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 الفصل الخامس
مناقشتها و نتائج البيانان   

 النتائج و وصفية الموقع  .أ
المدرسة الثانوية اإلسالمية اإلنتصار بنديج تانجونج كارانج  موجز تاريخ .1

 سيكرببال ماترام 
 انم ردرس  اثانوية  اسإسماية  اسإوصانر سةربيةما ينتبام يادلتأسست  

ويفمرب  20ينتنرةخ  1/2006..1/1..1مببسيم حرييي رقم 2006
ييقع ين ادلرصب اسإقلةمي ثيزارة األدةنن ي يقنطع  SKيإصردار 2006

مت ااصمنده ين و  .13125271000غبب ويسن تةنجنرا يبقم إحانئي 
)كةفة  (. ادلردرس  اثانوية  اسإسماية   Cقبل ىةئ  ااصمند اثردوث  يقةم  

تنجنيوج   الى أسنس ادلشنرك  اجملصمعة  ي تطيةب اثصعلةم ي قبة اسإوصانر 
ىي إحردى كنراوج سةربيبما. ادلردرس  اثانوية  اسإسماية  اسإوصانر 

ادلؤسسنت اثبمسة  حتت رانة  ادلردرس  اسإسماية  اثرداخلة  ادلردرس  اثرداخلة  
حىت  سمىوخلفو اينو األول ادل 4891تيي ي انم . اسإسماية اسإوصانر يقةندة

يصنرةخ  kd.19.07 / 4 / PP.00 / 222/2012اآلن مبيجب ادلبسيم احلرييي رقم
، مت يننء يردرس  510052710007يبقم إحانئي  2012ويفمرب  5

 2.4م  541مبسنح   .ين األرض 2م  1400انثة  اسإوصانر الى يسنح  

 

 

 

 

  رؤيات وارساليات المدرسة الثانوية اإلسالمية اإلنتصار ماترام .2

                                                             
. اثيثنئق, دفًت اثصسجةل يندلردرس  اثانوية  اسإسماية  اسإوصانر تنجنيوج كنرائج سةربيةما ينتبام اثعنم 4

 2020 ةييل13، أخذ ي اثصنرةخ  2020/.201اثردراسي 
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 رؤية  (أ
تريةن اثطماب اثذةن ثردةهم إدينن ويعبف  وحسننت ، وثردةهم اثقردرة  

 .اثصننفسة  ي رلنالت اثعليم واثصرنيثيجةن واثبةنض  وصردةق  ثلبةئ 
 إرساليات  (ب

، حبةث ديرن ثرل طنثب أن ةصطير تنفةذ اثصعلم واسإرشند يشرل فعنل (4
 األيال ، وفًقن سإيرنونتو ي الى اثنح

 .ز ايصحنن ادلردرس  اثيطنة  ادليحردةزةندة يصيسط إجنن (0
تنمة  اثقردرة الى اثصحردث ينثلغ  اثعبية  واثصحردث ينثلغ  اسإجنلةزة   (3

 ثلطماب
حتسُت يبافق اثبنة  اثصحصة  ثصحسُت اثصحاةل األكندديي وغَت  (1

 .األكندديي
 .دترُت يةئ  ادلردرس  كماردر ثلصعلةم (5
 .  وجلنن ادلردرس تنفةذ اسإدارة اثصشنركة  يإشباك مجةع أاضنء ادلردرس (6
 .يننء صيرة ادلردارس يناصبنرىن شبكنء ييثيقُت ثلمجصمع (7
 .خلق يةئ  يردرسة  آين  وصحة  ووظةف  ومجةل  (9

 اإلهداف  .3
حتسُت جيدة اثصعلةم ين خمال تغطة  مجةع وقنط اثضعف / اثعقبنت  ( أ

 .اثقنئم 
 م ةحتسُت اثبنة  اثصحصة  اثصعلةمة  يشرل خنص ي شرل غبف اثصعل  ( ب

 .دة إوصنجحتسُت جي  ( ج
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تانجونج   المدرسة الثانوية اإلسالمية اإلنتصار بنديجالموقع الجغرافي  .4
 كارانج سيكرببال ماترام.

