت 2
ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

 بنجرماسُت 3

0
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40

60

80

100 81 

98 

74 

2 0 3 2 0 0 

 مرتفعة

 متوسطة
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الصف احلادي عشر  ةطلبدى العربية لإذا كانت نتائج تعلم اللغة 
كما   كلها  صنفتتمع و ابدلدارس الثانوية اإلسالمية احلكومية بنجرماسُت ذب

جيد  الدرجاتيمكن وصفها على النحو التايل مع ف 72،صاغها كوانندر
 نقص(، و 62-51) مقبول( ، و 72-61(، وجيد )122-71جًدا )
 .(42-جًدا ) نقص(، و 41-52)

 املسافات الدرجات العدد %
 122-71 جيد جدا 22 13.2%
 72-61 جيد 120 32.4%
 62-51 مقبول 55 07.4%
 52-41 انقص 1 2.16%
 42- انقص جدا 2 2%

اللغة العربية  ة نتائج تعلمستنتاج أن درجاالأعاله، ميكن اجلدول من 
ادلدارس الثانوية اإلسالمية احلكومية احلادي عشر يف  فالص ةطلبدى ل

 .جيد ىيبنجرماسُت 
 ربليل البياانت .0

 لكالسيكياالفًتاض ا اختبار (أ 
 اختبار الطبيعي ىي أدانه ةادلعروض ةلكالسيكياالفًتاض ا اتاختبار 

(Normality test)، واختبار العالقة اخلطية ادلتعددة (Multicollinearity test)، 
 .(Heteroscedasticity test) واختبار ادلرونة ادلتغايرة

  
                                                 

90
Kunandar, Penilaian Autentik (Penilaian Hasil Belajar Peserta Didik Berdasarkan 

Kurikulum 2013) Suatu Pendekatan Praktis, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), h. 231. 
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 ةالطبيعي احلالة اختبار (1
 Kolmogorov-Smirnov اختباراستخدم الباحث يف ىذا 

إذا كانت . أساس ازباذ القرار ىو SPSS v.22 for windowsبربانمج 
إذا   والعكستوزيع طبيعي.  فالبياانت، 2.23أكرب من  .Sig قيمة

 طبيعي توزيع بياانت غَتلا، ف2.23أقل من  .Sigكانت قيمة 

 الة الطبيعية. نتيجة اختبار احل02اجلدول 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardized 

Residual 

N 260 

Normal Parameters
a,b

 Mean .0000000 

Std. Deviation 5.92329123 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .055 

Positive .055 

Negative -.027 

Test Statistic .055 

Asymp. Sig. (2-tailed) .055
c
 

 .Asymp. Sigعرف قيمة األمهية يف بناًء على اجلدول أعاله، ت

(2-tailed) 2.233  ىذا يدل على أن البياانت توزيع  .2.23أكرب
 طبيعي.
 اختبار العالقة اخلطية ادلتعددة (0

 SPSS v.22 forبرانمج  ختباراال الباحث ذلذا ستخدما

windows ة التسامح ميمن خالل النمر يف قtolerance  عامل و
 أكرب من toleranceالتسامح قيمة  إذا كانت. (VIF)تبخم التباين 

وجود عالقة خطية  ، فال12.22األقل من  VIFوقيمة  2.12
 متعددة بُت ادلتغَتات ادلستقلة.
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 العالقة اخلطية ادلتعددة. نتيجة اختبار 03اجلدول 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
Collinearity Statistics 

B 
Std. 

