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ملخص

تعلم اللغة العربية ياإلرتباط بين إدارة الصف وتحصيل التالميذ الدراسي ف: ) 2011(رسماينا
بندار سونغاى سباك أوح سياك سرى " هداية المبتدئين"فى المدرسة الثانوية 

إندرافورا

الغرض من هذا البحث هو ملعرفة هل هناك إرتباط هام بني إدارة الصف وحتصيل التالميذ 
بندار سونغاى سباك أوح سياك سرى " هداية املبتدئني"تعّلم اللغة العربية ىف املدرسة الثانوية الدراسي يف

تعليم اللغة العربية ىف املدرسة كيف إدارة الصف يف) 1(تكوين املشكلة من هذا البحث هو . إندرافورا
م بني إدارة الصف وحتصيل التالميذ هل هناك إرتباط ها) 2. (بندار سونغاى" هداية املبتدئني"الثانوية 

.بندار سونغاى" هداية املبتدئني"تعّلم اللغة العربية ىف املدرسة الثانوية الدراسي يف
بندار " هداية املبتدئني"أفراد هذا البحث هو مدرس اللغة العربية وتالميذ ىف املدرسة الثانوية 

تعّلم رة الصف وحتصيل التالميذ الدراسي يفوموضوعه هو إدا, سونغاى سباك أوح سياك سرى إندرافورا
هداية "تالميذ ىف املدرسة الثانوية الهذا البحث هو مدرس اللغة العربية وكل . اللغة العربية

تلميذا وأخذا العينة من 210وكان عددهم بندار سونغاى سباك أوح سياك سرى إندرافورا" املبتدئني
. تلميذا62ان عددهموك) ب(و ) أ(فصل الثاىن ال

وبيانات ) x(ألن البيانات أوردينالة . تستخدم الباحثة اإلستبيان واإلختبار, جلمع البيانات
:فتحلل الباحثة باستعمال رموز اإلرتباط املسلسل) y(إنتريفال 

rser =   
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:وامللخص من هذا البحث 
بندار سونغاى سباك أوح " هداية املبتدئني"إدارة الصف ىف تعليم اللغة العربية ىف املدرسة الثانوية .1

%80,58حاصالت اإلستبيان بنتيجة ذلك نظرًا إىل. سياك سرى إندرافورا كان جيدا



ة الثانوية تعّلم اللغة العربية ىف املدرسهناك إرتباط هام بني إدارة الصف وحتصيل التالميذ الدراسي يف.2
rوهذا مثبوت ب , بندار سونغاى سباك أوح سياك سرى إندرافورا" هداية املبتدئني" ch أكرب من

rt لدرجة الداللة الواحدة ىف املائة , %)5(لدرجة الداللة اخلامسة ىف املائة 0,250: أو نكتبها
مقبولة و ) Ha(ضية البدلية فلذلك الفر 0,325> 0,748< 0,250: أو نكتبها %) 1(

. مردودة) Ho(الفرضية الصفرية 



ABSTARCT

Rismayana (2011) : The correlation between the class management and the
result of the students learning in studying Arabic at Mts
Hidayatul Mubtadiin Bandar Sungai Sabak Auh Siak Sri
Indrapura.

The purpose of this research is knowing that are there significant correlation
between the class management and the result of students learning in studying Arabic
at MTs Hidayatul Mubtadiin Bandar Sungai Sabak Auh Siak Sri Indrapura. In this
research, the formulation of problems are : (1) how the class management in studying
Arabic at MTs Hidayatul Mubtadiin Bandar Sungai Sabak Auh Siak Sri Indrapura.
(2) are there the significant correlation between the class management and the result
of the students learning in studying Arabic at MTs Hidayatul Mubtadiin Bandar
Sungai Sabak Auh Siak Sri Indrapura.

The subject of this research was the arabic teaher and the students of MTs
Hidayatul Mubtadiin Bandar Sungai Sabak Auh Siak Sri Indrapura, and the object in
this research was the class management with the result of the students learning in
studying Arabic. While the population in this research was the Arabic teacher and all
of the students of MTs Hidayatul Mubtadiin Bandar Sungai Sabak Auh Siak Sri
Indrapura about 210 students, and the sample that taken were from class 2 A and 2 B
about 62 students.

The collected data by using questionnaires and test. Because in this research
uses the ordinal data and interval data, the writer do analyzing data by using the
formula of serial correlation :

rser =   
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Having done this research, the writer can conlude that :
1. The class management in studying Arabic at MTs Hidayatul Mubtadiin

Bandar Sungai Sabak Auh Siak Sri Indrapura were categorized as good. This
case may see from questionnaires with avarage percentage of qualitative about
80,58%.

2. There were significant correlation between class management and the result of
students learning in studying Arabic at MTs Hidayatul Mubtadiin Bandar
Sungai Sabak Auh Siak Sri Indrapura, it can be proved by r ch bigger than r
table either in significant level 5% = 0,250 or in significant 1% = 0,325. This
can be written as 0,250 < 0,748 >0,325. Therefore Ha received and Ho
refused.



ABSTRAK

Rismayana (2011) : Korelasi antara Pengelolaan Kelas dengan Hasil Belajar
Siswa dalam Belajar Bahasa Arab di MTs Hidayatul
Mubtadiin Bandar Sungai Sabak Auh Siak Sri Indrapura

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada korelasi yang signifikan
antara pengelolaan kelas dengan hasil belajar siswa dalam belajar bahasa Arab di
MTs Hidayatul Mubtadiin Bandar Sungai Sabak Auh Siak Sri Indrapura. Dalam
penelitian ini rumusan masalahnya adalah : (1) Bagaimana pengelolaan kelas dalam
pembelajaran bahasa Arab di MTs Hidayatul Mubtadiin Bandar Sungai Sabak Auh
Siak sri Indrapura. (2) Apakah ada korelasi yang signifikan antara pengelolaan kelas
dengan hasil belajar siswa dalam belajar bahasa Arab di MTs Hidayatul Mubtadiin
Bandar Sungai Sabak Auh Siak sri Indrapura.

Subjek dalam penelitian ini adalah Guru bahasa Arab dan siswa MTs
Hidayatul Mubtadiin Bandar Sungai Sabak Auh Siak Sri Indrapura, dan yang menjadi
objek dalam penelitian ini adalah pengelolaan kelas dengan hasil belajar siswa dalam
belajar bahasa Arab. Sedangkan yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah
guru bahasa Arab dan seluruh siswa di MTs Hidayatul Mubtadiin Bandar Sungai
Sabak Auh Siak Sri Indrapura sebanyak 210 siswa. Sedangkan sampelnya diambil
dari kelas 2 A dan 2 B yang berjumlah 62 siswa.

Peneliti menggunakan angket dan tes dalam mengumpulkan data. Karena data
penelitian ini bersifat data ordinal dan data interval maka penulis melakukan analisa
data dengan menggunakan rumus korelasi serial:

rser =   
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Setelah melakukan penelitian, penulis mendapat kesimpulan bahwa:
1. Pengelolaan kelas dalam pembelajaran bahasa Arab di MTs Hidayatul

Mubtadiin Bandar Sungai Sabak Auh Siak Sri Indrapura tergolong baik. Hal
ini dapat dilihat dari hasil angket dengan porsentase rata-rata kualitatif sebesar
80,58 %.

2. Ada korelasi yang signifikan antara pengelolaan kelas dengan hasil belajar
siswa dalam belajar bahasa Arab di MTs Hidayatul Mubtadiin Bandar Sungai
Sabak Auh Siak Sri Indrapura, terbukti dengan r ch lebih besar dari r tabel
baik pada taraf signifikan 5% = 0,250 maupun pada taraf signifikan 1% =
0,325. Hasil itu dapat di tulis sebagai sebagai berikut 0,250 < 0,748 >0,325.
Maka dengan demikian Ha diterima dan Ho ditolak.
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األولالفصل

المقدمة

خلفية المشكلة.أ

أنتاج إىل مهارات عديدة وال بدّ ألّن الّتدريس حي. 1الّتدريس ليس من األمور الّسهلة للمدّرس

سبع للمدرسأن يكون :سوهرتيان. كما قال فيت أ. يكون املدرس متمّكنا على تلك املهارات

:كما يلىىف عملّية  الّتعليممهمةمهارات

مهارة إفتتاح الّتعليم واختتامه. ١

.مهارة شرح الّدرس. ٢

.مهارة إعطاء األسئلة٣

.مهارة إنبعات الّدافع. ٤

املهارة  إلجياد الّتنوّع. ٥

.املهارة لتدريب املناقشة ىف الفرقة الّصغرية. ٦

.2املهارة إلدارة الّصفّ .7

. املدرس أن جييد هاجيب على مهمة الىتإحدى مهاراتيوممّا سبق عرفنا أّن إدارة الّصّف ه

. حسنةً عمليةً حىت تكونإلدارة الصف ىف عملّية  الّتعليمملدّرس حيتاج إىل العلم والقدرة واملهارةفا

1 Roestiyah N.K, Masalah-masalah ilmu keguruan, Bina Aksara, Jakarta, 1986, hal.18
2 Piet A. Suhertian, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hal.97



وحسن العالقة بينهم . ةالقة بني املدرس والّتالميذ مرحيال بّد على كل مدرس أن جيعل الع, وجبانب ذلك

.الّتعليمىف سيوصل إىل أحسن عملية 

. تعترب إدارة الصف هي إحدى عوامل الىت متماسكة جدا بالنجاح يف موقف التعّلم والتعليم

لذلك املدرس الذى يدير الصف يرجى أن يستطيع جلعل موقف التعليم املثلى ومعلومه ويراجعه إىل 

.3املوقف املثلى بطريقة اإلنضباط و أنشطة العالجية

جلعل أحسن موقف  الّتعليم وإن مل ،ىف عملّية  الّتعليممطلوب إلدارة الّصّف املثايلاملدّرس

بتنظيم غرفة الفصل املطابقة تتعلقلذلك ألنشطة إدارة الصف . يكن فال بّد للمدّرس أن يصلح إليه

.4وجعل مناخ الّصف املناسب ىف الّتعليم

اإلضاءة واملقاعد وسائل الّتعليمّية كالّتهويّة و ؤّدى إىل حسن تنظيم الّتالميذ و إدارة الّصّف ي

