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 شكر و تقدير

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

حسن لسان عريب مبني وخلق اإلنسان ىف أن بل القرآاحلمد هلل الذي أنز 
تقوًن والّصالة والسالم على سيّدنا زلّمد صلى اهلل عليو وسلم الذي أرسل اهلل 
باذلدى ودين احلق ليظهره على الدين كّلو وعلى الو وأصحا بو أمجعني ومن تبعو 

 إىل يوم الّدين أما بعد.

الة الدراسة فهذا البحث اجلامعي حتت ادلوضوع "العالقة بني ح.
والتحصيل الدراسي يف درس اللغة العربية لتالميذ الفصل الثاين عشر بادلدرسة 

ج" يبحث عن العالقة بني حالة الدراسة و ا العالية اإلسالمية ادلشاورة ليمبن
 ادلدرسة يف درس اللغة العربية. تالميذالتحصيل الدراسي عند 

للحصول على  أن ىذا البحث شرط من الشروط بالذكرو مما جيدر 
،  دبااآلاللغات و  عليماللغة العربية، كلية ت عليمالرتبوية بقسم ت االدرجة سرجان

إرشاداهتم و آرايهم  ي  القارينيأرجو نقد مججامعة إندونسيا الرتبوية. فلذا 
أن يــكون ىذا  ةالبـــاحث ترجوللحصول على خري الكمال للبحث الالحق. و 

 ـةة اجلــامعات الرتبوية.يف هن امالبحـث البسيط مســه

فايّن أقّدم بالّشكر اجلزيل والثناء العظيم لّكل من ساعدين ىف إمتاّم ىذه 
 الّرسالة وأخص بالذّكر منهم:
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اللــــغة  عليمرييس قــــسم تكـ  ريصــاحـب الدكتور احلاج يايان نوربيان ادلاجست .1
ــــلية تـ ــ ــــربية كــ ــــات عليمالعــ ــ ــ ــــامعة إندونيسيا الرتبــوية دباو اآل اللغــ ــ  جـ

ــــاجستري  .2 ــــــمن ادلــ صــاحـب الكـــرامــة الدكتـــور احلـــــاج مامــان عـبــد الرحـ
ــــالة  ــ ــ ــــذه الرسـ ــــام ىــ ــــادا إلمتــ ــ ــــــدىن إرشــ ــ ــــــشــرف األول الذى قــــد أرشــ ادلـ

ــــلمي ــ ــ  ة.العـ
يف ىذا  ةالثاني ةشرفدلانوننج نور الشمسية ادلاجستري كـ فةيلة الدكتورة احلاجة .3

البحث وىي أشرف ادلشرفات على مجي  إرشــــاداهتا الوافرة و توجـيهاهتا 
 الواضحة و نصايحها الـنـافعة يف كتـابة ىــــذا البحث اجلامعي.

ندوة الو  توجيوالكمدرس   ــاجستريادلــــ احملرتم الدكتور احلاج أمحد سوحريمان .4
. عسى اهلل عز و جل أن جيزيهم الكثرية للباحثة الذى قد أعطاىن العلوم

 اجلزاء يف الدنيا و اآلخرة. امني.جزاء كثريا و خري 

اللغة العربية الذين قد أعطوا علومهم الكثرية  عليماألساتيذ يف قسم ت .5
اجلزاء يف الدنيا و ء كثريا و خري . عسى اهلل عز و جل أن جيزيهم جزاللباحثة

 مني.اآلخرة. آ

كل شيء   أعطاىن قد ناذلالوالداي احملبوبان، حايل حريجانا و اونوح آمنة،  .6
حني أثناء دراسيت. و كذلك وصل توادمها و دعايهما إيّل يف جناح طلب 

 العلم. اللهم ارمحهما و احفطهما كما رمحاين و حفظاين ضغريا.
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و أحباء اخوايت، يايا كومسايا، إيوان إيراوان، جتوجتو بودييانا و مجي  أسرايت  .7
ابنايهم, صافية، دييل، يوغا, عارف و أيو, اشكركم حق الشكر على كل 

 سرور أعطيتموىن. ألنكم تشجعونين يف إهناء دراسيت.

ــــذه  الذين قد شجعوينعايلتو, ا و سى سوواجناىن السرجانيع .8 ــــام ىــ إلمتــ
ــــلمية.الرســ ــ ــ ــــالة العـ ــ  ـ

بيت احيونياريت و كاملة, عليهما الشكر دلراقبيت و مصأصحايب احملبوبون ىم  .9
 أثناء الدراسة يف ىذه اجلامعة. عسى أن نكون من الناجحني.

أحباء األعزة ىم أخت حكمة موالين و كورنيا نور الفالح و فكري  .11

عديت يف إمتام ىذا البحث اجلامعي و أمحد روحيات الذين فرغوا أوقاهتم دلسا

 لو كانوا مشغولني. جزاىم اهلل خريا كثريا.

الذين فرغوا  2111اللغة العربية مرحلة  عليمأحبايي، زماليي ىف قسم ت .11
ــــالة و  خطاءعلى كل األ . أستعفيكمأوقاهتم ليســـــاعدوا على إمتـــــام ىذه الرسـ

 حافظة.ين و بينكم الغلظ، عسى أن تكون صلة الرحم بي

لبـــــاحثة أن تـذكره مجيعـا. اشــكرىم عد البــــاحثة الـذي ال  كـن لاو مـن سـ .12
و جيـزيهم جـزاء كثـريا علــى   عسـى اهلل أن يـرمحهم .علـى دعـايهم و مسـاعدهتم
 كل عمل صاحل. آمني.

2115يويل  2باندونج،   
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 عايي كومسيايت 

 
 

ABSTRAK 

Hubungan antara Kondisi Belajar dengan Prestasi Belajar Bahasa Arab 

Kelas XII IPS SMA Islam Al-Musyawarah Lembang. Penelitian ini 
dilatarbelakangi oleh kondisi belajar bahasa Arab di kelas XII IPS SMA Islam Al-

Musyawarah Lembang. Pada hakikatnya dalam proses pembelajaran yang siswa 
alami itu tujuannya untuk mendapatkan nilai/prestasi belajar yang baik. Untuk 
mendapatkan prestasi belajar yang baik maka kondisi belajarpun dituntut harus 

baik pula. Peneliti memfokuskan masalah ini hanya pada kondisi ekstrernalnya 
yang indikatornya mencakup pada kondisi lingkungan sekolah, keluarga dan 

masyarakat dari siswa. Metode yang digunakan adalah kuantitatif. Penelitian ini 
bersifat korelasional yang merupakan salah satu bagian dari penelitian ex-post-
facto, yaitu penelitian ini bukan hanya mendeskripsikan saja tetapi juga bisa 

memastikan berapa besar hubungan antar variabel dengan sampel 36 siswa siswa. 
Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan yaitu teknik dokumentasi dan 

teknik kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi belajar eksternal 
berhubungan positif dan signifikan dengan prestasi belajar bahasa Arab dengan 
koefisien korelasi sebesar 0.315 dan tingkat signifikansi 2.04. Karena variabel 

tersebut dalam penelitian ini memberikan kontribusi yang paling signifikan 
dengan prestasi belajar bahasa Arab siswa.  
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