Error 
Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 74.184 4.194    

Kemandirian Belajar .112 .071 .108 .807 1.239 

Gaya Belajar .104 .090 .079 .807 1.239 

 ، من ادلعروف أن قيمة التسامحأعاله جدول بناء على
tolerance ب يلاومتغَت أس 2.625ىي  ادلنمم ذاتيا التعلم دلتغَت
. مث من قيمة معامل 2.12أكرب من  ومها ،2.625 ىي التعلم

 1.017 ادلنمم ذاتيا ىي متغَت التعلم يف (VIF)تبخم التباين 
. لذلك ميكن استنتاج عدم وجود 1.017 ىي التعلم أساليبو 
 .ُتادلستقل ينتعددة بُت ادلتغَت ادلطية اخلعالقة ال
 ادلرونة تغاير اختبار (1

ما إذا كان ىناك تفاوت يف التباين  دلعرفةختبار اال ىذا يهدف
إذا  أخرى. أساس ازباذ القرار ىو إىل مالخمة مالحمة يف ادلتبقيمن 

أكرب من بُت ادلتغَت ادلستقل وادلتبقي ادلطلق  (.Sig)كانت قيمة األمهية 
 .ادلرونةير ، فال توجد مشكلة تغا2.23

 .Scatterplotبطريقة  تغاير ادلرونةنتائج اختبار فيما يلى 
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 SPSS v.22 for windowsمن خالل برانمج  Scatterplots . نتائج اختبار تغاير ادلرونة بطريقة2الصورة 
اختبار تغاير ادلرونة  جئاتنمن  scatterplotعرض  بناًء على
 النقاط تنتشر أن يُمهر، SPSS v.22 for windows ابستخدام برانمج
طا ا وال تشكل من، وتنتشر عشوائيYعلى احملور  2الرقم  فوق وربت
 فإنو يدل على عدم وجود تغاير ادلرونة. معينا. وابلتايل

االفًتاض الكالسيكي أعاله، ميكن  اتاختبار بناًء على مجيع نتائج 
اض ات االفًت قد استوىف متطلب صولأن منوذج االحندار احمل سنتناجاال

 ادلنمم ذاتيا التعلم ييعٍت أن متغَت  وىذا، يداجلتنبؤي المنوذج و  الكالسيكي
ا للتنبؤ مالستخدامه انمناسب 17-وابء كوفيد أثناء ةلبتعلم الط ساليبوأ

اللغة العربية لدى طلبة ادلدارس الثانوية اإلسالمية  تعلما على نتائج بتأثَتمه
 بنجرماسُت. احلكومية
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 اختبار الفرضية (ب 
تعتمد عملية اختبار الفرضية لكل فرضية حبثية مقًتحة على اجلهود 

لمتغَت ادلستقل على ادلتغَت ل الكبَت أو الصغَت تأثَتالادلبذولة لإلجابة على 
الباحث ربليل االحندار اخلطي  ستخدميالتابع. الختبار الفرضية اجلزئية 

الباحث ربليل االحندار اخلطي  ستخدميللفرضية ادلتزامنة وأما ، البسيط
دلعرفة مدى أتثَت ادلتغَت ادلستقل على ادلتغَت التابع، يستخدم و  ادلتعدد،

برانمج  ستخدم الباحثياالختبار كل الباحث اختبار معامل التحديد.  
SPSS v.22 for windows .لتسهيل وتسريع عملية ربليل البياانت 

 ربليل االحندار اخلطي البسيط (1
و  ttabelأكرب من  thitungذ القرار ىو إذا كانت قيمة أساس ازبا

Sig.  الفرضية ف، 2.23أصغر منHa مقبول و H0  العكسمردود. و 
، 2.23أكرب من  .Sigو  ttabelأصغر من  thitungقيمة  إذا كانت

 .مردود Ha مقبول و H0الفرضية ف
على نتائج تعلرم اللغة العربيرة  (X1)أتثَت التعلرم ادلنمرم ذاتيا  (أ )

(Y) 
دلعرفة ىل ىناك التأثَت بُت التعلم ادلنمرم ذاتيا على نتائج 

لدى طلبة ادلدارس الثرانويرة اإلسالميرة احلكوميرة تعلرم اللغة العربيرة 
 يقوم الباحث بصياغة الفرضية التالية:ف، بنجرماسُت

