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الباب الخامس
النتائج واالقتراحات
أ .النتائج
إدراك تالميذ الصذ احلذدد عشذ يف املدرسذ الثندويذّ " "PGII 1بدنذدون يتذذر
بدلعوامل الداخلي واخلدرجي  .بشكل عدم ،إدراك تالميذ الصذ احلذدد عشذ يف املدرسذ
الثندويّ " "PGII 1بدندون عن اللغ الع بي مبد يف ذلذ حسذن/إجيدبي  .يلذمم للدذدرأ
يقو اإلدراك يف التعليم .العوامل الداخلي اليت حتتدج إىل تعميم ،وهي تكيم انتبده التالمي
ّ

يف االعتبدر عند يتعلدو اللغ الع بي  ،بيندذد العوامذل اخلدرجيذ الذيت حتتذدج إىل تعميذم ،وهذي
دوافع املدرأ يف إيصدل معىن اللغ الع بي و هداف من تعلم اللغ الع بي .
صذبت عدليذ تعلذذم التالميذ اللغذ الع بيذ مذذن الصذ احلذذدد عشذ يف املدرسذ
الثندويذّ " "PGII 1بدنذدون حسذن  .ومذع ذلذ  ،هنذدك عذد م احذل لعدليذ تعلذم التالميذ
اللغ ذ الع بي ذ الذذيت حتتذذدج إىل حتسذذن .ولكذذن فيذذل م احذذل الذذيت حتتذذدج إىل إرتقذذد يف عدلي ذ
التعليم والتعلم ،استخدام الكتب سوف يكو م تقيد بدستخدام الوسدئل وط يق التعليم.
إدراك التالميذ عذذن اللغذ الع بي ذ يف عدلي ذ تعلدهذذم اللغ ذ الع بيذ بت ذ
م ذذة إىل الطبقذ ذ الكدفيذ ذ انطالقذ ذد م ذذن نت ذذدئ عدليذ ذ ص ذذنع القذ ذ ار لالرتب ذذد

تكذذو
Sig

>

 0,05 >0,000=0,05مث رفض ذ  Hoوقبلذ ذ  Haم ذذع معدم ذذل االرتب ذذد م ذذن إدراك
التالمي ذ عذذن اللغ ذ الع بي ذ مذذع عدلي ذ تعلدهذذم اللغ ذ الع بي ذ مذذن  .0,460وبدإلضذذدف إىل
ذل  ،يدعم حتديذد معدمذل( .0,211 )Rsquareوهذ ا يبذن

عدليذ تعلذم التالميذ اللغذ

الع بي ( )Yيتر  21,1%بإدراك التالمي عن اللغ الع بي ( ،)Xمد البدقي ()78,9%
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يفس برسبدب خذ  ..ولوكذد

ذ ه قلذيال ،مكذد التالميذ عنذدهم إدراك إجيذدي عذن اللغذ

الع بي فتسري عدلي تعلدهم اللغ الع بي إجيدبي .
ب.االقتراحات
استنددا إىل نتدئ هذ ا البتذ ،،وهنذدك عذد االقرتاحذد موجهذ إىل األطذ اف املعينذ ،
إال وهي:
 .1االقرتاحد للددرس
ينبغذذي للددرس ذ

تذذوف وسذذدئل الذذتعلم الذذيت تذذدعم احتيدجذذد امل ذدرأ والتالمي ذ

لدعم عدلي التعلم يف الفصول الدراسي .
 .2االقرتاحد للددرسن
ينبغذذي

يع ذ ف امل ذدرأ ومبدش ذ إدراك التالمي ذ ويوجهذذل إىل االجتذذده اإلجيذذدي يف

عدلي التعلم .من املهم للدذدرأ االهتدذدم والتتسذن علذ عدليذ تعلذم التالميذ ،
فضذذال ع ذذن تق ذذدم املكدف ذذر والتص ذذتي للتالمي ذ  .وبدإلض ذذدف إىل ذل ذ  ،جي ذذب
يستخدم املدرأ وسذدئل الذتعلم ولذي فقذ بدسذتخدام سذلوب احملدضذ وجمدوعذ
املندقش ذ  ،ولكذذن بذذدال مذذن ذل ذ بدسذذتخدام سذذدليب

PAIKEM GEMBROT

ليفهم التالمي املدد فهدد جيدا.
 .3االقرتاحد للتالمي
ينبغذذي

يكذذو التالمي ذ عدمل ذد عنذذدمد تكذذو عدلي ذ تعلدهذذم تذذمداد وتذذنق

بسبب إدراك التالمي  .التالميذ الذ ين هلذم إدراك سذلي ينبغذي

ذذد

يغيذريوا إدراكهذم

حنو عدلي التعلم اإلجيدي كي تكو فضل .مد بدلنسب للتالمي ال ين هلذم إدراك
Balebat Kania Sari, 2015
PENGARUH PERSEPSI SISWA TENTANG BAHASA ARAB TERHADAP PROSES BELAJAR BAHASA ARAB
SISWA
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu| perpustakaan.upi.edu

50

إجيدي ينبغذي

حيسذن عدليذ الذتعلم ،وعذدم إمهذدل املذدد و الذدرأ إل ّال تعذو

تعلدهم.
 .4االقرتاحد للبدح ،القددم
ت جو البدحث

تكو نتدئ البت ،من البدحثن القددمن حسن .كدد اقرتح

البدحثذ ذ للبدح ذذ ،الق ذذددم لبت ذذ ،األس ذذبدب األخذ ذ  ،.م ذذن إل ذذري اإلدراك (ال ذذدافع،
وإسذذتعددل وسذذدئل الذذتعلم ،و ط يق ذ التعلذذيم والذذتعلم ،وإلذذري ذل ذ ) ،الذذيت ميكذذن
تة عل عدلي تعلم التالمي .
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