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 الباب الرابع

 تحليل البيانات و مناقشتها

 لمحة عن ميدان البحث و تعليم الغة العررية فيو - أ

  قسم تعليم اللغة العربيةإقامةتاريخ  -1

 المبونجبدأ من مجع الشمل وحدة اجليش الوطٍت اإلندونيسي فرقة 

" ماجنكورات المبونجديوان " فيولد اإلتفاق 1957يف شهر مارس ماجنكورات 

 . تصميم خطة العمل لتنفيذ تنمية الوطن و الدولة، خاصة كاليمانتان اجلنوبية

ىف الًتبية و الدينية ىم إقامة جامعة المبونج منجكورات و أحد 

ت امسها بكلية 1960الكلية ىي كلية دين اإلسالم و يف سنة   غَتر

الكلية كما رسالة الفتوى الشؤوون الدنية اجلمهورية اإلندونيسية . إيسالمولوجي

 بكلية الشريعة جامعة اإلسالمية احلكومية  تغيَت احلالة 1960 سنة 28رقم 

 .جوكجاكرتا فرع بنجرماسُت" اجلامعة"

مث على نداء الوايل احلاج مقصد إىل حكومة احمللية، فتطور الكلية يف 

 إقامة جامعة أنتسارى اإلسالمية وأخَتاً  كانداجنانآمونتاي و براباي 
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(UNISAN) . مث تكون احلكومية برسالة الفتوى الشؤوون الدنية اجلمهورية

 تغيَت جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية، 1964 سنة 89اإلندونيسية رقم 

 فتح كلية الًتبية كما 1965يف سنة .  كادلسؤول العميدزمزم زافريو إئتمن إىل 

 \BR\14رسالة الفتوى عميد جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية رقم 

IV\1965 و عُت الدكتورندوس احلاج زلمد 1965 سبتمرب 22  يف التاريخ 

 . كعميد الًتبية األويلأشعري

 كلية الًتبية جامعة 1965  السنةعندما أنشئت ألول مرة يف

. أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسُت،   فتح األول قسم دين اإلسالمي

 قسم 1995و ىف منهج .  قسم لغة العربية فتحت فيها1975أغسطس ىف 

 .لغة العربية تغيَت بقسم تعليم اللغة العربية

 بعثة و األىداف قسم التعليم الغة العربيةالنظرة و ال -2

 النظرة، أوال

ادلتفوق ىف توليد السرجانا تعليم اللعة العربية اإلبكاري و سريع اإلجابة ىف 

.تطور التعليم و البحث و اللغة و تعليم اللغة العربية و األخالق الكردية أيضا  
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 بعثةال ثانيا،

 . العلوم والتكنولوجياثاقبةإستعداد السرجانا تعليم اللغة العربية ادلؤىرل و  ( أ

 .يعطي اخلدمة حلفر و تطوير علوم الًتبية اإلسالمية و اللغة العربية ( ب

تطوير ادليتودولوجيا و التكنولوجيا تدريس اللغة العربية من خالل الدراسة  ( ج

 والبحث واخلربة ادليدانية

تثقيف اللغة العربية و ادلوقف اإلسالمية ىف احليام، ىف اخلارج أو الداخل  ( د

 .ىف اجلامعة

إنتشر حتصيل الدراسة العلوم فن التعليم اللغة الربية من خالل الربنامج  ( ه

(Inservice Training)و التدريب ادلتصل . 

 

 

 

 األىدافثالثا،
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يهدف قسم تعليم اللغة العربية لتكوين السرجانا وذلم قدرة على 

التنفيذ و التطوير التعليم اللغة العربية احلريف ىف كل طبقات التعليم اللغة العربية 

 .و قدرة على التخطيط و التحليل ادلسئلة ىف الًتبية عامة

 البيانات احملاضر  -3

  البيانات احملاضرون1،4اجلدوال 

 الرقم
أسماء 

 رقم التوظيف المحاضرون
التعليم أصال 

والتعليم 
 العالي

األكاديمي 
 وظيفية

مجاالت 
 الخبرة

تدرس ىذه 
 3الدورات لمدة 

 سنوات من آخر

تدرس ىذه الدورات 
 سنوات من 3لمدة 

 آخر
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 
األستاذ الدكتور 

احلاج أمحد فهمى 
 عارف ادلاجستَت

195305131980

031003 

S3 UIN 

Syahid 

Jakarta 

V/e Lektor 

Kepala 
 بالغة اللغة العربية

طريقة التعليم اللغة 
 العربية

2 
األستاذ الدكتور 
احلاج زلي الدين 

 برىن

196211112198

9031004 

S3 UIN 

Syahid 

Jakarta 

IVd/ Lektor 

Kepala 
 قراءة الكتب تفسَت تفسَت

3 
األستاذة الدكتورة 
احلاجة جويرية 

 ادلاجستَت

196001061986

032004 
S3 UIN 

Malang 

IVd/Lektor 

Kepala 

اللغة 
 اإلندونيسى

 اللغة العربية
 اللغة اإلندونيسى

 حنو

4 
الدكتورندوس احلاج 

أمحد حسيٌت 
 ادلاجستَت

195206041979

031008 

S2 IAIN 

Antasari 

IVb/Lektor 

Kepala 
 ترمجة علوم القرآن علوم القرآن

5 
الدكتورندوس أبو 
 قاسم ادلاجستَت

196206261991

031003 

S2 IAIN 

Sunan 

Ampel 

IVa/Lektor 

Kepala 

Filsafat 

Pendidikan 

Filsafat 

Pendidikan قراءة الكتب 
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Surabaya Islam Islam 

6 
نورليلى السرجانا 

 ادلاجستَت
197109171998

32002 

S2 UIN S. 