Ha كوفيد  أثناء وابء ذاتياالتعلرم ادلنمرم :  ىناك أتثَت إجيايب بُت-
17 (X1)  اللغة العربيرة  نتائج تعلرمعلى(Y)  لدى طلبة

 انويرة اإلسالميرة احلكوميرة بنجرماسُت.ادلدارس الثر 
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H0:   أثناء وابء   التعلرم ادلنمرم ذاتياليس ىناك أتثَت إجيايب بُت
لدى  (Y)اللغة العربيرة  نتائج تعلرمعلى  (X1) 17-كوفيد
 الثانويرة اإلسالميرة احلكوميرة بنجرماسُت. ادلدارسطلبة 

 اختبار االحندار اخلطي البسيطفيما يلي جدول نتائج 
 :SPSS v.22 for windowsبناًء على خمرجات 

 Yو  X1دلتغَت  . نتيجة ربليل االحندار اخلطي البسيط04اجلدول 

Model Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 77.204 3.269  23.616 .000 

Kemandirian Belajar .147 .063 .143 2.320 .021 

أكرب  thitung 0.102ف أن قيمة تعر من اجلدول أعاله، 
. 2.23أصغر من  Sig. 2.201 وقيمة ،ttabel 1.423من 

 أي، دودةر م H0ة و مقبول Ha الفرضية نإستنتاج االلذلك ميكن 
 (Y) ى نتائج تعلم اللغة العربيةيؤثر عل (X1)ادلنمم ذاتيا  التعلم
 .ة ادلدارس الثرانويرة اإلسالميرة احلكوميرة بنجرماسُتبطلدى ل

نتائج  على م ادلنمرم ذاتيادلعرفة مدى مسامهة متغَت التعلر 
بناء على نتائج  التايلة، ميكن رؤيتو يف اجلدول م اللغة العربير تعلر 

 SPSS v.22 forبرانمج  اختبار معامل التحديد ابستخدام

windows: 
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 Yعلى  X1. نتيجة اختبار معامل التحديد دلتغَت 05اجلدول 
Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .143
a
 .020 .017 5.950 

 حصل يتال قيمةعرف أن الت، 17اجلدول  استناًدا إىل
. وىذا يعٍت أن أتثَت %0أو  2.202 يى R Squareا عليه

نتائج  على متغَت 17-وابء كوفيد أثناء ادلنمرم ذاتيا ممتغَت التعلر 
ة ادلدارس الثرانويرة اإلسالميرة بلطللدى ة تعلم اللغة العربير 

 أتثر %76 ادلتبقية نسبةأما ال. %0 احلكوميرة بنجرماسُت ىو
 .البحث امل تتم مالحمتها يف ىذ دبتغَتات أخرى

على نتائج تعلرم اللغة العربيرة  (X2) أساليب التعلمأتثَت  (ب )
(Y) 

دلعرفة ىل ىناك التأثَت بُت أساليب التعلرم على نتائج 
لدى طلبة ادلدارس الثرانويرة اإلسالميرة احلكوميرة تعلرم اللغة العربيرة 
 الباحث بصياغة الفرضية التالية:يقوم ف، بنجرماسُت

Haكوفيد  أثناء وابءالتعلرم  أساليب :  ىناك أتثَت إجيايب بُت-
17 (X2)  اللغة العربيرة  نتائج تعلرمعلى(Y)  لدى طلبة

 انويرة اإلسالميرة احلكوميرة بنجرماسُت.ادلدارس الثر 
H0:  أثناء وابء   التعلرم أساليب ليس ىناك أتثَت إجيايب بُت

لدى  (Y)اللغة العربيرة  نتائج تعلرمعلى  (X2) 17-كوفيد
 ادلدارس الثانويرة اإلسالميرة احلكوميرة بنجرماسُت.طلبة 
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 اختبار االحندار اخلطي البسيطفيما يلي جدول نتائج 
 :SPSS v.22 for windowsبناًء على خمرجات 