ادلردرس  اثانوية  اسإسماية  اسإوصانر ينردةج تنجنيوج كنراوج سةربيبما  
 ينتبام تقع ي اثطبةق  سيثصنن خَت اثردةن سةربيةما كنثيراحنن كنروفيال. 

 ود ينثطبةق اثسبةعين اجله  اثشمنثة  حرد ( أ
 ين اجله  اجلنيية  حردود يندلسجرد اسإوصانر  ( ب
 ين اجله  اثشبقة  حردود يندلننزل اثقبة   ( ت
 ين اجله  اثغبية  حردود ممبات يةيت اثقبة   ( د

ينثقبب ثذا، يننًء الى ادليقع اجلغباي دلردرس  اسإسماية  اسإوصانر ينرداةج  
سرنن دون احلنج  إىل ، وىذا جيعل ين اثسهل الى اثين ادلننطق اثسرنة 

، وثرن حىت ىذا ال ةعٍت أن ترين حنجًزا أخبىدفع ترنثةف اثنقل يبة 
 .دلردرس  انثة  اسإوصانر ثصحقةق اسإجننزات واثصننفس يع ادلردارس األخبى

تانجونج   المدرسة الثانوية اإلسالمية اإلنتصار بنديجأحوال المعلمين في  .5
 كارانج سيكرببال ماترام. 

، فهذا يعلم، .كةف ةعصمرد اثطماب ي ادلسصقبلثلطمابشخص ي ادلعلم ى
ال ديرن .، ةعصمرد أةًضن الى اجليدةدور ادلعلم دلسصقبل اثطمابي ا ىيهم جردً 

، وثرن  انردين ةرين اثطماب حيل ادلردرس رؤة  يسؤوثة  ادلعلم إال
وضع .يسؤوثةصنن كمعلمُت سصرين حنمس  أةًضن حىت خيبجيا ين يياي  ادلردرس 

 0:ثصنيلاجلردول اي  ادلعلم 
 

                                                             
. اثيثنئق, دفًت اثصسجةل يندلردرس  اثانوية  اسإسماية  اسإوصانر تنجنيوج كنراوج سةربيةما ينتبام  0

 2020ةييل  13، أخذ ي تنرةخ 2020/.201اثعنم اثردرسي 
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14الجدوال   

سيكربيالأحوال المعلمين في المدرسة الثانوية اإلسالمية اإلنتصار بنديج   

 2119/21213ماترام العام الدراسي  

 اثبقم  أسماء المعلمين المواد الدراسية الوظائف
فةزةنءو يةيثيجي  رئةس  ادلردرس  ربةن درس. ش   4 

ادلنجسصَت  ةق إوردةبنئي رةنضةنت  ينهج اثردراس    0 

ادلنجسصَت  ياطف الم االجصمنع  ينظم اثسرن  3 

 1 اثيسحسيد ادلنجسصَت  اثبةنض ادلعلم

 5 رتننوت ادلنجسصَت   حبي  ادلعلم

 6 سةت سيرسنين ادلنجسصَت  اثلغ  اسإوردووسةن  ادلعلم فال اثنين 

 7 زلمرد سةفل فحم ادلنجسصَت فن وثقنف   يرديب اثطنثب 

 9 دوي سفًت أفبهلل ادلنجسصَت   اسإجنلةزة  اثلغ ادلعلم 

 8 ييثةنن ادلنجسصَت     االقصاند ادلعلم / أيةن  صنردوق 

 42 يبقبي ادلنجسصَت     تنرةخ اسإوردووسةن  ادلعلم 

 44 ىيجةفن ادلنجسصَت  الم اثًتية  ادلردوة   ادلعلم 

 40 حيرةٍت ادلنجسصَت  اقةردة أخماق  ادلعلم فال أول 

 43 ثةلك أوردةنين  اثصنرةخ اسإسمام   ادلعلم

 41 سيية  ادلنجسصَت  اثصيجةو اسإرشندي ادلعلم 

أدب اثعبية  و اثلغ  اثعبية   رئةس  ادلرصب    45 فةس فحبزي ادلنجسصَت  

 46 أممُت اهلل ادلنجسصَت  اثصنرةخ اسإسمام  ادلعلم 

                                                             
ةما ينتبام  . اثيثنئق, دفًت اثصسجةل يندلردرس  اثانوية  اسإسماية  اسإوصانر تنجنيوج كنراوج سةربي3