. 5وختطيط برامج  الّتعليم املناسب

الّتعليم تنفع لرتقية تكشيف  وبيئة. حاصالت  الّتعليم تأثريا شديداعلىوبيئة  الّتعليم تؤثّر

إدارة الّصّف هىي تنظيم من واملراد . 6عملية تعّلم الّتالميذ وتؤّدى إجيابّيا إىل احلصول على التعليم الفّعال

التعليمو التعّلممهارات املدرس ىف أداء وظيفته قبل بدأ الّتعليم وىف أثناء الّتعليم حّىت تكون إجراء عملية 

كما أّن وظيفة املدرس األوىل ىف إجراء . مرحية وتّؤدى إىل احلصول على حاصالت الّتعليم والّتعلم جّيدة

3 Piet A Suhertian, op.cit, hal. 106
4 Sardiman A.M. Ed, Interaksi dan motivasi belajar-mengajar, Raja Grafindo Persada, Cet. 9,
Jakarta:2001
5 Ahmad Rohani, Pengelolaan pengajaran, Rineka Cipta, Jakarta:1991, hal.11
6 Ibid, hal.120



ولذلك على , جمدين ىف الّتعلم بذلك الّدافعليكونوادى الّتالميذ عملية تعليمية هى إنبعات الدافع ل

.الّتعليم بأحسن ما أمكنىفتفاعلالالقدرةاملدرس أن ميلك 

وهذا سيحصل إليه . موقف  الّتعليم أن جيرى برتتيب موقف الفصلنّ إقال سوهرمسى أريكونتو 

:قف الفصل منها ومؤّشرات أحسن من ترتيب مو . بإجتهاد  أحسن إدارة الّصفّ 

وال ال أحد من الّتالميذ اّلذين ينتهون من أعماهلم أن وهذا مبعىن ،كّل تلميذ يعمل شيئا ومل يتوّقف. ١

.يعرفون ماذا يفعلون

وهذا مبعىن كّل تلميذ يسرع إىل أداء أعماله حىت ينتهى ىف وقت ،كّل تلميذ يدوم ىف القيام بأعماله. ٢

.7حمدَّد

ا, حيتاج إليها كثري من الناس السيما املسلمون, العاملىفمن أهم لغاتهياللغة العربية

, مسلم أن يفهم كتاب اهللا تعاىل الذى أنزله على عبده ورسوله حممد صلى اهللا عليه وسلممل يستطع أي

.اإلبتدائية إىل املرحلة اجلامعيةمنذ املرحلة افتعلم العربية البد أن يكون مستمر 

اللغة . بندار سونغاى" هداية املبتدئني"مادة من املواد الىت تدرس ىف مدرسة الثانوية اللغة العربية 

غات السامية العربية إىل كإحدى اللوكذلك. 

ادث الدهر حماسنة أغىن اللغات كلما و أخلدها أثرا و أوسعها صدرا وأدوامها على حو أصلها هي

من حيث تلك اللغة العربية هي لغة القران الىت كانت منبع للقنون . 8وغريها من أفضليات هذه اللغة

7 Syaiful Bahri Djamarah, Strategi belajar-mengajar, Rineka Cipta, Jakarta : 2003, hal.200
29. ص. ربى المعبرالمیّسر تاریخ األدب الع. م2004–ھ 1425. األستاذ الدكتر محمد نذیر كریم8



وكذلك واحد من وسائل اإلتصالية , ة عامليةن جهة أخرى اللغة العربية تكون لغوم, وشريعة اإلسالم

إنَّا أَنـْزَْلَناُه قـُْرآنًا َعَربًِيا َلَعلَُّكْم "رمي قال اهللا تعاىل أيضا ىف كتابه الك.9ومعاصرة الدول ىف العامل

.10"تـَْعِقُلْونَ 

تعلم اللغات احلية وتعليمها بني "

تعلم اللغات يساعد على سهولة اإلتصال بالعلم اخلارجي وقراءة األدب : فهي " النظرية والتطبيق

وفهم خمتلف احلضارات وطرق معيشة الناس ىف العامل باإلستماع , اإلقتصاد ونظرياته العامليةوالسياسة و 

) التلفيزيونة(إىل إذاعتهم وبراجمهم 

.11و وسائل اإلتصال بني الناس) التكنولوجيا(سهلت فيه 

أن إذا كان املدّرس يستطيع, بّد على كّل مدّرس أن يدير الّصفّ ال:"سريو سوبروتو.قال ب

ن امهمّ نهناك حاال. 12فال يصعب له أن حيصل على غرض  الّتعليم املرجو،الّصّف إدارة جّيدةيدير

جيب على املدرس أن ،فاألّول تنظيم الغرفة،

:بتنظيم الغرفة مبا يلىيهتّم 

الّتالميذ الّصغار جيلسون ىف الّصف األّول وكذلك الّتالميذ ،رتيب أمكنة جلوس الّتالميذت.1

.الّطوال جيلسون وراء الّصغار

كلیة التربیة جامعة عین شمس . الجزء األول. تعلیم اللغة العربیة لغیر الناطقین. م1986–ھ 1406. م, رسالن9
2القران الكریم سورة یوسف أیة 10
38.ص,مكتبة لبنان, تعلم اللغات الحیة وتعلیمھا بین النظریة والتطبیق, صالح عبد المجید العربي11

12 B. Suryo Subroto, Proses belajar-mengajar di Sekolah, Rineka Cipta, Jakarta:1997, hal.47



الّتهويّة وتنظيم اإلضاءة . ٢

الّتهويّة تعطى الصّحة للّتالميذ والّنافذة تكون نافذة كبرية وواسعة لدخول نور الّشمس إىل 

.الغرفة، حىت يتنّفس التالميذ جّوا طّيبا لصّحتهم

تنطيم اخلزائن. ٣

كن للتالميذ و املدرس أخذها ىف ميالىت كّل شيئ من األدوات الّدراسّية يوضع ىف خزانة خاّصة 

.13شاءوقتيأ

بندار "اية املبتدئنيهد"الباحثة ىف املدرسة الثّانويّة إضافة إىل الّدراسة األولية اّلىت 

مل املدرس حاول أن يدير الصف ولكن على رأي الباحثة أن حتصيل التالميذ الدراسي أنسونغاى

:تتحّقق كما دّلت عليه الّظواهُر اآلتية

.جّيدااللغةالّتالميذ ال يستمعون أصوات. ١

.خارجهمكان داخل الفصل أأالّتالميذ ال يتكّلمون باللغة العربية مع أصدقائهم سواء . ۲

.الّتالميذ ال يقرؤون الّنصوص العربّية قراءة صحيحة وال يفهمون ما يقرأون. ۳

.التالميذ ال يستخرجون أفكارهم و أراءهم ىف الكتابة. ٤

.لتكلم باللغة العربية وقراءة النصوص العربيةأكثرهم خيافون أن يأمرهم املدرس . ٥

13 Ahmad Rohani, Op.cit, hal. Op.cit, hal. 121



عّلق بالّظواهر الّسابقة حتت املوضوع تتحبثا علميا ما تكتبذلك رغبت الباحثة ىف أن ل

رتباط بين إدارة الّصّف وحاصالت تعليم الّلغة العربّية لدى الّتالميذ فى المدرسة الثّانويّة  اإل:"

".بندار سونغاى منطقة سباك أوح مديرية سياك سرى إندرافورا" هداية المبتدئين"

ختيار الموضوعفى إالدوافع . ب

أحد من قبل كتبههذا املوضوع مل ي. ١

.ةاملدّرسشَّحالت تعليم الّلغة العربّية كمر رغبت الباحثة أن تعرف إرتباطا بني إدارة الّصّف وحاص. 2

قســم تــدريس والتعلــيمبشــأن الباحثــة كالطالبــة يف كليــة الرتبيــةةمناســبلــه عالقــة واملوضــوعهــذاإن.3

العربّيةاللغة

توضيح اإلصطالحات. ج

. 14ها واهتمامهابعدممهذا البحث ملعرفة وجود العالقة أأّما غرض إرتباط ىف . ١

مث املدّرس ،إدارة الّصّف هى مهارة تصّرف املدّرس عن موقف الفصل وقوة لدفع وجود الّتصّرف. ٢

. الفصل ويقدر إلصالح املوقفا مناسًبا ىفخيتار موقفً 

واملراد . 15يم هو إخراج الّنظام عن عملية اإلدخالأن حاصالت  الّتعل:رومسزوسكى. ج.عند أ. ٣

.داءات وأّما اإلخراج هو الفعل أو األبإدخال هنا هو أنواع املعلوم

14 Suharsimi Arikunto, Pengelolaan kelas dan siswa, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 1996,
hal. 251
15 Muhibbin Syah , Psikologi belajar, Rineka Cipta, Jakarta : 2004, hal.150



٤ .

16.و كتابيا أو حتريرياعلى استعمال اللغة العربية بعد التعّلم شفويا كان أ

5 .17.