 Yو  X2دلتغَت  . نتيجة االحندار اخلطي البسيط06اجلدول 

Model Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 76.966 3.818  20.159 .000 

Gaya Belajar .166 .081 .126 2.045 .042 

أكرب  thitung 0.223ف أن قيمة تعر من اجلدول أعاله، 
. 2.23أصغر من  Sig. 2.220 وقيمة ،ttabel 1.423من 

أي ، دودةر م H0ة و مقبول Ha الفرضية نإستنتاج االلذلك ميكن 
دى ل (Y) ى نتائج تعلم اللغة العربيةؤثر علت (X2) مالتعلر  أساليب
 .ة ادلدارس الثرانويرة اإلسالميرة احلكوميرة بنجرماسُتبطل

م نتائج تعلر  على مالتعلر  أساليب دلعرفة مدى مسامهة متغَت
بناء على نتائج  التايلة، ميكن رؤيتو يف اجلدول العربير  اللغة

 SPSS v.22 forبرانمج  اختبار معامل التحديد ابستخدام

windows: 
 Yعلى  X2. نتيجة اختبار معامل التحديد دلتغَت 07اجلدول 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .126
a
 .016 .012 5.964 

a. Predictors: (Constant), X2_GayaBelajar 

 حصل يتال قيمةعرف أن الت، 01اجلدول  استناًدا إىل
. وىذا يعٍت أن أتثَت %1.4أو  2.214 يى R Squareا عليه
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نتائج  على متغَت 17-وابء كوفيد م أثناءالتعلر  أساليب متغَت
الثرانويرة اإلسالميرة ة ادلدارس بلطللدى ة تعلم اللغة العربير 

 %76.2 ادلتبقية نسبةأما ال. %1.4 احلكوميرة بنجرماسُت ىو
 .البحث امل تتم مالحمتها يف ىذ دبتغَتات أخرى أتثر

 ربليل االحندار اخلطي ادلتعدد (0
مجيع ادلتغَتات  ىل إىل معرفة االحندار اخلطي ادلتعدديهدف 

ذلذا  الباحث يستخدمو على ادلتغَت التابع.  ادلستقلة معا ذلا أتثَت
زباذ القرار ىو ما . أساس اSPSS v.22 for windows برانمج الختبارا

، 2.23أصغر من  .Sigوقيمة  ftabelأكرب من  fhitung إذا كانت قيمة
 fhitung إذا كانت قيمةالعكس و  مردود. H0مقبول و  Haالفرضية ف

مقبول و  H0الفرضية ف، 2.23أكرب من  .Sigوقيمة  ftabelأصغر من 
Ha مردود. 

 (X1) ادلنمم ذاتيا ىناك أتثَت متزامن بُت التعلم ىلدلعرفة مث 
ة بطلدى ل (Y) على نتائج تعلم اللغة العربية (X2)ب التعلم بلاوأس

 فقام الباحث  ادلدارس الثانوية اإلسالمية احلكومية بنجرماسُت،
 صياغة الفرضية التالية:ب

Ha : التعلرم ادلنمرم ذاتيا (X1) وأساليب التعلرم (X2) كوفيد  أثناء وابء-
لدى  (Y)تعلرم اللغة العربيرة  نتائجذلما أتثَت إجيايب على  17
 ادلدارس الثانويرة اإلسالميرة احلكوميرة بنجرماسُت. طلبة
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H0 : التعلرم ادلنمرم ذاتيا (X1) وأساليب التعلرم (X2) أثناء وابء كوفيد-
 (Y)تعلرم اللغة العربيرة  نتائجا أتثَت إجيايب على ليست ذلم 17

 ادلدارس الثانويرة اإلسالميرة احلكوميرة بنجرماسُت. لدى طلبة
بناًء على  اختبار االحندار اخلطي ادلتعددفيما يلي جدول نتائج 

 :SPSS v.22 for windowsخمرجات 
 .Y على X2و  X1 ربليل االحندار اخلطي ادلتعدد دلتغَتي. نتائج 12اجلدول 