Kalijaga dan 

S2 UNY 

Jogjakarta 

IIId/Lektor 

Kepala 
 اللغة العربية

Evaluasi 

Pembelajaran 

B. Arab 
 ترمجة

7 
حامدى إذلامى 

 ادلاجستَت
197302192001

1121002 

S2 IAIN 

Sunan 

Kalijaga 

IIId/Lektor 

Kepala 
 صرف تفسَت تفسَت

196002021987 الدكتورنداه مارياىن 8

032001 

S1 IAIN 

Antasari 
IIId/Lektor حنو اللغة العربية اللغة العربية 

9 
توفيق الرمحن 

 السرجانا ادلاجستَت
197409201999

031004 

S2 UKM 

Malaysia 
IIId/Lektor اللغة العربية 

طريقة التعليم اللغة 
 مهارة كالم العربية

10 
الدكتور أمحد 
 مرادى ادلاجستَت

197808082005

11006 

S3 UIN 

Malang 
IIId/Lektor 

Filsafat 

Pendidikan 

Islam 

 كتابة
 اللغة العربية إنشاء

11 
الدكتورندوس 
رجاىل ىادى 

 ادلاجستَت

194806281979

031002 
S2 UNLAM IIIc/Lektor 

Psikologi 

Umum 

Psikologi 

Umum 
 اللغة اإلندونيسى

12 
عاسق النور 

 ادلاجستَت
197207182001

121002 

S2 UII 

Jogjakarta 
IIIc/Lektor 

Met. Studi 

Islam 

Pengantar Studi 

Islam 
 قراءة الكتب

13 
الدكتورنداه إنا 
 مطمئنة ادلاجستَت

196910241995

032001 

S2 Mc. Gill 

Kanada 
IIIc/Lektor 

PPMDI/Pe

ngantar 

Studi Islam 

Perencanaan 

Pembelajaran 

B.Arab 

Pengelolaan 

Pembelajaran B. 

Arab 

14 
الدكتورندوس أمحد 

 ديرايب
196502061994

031002 

S1 IAIN 

Antasari 

IIIb/Asisten 

Ahli 

اللغة العربية 
 فقو اللغة علم اللغة صرف

15 
رمحات صادقُت 

 ادلاجستَت
197712220031

21004 

S2 IAIN 

Antasari 

IIIb/Asisten 

Ahli 
 قراءة الكتب إستماع اللغة العربية

16 
حسب اهلل 
 ادلاجستَت

197122420031

21002 

S2 IAIN 

Antasari 

IIIb/Asisten 

Ahli 
 قراءة الكتب فقو أصول الفقو فقو

17 
فتح اهلل منادى 
 السرجانا ادلاجستَت

197712062006

041003 

S2 UIN 

Syahid 

Jakarta 

IIIb/Asisten 

Ahli 
 بالغة قراءة الكتب اللغة العربية

18 
احلاج زلمد مشس 

الدين نور 
197807242008

011012 

S2 UIN 

Malang 

IIIb/Asisten 

Ahli 
 ترمجة صرف اللغة العربية
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 ادلاجستَت

19 
فيصل مبارك 
الليسانس 
 ادلاجستَت

198007062009

011016 

S2 UK 

Malaysia 

IIIb/Asisten 

Ahli 
 لغة عامية بالغة اللغة العربية

20 
رضي درماونىت 

 ادلاجستَت
198312262011

012008 

S2 UIN 

Malang 

IIIb/Asisten 

Ahli 
 اللغة العربية

Metode 

Pengajaran 

Bahasa Arab 

Media Pengajaran 

B. Arab 

21 
زلمد ناضر 

 السرجانا ادلاجستَت
197709172008

011006 

UIN 

Alauddin 

Makasar 

IIIb/Asisten 

Ahli 
 لغة عامية بالغة اللغة العربية

22 
عارف رمحن حكم 
 السرجانا ادلاجستَت

198311172011

011006 

S2 UIN 

Malang 

IIIb/Asisten 

Ahli 
 قراءة الكتب حنو اللغة العربية

 

 

 قائمة ادلواد لكل مستوي قسم تغليم اللغة العربية -4

  ادلستوى األول2،4اجلدوال 

 اإليضاح المعمل المواد الرموز

INS 1001 Pancasila 2  
INS 1002 Ilmu Alamiah Dasar 2  
1NS 1003 Pengantar Studi Islam 2  
TAR 2001 Bahasa Indonesia 2  
TAR 2010 Ulum al-hadits 2  
TAR 2011 Ulum al-qur’an 2  
TAR 2013 Hadits 2  
TAR 2014 Tafsir 2  
TAR 2002 Ilmu pendidikan 2  
INS 2002 Filsafat umum 2  

  20 عدد المعمل
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  ادلستوى الثاىن4،3اجلدوال 