المشكلة. د

تقديم المشكلة. ١

:فاملشكلة املوجودة كما يلى،بعد ما قدمت الباحثة خلفية املشكلة الّسابقة

ىف املدرسة الثّانويّة وحتصيل التالميذ الدراسي ىف تعّلم اللغة العربيةإرتباط بني إدارة الّصّف . 1

.بندار سونغاى" هداية املبتدئني"

.بندار سونغاى" هداية املبتدئني"تعليم اللغة العربية ىف املدرسة الثّانويّةىفإدارة الصف . 2

.حتصيل التالميذ الدراسي ىف تعّلم اللغة العربيةعلىالعوامل الىت تؤثر. 3

.حتصيل التالميذ الدراسي ىف تعّلم اللغة العربيةلرتقيةإدارة الصف . 4

تحديد المشكلة. ٢

ىف هذا الرسالةالسابقة فاملشكلة ىف هذه اهكما شرحت الباحثة ىف أحوال

: كاألتىالبحث  

16 Nana Sudjana, penilaian hasil proses belajar-mengajar, Remaja Rosdakarya, Cet. 5,
Bandung : 1995, hal.22,

7.ص.بیروت, جامع الدروس العربیة المكتبة العربیة, )1994(الشیخ مصطفى العالیین 17



غاى بندار سون" هداية املبتدئني"املدرسة الثّانويّة  كيف إدارة الصف ىف تعليم اللغة العربية ىف .1

؟سباك أوح سياك سرى إندرافورا

ىف وحتصيل التالميذ الدراسي ىف تعّلم اللغة العربيةبني إدارة الّصّف هل هناك إرتباط هام.2

؟اى سباك أوح سياك سرى إندرافورابندار سونغ" هداية املبتدئني"املدرسة الثّانويّة  

تكوين المشكلة. ٣

:تكوين املشكلة ىف هذا لبحث يعين

بندار سونغاى " هداية املبتدئني"املدرسة الثّانويّة  لصف ىف تعليم اللغة العربية ىف كيف إدارة ا.1

؟سباك أوح سياك سرى إندرافورا

ىف وحتصيل التالميذ الدراسي ىف تعّلم اللغة العربيةبني إدارة الّصّف هامإرتباط هناك هل . 2

بندار سونغاى؟" هداية املبتدئني"املدرسة الثّانويّة 

راض البحث وفوائدهأغ. ھ

أغراض البحث. ١

بندار سونغاى " هداية املبتدئني"املدرسة الثّانويّة  إدارة الصف ىف تعليم اللغة العربية ىف ملعرفة.أ

".سباك أوح سياك سرى إندرافورا

ىف املدرسة وحتصيل التالميذ الدراسي ىف تعّلم اللغة العربيةملعرفة اإلرتباط بني إدارة الّصّف .ب

".بندار سونغاى" هداية املبتدئني"الثّانويّة 



فوائد البحث. 2

م بندار سونغاى وخصوصا معلّ " هداية املبتدئني"لزيادة املعلومات ملدرس ىف املدرسة الثّانويّة . 1

.وحتصيل التالميذ الدراسي ىف تعّلم اللغة العربيةاللغة العربية عن اإلرتباط بني إدارة الّصّف 

وحتصـــيل اإلرتبـــاط بـــني إدارة الّصـــّف لقســـم تـــدريس اللغـــة العربيـــة عـــناملعلومـــات النافعـــة إعطـــاء . 2

.التالميذ الدراسي ىف تعّلم اللغة العربية

املقررة ىف كليـة الرتبيـة والتعلـيم لنيـل الشـهادة املؤهـل ىف الطبقـة األوىل ىف املَتطَلََّبات اجلامعيةلتوفري . 3

.قسم تدريس اللغة العربية جلامعة سلطان شريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياو



الثانىالفصل

النظري و اإلجرائيةالمفهوم

النظريات.أ

.الّنظريّات املتعلقة باملشكلة البحثإىل لبحث فيحتاج اهم ىف هذافالأخطاءلتبعيد عن 

إدارة الّصّف . 1

تعريف إدارة الّصفّ . أ.1

إدارة الّصّف هي تصّرف املدّرس جلعل موقف الّتعليم املثلى وحفظه ويراجعه إىل أحسن ما

أما املثل من إدارة الّصّف هو النهي عن أعمال . ميكن إذا كان هناك املشكلة ىف عملية إّتصالية  الّتعليم

وقته يفعملية  الّتعليم ىف الفصل وإعطاء اجلزاء ملن فعل الواجيبات املعينة يف يوسوسون الذينالّتالميذ

.1احملددا

تصّرف املدّرس جلعل موقف الّتعليم املثلى هاسبوان أن إدارة الّصّف هو . وكذلك ما قال ج ج

.2ويراجعها إىل أحسن ما أمكن أن هناك املشكلة بطريقة األنضباط أو األّنشطة العالجّية

يراقب السلوك أناملدرسعلىمهارة إدارة الصف هي مهارة توىل على الصف ىف معانيه ال بد

.3مية التعليم والتعلّ التالميذ ويتمسكه حىت التالميذ يتورطون فعاليا ىف عمل

1 Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan anak didik dalam interaksi edukatif, Rineka Cipta, Jakarta
: 2005, hal. 145
2 JJ. Hasibuan Dip. Ed. Dkk, Proses belajar-mengajar, Remaja Rosdakarya, Bandung : 1995,
hal. 82
3 EC. Wragg, Pengelolaan kelas, Gramedia, Cet:2,  Jakarta : 1996, hal. 1



لفرصة على كل اصف كمثل يعطى ستخدام إمكان لإمهارة إدارة الصف هى مهارة املدرس ىف 

منفعته كفاءة أن تكونباألنشطة اإلبتكارية واملوجهة حىت الوقت والعطية املعدية ممكنيعملشخص

.4لعامل بنشاط الصف املقررات باملنهح وتطور التالميذ

, ل شيئ إستعمال املدرس فيها إشرتاك التالميذ فعاليا ىف عملية التعليمإدارة الصف هى ك

.5وعلى أى كيفية وشكلها

إضافة إىل املعاىن املتنّوعة الّسابقة عرفنا أن إدارة الّصّف هى تنظيم موقف  الّتعليم ىف املدرسة 

. ثلى فّعاليا طّيباته الىت تساعدهم للوصول إىل هدف  الّتعليم املاميذ جتدد حاجتلكّل يكونحىت

إلعطاء التوجيهات والتنسيق واملراقبة على تنفيذها ألجل كل أنشطة كبريااملدّرس كمدير الّصّف له دورا

. سسَّ املؤَ هدف إىلاملوجهة وإسناد الوصول

غرض إدارة الّصفّ . ب.1

هو توفري وقال سوديرمن أّن غرض إدارة الّصّف . ر حول هدف  الّتعليمغرض إدارة الّصّف تدو 

وجود الّتسهيالت ميكن . الّتسهيالت ألّنشطة  الّتعليم ىف بيئة اإلجتماعّية واإلنفعالية والفكريّة ىف الفصل

وتنمية ،وجعل موقف اإلجتماعى يأتى به الفرح للّتالميذ والّسرور واإلنضباط. الّتالميذ لتعّلم والعمل

.6الفكرية واإلنفعالية واملوقف والتقدير التالميذ

4 Hadari Nawawi, Organisasi sekolah dan pengelolaan kelas, Tema Baru, Cet:3, Jakarta :
1989, hal. 115-116
5 EC. Wragg, Ibid, hal. 8
6 Sudirman, N.et, Ilmu pendidikan, Remaja Rosdakarya, Bandung : 1987, hal. 310



. هو إعطاء الّتسهيالت للّتالميذةملعىن أّن غرض إدارة الّصّف عامالبيان الّسابق يتضّمن امن 

.ىف

أما الغرض . قسم حممد أزير عثمان غرض إدارة الّصّف إىل قسمني ومها غرض عام وخاص

. حتصيل جيدإىلللوصولوإستخدامه ىف أنواع نشاط التعليم سهيالت الفصل تأعّد املدرسالعام فهو 

أعدّ وأّما الغرض اخلاص فهو تنمية قدرة الّتالميذ الستعمال األدوات الّدراسّية و 

.7املرجوالتحصيلومساعدة الّتالميذ لنيل ،القيام العمل والتعّلم

:أن غرض إدارة الّصّف هو كما يلى هاسيبوان. وأّما عند ج ج

. دفع الّتالميذ لتنمية رعاية الّشخصّية على سلوكه. ١

ليس همذير املدّرس هو حتإنذارمساعدة الّتالميذ لفهم سلوكه املناسب بنظام الفصل ولفهم . ٢

.الغضب

.8حضور اإللتزام توحد الّنفس بالوظيفة وتسّلك املناسب باألنشطة ىف الفصل. ٣

ولن . إدارة الّصّف هى إختيار املدّرس لتوفري ترتيب الفصل وجعلها مرحية للتعليم والتعلم

ألّن الّتالميذ إحدى عناصر . مر إال بالّتعاون مع الّتالميذ كّلهميستطيع املدّرس إىل أ

اجلّيدة مع تالميذه  فااملدّرس مطلوب ليحفظ العالقة . املرجوالفصل يتعّلق جبعل موقف الفصل املثلى 

.كّلهم

7 Moh. Uzer Usman, Menjadi guru professional, Remaja Rosdakarya, Bandung : 1999, hal. 10
8 JJ. Hasibuan, Op.cit, hal. 83



خطوات إدارة الصف. ج. 1

.عملية ختطيط أنشطة الصف يتورط به التالميذتابعةفرصة ملكل تلميذ يعطى . ۱

وأسس على برنامج دراسى بصفة , كل تلميذ يعطى له الفرصة ىف قسم الواجبات ألمهية الصف. ٢

. املنهجى وبرنامج دراسى يرتب بالنفس

فوض األمر إىل التالميذ تصديقا مثل مسؤولية تنظيم عائلة الصف ونظامه , س معذوراإذا كان املدر . ٣

.بني التالميذ

مثل و رتيب دائم كل يوم تعمل مثل بأنشطة دواما تنظيم صفهم ملستعدينيدفع املدرس إىل التالميذ . ٤

. و تنظيف السبورة و غري ذلكزينتهو هتنظيف

. ينشر املدرس استعداد التعاون ىف كل أنشطة ألمهية الصف و املدرسة معا. ٥

.يرتب املدرس الصف و نظامه مع التالميذ. ٦

.إىل الصف ىف إطار أداء برنامج الصفاأن يدعو ضيفريدوناملدرس مع التالميذ إذا كان ييتشاور . ٧

. صف إشرتك فيه التالميذسينفذ أنشطة الواتشكيل اللجنة بني التالميذ إذا كان. ٨

.ةتاجاحملأطلب اإلقرتاح من التالميذ ألكمل الصف بأدوات . ٩

سنة دراسية مثل مدير مكتبة الصفية و مدير جلنة الرياضية طولالصف مع التالميذ إدارةتشكيل . ۱۰

. و جلنة الفنية



ىف تشجيعهميفكروا ىف أنشطة الصف وكىما على التواىل إىل التالميذ  ائيدفع املدرس د.11

. 9داء داخل الصف أو خارجه معااأل

أنواع إدارة الّصفّ . د.1

قسم إدارة الّصّف الىت تتعلق مبشكلة الّتالميذ وقسم : إدارة الّصّف تنقسم إىل قسمني ومها 

وأّما إدارة الّصّف من مشكلة الّتالميذ تنقسم إىل قسمني أيضا  . ةإدارة الّصّف الىت تتعلق مبشكلة املكن