  2020ةييل  13، أخذ ي تنرةخ 2020/.201اثعنم اثردرسي 
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 47 إةفي صفةنت ادلنجسصَت  فقو  ادلعلم 

اسإوردووسةن اثصنرةخ ادلعلم   49 دةيي جةنيت  

 أحوال الطالب في المدرسة الثانوية اإلسالمية اإلنتصار بنديج ماترام .6
اثصعلةم, ةشغل اثطماب دورا يهمن ثلغنة , ألن سةرين يعةنرا و ي املة  اثصعلةم  

ادلبافق األداف ثلمؤسسنت اثصعلةمة . ي فشل اثصعلةم. ينجلنوب أن اثطماب ىو ثنجنح أ
اثصعلم ي اثفال اثيت يسناردة ادلعلم ي و تأثَت كبَت الى املة  اثصعلةم ةرين ثلطماب 

 1حتقةق األىرداف اثصعلةم ادلصيقع .
, 50ةعٍت  اثانوية  اسإسماية  اسإوصانر ينردةج ينتبامكنن اردد اثطماب ادلردرس   

ادلهنة  يقسيم ين اثاماث  فال ىم  ادلردرس  اثانوية  اسإسماية  اسإوصانراثطماب ي 
اثفال اثانثث ىذا اثبةنن فصأيت و اثفال اثانين فال و ين ثلفال األول فاما, تصر

 اثبنحا  ينجلردوال اثصلي: 
 15الجدوال 

 أحوال الطالب في المدرسة الثانوية اإلسالمية اإلنتصار بنديج ماترام 
 2119/2121العام الدراسي 

 العدد الطالبة الطالب الفصل القم
 61311 األول1

1312 الثاني2

8816 الثاليث3

222444 العدد الطالب 

 
                                                             

. اثيثنئق, دفًت اثصسجةل يندلردرس  اثانوية  اسإسماية  اسإوصانر تنجنيوج كنراوج سةربيةما ينتبام  1
 2020ةييل  13، أخذ ي تنرةخ 2020/.201اثعنم اثردرسي 
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 أحوال الوسائل في المدرسة الثانوية اإلسالمية اإلنتصار بنديج ماترام  .4
اثصعلةم, ألهنن ترين اث  و اثيسنئل ىي اثعيايل ادلردرس  ي يسناردة املة  اثصعلةم  

ارد املة  اثصعلةم اثصعلةم. وجيد اثيسنئل ي ادلردرس  تسنو وسةل  ي املة  اثصعلةم و أ
يصفيرة كمن ظهب  ي ادلردرس  اثانوية  اسإسماية  اسإوصانر ينردةج ينتبامواثعلك وكذثك 

 ي اجلردوال اثصنيل:
 16الجدول 

 أحوال الوسائل في المدرسة الثانوية اإلسالمية اإلنتصار بنديج ماترام 
 2119/21215العام الدراسي 

 العدد الحالة أسماء الوسائل الرقم 
 غير جيد يدج

  - 11 غرفة الرئسية المدرسة 1

  1  غرفة العمل 2

  - 1 غرفة الحاسب 3

  - 1 غرفة الدنيي 4

  - 12 مكتبة 5

   1 غرفة المدرس6

  - 11 غرفة الفصل 4

  1 - غرفة االدارة 8

1   غرفة االستشاء 1

  - 1 غرفة اليووكس 12

                                                             

ية  اسإوصانر تنجنيوج كنراوج سةربيةما ينتبام  اثانوية  اسإسما اثيثنئق, دفًت اثصسجةل يندلردرس . 5
 20220ةييل  13، أخذ ي تنرةخ 2020/.201اثعنم اثردرسي 
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   1 غرفة المجلس الطلب 11

 -   غرفة التداول 12

   4 مصله13

    حطيرة14

 - - ميدان الرياضة 15

    2 همام المدرس16

    2 همام الطالب 14

 
 أحوال المنظمة في المدرسة الثانوية اإلسالمية اإلنتصار بنديج ماترام  .8

س  اثصغلةمة  صنع تبكةب ادلنظم , اثصعلةم ي يؤسو دلسناردة تنفةذ اثصعلةم  
ي ادلردرس  اثانوية  اسإسماية  اسإوصانر ينردةج ينتبام. كمن ظهب ي يضميم 
 اجلردوال: 
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 تجرية الفروض .ب
ثصحردةرد ين إذا كنن ثلمصغَت  t مت إجباء اخصبنر اثفبضة  ين خمال اخصبنر 