 اإليضاح المعمل المواد الرموز

INS 2001 
Pendidikan 

kewarganegraan 
2  

TAR 2017 
Sejarah peradaban 

islam 
2  

TAR 2012 Fiqh 2  
TAR 2005 Psikologi umum 2  
TAR 2004 Evaluasi pendidikan 2  

TAR 2006 

Dasar-dasar 

administrasi dan 

majemen pendidikan 

2  

TAR 2008 Profesi keguruan 2  
TAR 2016 

Pendidikan Akhlak 

tasawuf 
2  

PBA 2205  2 1النحو  
PBA 2201  2 1الصرف  
PBA 2221  2 1مهارة الكالم  

  22 عدد المعمل
 

  ادلستوى الثاث4،4اجلدوال 
 اإليضاح المعمل المواد الرموز

TAR 2009 2 أصول الفقو  

TAR 2015 
Pendidikan Aqidah 

(Ilmu Kalam) 
2  

TAR 2248 Statistik Pendidikan 2  
TAR 2003 Filsafat Pendidikan 2  
TAR 2007 Psikologi Pendidikan 2  

TAR 2018 
Bimbingan

*
 Konseling 2 اخليار 

TAR 2019 
Sosiologi Pendidikan* 2 اخليار 

TAR 2020 
Filsafat Ilmu

* 

 اخليار 2
PBA 2249 Bahasa Inggris 2  
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PBA 2206  2 2النحو  

PBA 2202  2 2الصرف  

PBA 2222  2 2مهارة الكالم  

PBA 2208  2 1البالغة  

PBA 2230 2 قوائد اإلمالء  

  22 عدد المعمل

 

 
  ادلستوى الرابع4،5اجلدوال 

 اإليضاح المعمل المواد الرموز

PBA 2223  2 3مهارة الكالم  
PBA 2231 3 ختطيط تعليم العربية  
PBA 2207  2 3النحو  
PBA 2203  2 3الصرف  
PBA 2238  2 1طرق تعليم اللغة  

PBA 2224 
قراءة كتب )1مهارة القراءة 

 (الًتاث
2  

PBA 2211  2 1الًتمجة  
PBA 2209  2 2البالغة  
PBA 2215 قبل الشروط 3 **علم اللغة 
PBA 2219  2 1مهارة اإلستماع  

  22 عدد المعمل

 

  ادلستوى اخلامس4،6اجلدوال 

 اإليضاح المعمل المواد الرموز

PBA 2220  2 2مهارة اإلستماع  
PBA 2247 العربية للحاج*** 

2
 اخليار ***
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PBA 2210  2 3البالغة  
PBA 2218 2 علم اللغة النفسي  
PBA 2240 2 وسائل تدريس اللغة  
PBA 2226  2 1مهارة الكتابة  
PBA 2235  تطزير ادلواد الدراسية

 (MTS)للعربية
2  

PBA 2239  3 2طرق تعليم الللغة  
PBA 2225  3 2مهارة القراءة  
PBA 2212  2 2الًتمجة  
PBA 2214 2 إدارة تعليم العربية  

  24 عدد المعمل
 

  ادلستوى السادس4،7اجلدوال 

 اإليضاح المعمل المواد الرموز

PBA 2213  2 3الًتمجة  

PBA 2245 العربية للسياحة*** 
2  

PBA 2246 العربية للتجارة*** 
2  

PBA 2237 3 تطوير منهج تدريس العربية  

PBA 2232 2 تقوًن تعليم العربية  

PBA 2229 
منهج البحث الًتبوي و 

 3 اللغوي
 

PBA 2233  2 1تطبيق الدريس  

PBA 2236 
تطوير ادلواد الدراسية 

 2 (MA)للعربية 
 

PBA 2217 2 علم اللغة اإلحتماع  

PBA 2204 2 اخلط العرىب  

  22 عدد المعمل
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  ادلستوى السابع4،8اجلدوال 

 اإليضاح المعمل المواد الرموز

PBA 2228  2 3مهارة الكتابة  

PBA 2243 
العربية للعم 
 ***اإلندونيسيُت

2  

PBA 2244 
العربية ىف رلال تنظيم 

 ***ادلشار

2  

PBA 2234  2 2تطبيق التدريس  

PBA 2241 
أسلوب كتابة الرسالة 

 العلمية

2  

PBA 2216 2 فقو اللغة  

  12 عدد المعمل

 

  ادلستوى الثامن4،9اجلدوال 

 اإليضاح المعمل المواد الرموز

INS 0001 KKN 4  
PBA 2242 6 الرسالة العلمية  

  10 عدد المعمل
 

 اختبار الصحة و الثباتّية - ب

 اختبار الصحة -1
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اختبار الصحة دلعرفة الصحة البيانات البحث، و دلعرفة صحة أو يعمل 