. مااملشكلة اّلىت تأتى من شخصيإدارة املنفردة ه.10منفردة وجمموعة

.اّلىت تاتى من جمموعة ما

:فإدارة الّصّف الىت تتعلق مبشكلة املنفردة كما يأتى 

حىت البّد أن أو الّسلوك كّله مرتاخى،)إجيايب(يعاند ىف الفصل مثل. ينالّسلوك ليجد إهتمام األخر . ١

).غري إجياىب(جييد الّتعاون إضاىف 

،)إجياىب(على الّدوام أو ضاع عليه جلام األنّفعال حنو غضب و بكاء جدالمثل. الّسلوك لرأى قّوة. ٢

). غري إجياىب(أو نسيان دائما على الّنظام مهّم ىف الفصل 

.وحنو ذلكتكّلم والّضربة والعضّ مثليناآلخر ُيِسْيئُ الّسلوك لغرض . ٣

ألّن يعتقد أن فشال فقط , ل شيئا ماكّل الّدفع ليجرب أن يفعمثل. نظرا إىل عدم إستطاعتهالّتلميذ . ٤

. أن يكون قسمه

9 Hadari Nawawi, Ibid, hal. 128-129
10 Lihat Ibrahim dkk, Proses belajar-mengajar (keterampilan dasar pengajaran mikro),
Remaja Rosdakarya, cet.3, Bandung : 1994, hal. 165



:تى أوإدا

ـ و طبقة اإلجتماعّية لتَـْعُصِبيَّةو ) ذكر أم أنثى(اجلنس قله متاسكهم ىف الفصل إلختالف. ١

.اإلقتصادية وحنو ذلك

حنو يستهزء أعضاءه الفصل ىف  الّتعليم . إىل الّتلميذ من إحدى أعضاءهرد الفعل ىف الفصل َسَلِبًيا. ٢

.فن الغناء يغّىن بصوت مهني

إعطاء احلّماس إىل مهرّج مثل. الكرب بني. ٣

.الفصل

.ل إهتمامهموّ التجَ ةحرفة سهلنامل. ٤

ل أم مدّرس الفصل جمبور  يبّدل ااجلدو مثل. جديدتطابق الّنفس بشأن ىف ِقلِِّه إستطاعته الفصل. ٥

. بينما إىل مدّرس اآلخر و حنو ذلك

املدّرس بكّل حذر ملعرفة هل املشكلة علىفال بد،لذلك ألنّتهاء كّل مشكلة ىف الفصل

املدّرس يستطيع أن ،حىت مبعرفة أنواع إدارة الّصفّ ،املذكورة

.والتمامةلو يدير الفصل بالّسه



المبدأ من إدارة غرفة الفصل. ھ.1

سة الثّانويّة فتنظيم غرفة الفصل أمر مهم وهذا أيضا تعليم الّلغة العربّية ىف املدر لرتقية أنشطة

:تية اآلمور األحتتاج إىل 

الّتالميذ ىف عملّية  الّتعليم واستعمال أدوات لتسهيلسهولة الوصول إليها وهو تنظيم الغرفة . ١

.املدرسية

خر على طول آاألنّتقاء املدّرس والّتالميذ من مكان إىل مكان لتسهيلالّتنقل وهو تنظيم الغرفة . ٢

.إمكان وجوه  الّتعليم

وأماكن جلوس التالميذ مرتبة ترتيبا . رفة ليسّهل هلم تفاعل  الّتعليم ىف الفصلالّتفاعل هو تنظيم الغ. ٣

.بعضهموبني التالميذ مع،جّيدا حىت يكون فيها التفاعل من مجيع الّناحية بني املدّرس والّتالميذ

اّ ىف اإلختالفات . ٤

.ومجاعياّ 

واإلطمئناناجلمال. ٥

.11فيكون التعلم لدى التالميذ مرحيا, تعلم التالميذ رغبة شديدة فيما يتعلمونه

11 JJ. Hasibuan Lo.cit, hal. 83



حاصالت  الّتعليم. 2

تعريف حاصالت  الّتعليم. أ

رى تدّل مات أخفعلينا أن نعرف أوال أّن هناك كلقبل أن تشرح الباحثة حاصالت  الّتعليم 

.القيمة والّتقومييعلى حاصالت  الّتعليم وه

متابعةوصول التالميذ ىف طبقات القدرة يحاصالت التعليم ه

.12مثبوتةالرتبية 

. 13ت  الّتعليم هو إخراج الّنظام عن عملية اإلدخالرومسزوسكى أّن حاصال. ج.كما قال أ

.داءعل أو األواملراد بإدخال هنا هو أنواع املعلومات وأّما اإلخراج هو الف

وجدها الّتالميذ من خالل عملية الىت أن حاصالت  الّتعليم هو قدرة :عبد الرمحنأضاف

.14الّتعليم

أنواع املعلومات والقدرةيفحاصالت  الّتعليم ه

ذلكوهذا معروف من خالل الّتقومي. عملّية  الّتعليم

12 Soedijarto, Menuju pendidikan nasional yang relevan dan bermutu, Balai Pustaka, Cet: 1,
Bandung : 1989. hal. 49
13 Muhibbin Syah, Op.cit, hal. 150
14 Abdurrahman, Pendidikan bagi anak berkesulitan belajar, Rineka cipta, Jakarta : 2003, hal.
151



أن حاصالت  الّتعليم هو القدرة :كما قال ننا سوجنا. تغّري الّسلوك إىل أحسن ما ميكنالّتعليم أى

.15والّسيطرة اّلىت ميلكها الّتالميذ من خربة التعّلم

ّخلصت الباحثة الّتعريفات املتنّوعة الّسابقة أن حاصالت  الّتعليم هو تغيري الّسلوك اّلذى 

فاملراد . عليميتضّمن فيه املعرفة والعلم واملوقف واإلعالم واخلربة اّلىت وجدها الّتالميذ كّلها بعد  التّ 

بندار سونغاى منطقة " هداية املبتدئني"حباصالت تعليم الّلغة العربّية لدى الّتالميذ ىف املدرسة الثّانويّة 

البحث هو حصول التالميذ على املهارات الّلغويّة ا هذيف. وح مديرية سياك سرى إندرافوراسباك أ

.الكتابةاألربعة وهى مهارة اإلستماع و الّتكّلم و القراءة و

المفاهيم اإلجرائّية. ب

إدارة الصف س لتنظيميمقايأو ريمعايهناك ,املفاهيم اإلجرائّية مأخوذة من الّنظريّات السابقة

:س تنظيم إدارة الصف كما يلى يمقاي, وحاصالت التعليم

املدّرس يرتب أمكنة جلوس التالميذ.1

الِقصار ىف املقعد األولالتالميذوضع املدرس.أ

على الدوام ىف املقعد األولاملهملنياملدرس التالميذ وضع .ب

املدرس يرتب مكتب التالميذ ىف شكال املتنوعة.ج

15 Nana Sudjana, Op.cit, hal. 22



فحص املدرس حضور التالميذ .2

يقرأ املدرس دفرت حضور التالميذ.أ

الغائبني ىف تلك اليوميكتب املدرس أمساء التالميذ .ب

بأداء الّتعليمةمناسبلتكونغرفة الفصلاملدّرس ينّظم . 3

وضع املدرس السبورة أمام الفصل . أ

ةوضع املدرس أدوات الدراسية ىف خزانة خاص. ب

نّظم املدرس أمجل الفصل. 4

على املكتبةوضع املدرس الزهر . أ

يعطى املدرس الزينَة فوق اجلدار. ب

خيلق املدرس موقفا مرحيا لدى التالميذ ىف الفصل. 5

اللهودثّر املدرس الدرس ب. أ

أعّد املدرس املادة الدراسية. ب

إسستخدم املدرس الوسائل التعليمية ىف عملية التعليم. ج

الفصل حىت تكون أحسن ىف عملية التعليمأن ينظماملدرس يستطيع. 6

لدرسبااليهتمونيإىل التالميذ الذهإعطاء املدرس التنبي. أ

اطئةإىل سلوك التالميذ اخلهإعطاء املدرس التنبي. ب



يتفاعل املدرس إىل التالميذ . 7

املدرس يعطى التفسري واإليضاح واألسئلة إىل التالميذ. أ

املدرس يعطى الفرصة إىل التالميذ لألسئلة. ب

أصدقائهمعالسؤالعلىاملدرس يعطى الفرصة إىل التالميذ لألجوبة. ج

اجيدالذين املدرس يعطى التقدير إىل التالميذ. 8

عطى التعزيز إىل التالميذاملدرس ي. أ

املدرس يعطى اهلدية إىل التالميذ. ب

أخالق السيئةذاتاملدرس يعطى العقاب إىل التميذ . 9

إىل التالميذالواجبات املنزليةاملدرس يعطى . أ

املدرس التالميذ بعد انتهاء الدرس ىف غرفة الفصلأوقف. ب

املشاركة ىف احملاضرةبعدم مدة أيامالتالميذحيذراملدرس. ج

فيما يلى مقياس التقرير حلاصالت تعليم اللغة العربية

100–75إذا كان إجناز التالميذ : عالية.1

74–60إذا كان إجناز التالميذ : متوسطة.2

60إذا كان إجناز التالميذ حتت : ناقصة.3



الثالثالفصل

البحثطريقة

ميدان البحث. ١

بندار سونغاى سباك أوح " هداية املبتدئني"هذا البحث ىف املدرسة الثّانويّة ىف قامت الباحثة 

.سياك سرى إندرافورا

أفراد البحث وموضوعه. ٢

هداية "الثّانويّة فصل الثاىن ىف املدرسة ىف التالميذمدرس اللغة العربية والهوالبحثدأفرا

وحتصيل إدارة الّصّف وموضوع البحث هو .بندار سونغاى سباك أوح سياك سرى إندرافورا" املبتدئني

.التالميذ الدراسي ىف تعّلم اللغة العربية

المجتمع والعينة. 3

هداية "تالميذ ىف املدرسة الثانوية الكل مدرس اللغة العربية و

)ب(والثاىن )أ(والعينة تالميذ الفصل الثاىن , تلميذا210هم وكان عدد, سونغاىبندار" املبتدئني