Model 
Sum of 

Squares 
Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 237.102 2 118.551 3.353 .037
b
 

Residual 9087.113 257 35.358   

Total 9324.215 259    

أكرب من  fhitung 1.131ف أن قيمة تعر من اجلدول أعاله، 
ftabel 1.211، وقيمة Sig. 2.215  لذلك ميكن 2.23أصغر من .
أي ىناك التأثَت ، دودةر م H0ة و مقبول Ha الفرضية نإستنتاج اال

أثناء وابء   (X2)وأساليب التعلم  (X1)ادلنمم ذاتيا  التعلم ادلتزامن بُت
ة ادلدارس بطلدى ل (Y) ى نتائج تعلم اللغة العربيةعل 17-كوفيد

 .الثانوية اإلسالميرة احلكوميرة بنجرماسُت
وأساليب التعلم  ادلنمرم ذاتيام التعلر  يدلعرفة مدى مسامهة متغَت 

(X1 & X2) التايلة، ميكن رؤيتو يف اجلدول م اللغة العربير نتائج تعلر  على 
 SPSS v.22برانمج  بناء على نتائج اختبار معامل التحديد ابستخدام

for windows: 
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 Yعلى  X2و  X1. نتيجة اختبار معامل التحديد دلتغَت 11اجلدول 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .159
a
 .025 .018 5.946 

 Rا  حصل عليهيتال قيمةعرف أن الت، 01اجلدول  استناًدا إىل

Square مالتعلر  ي. وىذا يعٍت أن أتثَت متغَت %0.3أو  2.203 يى 
نتائج  على متغَت 17-وابء كوفيد أثناء ادلنمرم ذاتيا وأساليب التعلم

ة ادلدارس الثرانويرة اإلسالميرة احلكوميرة بلطللدى ة تعلم اللغة العربير 
دبتغَتات  أتثر %75.3 ادلتبقية نسبةأما ال. %0.3 بنجرماسُت ىو

 .البحث امل تتم مالحمتها يف ىذ أخرى

 مناقشة نتائج البحث .ج 
( أتثَت التعلم ادلنمم ذاتيا 1ئج البحث إىل ثالثة أقسام، منها: تنقسم مناقشة نتا

على نتائج تعلم اللغة العربية لدى طلبة ادلدارس الثانوية اإلسالمية احلكومية بنجرماسُت، 
التعلم على نتائج تعلم اللغة العربية لدى طلبة ادلدارس الثانوية  أساليب( أتثَت 0

التعلم على  اليبوأس التعلم ادلنمم ذاتيا أتثَت( 1، و اإلسالمية احلكومية بنجرماسُت
 .نتائج تعلم اللغة العربية لدى طلبة ادلدارس الثانوية اإلسالمية احلكومية بنجرماسُت

ثَت التعلم ادلنمم ذاتيا على نتائج تعلم اللغة العربية لدى طلبة ادلدارس أت .1
 الثانوية اإلسالمية احلكومية بنجرماسُت

ى لشعور ابالعتماد عللعدم ا البموقف أو سلوك الط وى ادلنمم ذاتيا التعلم
رادتو إل وفقااآلخرين يف تنفيذ أنشطة التعلم، حىت يتمكن من فعل أي شيء 
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شيء  ادلنمم ذاتيا ىو التعلمو  .عن القرارات اليت يتخذه وميكن أن يكون مسؤوال
 جيب مراعاتو وربسينو.