اختبار الصحة ختترب إىل الطلبة قسم تعليم اللغة العربية . ال أسئلة من اإلستبانة

 . طالبا18ليسوا من العينة أوال، ىم طلبة قسم تعليم اللغة العربية 

. اختبار الصحة بالربط عدد النتيجة ادلؤشرات بنتيجةالسؤاليعمل 

= r ،nمن جدوال . جدوال r   < حسابrالصحة أو ال األسئلة يرى بإستشارة 

جدوال فالسؤال  r   < حسابrإذا . 0,468، حتصل 5% بفاصلة ادلعتقد 18

 .فالسؤال غَت الصحة جدوال r   >حسابrصحة، و العكس إذا 

انظر  )microsoft office excel 2007اختبار الصحة بالستخدام و ىذا 

 :ىف جدوال التاىل، (ادلالحق

 1 اختبار الصحة 4،10اجلدوال 

 اإليضاح  جدوالr  حسابr السؤال
 غَت الصحة 0,468 0.34996- 1السؤال 
 غَت الصحة 0,468 0.061846 2السؤال 

 غَت الصحة 0,468 0.378536 3السؤال 

 غَت الصحة 0,468 0.401478 4السؤال 
 الصحة 0,468 0.668856 5السؤال 
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 الصحة 0,468 0.594812 6السؤال 

 غَت الصحة 0,468 0.07954- 7السؤال 

 غَت الصحة 0,468 0.287914 8السؤال 

 الصحة 0,468 0.74974 9السؤال 

 الصحة 0,468 0.778663 10السؤال 

 الصحة 0,468 0.709429 11السؤال 

 الصحة 0,468 0.600219 12السؤال 

 غَت الصحة 0,468 0.460195 13السؤال 
 الصحة 0,468 0.600219 14السؤال 

 الصحة 0,468 1 15السؤال 
 

ألن . أسئلة فقط الصحيح 8تكون  سؤال 15من اجلدوال السابق يري أن من  

أسئلة مل يكفى لنيل البيانات ادلقتضى، مث يعمل اخترب الصحة الثاين بثالثة و عشرين  8 من

 .سؤال إىل الطلبة ادلتساوي

 

 

 2 اختبار الصحة 4،11اجلدوال 

 اإليضاح  جدوالr  حسابr السؤال
 الصحة 0,468 0.485913 1السؤال 
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 الصحة 0,468 0.486136 2السؤال 

 غَت الصحة 0,468 0.334324 3السؤال 

 الصحة 0,468 0.55292 4السؤال 
 غَت الصحة 0,468 0.46651 5السؤال 

 الصحة 0,468 0.9245 6السؤال 

 الصحة 0,468 0.485913 7السؤال 

 الصحة 0,468 0.595119 8السؤال 

 غَت الصحة 0,468 0.416667 9السؤال 

 غَت الصحة 0,468 0.209165 10السؤال 

 الصحة 0,468 0.54935 11السؤال 

 الصحة 0,468 0.485913 12السؤال 

 الصحة 0,468 0.594812 13السؤال 

 الصحة 0,468 0.594812 14السؤال 

 غَت الصحة 0,468 0.025416 15السؤال 

 غَت الصحة 0,468 0.035355 16السؤال 

 الصحة 0,468 0.485913 17السؤال 

 غَت الصحة 0,468 0.432121 18السؤال 

 غَت الصحة 0,468 0.242956 19السؤال 

 الصحة 0,468 1 20السؤال 

 غَت الصحة 0,468 0.432121 21السؤال 

 غَت الصحة 0,468 0.15 22السؤال 
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 الصحة 0,468 1 23السؤال 

 

 . سؤال صحة، و ىذا يكفى لنيل البيانات ادلقتضى13من اجلدوال السابق ينال 

 

 اختبار الثباتّية -2

انظر  )microsoft office excel 2007الثباتيرة خيترب بالستخدام و اختبار 

 : يرى ىف جدوال التاىل،(ادلالحق

 الثباتيرة اختبار 4،12اجلدوال 

 اإليضاح  جدوالr  حسابr عدد السؤال المتغير

 الثباتيرة 0,468 0,751702 13 طبقة الربط

 

 r  سؤاال تعرف كل األسئلة ثباتيرة، يري من  13من اجلدوال السابق يري أن من 

 0,468   = جدوال   r  < 0,751702 = حساب

 تقديم البيانات - ج
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بالرغبة ادلرتفعة يعمل . من آراء السابقة، الرغبة عامل مهم ىف حتصيل اإلجناز

و من حتصيل التصميم القياسات ىف . الشخص العمل بسرور بدون إكراه من اخلارج

 :السابقة إنتاج البيانات على النحو التايل

 . بقسم تعليم اللغة العربية2011رغبة الطلبة العام  ( أ

 : بقسم تعليم اللغة العربية يرى من2011طبقة رغبة الطلبة العام 

 مشاركة التعليم يف ة الطلبنشاط (1

 مشاركة التعليم يف ة الطلبحضور رددت ( أ)

 مشاركة التعليم يف ة الطلبحضور رددت 4،13اجلدوال 

النتيجة فى  التكرار  اإلجابة البديلة الرقم
 المائة

 63,93% 39 دائماً حيضر 1
 36,07% 22  مرات3-1 حيضر ال 2
 0 0 حيضر أكثر من ثالث مرات ال 3

 100% 61 العدد
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 أهنم قالوا( 63،93%) أكثر الطلبة  يعترب أن السابقلادواًف من

