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 الباب الخامس

 االقتراحاتو نتائج البحث 

 نتائج البحثأ. 

لفصل الثاين ا تالميذدراسة  حالة ة إىل حتليل البيانات عن العالقة بنيإضاف
يف درس  الدراسيلتحصيل او ليمبانج باملدرسة العالية اإلسالمية املشاورة  عشر

 ، تريد الباحثة أن ختلص ىذه حواصل البحث و ىي كما يلي:اللغة العربية

غة العربية درس الل يف الدراسيلتحصيل اكانت العالقة بني حالة الدراسة و 
قيمة .ت . أما حاصل اختبار الداللة فهو يدل أن 315 ،0ىو r hitungتدل أن 
. 04 ،2( ىو dk = 43 ،α = 0، 579)على t-tabelو  68 ،2 وىى احملسوبة

وجود العالقة املهمة  و أما خالصة ىذا اختبار الداللة فهي غري مقبول. H-oو 
 الدراسي يف درس اللغة العربية. لتحصيلا ة بني حالة الدراسة ولاة الدالقوي

الدراسي يف  التحصيلة من كل مؤثر حالة الدراسة إىل ىذه حواصل العالق
 درس اللغة العربية، و ىي كما يلي:

الفصل  تالميذيناهلا  , اليتالدراسي يف درس اللغة العربيةلتحصيل اإن نتيجة  .1
 96 فهي العلياالنتيجة , أما 82ط املتوسة حتت قيم ةالثاين عشر ىي جيد

 و تدريجالالدراسي ىو حاصل  التحصيل . و اعلم أن69فهي  الدنياو 
درجة  نظرنا إىلالدراسي،  التحصيلإذا أردنا أن نعرف . ي الدراسةسع



 

 
 
 
Ai Kusmiati, 2016 

  ليمبانجبين حالة الدراسة و التحصيل الدراسي في درس اللغة العربية لتالميذ الفصل الثاني عشر بالمدرسة العالية اإلسالمية المشاورة العالقة 

 رسالة
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu| perpustakaan.upi.edu 

 سيف در  تالميذالجناح  تعني حالة البيئة الدراسيةيف الفصل. و  تالميذال
 .تهمدراستركيز  همفي ثرتؤ  . ألن البيئةاللغة العربية

 تالميذ. و الةمتيحريس اللغة العربية يف الفصل كانت حالة عملية تد .2
و مما جيدر كل مدرس عند إلقاء املادة و بياهنا اىتماما كامال. بيهتمون 

 طالبا.  36 ىوفصل يف كل  تالميذال جمتمعأن الفصل واسع و  لذكربا
تدل  . و ىية إجيابيةالدراسي، عالقلتحصيل اللعالقة بني حالة الدراسة و  .3

لفصل الثاين عشر باملدرسة العالية اإلسالمية ل تالميذال حتصيلعلى الداللة 
و  315، 0يف درس اللغة العربية حتت معامل االرتباط  ليمبانج املشاورة 

كد لنا أن حالة الدراسة ىي مفتاح جناح و ذلك يؤ . 2،04مستوى الداللة 
و تطبيق حالة الدراسة حيتاج إىل األحوال عالقة وثيقة. الًتبية. ألن بينهما 

املتنوعة. عالوة على ذلك، فقدرة الدراسة املتنوعة حتتاج إىل األحوال 
 اخلارجية املتنوعة. 

الدراسي يف درس اللغة العربية،  لتحصيلاالعالقة بني حالة البيئة املدرسية و  .4
تنال إىل نتيجة اختبار الداللة، إضافة  .r hitung 0 ،410تدل أن 
 = dk = 43 ،α)على t-tabelو  05، 4 وىى قيمة .ت احملسوبةالباحثة 

. و خالصة غري مقبول H-o. و نعرف من ذلك أن04، 2ىو  (579، 0
بني حالة البيئة املدرسية  ّلةاالدىذا اختبار الداللة ىي وجود العالقة 

أثري ال يكتفي بت لتحصيلاالدراسي يف درس اللغة العربية. و ىذا  لتحصيلاو 
إىل  تالميذإىل حرص الدراسة و فهم الدروس, بل حيتاج جناح ال تالميذال
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باألمثال.  تالميذمية التنالبيئة النظيفة املرتبة تدعم حالة البيئة املدرسية. ىذه 
دا والا تالميذلك يكون ال صحي  اسجسم و صحي  الفكر. و لذو ىم يف

 جودة. مهل ء فأصبحوا موارد بشريةذكياا
الدراسي يف درس اللغة العربية،  لتحصيلاة و البيئة األسروي قة بني حالةالعال .5

افة إىل نتيجة اختبار الداللة، تنال . إضr hitung 0 ،150تدل أن 
 = dk = 43 ،α)على t-tabelو  02، 1 وىى قيمة .ت احملسوبة الباحثة

مقبول.  و خالصة H-o. و نعرف من ذلك أن 04، 2( ىو 579، 0
عدم العالقة املهمة الوثيقة الداللية بني حالة البيئة  لداللة ىيىذا اختبار ا
و ذلك ال يناسب  الدراسي يف درس اللغة العربية.لتحصيل ااملدرسية و 
ع الًتبية األساسية. ألن املعرفة و الذكاء ن األسرة ىي منبنظرية تعرب ع

الباحثة بـــ  املعريف يناهلما الناس من والديو و أسرتو يف أول األمر. حىت تقوم
indepthinterviewبستة أوالد من املستجيبني ىو ابلة . و حاصل مق