ة ادلدارس الثانوية بطلادلنمم ذاتيا لدى  من ادلعروف أن مستوى التعلم
 ابلدرجة معممهمكان   17-كوفيد اإلسالمية احلكومية بنجرماسُت أثناء وابء  

 تأثَت بُت التعلمال أن ىناك ا البحثربليل البياانت ذلذ ةجيشَت نتوت ادلتوسطة.
على نتائج تعلم اللغة العربية. ميكن مالحمة  17-وابء كوفيدأثناء  ادلنمم ذاتيا

أن  (X1) ادلنمم ذاتيا دلتغَت التعلم االحندار اخلطي البسيط ذلك من نتائج ربليل
أصغر من  Sig. 2.201قيمة و  ttabel 1.423أكرب من  thitung 0.102قيمة 
 H0مقبولة و  Haستنتاج أن الفرضية االميكن  نتيجةوبناء على ىذه ال .2.23
 وىي R Squareمث حصلت نتائج ربليل معامل التحديد من قيمة  مردودة.
 على 17-وابء كوفيدأثناء  ادلنمم ذاتيا مسامهة متغَت التعلم أي، %0أو  2.202
ة ادلدارس الثانوية اإلسالمية احلكومية بنجرماسُت طلب اللغة العربية لدى نتائج تعلم

 .%0 ىي
اجلراح ابلعنوان:  ي أجراهذال البحث خرى مثلاأل البحوثنتائج ىناك 

والتحصيل األكادميي لدى عينة من طلبة الَتموك"  "العالقة بُت التعلم ادلنمم ذاتيا
 طلبةفئة جود فروق ذات داللة إحصائية يف التحصيل األكادميي بُت تدل و 
مث البحث  71.التعلم ادلنمم ذاتيا وفئة الطلبة منخفبي التعلم ادلنمم ذاتيامرتفعي 
 Hubungan Antara Sikap“: لعنوانابوساري  ،وسيحان ،سيف هللامن 

Kemandirian Belajar dan Prestasi Belajar Siswa Kelas X pada 

                                                 
لدى عينة من طلبة جامعة العالقة بُت التعلم ادلنمم ذاتيا والتحصيل األكادميي " ،عبد الناصر اجلراح71
 .0212، 2، العدد 4 ، اجمللداجمللة األردنية يف العلوم الًتبوية "،الَتموك
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Pembelajaran Fisika Berbasis Portofolio” ادلنمم  التعلم عالقة إجيابية بُت دلر ي
بنسبة  ادلنمم ذاتيا الفيزايء. ساىم التعلم ةادميف  ةربصيل الطلب على ذاتيا

 70يف ربصيلهم لتعلم الفيزايء. 22،74%
ضروري للغاية  ادلنمم ذاتيا ىو أن التعلم القول ، ميكنبحثال اىذ يجةمن نت

كما قال . ، سواء كان يف إجناز تعلم اللغة العربيةإجنازىم التعلم ربسُتيف  ةبللطل
ادلنمم ذاتيا لدى الطلبة فسيكونوا  ارتفع التعلم زاد كلما  زىراء، عمليا، وسوغيتو

سيكون ف، قدرة التعلم ادلنمم ذاتيا معو  71.عايلال التعلم إجنازربقيق على  قادرين
 ادرين على تنميم وتقلص أنفسهم حىت يتمتعون ابدلسؤولية يف التعلم.ق ةبالطل
ثَت أساليب التعلم على نتائج تعلم اللغة العربية لدى طلبة ادلدارس الثانوية أت .0

 اإلسالمية احلكومية بنجرماسُت
عند  إىل التعرف عليو وفهمو الطلبة ب التعلم جانًبا مهًما حتاجلو أس يعترب

فهم ادلوضوع. كما ذكر  ونيف التعلم ويسهل ُتيكون مراتحلتعلم اللغة العربية 
، فإن أحد العوامل اليت تؤثر على نتائج التعلم ىو ابرديدي وأمحد وىراىاب

إذا كان أنو مسروحان وتنزيو و  شرح حرينيتعالوة على ذلك،  72أسلوب التعلم.
على التحصيل  واسيحصل، فمتهوشخصي الطلبة ب تعلمبُت أسلو  تطابقىناك 
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 الطلبة بُت أسلوب تعلم تطابقىناك كان ليس   إذا والعكس. األكادميي ادلرتفع
 73.نخف ادلالتحصيل األكادميي سيحصل على ، فمتهوشخصي