كما ادلالحظة اليت تعمل الباحثة ىف التاريخ . مشاركة التعليميف   دائماً حيضرون

يف  ترى أن أكثر الطلبة حيضروا دائما 2013 يونيو سنة 21 و 20 و 19

كما من كشف الغياب الطلبة تري أن متوسط احلضور الطلبة . مشاركة التعليم

 .   لقاء فقط13-12 لقاء، و بعض الطلبة 14

 مشاركة التعليم  ىفيف الوقت ادلناسبحيضر الطلبة  ( ب)

 مشاركة التعليم  ىفيف الوقت ادلناسب حيضر الطلبة 4،14اجلدوال 

النتيجة فى  التكرار اإلجابة البديلة الرقم
 المائة

 32,79% 20يف الوقت ادلناسب حيضر دائما  1
 65,57% 40يف الوقت ادلناسب حيضر أحيانا  2
 1,64% 1يف الوقت ادلناسب لن حيضر  3

 100% 61 العدد
يف حيضرون أحيانا  أهنم قالوا أكثر الطلبة  يعترب أن السابقلادواًف من

كما ادلالحظة اليت تعمل . 65،57% بالنتيجة ىف ادلائة الوقت ادلناسب

 اليت تعمل الباحثة 2013 يونيو سنة 21 و 20 و 19الباحثة ىف التاريخ 

و كما ادلقابلة اليت تعمل  .تري أن بعض الطلبة يأتوا متأخرا ىف مشاركة التعليم
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 دقيقة، بعض احملاضر 15الباحثة إىل بعض الطالب قال أن حتديد ادلتأخر ىو 

 . دقيقة15ال يستأذن الطلبة الدخول إىل الفصل إذا زائد عن 

 . احملاضر ال حيضرعندما بأنفسهمنشاط الطلبة يتعلم  ( ج)

  احملاضر ال حيضرعندما بأنفسهم  نشاط الطلبة يتعلم 15، 4اجلدوال 

النتيجة فى  التكرار اإلجابة البديلة الرقم
 المائة

 احملاضر ال عندما بأنفسهميتعلمون  1
 حيضر

2 %3,28 

 احملاضر ال عندما بأنفسهميتعلمون  2
 حيضر و يعمل اآلخر

29 %47,54 

 احملاضر ال عندمايتعملون شيء آخر  3
 حيضر

30 %49,18 

 100% 61 العدد
 

 احملاضر ال عندمايتعملون شيء آخر  أهنم قالوا من الطلبة %49,18

 يونيو 21 و 20 و 19و كما ادلالحظة اليت تعمل الباحثة ىف التاريخ . حيضر
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، بعض الطلبة ثابتا ىف الفصل و يتحدرثوا مع أصدقائو، و بعض 2013سنة 

 .الطلبة قالوا يذىبوا إىل ادلكتبة ليعملوا الظيفة

 اىتمام الطلبة ىف عملية التعليم (2

 كثافة الطلبة ىف عملية التعليم ( أ)

  كثافة الطلبة ىف عملية التعليم4،16اجلدوال 

النتيجة فى  التكرار اإلجابة البديلة الرقم
 المائة

 32,79% 20 يهتامرون دائما 1
 65,57% 40 يهتامرون أحيانا 2
 1,64% 1 لن يهتامروا 3

 100% 61 العدد
 

يهتامرون أحيانا ىف عملية التعليم بالنتيجة ىف  أهنم قالواكثَت من الطلبة 

 و 20 و 19كما ادلالحظة اليت تعمل الباحثة ىف التاريخ . 65,57%ادلائة 

أحيانا بعض .  أكثر يهتامرون أحيانا ىف عملية التعليم2013 يونيو سنة 21

 .الطلبة يتحدثروا مع صديق جبانبهم

 عدد اإلىتمام الطلبة ىف عملية التعليم ( ب)
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  عدد اإلىتمام الطلبة ىف عملية التعليم17، 4اجلدوال 

النتيجة فى  التكرار اإلجابة البديلة الرقم
 المائة

 16,39% 10 يهتامرون من األول إىل اآلخر 1
 78,69% 48 يهتامرون أكثر من شرح احملاضر 2
 4,92% 3 يهتامرون أقلر شرح احملاضر 3

 100% 61 العدد
يهتامرون أكثر من شرح احملاضر بالنتيجة ىف  أهنم قالواكثَت من الطلبة 

 و 20 و 19كما ادلالحظة اليت تعمل الباحثة ىف التاريخ . 78,69%ادلائة 

 . ال مجيع الطلبة يهتامرون شرح احملاضر2013 يونيو سنة 21

 مركز اإلىتمام الطلبة ىف عملية التعليم ( ج)

  مركز اإلىتمام الطلبة ىف عملية التعليم18، 4اجلدوال 

النتيجة ىف  التكرار  اإلجابة البديلة الرقم
 ادلائة

 45,90% 28 يركرزون دائما 1
 51,61% 32 يركرزون أحيانا 2
 1,64% 1 لن يركرزوا 3

 100% 61 العدد
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يركرزون دائما   أهنم قالوا كثَت من الطلبة  يعترب أن السابقلادواًف من

 .45,90%ىف عملية التعليم بالنتيجة ىف ادلائة 

  اللغة العربيةنشاط الطلبة ىف عملية التعليم (3

 نشاط الطلبة ىف عمل الوظيفة ( أ)