،  t-count ≥ t-table ادلسصقل تأثَت كبَت الى ادلصغَت اثصنيع أم ال. إذا كنوت قةم 
يقبياًل. الى اثعرس ين ذثك  Haوصم اختنذه ةقبل اثفبضة  أفإن اثقبار اثذي سة

، فإن اثقبار اثذي سةصم اختنذه ةبفض اثفبضة  t-count <t-table ، إذا كنوت قةم 
 df (n-k-1): 17و α: 0.05 يع t ي جردول تيزةع t قةم  جردول .Ho ةصم قبيلو أ

أكرب و أ t-count (2.196) ، ةصم احلايل الى قةم  H1 لـ. ينثنسب  2،110ىي 
ىذا ةعٍت أن  .Ha قبيلي ، حبةث ةرين اثقبار ادلصخذ ى t (2.110) ين جردول

ن كنوت قةم  اثعنيل اثعيايل اثرداخلة  ذلن تأثَت كبَت الى يهنرات اثصحردث. كلم
،  H2 ، كنوت يهنرات اثصحردث ثردى اثطفل أفضل. ينثنسب  ثـاثرداخلي أفضل

حبةث ،  t (2.110) كرب ين جردولأو أ t-count (3.509) ةصم احلايل الى قةم 
ىذا ةعٍت أن اثعيايل اخلنرجة  ذلن تأثَت كبَت  .Ha قبيلي ةرين اثقبار ادلصخذ ى

، كنوت كنوت قةم  اثعيايل اخلنرجة  أفضلالى يهنرات اثصحردث. كلمن  
عيايل اثعيايل اثرداخلة  واثتنثَت يهنرات اثصحردث ثردى اثطفل أفضل. ثذثك 

م اثلغ  اثعبية . ديرن أن وبى ةثردى اثطماب ي تعل ماخلنرجة  الى يهنرة اثرما
أن اخصبنر جردوى اثنميذج ةصم إجباؤه ثصقةةم ين إذا كنوت مجةع  F ين اخصبنر

ادلصغَتات ادلسصقل  ي وقت واحرد ذلن تأثَت كبَت الى ادلصغَت اثصنيع. ةصم اسإامان 
احرد تأثَت كبَت ان منيذج االحنردار إذا كنن جلمةع ادلصغَتات ادلسصقل  ي وقت و 

الى ادلصغَت اثصنيع. ين ونحة  أخبى ، ةُعلن أن منيذج االحنردار غَت يننسب إذا  
كنن جلمةع ادلصغَتات ادلسصقل  ي وقت واحرد تأثَت كبَت الى ادلصغَت اثصنيع. ةصم 

ةصم اسإامان ان منيذج  .F إجباء اخصبنر جردوى اثنميذج ين خمال اخصبنر
، مت إامان أن ، ين ونحة  أخبى F جردول F table االحنردار إذا كنوت قةم 

ينثنسب  ذلذه  .F-count <F-table منيذج االحنردار غَت كنف إذا كنوت قةم 
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-df1 (k ؛ α: 0.05 انرد F 3.592 ي جردول تيزةع F ، تبلغ قةم  اجلردولاثردراس 

 ..df2 (n-k): 17.  ؛ 2 :(1
 ت نامناقشة البيا .ج

ر على مهارة الكالم لدى الطالب الخارجية تأثيو الداخلية العوامل ما .1
في تعليم اللغة العربية بالمدرسة الثانوية اإلسالمية اإلنتصار العام 

  .2119/2121الدراسي 
 العوامل الداخلية  (1

حيل يننء الى وصنئج يقنيل  اثيت قنيصبهن اثبنحا  ي اجملنل  
ي  اثعيايل اثرداخلة  واخلنرجة  اثيت تأثَت ي يهنرة اثرمام ثردى اثطماب