ة ادلدارس الثانوية بطلدى أساليب التعلم ل طبيقمن ادلعروف أن مستوى ت
 درجةلاب كان معممهم  17-بنجرماسُت أثناء وابء كوفيداإلسالمية احلكومية 

 مناذج 1 خالل من إليو النمر عند ةبالطل التعلم أسلوبمتوسط . ادلتوسطة
 ،15.5 البصري التعلم أسلوب: وى (مسعي حركي، بصري،) التعلم أساليب
 من(. ادلرفق انمر) 13.7 احلركي التعلم وأسلوب ،10.6 السمعي التعلم أسلوب
ادلدارس الثانوية اإلسالمية احلكومية يف  ةأن معمم الطلب تعرف البياانت، ىذه

سيفهمون الدرس بسهولة من البصري. مييلون إىل أسلوب التعلم  بنجرماسُت
م بداًل من بنفسهادلعلم ويفبلون قراءة مادة اللغة العربية  شرح خالل مشاىدة

أن بع   Hernackiو  DePorter قولمع  مناسب قراءهتا لشخص نخر. ىذا
يتذكرون ما يرونو بداًل من ما يسمعونو ويفبلون  البصريُتخصائص ادلتعلمُت 

 ىا.أقر يُ  اهم بدالً ممبنفسالقراءة 
تأثَت بُت أساليب التعلم ال أن ىناك ا البحثتشَت نتائج ربليل البياانت ذلذ

الثانوية  ة ادلدارسطلبدى على نتائج تعلم اللغة العربية ل 17-وابء كوفيدأثناء 
االحندار  . ميكن مالحمة ذلك من نتائج ربليلاإلسالمية احلكومية بنجرماسُت

 ttabelأكرب من  thitung 0.223أن قيمة  (X2)ب التعلم يلادلتغَت أس اخلطي البسيط
ميكن  نتيجةوبناء على ىذه ال .2.23أصغر من  Sig. 2.220قيمة و  1.423
مث حصلت نتائج ربليل معامل  مردودة. H0مقبولة و  Haستنتاج أن الفرضية اال
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ب يلامسامهة متغَت أس أي، %1.4أو  2.214 وىي R Squareالتحديد من قيمة 
ة ادلدارس طلب اللغة العربية لدى نتائج تعلم على 17-وابء كوفيدالتعلم أثناء 

 .%1.4 الثانوية اإلسالمية احلكومية بنجرماسُت ىي
شريفة  وتلبحث الذي أجر ابىناك االختالف بُت نتيجة ىذا البحث 

 Pengaruh Gaya Belajar Terhadap Hasil Belajar Bahasa"بعنوان  ولستاري

Arab Dasar Mahasiswa Alumni SMK Prodi PAI Tahun Akademik 

2018/2019 di IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung"  أنو ال
مل  ةبالطل، ألن تعلم اللغة العربيةتائج على نالتعلم  أساليب يوجد أتثَت كبَت بُت

 البحث ةجتين دلت 74.يتعرفوا بشكل كامل على أساليب التعلم اخلاصة هبم
 The Influence of Family"والينا بعنوان: شاألخرى مثل اليت أجراه عثمان و 

Economic Conditions, Learning Motivation, and Learning Styles on 

Students’ Learning Outcomes"أتثَت كبَت على نتائج تعلم  . أن أساليب التعلم ذلا
وتساوي  75أساليب التعلم اخلاصة هبم وتطبيقها. قادرون على تعرفة، ألهنم بالطل

أيبا ابلبحث الذي أجرتو نور ىداية يف رسالة ادلاجستَت ابلعنوان: "أتثَت أساليب 
غة العربية يف ادلدرسة الثانوية احلكومية التعلم على نتائج تعلم التالميذ لدروس الل

معية والس بصريةيوضح أن أساليب التعلم )الابلنكارااي، كاليمنتان الوسطى" 
ة العربية. فيما يتعلق للغيف مادة ا ةبئج تعلم الطلعلى نتا متزامناواحلركية( تؤثر 