.تلميذا62هم كان عدد

طريقة جمع البيانات. 4

:جمموعة من طرق معينة فهي هيالبيانات جلمع 



من .1إنتشار اإلستبيان إىل أفراد البحث لنيل البيانات أو املعلومات عن املسئلة املعينة: اإلستبيان . أ

.إدارة الّصفّ عنجلمع البيانات هذه كلها تعطى الباحثة األسئلة املكتوبة إىل التالميذ 

.حتصيلهم يف تعّلم اللغة العربيةعرفةملوزعت الباحثة األسئلة املكتوبة إىل التالميذ: اإلختبار . ب

فرض البحث. 5

Ha : ةىف املدرسالدراسي يف تعّلم اللغة العربيةحتصيل التالميذ بني إدارة الصف و هامهناك إرتباط

بندار سونغاى" هداية املبتدئني"الثانوية 

Ho : ىف حتصيل التالميذ الدراسي يف تعّلم اللغة العربيةبني إدارة الصف و هام ليس هناك إرتباط

.بندار سونغاى" هداية املبتدئني"الثانوية املدرسة

تقنية تحليل البيانات. 6

الّتفكري ةباستخدام طريقحتلل الباحثةمث , البيانات ّمث يفّرق دائما لدى فرقتهاعتأن جتمبعد

إحصائيوجود أو عدم وجود إرتباطملعرفة). deduktif(ستنتاجى اإلو )induktif(ستقرائى اإل

فالبيانات اّلىت ستتّم  , تعليم الّلغة العربّية الّسابقةاصالت  الّتعليم لدى الّتالميذ يفبني إدارة الّصّف وح

حبّجة أّن إحدى من ,وأّما إرتباط اإلستخدام هو إرتباط املسلسل. حتليلها إحصائّيا بتحليل اإلرتباط

).ليمعحاصالت الت(و مقياس الفرتات ) إدارة الّصفّ (هذا البحث مقياس ترتييب املتغّريين يف

1 Iskandar, Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial, (Jambi: GP Press, 2008), h. 253.



:ط املسلسل كما يلىوأّما الرمز إلرتبا
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الفصل الرابع

تقديم البيانات و تحليلها

تقديم البيانات . 1

الذى واإلختبارهذه البيانات توجد من اإلستبيان. الباحثة البياناتقدمتهذا الباب يف

لنيل اإلختبارو أما , اإلستبيان جلمع البيانات الىت تتعلق بإدارة الصففا.  الباحثة إىل التالميذوزعتها

.اللغة العربيةتعّلمىف الدراسيحتصيل التالميذ 

أما عدد سؤال اإلستبيان فهو , هاكلتا الباحثة قد رجعوزعتهالىت اإلختبارمجيع اإلستبيان و 

.أسئلةعشرة اإلختبارسؤاال وعدد سؤالإثنا وعشرون

.بندار سونغاى" هداية املبتدئني"البيانات من اإلستبيان عن إدارة الصف ىف املدرسة الثانوية .أ

جلدول األولا

القصار ىف املقعد األولاللتالميذوضع املدرس

ىف املائة العدد األجوبة رقم

55%

42%

3%

34

26

2

دائما

انايأح

مل يكن باملرة

أ

ب

ج

100% 62 ع



و الذين جييبون %) 55(تلميذا 34" دائما"بمن اجلدول السابق عرفنا أن التالميذ جييبون

و من هذا عرفنا أن %). 3(تلميذا 2" مل يكن باملرة"بو إجابة%) 42(تلميذا 26" أحيانا"ب 

%.55عالية يعىن كانتالقصار ىف املقعد األولالتالميذوضع املدرس

اجلدول الثاىن

على الدوام ىف املقعد األولاملهملنيوضع املدرس التالميذ 

ىف املائة العدد األجوبة رقم

48

42

10%

30

26

6

دائما

أحيانا

مل يكن باملرة

أ

ب

ج

100% 62

والذين %) 48(تلميذا 30" دائما"ب من اجلدول السابق عرفنا أن التالميذ الذين جييبون 

ومن %). 10(تلميذا 6" مل يكن باملرة"ب والذين جييبون %) 42(تلميذا 26" أحيانا"ب جييبون 

%.48عالية يعىن كانتعلى الدوام ىف املقعد األولاملهملنيوضع املدرس التالميذ هذا عرفنا أن 



اجلدول الثالث

يرتب املدرس مكتب التالميذ ىف شكال املتنوعة

ىف املائة العدد األجوبة رقم

48%

34%

18%

30

21

11

دائما

أحيانا

ال يرتب

أ

ب

ج

100% 62

والذين %) 48(تلميذا 30" دائما"بعرفنا أن التالميذ الذين جييبونمن اجلدول السابق 

ومن %). 18(تلميذا 11" ال يرتب"بوالذين جييبون%) 34(تلميذا 21" أحيانا"ب جييبون 

%.48عالية يعىن كانتيرتب املدرس مكتب التالميذ ىف أشكال املتنوعةهذا عرفنا أن 

اجلدول الرابع

ضور التالميذحيقرأ املدرس دفرت 

ىف املائة العدد األجوبة رقم

64%

23%

40

14

8

دائما

أحيانا

أ

ب



13% ال يقرأ ج

100% 62

بوالذين جييبون%) 64(تلميذا 40" دائما"بمن اجلدول السابق عرفنا أن التالميذ الذين جييبون

ومن هذا عرفنا أن %). 13(تلميذا 8" ال يقرأ"بالذين جييبونو %) 23(تلميذا 14" أحيانا"

%.64عالية يعىن كانتيقرأ املدرس دفرت احلضور التالميذ  

اجلدول اخلامس

الغائبني ىف تلك اليوماملدرس أمساء التالميذ َسجِّلُ يُ 

ىف االئة العدد األجوبة رقم

56%

34%

10%

35

21

6

دائما

أحيانا

َسجِّلُ يُ ال 

أ

ب

ج

100% 62



و الذين %) 56(تلميذا 35" دائما"بفنا أن التالميذ الذين جييبونر من اجلدول السابق ع

ومن %). 10(تلميذا 6" َسجِّلُ يُ ال "ب و الذين جييبون %) 34(تلميذا 21" أحيانا"ب جييبون 

%.56يعىن كانتتلك اليومالغائبني ىفاملدرس أمساء التالميذ َسجِّلُ يُ هذا عرفنا أن 

اجلدول السادس

وضع املدرس السبورة أمام الفصل

ىف املائة العدد األجوبة رقم

55%

39%

6%

34

24

4

دائما

أحيانا

يكن باملرةمل 

أ

ب

ج

100% 62

و الذين %) 55(تلميذا 34" دائما"ب فنا أن التالميذ الذين جييبون ر من اجلدول السابق ع

ومن %). 6(تلميذا 4" مل يكن باملرة"بو الذين جييبون%) 39(تلميذا 24" أجيانا"بجييبون

%. 55عالية يعىن كانتوضع املدرس السبورة أمام الفصلهذا عرفنا أن 



اجلدول السابع

خاصةدرسية ىف خزانةاملوضع املدرس أدوات 

ىف ملائة العدد األجوبة رقم

58%

31%

11%

36

19

7

دائما

أحيانا

كن باملرةمل ي

أ

ب

ج

100% 62

والذين %) 58(تلميذا 36" دائما"بمن اجلدول السابق عرفنا أن التالميذ الذين جييبون

و %). 11(تلميذا 7" مل يكن باملرة"ب ولذين جييبون %) 31(تلميذا 19" أحيانا"ب جييبون 

%.58يعىن كانت عاليةوضع املدرس أدوات الدراسية ىف خزانة خاصمن هذا اجلدول عرفنا أن 

اجلدول الثامن

على مكتبهةوضع املدرس الزهر 

ىف املائة العدد األجوبة رقم

61%

24%

38

15

9

دائما

أحيانا

أ

ب



15% يكن باملرةمل  ج

100% 62

والذين %) 61(تلميذا 38" دائما"باجلدول السابق عرفنا أن التالميذ الذين جييبونمن 

ومن %). 15(تلميذا 9"مل يكن باملرة"ب والذين جييبون%) 24(تلميذا 15" أحيانا"ب جييبون 

%.61وصل إىلعلى مكتبهةوضع املدرس الزهر هذا عرفنا أن 

اجلدول التاسع

وق اجلداريعطى املدرس الزينة ف

ىف املائةالعدداألجوبةرقم

أ

ب

ج

دائما

أحيانا

مل يكن باملرة

30

21

11

48%

34%

18%

62100%



والذين %) 48(تلميذا 30" دائما"بمن اجلدول السابق عرفنا أن التالميذ الذين جييبون

%). 18(تلميذا 11"مل يكن باملرة"ب والذين جييبون%) 34(تلميذا 21" أحيانا"بجييبون

%. 48وصل إىليعطى املدرس الزينة فوق اجلدار ومن هذا عرفنا أن 

اجلدول العاشر

ر املدرس الدرس بالّلهويدثّ 

ىف املائة العدد األجوبة رقم

60%

21%

19%

37

13

12

دائما

أحيانا

مل يكن باملرة

أ

ب

ج

100% 62

والذين %) 60(تلميذا 37" دائما"بالسابق عرفنا أن التالميذ الذين جييبونمن اجلدول

%). 19(تلميذا 12"مل يكن باملرة"ب والذين جييبون%) 21(تلميذا 13" أحيانا"ب جييبون 

%.60وصل إىليدثر املدرس الدرس بالّلهوومن هذا عرفنا أن 



اجلدول احلادى عشر

الدراسيةأعّد املدرس املادة 

ىف املائة العدد األجوبة رقم

44%

27%

29%

27

17

18

دائما

أحيانا

مل يكن باملرة

أ

ب

ج

100% 62

والذين %) 44(تلميذا 27" دائما"ب من اجلدول السابق عرفنا أن التالميذ الذين جييبون 

%). 29(تلميذا 18"باملرةمل يكن"ب والذين جييبون %) 27(تلميذا 17" أحيانا"بجييبون

%.44يعىنيةساأعّد املدرس املادة الدر ومن هذا عرفنا أن 

اجلدول الثاىن عشر

إستخدم املدرس الوسائل التعليمية ىف عملية التعليم

ىف املائة العدد األجوبة رقم

66%

21%

41

13

8

دائما

أحيانا

أ

ب



13% مل يكن باملرة ج

100% 62

والذين %) 66(تلميذا 41" دائما"باجلدول السابق عرفنا أن التالميذ الذين جييبونمن 

ومن %). 13(تلميذا 8"مل يكن باملرة"ب والذين جييبون%) 21(تلميذا 13" أحيانا"ب جييبون 