تعلةم اثلغ  اثعبية  ي ادلردرس  اثانوية  اسإسماية  اسإوصانر ينردةج تنجنيوج  
اثعيايل اثرداخلة  ىي اثعيايل اثيت  اثعيايل اثرداخلة .ي وى كنراوج ينتبام,

اندة ين ةرين ىذا اثعنيل ي  اثفبد وفسو.و تنشأ ين اثرداخل اثشخص أ
  .شرل يياقف ينسإضنف  إىل مسنت يبتبط  يشخص

 ىي أحرد اثعيايل اثرداام  ي يهنرة اثرماميل اثرداخلة  اثعيا 
وو أل ي يهنرة اثرمامينثلغ  اثعبية  وديرن ثلعيايل اثرداخلة  أن تؤثب أةًضن 

اثطماب ينسصخردام اثلغ  و   وندرًا ين ةصياصل اثطماب أي اثبةئنت ادلردرس
  اثعردةرد ين اثعيايل اثرداخلة وضيحن أوضح اثبنحا دلعبف  أكاب  .اثعبية 

ةم اثلغ  ثردى اثطماب ي تعل الى يهنرة  اثرمام تأثَتاثيت ديرن أن 
  :، وىياثعبية 

 اثعيايل اجلسم ( أ
 اثاح  اثبردوة  ثلطماب األفباد.و تشمل احلنث  اثبردوة  احلنث  اثبردوة  أ

احلنث  اثبردوة  ادلمصنزة تردام يقية جننح اثصعلةم وديرن أن تؤثب الى 
ىننك يشنكل اثاحة  اجلسردة   وثرن إذا كنوت اىصمنم اثصعلةم.
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اخلنص  احلنس  اثباب واثسمع، فقرد تصسبب تلقنئًةن ي اثنخفنض 
 .االىصمنم ينثصعلةم يو

 (سي)وف نينوفسجنوب  ( ب
( تشمل 44: 2..1اجلياوب اثنفسة  )وفسة ( وفًقن ثسبددينن ) 

اثعيايل اثنفسة  االوصبنه وادلماحظ  واالسصجني  واخلةنل واثذاكبة 
ي ادلننقش  اثصنثة ، مل تصم يننقش  مجةع  .دليىب  واثردوافعواثصفرَت وا

  6اثعيايل اثنفسة ، وثرن يعضهن فقط يهصم جرًدا ينثصعلةم.
ردرس ثلغ  ادلردرس فةسي فهبزي ادل ين وصنئج ادلقنيل  يع إحردى 

 ينردةج تنجنيوج كنراوج اثانوية  اسإسماية  اسإوصانرردرس  ادلاثعبية  ي 
اثانوية  اسإسماية  ردرس  ادلينثلغ  اثعبية  ي  مامي يهنرة اثر" ينتبام

اثردوة   ط نوشحنن وشبك اثطماب ي ادلشنرك  ي ينتبام,  اسإوصانر
  7(. 2020يةيوة 20ينتنرام ي " )ينثلغ  اثعبية  يهنرة اثرمامالى 
ين وصنئج ادلقنيل  أاماه ، ديرن يماحظ  أن اثعيايل   

حةث جيب اثرمام ينثلغ  اثعبية ، ثرداخلة  ذلن تأثَت كبَت ي يهنرةا
الى ادلعلمُت تيفَت ادلزةرد ين ادلفبدات ثلطماب السصخردايهن ي اثلغ  

، إال أهنن هتردف إىل غم ين أهنن ثةست يانثة  ي اثلغ اثعبية  الى اثب 
  .ممنرس  اثشجنا  واثصآثف اثطماب اثذةن ةسصخرديين اثلغ  اثعبية 

السصبةنن مت تيزةعو ل اين خما يننًء الى وصنئج ادلماحظ   
، ديرن اسصنصنج أوو ين اثعيايل اثرداخلة  واخلنرجة  الى اثطماب

ثردى اثطماب ين وصنئج  نرة اثرمامادلصغَتة اثيت ديرن أن تؤثب الى يه
 ايايل 042،احلسنينت اثيت قنم هبن اثبنحث ديرن أن حتال الى 