وىي: أسلوب  ةبلطلدى اتعلم اللغة العربية ل نتائجيف  أسلوب التعلم كل  دبسامهة
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، %10.2أسلوب التعلم السمعي بنسبة  ،%11.6ساىم بنسبة  بصريالتعلم ال
 76.%12.6وأسلوب التعلم احلركي بنسبة 
 البحث االسابقة ميكن أن تعزز نتائج ىذ بحوثلذلك من بع  نتائج ال

على نتائج تعلم  أتثر 17-أثناء وابء كوفيد ةبلتعلم الط ساليبوميكن استنتاج أن أ
 رماسُت.نجادلدارس الثانوية اإلسالمية احلكومية ب العربية يفاللغة 
ثَت التعلم ادلنمم ذاتيا وأساليب التعلم على نتائج تعلم اللغة العربية لدى أت .1

 طلبة ادلدارس الثانوية اإلسالمية احلكومية بنجرماسُت
م ي، فقد بدأ التعلمال يزال ينتشر حىت اليو  17-وابء كوفيدعلى الرغم من أن 
ولكن من ادلدارس الثانوية اإلسالمية اجلكومية بنجرماسُت. ادلباشر وجًها لوجو يف 

 طلبلذلك يُ يف نفس الوقت. م عرب اإلنًتنت ي، ال تزال أنشطة التعلانحية أخرى
 التعلم نتائجتعلم اللغة العربية لتحقيق يف استقاللية أن يكونوا أكثر  ةبالطل من

، على أسلوب التعلم اخلاص هبم أن يتعرفوا ةبالطل ستطيععندما يو . الكاملة
 سيكونون سهلُت ومراتحُت يف تنفيذ أنشطة التعلم بشكل مستقل.

 التعلم ادلنمم ذاتيا بُت ا متزامناأتثَت  أن ىناكتشَت نتائج ربليل البياانت 
ة بطلدى على نتائج تعلم اللغة العربية ل 17-وابء كوفيدأساليب التعلم أثناء و 

. ميكن مالحمة ذلك من نتائج الثانوية اإلسالمية احلكومية بنجرماسُتادلدارس 
 ftabel 1.211أكرب من  fhitung 1.131أن قيمة  االحندار اخلطي ادلتعدد ربليل
ستنتاج االميكن  نتيجةوبناء على ىذه ال .2.23أصغر من  Sig. 2.215قيمة و 
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ل معامل التحديد من مث حصلت نتائج ربلي مردودة. H0مقبولة و  Haأن الفرضية 
 ي التعلم ادلنمم ذاتيا مسامهة متغَت  أي، %0.3أو  2.203 وىي R Squareقيمة 
اللغة العربية  نتائج تعلم بشكل متزامن على 17-وابء كوفيدب التعلم أثناء يلاأسو 

 .%0.3 ة ادلدارس الثانوية اإلسالمية احلكومية بنجرماسُت ىيبطل لدى
ى نتائج الباحث بعمق أي عوامل أخرى أثرت علمل حلل يف ىذا البحث 
 أثناء ادلدارس الثانوية اإلسالمية احلكومية بنجرماسُت ةبلطلدى تعلم اللغة العربية ل

وامل اليت تؤثر على ىناك العديد من الع أن احشدلهبُت قال  .17-وابء كوفيد
والتحفيز(  ،االىتمام ،ادلوىبة ،، دبا يف ذلك العوامل الداخلية )الذكاءنتائج التعلم

، ( وعوامل هنج التعلميةعاجتماإلو  ةيادلدرسو  والعوامل اخلارجية )البيئة األسرية
تكشاف مل يتم اس 77(.طلبة يف التعلمال مهاستخداليت ييجيات )األساليب واالسًتات
 ألهنا كانت خارج حدود مشكلة البحث. لبحثا اىذه العوامل يف ىذ
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