.%66املدرس الوسائل التعليمية ىف عملية التعليم يعىن يستخدمهذا عرفنا أن 

راجلدول الثالث عش

لدرسبااليهتمونينإىل التالميذ الذهإعطاء املدرس التنبي

ىف املائة العدد األجوبة رقم

58%

26%

16%

36

16

10

دائما

أحيانا

مل يكن باملرة

أ

ب

ج

100%% 62



والذين %) 58(تلميذا 36" دائما"ب من اجلدول السابق عرفنا أن التالميذ الذين جييبون 

%). 16(تلميذا 10"مل يكن باملرة"ب والذين جييبون%) 26(تلميذا 16" أحيانا"بجييبون

.%58إعطاء املدرس التنبية إىل التالميذ الذى اليهتمون الدرس يعىن ومن هذا عرفنا أن 

اجلدول الرابع عشر

اطئةإىل سلوك التالميذ اخلهإعطاء املدرس التنبي

ىف املائة العدد األجوبة رقم

52%

45%

3%

32

28

2

دائما

أحيانا

مل يكن باملرة

أ

ب

ج

100%% 62

والذين %) 52(تلميذا 32" دائما"بمن اجلدول السابق عرفنا أن التالميذ الذين جييبون

ومن %). 3(تلميذا 2"مل يكن باملرة"ب والذين جييبون%) 45(تلميذا 28" أحيانا"ب جييبون 

.%52إعطاء املدرس التنبية إىل سلوك التالميذ اخلطاء يعىن هذا عرفنا أن 



اجلدول اخلامس عشر

إعطاء املدرس التفسري واإليضاح واألسئلة إىل التالميذ

ىف املائة العدد األجوبة رقم

56%

31%

13%

35

19

8

دائما

أحيانا

مل يكن باملرة

أ

ب

ج

100% 62

والذين %) 56(تلميذا 35" دائما"بمن اجلدول السابق عرفنا أن التالميذ الذين جييبون

ومن %). 13(تلميذا 8"مل يكن باملرة"ب والذين جييبون%) 31(تلميذا 19" أحيانا"ب جييبون 

.%56إعطاء املدرس التفسري واإليضاح واألسئلة إىل التالميذ يعىن هذا عرفنا أن 

السادس عشراجلدول 

إعطاء املدرس الفرصة إىل التالميذ لألسئلة

ىف املائة العدد األجوبة رقم

55%

37%

34

23

5

دائما

أحيانا

أ

ب



8% مل يكن باملرة ج

100% 62

والذين %) 55(تلميذا 34" دائما"بمن اجلدول السابق عرفنا أن التالميذ الذين جييبون

ومن %). 8(تلميذا 5"مل يكن باملرة"ب والذين جييبون%) 37(تلميذا 23" أحيانا"ب جييبون 

.%55إعطاء املدرس الفرصة إىل التالميذ لألسئلة يعىن هذا عرفنا أن 

اجلدول السابع عشر

سؤال أصدقائهإلجابةإعطاء املدرس الفرصة إىل التالميذ

ىف املائة العدد األجوبة رقم

55%

35%

10%

34

22

6

دائما

أحيانا

مل يكن باملرة

أ

ب

ج

100% 62



والذين %) 55(تلميذا 34" دائما"بمن اجلدول السابق عرفنا أن التالميذ الذين جييبون

ومن %). 10(تلميذا 6"مل يكن باملرة"بوالذين جييبون%) 35(تلميذا 22" أحيانا"بجييبون

.%55الفرصة إىل التالميذ لألجوبة السؤال أصدقائه يعىن إعطاء املدرس هذا عرفنا أن 

اجلدول الثامن عشر

إعطاء املدرس التعزيز إىل التالميذ 

ىف املائة العدد األجوبة رقم

44%

40%

16%

27

25

10

دائما

أحيانا

مل يكن باملرة

أ

ب

ج

100% 62

والذين %) 44(تلميذا 27" دائما"ب من اجلدول السابق عرفنا أن التالميذ الذين جييبون 

%). 16(تلميذا 10"مل يكن باملرة"ب والذين جييبون %) 40(تلميذا 25" أحيانا"ب جييبون 

.%44إعطاء املدرس التعزيز إىل التالميذ يعىن ومن هذا عرفنا أن 



اجلدول التاسع عشر

املدرس اهلدية إىل التالميذإعطاء 

ىف املائة العدد األجوبة رقم

52%

42%

6%

32

26

4

دائما

أحيانا

مل يكن باملرة

أ

ب

ج

100% 62

والذين %) 52(تلميذا 32" دائما"بمن اجلدول السابق عرفنا أن التالميذ الذين جييبون

ومن %). 6(تلميذا 4"مل يكن باملرة"ب والذين جييبون%) 42(تلميذا 26" أحيانا"بجييبون

.%52إعطاء املدرس اهلدية إىل التالميذ يعىن هذا عرفنا أن 

اجلدول عشرون

إىل التالميذيةاملنزلاتإعطاء املدرس واجب

ىف املائة العدد األجوبة رقم

56%

31%

35

19

3

دائما

أحيانا

أ

ب



13% مل يكن باملرة ج

56% 62

والذين %) 56(تلميذا 35" دائما"بمن اجلدول السابق عرفنا أن التالميذ الذين جييبون

ومن %). 13(تلميذا 8"مل يكن باملرة"ب والذين جييبون%) 31(تلميذا 19" أحيانا"بجييبون

.%56إعطاء املدرس واجبة املنزل إىل التالميذ يعىن هذا عرفنا أن 

إحدى وعشروناجلدول

أوقف

ىف املائة العدد األجوبة رقم

48%

44%

8%

30

27

5

دائما

أحيانا

مل يكن باملرة

أ

ب

ج

100% 62



والذين %) 48(تلميذا 30" دائما"بمن اجلدول السابق عرفنا أن التالميذ الذين جييبون

ومن %). 8(تلميذا 5"مل يكن باملرة"ب والذين جييبون%) 44(تلميذا 27" أحيانا"ب جييبون 

.%48أوقفهذا عرفنا أن 

وعشرونااجلدول إثن

بعدم املشاركة ىف احملاضرةمدة أيامٍ التالميذحيذراملدرس 

ائةىف امل العدد األجوبة رقم

52%

35%

13%

32

22

8

ادائم

أحيانا

مل يكن باملرة

أ

ب

ج

100% 62

والذين %) 52(تلميذا 32" دائما"ب من اجلدول السابق عرفنا أن التالميذ الذين جييبون 

ومن %). 13(تلميذا 8"مل يكن باملرة"ب والذين جييبون%) 35(تلميذا 22" أحيانا"بجييبون

.%52يعىن بعدم املشاركة ىف احملاضرةمدة أيامٍ التالميذحيذراملدرس هذا عرفنا أن 



الثالث وعشروناجلدول 

م اللغة العربيةجمموع أجوبة التالميذ عن إدارة الصف ىف تعلّ 

N % مل يكن باملرة % أحيانا % دائما رقم

8 7 6 5 4 3 2 1

62

62

62

62

62

62

62

62

62

62

62

62

62

62

62

62

3%

10%

18%

13%

10%

6%

11%

15 %

18%

19%

29%

13%

2

6

11

8

6

4

7

9

11

12

18

8

10

2

8

5

42%

42%

34%

23%

34%

39%

31%

24%

34%

21%

27%

21%

26

26

21

14

21

24

19

15

21

13

17

13

16

28

19

23

55%

48%

48%

64%

56%

55%

58%

61%

48%

60%

44%

66%

34

30

30

40

35

34

36

38

30

37

27

41

36

32

35

34

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16



62

62

62

62

62

62

16%

3%

13%

8%

10%

16%

6%

13%

8%

13%

6

10

4

8

5

8

26%

45%

31%

37%

35%

40%

42%

31%

44%

35%

22

25

26

19

27

22

58%

52%

56%

55%

55%

44%

52%

56%

48%

52%

34

27

32

35

30

32

17

18

19

20

21

22

 - 169  - 457  - 739

انات الىت تستعمل البي, بندار سونغاى" هداية املبتدئني"ملعرفة إدارة الصف ىف املدرسة الثانوية 

:فاحلاصلة . 1"= مل يكن باملرة"و 2"=أحيانا", 3"= دائما: "الباحثة هى 

3x739 =2217= دائما

2x457 =914= أحيانا

1x169 =169= مل يكن باملرة



:جمموع كله 

N :739+457+169 =1365

F :2217+914+169 =3300

: من الرموز 

3:100x
N
FP 

=
3:100

1365
3300 x

= 80,58

:ننظر من هذا العدد 

%100-% 80: جيد 

%79- % 60: كاف 

%59-% 0: ناقص 

بندار " هداية املبتدئني"السابق عرفنا أن إدارة الصف ىف املدرسة الثانوية من املأوية

%.80,58يسونغاى ىف حالة جيدة ألن حاصالته ه



تحليل البيانات. 2

)x(ألن ) Korelasi Serial(سلسلهذا البحث بتقنية اإلرتباط املأن حتليل البيانات يف

:وهى على الرموز . بيانات اوردينال) y(بيانات إنتريفال و 

rser =   
 














p
otorSDtot

Motor
2

وعشرون أسئلة عند  اوالنتيجة املعدلة من إثن. جوبة من اإلستبيان عن إدارة الصفاألمث نعدّ 

:فهى لميذكل ت

2,8-2 -2,8 -1,7 -2,3 -2,3 -2-2,3-2,7 -2,5-2,5 -2,1 -1,8 -2,3 -2,7 -2-

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

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

2,6-2,5 -2,3 -2,6 -2 -2,7 -2,1-2,7-2 -2,6-2,1 -2,3 -2,6 -2,6

:إىل ثالثة فرقة وهى هذه نتائج من إدارة الصف تنقسم

3–2,5: جيد.1

2,4–2: كاف.2

1,9–0: ناقص .3



:يأما نتيجة تعلم اللغة العربية فتنقسم إىل ثالثة طبقات وه

100–75: عالية .1

74–60: متوسطة .2

60حتت : ناقصة .3

الرابع وعشروناجلدول 

الدراسي ىف تعّلم اللغة العربيةحتصيل التالميذ جمموع بيانات اإلستبيان عن إدارة الصف و 