  نشاط الطلبة ىف عمل الوظيفة19، 4اجلدوال 

النتيجة فى  التكرار اإلجابة البديلة الرقم
 المائة

 89,06% 57 يعملون الوظيفة دائما 1
 4,92% 3 يعملون الوظيفة أحيانا 2
 1,64% 1 لن يعملوا الوظيفة 3

 100% 61 العدد
يعملون  أهنم  قالوا كثَت من الطلبة  يعترب أن السابقلادواًف من

 .89,06%الوظيفة دائما بالنتيجة ىف ادلائة 

 نشاط الطلبة ىف يسجل ادللحوظة  ( ب)

  نشاط الطلبة ىف يسجل ادللحوظة4،20اجلدوال 

النتيجة فى  التكرار اإلجابة البديلة الرقم
 المائة

 40,98% 25 يسجلون ادللحوظة دائما 1
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 59,02% 36 يسجلون ادللحوظة أحيانا 2
 0% 0 لن  يسجلوا ادللحوظة 3

 100% 61 العدد
 أهنم قالوا من الطلبة 59,02 % يعترب أن السابقلادواًف من

 و 19كما ادلالحظة اليت تعمل الباحثة ىف التاريخ . يسجلون ادللحوظة أحيانا

 الىت تعمل الباحثة ترى أن كثَت من الطلبة 2013 يونيو سنة 21 و 20

 .يسجلون ادللحوظة أحيانا من شرح احملاضر

 ونلأسياستخدام الفرصة لنشاط الطلبة ىف  ( ج)

 ونلأسياستخدام الفرصة ل نشاط الطلبة ىف 4،21اجلدوال 

النتيجة فى  التكرار اإلجابة البديلة الرقم
 المائة

 9,84% 6 ون دائمالأسي 1
 77,05% 47 ون أحيانالأسي 2
 13,11% 8 والأسلن ي 3

 100% 61 العدد
ون أحيانا لأسي أهنم قالوا كثَت من الطلبة  يعترب أن السابقلادواًف من

 19كما ادلالحظة اليت تعمل الباحثة ىف التاريخ . 77,05%بالنتيجة ىف ادلائة 

 الىت تعمل الباحثة ترى أن بعض الطلبة فقط 2013 يونيو سنة 21 و 20و 



76 

 

 

و كثَت من الطلبة يسألوا عند . ونلأسي الفرصة ليسألوا إىل احملاضر عند تعطى

 .جيبوا عليكم أن يسألوا

م ي يف التعلةستقل الطلبم (4

 م يف ادلنزليواد التعلتعلم امل يف ة الطلبشدة ( أ)

 م يف ادلنزليواد التعلتعلم امل يف ة الطلب  شدة22، 4اجلدوال 

تكرار  اإلجابة البديلة الرقم
 الجواب

النتيجة فى 
 المائة

 4,92% 3 يتعلمون دائما 1
 86,88% 53 يتعلمون أحيانا 2
 8,20% 5 لن يتعلموا 3

 100% 61 العدد
يتعلمون أحيانا  أهنم قالوا كثَت من الطلبة  يعترب أن السابقلادواًف من

 .86,88% بالنتيجة ىف ادلائة يف ادلنزل

   ادلنزلىف م ادلواد مرة أخرى ي يف تعلةكثافة الطلب ( ب)

 ادلنزلىف م ادلواد مرة أخرى ي يف تعلةثافة الطلب ك23، 4اجلدوال 

تكرار  اإلجابة البديلة الرقم
 الجواب

النتيجة فى 
 المائة

 11,47% 7  دائماادلواد مرة أخرىيتعلمون  1
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 83,61% 51  أحياناادلواد مرة أخرىيتعلمون  2
 4,92% 3ادلواد مرة أخرى لن يتعلموا  3

 100% 61 العدد
ادلواد يتعلمون  أهنم قالوا كثَت من الطلبة  يعترب أن السابقلادواًف من

 .83,61% أحيانا بالنتيجة ىف ادلائة مرة أخرى

 اللغة العربية ة بقسم تعليمموقف الطلب  (5

  ضوراٌفغَت قادر على أو  اضر ادلحما حيضر عندةموقف الطلب ( أ)

 ضوراٌفغَت قادر على أو  اضر ادلحما حيضر عندةوقف الطلب م4،24اجلدوال 

تكرار  اإلجابة البديلة الرقم
 الجواب

النتيجة فى 
 المائة

اضر و  ادلحما حيضرعندسعيدة جدا  1
غَت قادر اضر ادلحما عندحزين جدا 

ضور اٌفعلى 

6 %9,84 

اضر و حزين  ادلحما حيضرعندسعيدة  2
ضور اٌفغَت قادر على اضر ادلحما عند

50 %
81,97 

اضر و  ادلحما حيضرعندغَت سعيد  3
غَت قادر اضر ادلحما عندحزين جدا 

ضور اٌفعلى 

5 %8,19 

 100% 61 العدد
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ما عندسعيدة  أهنم قالوا كثَت من الطلبة  يعترب أن السابقلادواًف من

 بالنتيجة ىف ادلائة ضوراٌفغَت قادر على اضر ادلحما عنداضر و حزين  ادلححيضر

%81,97. 