ديرن أن اثرداخلة  تبى أن اثعيايل  .003ايايل اخلنرجة ،و  اثرداخلة 
                                                             

6
  Sardiman (1992:44)  

7
  Hasil wawancara dengan bapak Faesi Fahrozi tanggal 20 juni 2020  
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ألن  .اثلغ  اثعبية  يثردى اثطماب ي تعلم تؤثب الى يهنرة اثرمام
كبَت ي يهنرة اثرمام   اثعيايل اثرداخلة  ادلسصمردة ين اثذات ذلن تأثَت

جةرد يشرل  إذا كنوت صحصهم يعطل ، فما ديرن ثلطماب اثرمام 
 .وصحةح

 العوامل الخارجية   (2
ين خنرج اثذات يةنمن اثعيايل اخلنرجة  ىي اثعيايل تنشأ  

 ةشمل ىذا اثعنيل اثبةئ ، مبن ي ذثك األشخنص األقبب إثةو. اثفبد.و أ
ثذا فإن اثعنيل اثبةئة  ثو تأثَت كبَت ي ادلهنرة، حةث ةعةش اثطماب ي 

وال ةزال  ادلننطق اثبةفة  حبةث ال ةزال اثطماب ياقفُت ينثلغ  احمللة .
علةم، وال ةزال اثصعلةم ةسصخردم ادلعلم ةسصخردم طبةق  احملنضبة وال ةيفب اثص

اثبنة  اثصحصة  ي و ي ادلردرس  اثانوية  اسإوصانر وقص ادلبافق و  اثلغ  احمللة .
  .اثصرنثةف احملردودةو تعلةم اثلغ  اثعبية  ي يهنرة اثرمام 

ادلشنكل اثيت تنص الى أن ادلهنرة ادلنخفض  ثلطماب ين ىذه  
خلة  واثعيايل اخلنرجة ، ديرن يايل اثردا ينثعَتتأثي اثرمام ديرن أن 

اثطبق اثصنثة  كحل ثصحسُت  ، ديرن اسصخرداماثصغلب الةهن يعردة طبق
ين يُت أيير  ,االوصانر اثانوية ي ادلردرس   ثردى اثطماب  يهنرة اثرمام

اثرمام ثردى  ةمببس ي يهنر وفسك  أخبى: تطبةق اثطبةق اثصمبن، ايد
 اثطماب. 
اُت يع اآلث  يع األسصنذ فةال يننء الى وصنئج يقنيمات اثبنح 
ثلغ  اثعبية  ةيضح اثعيايل اخلنرجة  ادليجيدة ي اثبةئ   كمعلماثفهبزي  

ادلردرسة , ال ةصياصل اثطماب ينسصخردام اثلغ  اثعبية  ي رلنل اثبةئ  
نردين ترين ادلياد اثلغ  اثعبية  فقط ا ةسصخردم ي اجملصمعو ادلردرسة  أ

سصنصنج أن اثعيايل اثرداخلة  واثعيايل " مث ديرن االاثعبية  ي اثفال
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م اثلغ  ةثردى اثطماب ي تعل ي يهنرة اثرماماخلنرجة  ديرن أن تؤثب 
ينثلغ  اثعبية   ثرداخلة  األكاب تأثَت ي يهنرة اثرمامواثعيايل ا .اثعبية 
 .أحردى اشب ب اثفالطمااثثردى 

 2020يةيثة 15ي  ىل وصنئج اثبحث اثذي أجباه ينحا اسصننًدا إ 
يعرد  .باماثانوية  اسإسماية  اسإوصانر ينردةج تنجنيوج كنراوج ينتي ادلردرس  

وأحةنوًن  وعمحتلةل وصنئج إجنينت مجةع ادلسصجةبُت ي ادلصيسط أجنب 
 .اثطماب يديرن رؤة  ذثك ين االسصبةنن ادللحق اثذي مت تيزةعو 

يقنيل  يع أحرد اثطماب  ي اثيقت اثذي أجبى فةو اثبنحث 
، قةل أن يعظم األصردقنء مل ةريويا قندرةن ثلغنة  الى ن اثطةلوةرداى اي

م اثلغ  اثعبية  اثيت ةاسصخردام اثلغ  اثعبية  ي اثفال ينسصاننء سنانت تعل
 يهنرة  وي .كنوت ال تزال تسصخردم اثلغنت احمللة  ي كاَت ين األحةنن