و كانوا  املكان حنو املعهدة ألن أربعة منهم يعيشون يف جتهم منخفضنتي
إال قليال. و ال  مبتعدين من أسرهتم و ال ينالون االتصاالت مع أسرهتم

خرون و اآل. قليال إال م كثريا و كذلك ال يشّجعهم تشجيعايهتم املريب هب
. و حالة يف ةصاقنىم مخسة أوالد يعيشون يف بيتهم بل اىتمام والديهم 

و   كثري من إالنوان الصغار الذينألن املستجينب هلم    تكون متحيةالبيتهم 
 كذلك كانوا من الفقراء و املساكني.
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ربية، الدراسي يف درس اللغة الع لتحصيلاالعالقة بني حالة البئية اجملتمعية و  .6
افة إىل نتيجة اختبار الداللة، تنال إض. r hitung 0 ،273تدل أن 
 = dk = 43 ،α)على t-tabelو  189، 2 وىى قيمة .ت احملسوبةالباحثة 

.  و ةمقبولغري H-o. و نعرف من ذلك أن 04، 2( ىو 579، 0
 بني حالة البيئة املدرسية ّلةاالدوجود العالقة  خالصة ىذا اختبار الداللة ىي

الدراسي يف درس اللغة العربية. و تكتفي البيئة اجملتمعية باملوارد و التحصيل 
تأثريا  تالميذالىف  شرية الًتبوية. حىت ديكن فيو املعاىد الًتبوية الىت تؤثرالب

 إجابيا وتشجعهم تشجيعا يف تنمية دراستهم. 

ىناك  ،Pearson Product Momentإضافة إىل حاصل اختبار ارتباط 
الفصل  تالميذالدراسي لالتحصيل  و لبيئة املدرسية هلا عالقة أعلىأن ا خالصة

، وكذلك البيئة اجملتمعية هلا  ليمبانج الثاين عشر باملدرسة العالية اإلسالمية املشاورة 
إذا كان عدد معامل االرتباط  . منخفضةعالقة منتصفة، و البيئة األسروية هلا عالقة 

 مستقال يدل على املتغري التابع اسجيد.ريا ألن متغريا كبريا فكان منوذج االرتباط خ

 ىناك بعض تضمني ىذا البحث وىو كما يلي:

سالمية الفصل الثاين عشر باملدرسة العالية اإل تالميذكانت البيئة املدرسية ل .1
الدراسي عالقة إجابية.بالرغم من أن لتحصيل تتعلق با ليمبانج املشاورة 
ال أن حزب املدرسة يلزم لو أن يصل  حول تكتفي جبيد إ ىذه البيئة
املدرسني يف  ةعرفممرافقها،و حالة مكتبتها، و و  حالة قاعاهتا،و  املدرسة،
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. إذا  تالميذالدراسي عند ال التحصيل دريسهم. و ىذا اإلصالح يؤثر ىفت
 الدراسي جيدا.لتحصيل فكان ا كانت البيئة املدرسية جيدة

صل الثاين عشر باملدرسة العالية اإلسالمية املشاورة الف تالميذية لالبيئة األسر  .2
التحصيل ال تتعلق با 2015\2014يف سنةللعام الدراسي  ليمبانج 

حالة حول البيت،  و ىو يدل على ىناك تضمنيو  الدراسي عالقة إجابية.
 تالميذيلزم لل مهمة. و و حالة بنائو، و مرافقو الدراسية، و حالة جو البيت

ىذه البيئة األسروية  اىتمام الوالدين ألهنا تؤثر واصص. و خيحيرسها خبريأن 
ية . إذا كانت البيئة األسر تالميذالدراسي عند اللتحصيل اأثرا عميقا ىف 

 الدراسي جيدا.لتحصيل فكان ا جيدة
الفصل الثاين عشر باملدرسة العالية اإلسالمية  تالميذة لبيئة اجملتمعيال .3

لتحصيل تتعلق با 2015\2014 ىف سنة دراسيللعام الليمبانج املشاورة 
اجملتمع حول حالة  إجابية. و ىناك تضمني و ىو يدل علىالدراسي عالقة 

 تالميذرف الدراسة يف البيت، و جو اجملتمع حول البيت، يلزم للالبيت، و غ
 ةنت البيئة اجملتمعية جيد.إذا كاو اىتماما كامالآمنة  ةمتيح اىو جيعلأن 

 دراسي جيدا.ال لتحصيلفكان ا

 االقتراحاتب. 

 ة أن تقدم االقًتاحات و ىي:للباحثنظرا إىل التحليل السابق, يطيب 
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ملدرسي اللغة العربية، أن يهتموا البيئة املدرسية اىتماما كامال، ألن متغري  .1
 الدراسي يف درس اللغة العربية.البيئة يعطى خري إسهام يف هنضة التحصيل 

يهتما و يشجعا أوالدمها اىتماما و تشجيعا. ألن ، أن تالميذلوالدي ال .2
 الدراسي.لتحصيل ذلك متغري يعطي إسهاما قليال يف هنضة ا

د تركيزه إىل البيئة االجتماعية ليحصل على خري للباحث الالحق، أن يزي .3
متغريا جديدا  الباحث ديزيأن يف حبث علمي يتعلق هبذا املوضوع. و  نتيجة

، و تالميذحنو تشجيع الالدراسي لتحصيل اىف  يؤثر يف حالة داخلية. ألنو 
 موىبتهم، و ذكائهم, و ميوهلم و غري ذلك.

 