 اللغة العربيةبقسم تعليم ل اصتر اىف  ةلطلبنشاط ا ( ب)

 اللغة العربيةبقسم تعليم ل اصتر اىف  ةلطلب نشاط ا4،25اجلدوال 

تكرار  اإلجابة البديلة الرقم
 الجواب

النتيجة فى 
 المائة

 13,11% 8 يتصلون دائما 1
 81,97% 50 يتصلون أحيانا 2
 4,92% 3 لن يتصلوا 3

 100% 61 العدد
يتصلون أحيانا  أهنم قالوا كثَت من الطلبة  يعترب أن السابقلادواًف من

كما ادلقابلة اليت تعمل . 81,97% بالنتيجة ىف ادلائة اللغة العربيةبقسم تعليم 

اللغة بقسم تعليم  واصلالباحثة برئيس قسم التعليم اللغة العربية أكثر الطلبة يتر 

 . ىف تدبَت ادلعمل فقطالعربية

 ىي يف طبقة اللغة العربيةمن مخسة رتب عامة ترى أن افًتاض الطلبة بقسم تعليم 

 .جيدة
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بعد إجراء تقييم شامل لنتائج االستبانة لتقييس طبقات رغبة الطلبة بقسم تعليم 

 بإعطاء الدرجة إىل اإلجابة اختيارىم استنادا إىل الشروط ادلنصوصة، حتصيل اللغة العربية

 : توزيع التكرار النتيجة الطلبة كما يف اجلدوال التايل

 

 

 

 

  توزيع التكرار النتيجة الطلبة4،26اجلدوال 

 X F Fx الرقم
1 23 1 23 

2 26 10 260 

3 27 6 162 

4 28 18 504 

5 29 3 87 

6 30 12 360 

7 31 4 124 

8 32 2 64 

9 33 1 33 

10 34 1 34 

11 35 1 35 

12 37 2 74 

 1760 61 العدد

 :ادلتوسط استبانة الطلبة
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  =  
1760

61
 

           = 28,85 

 . ىف طبقة معتدل28،85إذن، متوسط النتيجة الطلبة ىو 

طبقة الرغبة  حتصل صورة عامة عن شروط ادلنصوصب نتيجة السابقة جتميعإذا 

 بقسم تعليم اللغة العربية جامعة أنتسارى اإلسالمية احلكومية 2011الطلبة العام 

 :ل التايلايف جدوباجنارماسُت ترى 

 

 

 

 بقسم تعليم اللغة العربية 2011 توزيع التكرار طبقة الرغبة الطلبة العام 4،27جدوال 
 .جامعة أنتسارى اإلسالمية احلكومية باجنارماسُت

 النتيجة فى المائة التكرار طبقات الرغبة الفاصلة الرقم
 18،03% 11 مرتفع 31-39 1
 81،97% 50 متوسط 22-30 2
 0% 0 منخفض 13-21 3

 100% 61 العدد
 

 رغبة الطلبة بقسم تعليم اللغة  يعترب أن النتيج ىف ادلائة السابقةلادواًف اسنادا من

 .81،97% كثَت من الطبقات  متوسط، و ىي 2011العربية عام 
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 جبامعة أنتسارى اإلسالمية 2011إجناز الطلبة قسم تعليم اللغة العربية عام  ( ب

 احلكومية بنجرماسُت

 Indeks Prestasi) بالتقَت 2011يرى إجناز الطلبة قسم تعليم اللغة العربية عام 

Kumulatif) تعلم الطبقة ،(KHS) تعلم بعد إجراء التوثيق ب. من مستوى األول إىل الرابع

، حتصيل البيانات إجناز الطلبة قسم تعليم 2011الطبقة الطلبة قسم تعليم اللغة العربية عام 

.  جبامعة أنتسارى اإلسالمية احلكومية بنجرماسُت يف حالة جيد جدا2011اللغة العربية عام 

 (انظر ىف ادلالحق). 3،25مبتوسط التقدير الطلبة من خالل أربعة ادلستوي ىو 

العام حتصل صورة عامة عن إجناز الطلبة إذا جتمع التقدير الطلبة بشروط ادلنصوص 

يف  بقسم تعليم اللغة العربية جامعة أنتسارى اإلسالمية احلكومية باجنارماسُت ترى 2011

 :ل التايلاجدو

 بقسم تعليم اللغة العربية 2011العام إجناز الطلبة  توزيع التكرار عن 4،28اجلدوال 
 جامعة أنتسارى اإلسالمية احلكومية باجنارماسُت

النتيجة فى  التكرار المعايير التقدير الرقم
 المائة

 13،11 8 ممتاز 4،00 - 3,50 1
 78،69 48 جيد جدا 3،50 - >3،00  2
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 8،20 5 جيد 3،00 - > 2،50 3
 0 0 كفاية 2،50 - > 2،00 4

 100 61 العدد
 

  2011من اجلدوال السابق يرى أن كثَت من الطلبة قسم تعليم اللغة العربية العام 

 . 78،69%ىف طبقة جيد جدا بنتيجة ىف ادلائة 

 

 

 تحليل البيانات و تفسيرىا - ج

 حتليل البيانات -1

كما تذكر ىف السابقة أن تستخدم الباحثة ىف ىذا البحث برمز الربط 

 (:triserial)تريسريل
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و البيانات حساب الربط بُت الرغبة الطلبة و إجنازىم بقسم تعليم اللغة العربية عام 