Nالطبقاتتعليم الحاصالت إدارة الصف

1234

عالية78جيد1

متوسطة62كاف2

عالية80جيد3

ناقصة50ناقص4

متوسطة62كاف5

متوسطة57كاف6

متوسطة62كاف7

متوسطة57كاف8



1234

عالية80جيد9

عالية84جيد10

عالية84جيد11

متوسطة68كاف12

ناقصة56ناقص13

متوسطة68كاف14

عالية78جيد15

متوسطة60كاف16

عالية56جيد17

عالية80جيد18

متوسطة72كاف19

عالية84جيد20

متوسطة76كاف21

متوسطة64كاف22

عالية56جيد23



1234

عالية86جيد24

ناقصة48ناقص25

عالية86جيد26

عالية78جيد27

عالية78جيد28

عالية80جيد29

متوسطة56كاف30

عالية90جيد31

عالية80جيد32

متوسطة60كاف33

عالية84جيد34

متوسطة76كاف35

عالية84جيد36

عالية80جيد37

متوسطة76كاف38



1234

عالية68جيد39

ناقصة48ناقص40

عالية90جيد41

عالية80جيد42

متوسطة68كاف43

عالية78جيد44

عالية68جيد45

عالية84جيد46

عالية80جيد47

متوسطة50كاف48

عالية56جيد49

عالية78جيد50

متوسطة64كاف51

عالية76جيد52

متوسطة52كاف53



1234

عالية76جيد54

متوسطة74كاف55

عالية56جيد56

متوسطة64كاف57

عالية70جيد58

متوسطة76كاف59

متوسطة68كاف60

عالية80جيد61

عالية84جيد62

" هداية املبتدئني"ىف املدرسة الثانوية اللغة العربيةمن اجلدول السابق عرفنا أن حاصالت تعليم

:اجلدول التاىل إىلكاف و ناقص فننظر , بندار سونغاى هل مدخول ىف الطبقة من إدارة الصف جيد



اخلامس وعشرونجلدول ا

حتصيل اإلختبارنتائج اللغة العربية إضافة إىل تفريق

ناقصة متوسطة عالية الرقم

50 ,56 ,48 ,48 62 ,62 ,57 ,62 ,

57 ,68 ,68 ,60 ,

72 ,76 ,64 ,56 ,

60 ,76 ,76 ,68 ,

50 ,64 ,52 ,74 ,

64 ,76 ,68

70 ,80 ,80 ,84 ,84 ,

78 ,56 ,80 ,84 ,56 ,

86 ,86 ,78 ,78 ,80 ,

90 ,80 ,84 ,84 ,80 ,

68 ,90 ,80 ,78 ,68 ,

84 ,80 ,56 ,78 ,76 ,

76 ,56 ,70 ,80 ,84

202 1492 2702

4 23 35 N

0,06 0,37 0,56 P

50,5 64,8 77,2 M



:البيانات

X:كل فرقةىفم اللغة العربية موع نتيجة تعلّ جم

N :كل فرقةىفالتالميذعدد

P :كل فرقة لنيل ىف"P " كل فرقة جبميع ىفمجيع التالميذ تقسيمبطريقة

.التالميذ

M:النتيجة املعدلة كل فرقة ,

. فرقة

)tinggi ordinat(مث نعد ألجداث الرأسى العاىل 

0,560,370,06

الناقصةاملتوسطةالعالية.ا

tabel ordinatلنيل األجداث العالية فننظر إىل اجلدول  dan z pada kurva normal وجيوز أن يطلب

"P "ىف اجلدول جند األجداث الرأسى العلى أ . ىف العمود الواحد أو ىف العمود الثاىن"P "0,56 هو

و أما األجداث الرأسى العاىل 0,13427هو P "0,56 +0,37 =0,93"و ب 0,39442

"P  " 0= ج فهو



السادس وعشروناجلدول 

سلسلرتباط املاجلدول ليحسب اإل

)(NPOالطبقات otor 2)( otor 2)(
p
otor MMotor )..( 

123456789

3العالية

5

0,5

6

0,3942+0,39420,1555670,27779877,

2

+30,449224

2املتوسطة

3

0,3

7

0,13427 -0,39420,0676780,18219464,

8

-16,85772

40,0الناقصة

6

--

0,13427

0,0180280,30046750,

5

-6,780635

6موع

2

---0,760459-6,810869

:من جدول احلسب عاىل فننظر

∑
2)(

p
otor  =0,760459

∑ Motor )..(  =6,810869



السابع وعشروناجلدول 

)SDtot(اإلحنراف املعيارى اجلدول ليحسب
2FX FX F X

4 3 2 1

16200 180 2 90

14792 172 2 86

49392 588 7 84

57600 720 9 80

30420 390 5 78

34656 456 6 76

5476 74 1 74

5184 72 1 72

9800 140 2 70

27744 408 6 68

12288 192 3 64

11532 186 3 62



4 2 3 1

7200 120 2 60

6498 114 2 57

18816 336 6 56

2704 52 1 52

5000 100 2 50

4608 96 2 48

∑ 2FX

319910

62 موع

SD tot = 2

=
2

62
4936

62
319910









=  2903,70839,5159 

= 235,5027839,5159 

= 604,132

SD tot = 11,515



:اآلن كل العناصر ىف الرموز اإلرتباط املسلسلونعرف

∑
2)(

p
otor  =0,760459

∑ Motor )..(  =6,810869

∑ SD tot =11,515

rser =   
 














p
otorSDtot

Motor
2

=
760459,0515,11

810869,6


=
757,8

810869,6

= 0,7778

هو ) Rtris(حاصل التحليل املذكور عرفت الباحثة عن العدد املعامل اإلرتباط املسلسل من 

:فالعدد من معامل اإلرتباط بنظر إىل الرموز, قبل أن تأخذ اخلالصة0,7778

rch= r  







 


p
otorser

2

= 0,7778 x 760459,0

= 0,7778 x 0,8720

rch= 0,678



, مل ثالثة فصائلسلسل فيه يستعألن اإلرتباط املrch =0,678ن حاصل آلنعرف ا

rمن ) faktor koreksi(فالعامل التصحيح ch =0,678 مث 1,103= ىف فصيلة الثالثة هى

rيضرب العدد  ch  بعدد العامل التصحيح ليكون املعاملr ch مكافئ)ekuivalen ( باإلنتاج العزى

)(product moment"r "0,678x1,103 =0,748

derajat(dfباإلعتماد على " product moment"r)(مث النتيجة السابقة مزدوج ب

kebebasan ( بالرمزdf= N-2.

ف df =60ب " product moment"r)(و ىف اجلدول 

0,250% = 5ىف املستوى .أ

0,325% = 1ىف املستوى .ب

فالفرضية . اخلالصةتاجلدول حىت وجد" r"أكرب منrch =0,748و لذلك 

بني إدارة الصف و حاصالت تعليم اللغة العربية لدى هام هناك إرتباط مبعناه أنمقبولة) Ha(ة يلالبد

مردودة ليست ) Ho(الفرضية الصفريةو . بندار سونغاى" هداية املبتدئني"التالميذ ىف املدرسة الثانوية 

إرتباط بني إدارة الصف و حاصالت تعليم اللغة العربية لدى التالميذ ىف املدرسة الثانوية أّي هناك 

.بندار سونغاى" هداية املبتدئني"



1

الفصل الخامس

الخالصة واإلقتراحات

الخالصة .أ

:بعد ما َحلََّلْت الباحثة املشكالت فقدمت اخلالصة كما يلى

–%80من االنرتفال % 1.80,58

100 %

املدرسة ىفهناك إرتباط إحصائي بني إدارة الصف وحاصالت تعليم اللغة العربية لدى التالميذ.2

rchوهذا مثبوت ب , سباك أوح سياك سرى إندرافورابندار سونغاى" هداية املبتدئني"الثانوية

لدرجة الداللة الواحدة , %)5(لدرجة الداللة اخلامسة ىف املائة 0,250: أو نكتبها rtمن أكرب 

)Ha(فلذلك الفرضية البدلية 0,350>0,748<0,250: أو نكتبها %) 1(ىف املائة 

.مردودة)Ho(الىت قدمتها الباحثة ىف هذا البحث مقبولة و الفرضية الصفرية 

اإلقتراحات.ب

:

أن يتعلموا اللغة العربية جبهد بندار سونغاى" هداية املبتدئني"املدرسة الثانويةىفإىل التالميذ .1

.ونشاط لنيل إجناز جيدا

2..
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PEDOMAN SOAL-SOAL LATIHAN.
Petunjuk pengisian

A. Berilah tanda silang (X) pada salah satu jawaban yang dianggap paling tepat!

B. Atas kesediaan anda mengisi dan mengembalikan lembaran tes ini saya ucapkan

terimakasih.

Pertanyaan

اْلَمَجالتِ ... ِهَي حتُِبُّ . 1

َيْكُتبُ . دذهَاب. جرَاَءةقِ . بتَقَرأ. أ

رََة ِمَن اْلُكتـُْوبِ . ... 2 .يـََناُل اْلُعُلْوَم اْلَكِثيـْ

َزيـَْنبُ . دَحَسنُ . جَصاحلَِة. بفَاِطَمة. أ

.ِهَواَيِىت ِكَتابَة, ؟ الَ قرَاَءةَهْل ِهَوايـَُتِك . 3

Kata yang bergaris bawah pada kalimat di atas artinya …

Hobimu. دMenulis. جMembaca. بApakah. أ

ُهوَ –َمْشُهْوٌر –ِبِكَتابِِه –. 4

Susunan kalimat yang tepat dari kata-kata di atas ialah …

2134. د3412. ج1342. ب2431. أ

َختْرُُج َمْرَميُ ِمَن اْلَفْصلِ . 5

Fi’il mudhari’ pada kalimat di atas ialah …

اْلَفْصل. دَمْرميَُ . جَختْرُجُ . بِمنْ . أ

انت حتّب كتابة الرسالة إىل اصدقائك. 6

Harokat yang benar dari kalimat di atas ialah …



اَْنِت ُحتَبِّ ِكتاِبِة الرََّساَلِة إىل َاْصَدقائكَ . جاَْنَت حتُِبُّ ِكتابََة الرَِّساَلِة إىل َاْصِدقاِئكَ .أ

اَْنَت حتُِبَّ ِكتاِبِة الرََّساَلِة إىل َاْصِدقاِئكِ . داِْنِت ِحتَبِّ َكتابَِة الرََّسالِة إىل َاَصَدقاِئكِ . ب

7 .Apa pekerjaan ayahmu? Pekerjaannya pedagang. Bahasa arabnya ialah…………..