 . SPPP 16 م بالستخدام 2011

 البيانات حساب الربط بُت الرغبة الطلبة و إجنازىم  29, 4اجلدوال 

Correlations 

  Minat Hasil prestasi 

Minat Pearson 

Correlation 
1 .108 

Sig. (2-tailed)  .409 

N 61 61 

Hasil prestasi Pearson 

Correlation 
.108 1 

Sig. (2-tailed) .409  

N 61 61 

 

 تعيُت الفرضية ( أ

 :الفرضية ىف ىذا البحث مها

يوجد الربط بُت رغبة الطلبة و إجنازىم بقسم تعليم اللغة العربية  : (𝐻𝑎)الفرضية البديلة 

 م بكلية الًتبية جامعة أنتسارى اإلسالمية 2011العام 

 احلكومية بنجرماسُت
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ال يوجد الربط بُت رغبة الطلبة و إجنازىم بقسم تعليم اللغة  : (𝐻o)الفرضية الصفرية 

 م بكلية الًتبية جامعة أنتسارى اإلسالمية 2011العربية العام 

 احلكومية بنجرماسُت

 

 

 

 𝛼 = 5%تعيُت ادلغزي بـ  ( ب

 التحصيل ( ج

الربط بُت رغبة و ىذا يدل أن . r = 0,108من حتصيل الربط السابق حتصيل 

 م بكلية الًتبية جامعة 2011الطلبة و إجنازىم بقسم تعليم اللغة العربية العام 

ادلغزئ حتصيل . أنتسارى اإلسالمية احلكومية بنجرماسُت ىو منخفض جدا

 .تعٌت الفرضية الصفرية مقبولة. 0,05  <    0,409

 اإليضاح ( د

 P value (sig) > 𝛼 = Ho مقبولة 

 P value (sig) ≤ 𝛼 = Ho مفروضة 
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ال توجد الربط بُت رغبة الطلبة و إجنازىم بقسم تعليم من التحليل يقال أن 

 م بكلية الًتبية جامعة أنتسارى اإلسالمية احلكومية 2011اللغة العربية العام 

 .r=  0,108 و 0,409بنجرماسُت بقيمة ادلغزى 

 حبث التحليل -2

 ىف 2011 العام  اللغة العربيةتقدًن البيانات يرى أن رغبة الطلبة بقسم تعليممن 

 يف ة الطلبىذا تدل من حتصيل تصميم القياسات من مؤشرات ىن من نشاط. طبقة معتدل

 و مي يف التعلىمستقلو م اللغة العربيةمشاركة التعليم و اىتمام و نشاطهم ىف عملية التعليم 

 .28,85 بادلتوسط 81,97%، ىو  اللغة العربيةىم بقسم تعليمموقف

أما إجناز الطلبة  يرى من تقديرىم عامة ىف طبقة جيد جدا بالتقدير ادلتوسط 

3,25. 

من التحصيل السابق مل يرى الربط بُت رغبة الطلبة بقسم تعليم اللغة العربية و 

كما طبقة الرغبة  (التقدير)و لكن من حتليل ادلقدم بتوزيع ادلتوسط اإلجناز الطلبة . إجنازىم

 :اليت حصلت عليها
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 13,11%الطلبة الذين ديلكوا طبقة الرغبة بقسم تعليم اللغة العربية مرتفع ىو  ( أ

 .3،60بالتقدير ممتاز بقيمة ادلتوسط 

 78,69%الطلبة الذين ديلكوا طبقة الرغبة بقسم تعليم اللغة العربية متوسط ىو  ( ب

 .3،24بالتقدير جيد جدا بقيمة ادلتوسط

 8,20%الطلبة الذين ديلكوا طبقة الرغبة بقسم تعليم اللغة العربية منخفض  ( ج

 .2،83بالتقدير جيد بقيمة ادلتوسط 

 :كما تذكر ىف السابقة، ىذا البحث ختتبَت عن حتليل الذى رترب، مها

يوجد الربط بُت رغبة الطلبة و إجنازىم بقسم تعليم اللغة العربية  : (𝐻𝑎)الفرضية البديلة 

 م بكلية الًتبية جامعة أنتسارى اإلسالمية 2011العام 

 احلكومية بنجرماسُت

ال يوجد الربط بُت رغبة الطلبة و إجنازىم بقسم تعليم اللغة  : (𝐻o)الفرضية الصفرية 

 م بكلية الًتبية جامعة أنتسارى اإلسالمية 2011العربية العام 

 احلكومية بنجرماسُت
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الربط بُت و ىذا يدل أن . r = 0,108اسنادا من حتصيل الربط السابقة حتصيل 

 م بكلية الًتبية جامعة أنتسارى 2011رغبة الطلبة و إجنازىم بقسم تعليم اللغة العربية العام 

. 0,05  <    0,409ادلغزئ حتصيل . اإلسالمية احلكومية بنجرماسُت ىو منخفض جدا

ال يوجد الربط بُت رغبة الطلبة و إجنازىم بقسم تعليم اللغة  .تعٌت الفرضية الصفرية مقبولة

 .2011العربية العام 