َما ِمْهَنُة أِهْيَك؟ ِمْهَنُتُه ُجْنٌد . أ

اُمَِّك؟ ِمْهَنتـَُها تَاِجرَةٌ َما ِمْهَنُة  . ب

َما ِمْهَنُة اَبِْيَك؟ ِمْهَنُتُه تَاِجرٌ . ج

َما ِمْهَنُة اَبِْيَك؟ ِمْهَنُتُه ُجْندٌ . د

اْلُعُلْومَ ... َيذَهُب نـُْوٌح ِاَىل اْلَمْدَرَسِة ِل . 8

تـَتَـَعلَّمَ . داَتـََعلَّمَ . جتـَتَـَعلَّمَ . بيـَتَـَعلَّمَ . أ

التَّاِجرَُة؟ ِهَي تـَْعَمُل ِىف السُّْوقِ تـَْعَمُل . ... 9

ِلَماذا. دَكْيفَ . جاَْينَ . بِمْن اَْينَ . أ

ِهىَ -َفالَحٌة –َتْذَهَب –ِاىل –اْلَمْزَرَعة –اَْن –ِمْهَنة –حتُِّب –اُمِّى . 10

Susunan yang tepat dari kalimat di atas ialah …

ّب اَْن َتْذَهَب ِاىل اْلَمْزَرَعةاُمِّى َفالَحٌة ِهَى حتُِ ِمْهَنةُ .أ

اُمِّى ِمْهَنُة َفالَحٌة ِهَى حتُِّب اَْن َتْذَهَب ِاىل اْلَمْزَرَعة.ب

ِهَى اُمِّى ِمْهَنُة َفالَحٌة حتُِّب اَْن َتْذَهَب ِاىل اْلَمْزَرَعة. ج

اُمِّى ِهَى َفالَحٌة ِمْهَنُة حتُِّب اَْن َتْذَهَب ِاىل اْلَمْزَرَعة. د



الشكر والتقدير

بسم اهللا الرمحن الرحيم

أما . خامت األنبيآء واملرسلني حممد الصادق األمني وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إىل يوم الدين

بعد 

املَتطلَّبات املقررة لنيل الشهادة اجلامعية للدراسة األوىل ىف قسم كتابة هذه الرسالة إلستكمال 

.تدريس اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم جلامعة سلطان شريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياو

 .

ولذلك ترجوا الباحثة من مساحة مجيع القراء . فيها األخطاء لقلة املوجودة لعلومها وإدراكهاوأيقنت أن 

.أن يقدموا التصحيحات واإلقرتاحات لتكميل هذه الرسالة

. وأمتت الباحثة هذه الرسالة بإذن اهللا عّز وجّل مع توجيهات من فضيلة املشرف وإرشاداته

:لذين قد بذلوا جهدهم ىف توجيه الباحثة لكتابه هذه الرسالة وكذلك تقدم الباحثة شكرا جزيال إىل ا

األستاذ الدكتور احلاج حممد نذير كرمي بوصفته مديرا جلامعة سلطان شريف قاسم اإلسالمية .1

.احلكومية رياو

الدكتوراه احلاجة حلمياتى املاجسترية بوصفتها عميدة بكلية الرتبية والتعليم جلامعة سلطان .2

.المية احلكومية رياوشريف قاسم اإلس



الدكتورندوس ذوالكفل املاجستري بوصفته رئيًسا لقسم تدريس اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم .3

.جلامعة سلطان شريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياو

فقد نفعين كثريا . األستاذ الفاضل أبوا أنوار املاجستري الذى قام باإلشراف على هذه الرسالة.4

.فأسأل اهللا أن جيزيه خريا اجلزاء. لغالبة وتوجيهاته السديدة وخاصة هذه الدراسةنصائحه ا

وأخصت الباحثة شكرا كثريا إىل والدّي ووالديت احملبني مها إدريس و أمسايار الذان ربياين أحسن .5

وإخواين الذين . تأديبا وربياين تربية حسنة من صغريي ودائما يدعواين لنجاحي ىف احلياة

. ألكون ناجحا ىف التعلم وجلميع أسريت لعلي وإياهم يف محاية اهللايدعوين 

وأخصت الباحثة شكرا كثريا إىل والدّي ووالديت من زوجي احملبوب حمّمد طّيب الذي يدافعين .6

.   لنجاحيىف كل الليل والنهار ويرافقىن يف حالة الّسرور واحلزن ويدعوين دائما

اجستري بوصفتها مشرفة األكادمي اليت وجهتين وأرشدتين ىف أداء الدكتور ندا احلاجة إملياتى امل.7

.الواجبات األكادمية

.األساتذة الذين علموين علوما نافعة يف قسم تدريس اللغة العربية.8

أخىت ريكا فربياىن و يورنيدا و أخىت الصغرية سابيدة سيماتوفنغ الاليت : لصديقايت احملبوبات .9

.مال هذه الرسالةساعدوىن مادية ومعنوية إلستك

وال أنسى أن أقدم شكرا جلميع إخواىن وزمالئى و أصدقائى جبامعة سلطان شريف قاسم .10

.اإلسالمية احلكومية رياو وخاصة لقسم تدريس اللغة العربية



وأدعو اهللا عز . وأخريا جزاهم اهللا مجيعا خري اجلزاء وبارك اهللا فيهم ىف الدنيا واآلخرة

وإياهم ىف احلياة وجيمعىن وإياهم ىف اآلخرة مع سيد الشفاعة حممد صلى وجل عسى أن يرمحىن 

.واهللا جيزى من يشاء. اهللا عليه وسلم

ه1431شعبان2, باكنبارو

م2011يوليو 4

رمساينا

10512000193: رقم التسجيل



ANGKET

Nama :

Kelas :

Alamat :

A. Petunjuk pengisian angket

1. Angket ini bertujuan untuk kepentingan penelitian ilmiah, jadi tidak akan

mempengaruhi kedudukan saudara/I dalam proses belajar-mengajar.

2. Jawablah setiap pertanyaan yang diajukan sesuai dengan kenyataan yang saudara/i

alami, dengan memberi tanda silang (X) pada salah satu options item yang

saudara/i anggap benar.

3. Atas kesediaan saudara/i mengisi dan mengembalikan angket ini saya ucapkan

terimakasih.

B. Daftar pertanyaan

1.   Apakah guru menempatkan siswa yang rendah di bangku depan?

a. Ya, selalu

b. Kadang-kadang

c. Tidak pernah

2.Apakah guru menempatkan siswa yang sering ribut di bangku depan?

a. Ya, selalu

b. Kadang-kadang

c. Tidak pernah

3.  Apakah guru menyusun meja siswa dalam bentuk yang bervariasi?

a. Ya, selalu menyusun

b. Kadang-kadang

c. Tidak pernah



4. Apakah guru membaca daftar hadir siswa?

a. Ya, selalu membaca

b. Kadang-kadang

c. Tidak pernah

5. Apakah guru mencatat nama siswa yang tidak hadir pada hari itu?

a. Selalu mencatat

b. Kadang-kadang

c. Tidak pernah

6. Apakah guru meletakkan papan tulis di depan kelas?

a. Ya, selalu

b. Kadang-kadang

c. Tidak pernah

7. Apakah guru meletakkan alat-alat pembelajaran di lemari yang khusus?

a. Ya, selalu

b. Kadang-kadang

c. Tidak pernah

8. Apakah guru meletakkan vas bunga di atas meja?

a. Ya, selalu

b. Kadang-kadang

c. Tidak pernah

9. Apakah guru memberi hiasan di dinding kelas?

a. Selalu memberi

b. Kadang-kadang

c. Tidak pernah

10. Apakah guru menyelingi pelajaran dengan humor?

a. Ya, selalu

b. Kadang-kadang

c. Tidak pernah



11. Apakah guru menyiapkan bahan ajar?

a. Selalu menyiapkan

b. Kadang-kadang

c. Tidak pernah

12. Apakah guru menggunakan media dalam proses belajar mengajar?

a. Selalu menggunakan

b. Kadang-kadang

c. Tidak pernah

13. Apakah guru menegur siswa yang tidak memperhatikan pelajaran?

a. Ya, selalu

b. Kadang-kadang

c. Tidak pernah

14. Apakah guru menegur tingkah laku siswa yang salah?

a. Ya, selalu

b. Kadang-kadang

c. Tidak pernah

15. Apakah guru memberikan komentar, penjelasan dan pertanyaan kepada siswa?

a. Ya, selalu

b. Kadang-kadang

c. Tidak pernah

16. Apakah guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya?

a. Selalu memberi kesempatan

b. Kadang-kadang

c. Tidak pernah

17. Apakah guru memberi kesempatan kepada siswa untuk menjawab pertanyaan

temannya?

a. Ya, selalu

b. Kadang-kadang

c. Tidak pernah



18. Apakah guru memberikan pujian kepada siswa?

a. Selalu memberi pujian

b. Kadang-kadang

c. Tidak pernah

19. Apakah guru memberikan hadiah kepada siswa?

a. Selalu memberi hadiah

b. kadang-kadang

c. Tidak pernah

20. Apakah guru memberikan PR kepada siswa?

a. Selalu memberikan PR

b. Kadang-kadang

c. Tidak pernah

21. Apakah guru menahan siswa di ruang kelas sesudah pelajaran?

a. Ya, selalu

b. Kadang-kadang

c. Tidak pernah

22. Apakah guru menskor siswa selama beberapa hari?

a. Selalu

b. Kadang-kadang

c. Tidak pernah
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