ثطماب غَت ينثلغ  اثعبية  ونقا  ثلغنة  وال ةزال ىننك اثعردةرد ين ا اثرمام
وينع اثطماب  .م اثلغ  اثعبية ةادلنضبطُت ي املة  اثصعلم وخنص  ي تعل

ين اثصياصل ينثلغ  اثعبية  اثيت تفصقب إىل حفظ ادلفبدات اثعبية  ووندراً ين  
ي اثبةئ  و اثعبية  ينسصخردام اثلغنت احمللة  فقط ي اثفال اثردراسي أ كمام

 9.ادلردرسة 
ارجية على مهارة الكالم لدى الطالب في تعليم الخو هل العوامل الداخلية  .2

اللغة العربية بالمدرسة الثانوية اإلسالمية اإلنتصار العام الدراسي 
2119/2121. 

  العوامل الداخلية  .1
اثعيايل اثرداخلة  ىي أحرد اثعيايل اثرداخلة  الى يهنرة اثرمام يناثلغ  اثعبية   
رة اثرمام اثرمام ألوو ي اثبةئنت نيه الىدترن ثلعيايل اثرداخلة  أن تأثَت أةضن و 

                                                             

2020ةييل  20اين اثطةلو, ادلقنيل ,  15  
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اثطماب ينسصخردام اثلغ  اثعبية . دلعبف  أكابة و ادلردرس وندرا ين ةصياصل اثطماب أ
الى يهنرة وضيحن أوضح اثبنحا  اثعردةرد ين اثعيايل اثرداخلة  اثيت دترن أن تأثَت 

 اثرمام ثردى اثطماب ي تعلةم اثلغ  اثعبية  ىي : 
 :  تصرين اجلياوب اثنفسة  ىي (1

 اىصمنم  . أ
ثضنين إوصنج تعلةم جةرد، جيب الى اثطماب اىصمنم إىل ادلياد اثيت 

اثبوح اثعنيل،اثبوح ثنيص  فقط الى شيء اثنشنط ي ةردرسيهنن. اىصمنم ى
 )يضنا  /شيء(. أورلميا  ين األشةنء. 

 يبنالة  . ب
ق تأثَت كبَت الع تعلةم، ألوو إذا كنوت ادلياد اثصعلةم اثيت تصم دراسصهن ال تصياف

 مببنالة، اثطماب ةردرس ال جةردا. 
 ييىب    . ج

 اسإحصمنل جيب الى اثشخص حتقةقهن. قيثب اتقنن 
 زلبض  . د

ةبتبط احملبض ارتبنط وثةقن ينألىرداف ادلباد حتقةقهن دترن تفسَت احملبض 
 اذلردف يعُت. ي الى أوو زلبض دافع أسنسي زلبض اثشخص إىل اثعمل حن

 اوصبنء  . ك
  اثصعلةم، ألوو أذا كنن ثردى اثطماب ينثفعل جيب يباانة االسصعرداد ي املة

 8اسصعرداد ثلصعلةم، فإن وصنئج جةردة.
 
 

                                                             
9
 Widia Hapnita, Rizal Abdullah, Yuwalitas Gusmareta dan Fahmi Rizal, Faktor Internal dan 

External yang Dominan Mempengaruhi Hasil Belajar Menggambar Dengan Perangkat Lunak 

Siswa Kelas XI Tehnik Gambar Bagunan SMK N 1 Padang Tahun 2016/2017. Jurnal Cived 

Jurusan Tehnik Sipil, Vol.5. No 1.Maret 2018 
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 العوامل الخارجية  .2
 جوانب األسرة .1

اثًتية  األسبة ىي جزء ين يسنر اثصعلةم اخلنرج ادلردرس  ةصم اتبناو ي األسبة 
 ادلهنرات. و اثقةم اثاقنفة  واثقةم األخماقة  و واثذي ةيفب ادلعصقردات 

 األسرة يتكون هي: الجانب  .2
 كةف ةقيم االينء األطفنل  (4

إن اثطبةق  اثيت ةعلم هبن االينء أطفنذلم تأثَت تعلةم أطفنذلم. دترن ثلياثردةن 
 ال ةهصمين يصعلةم أن ةصسةيا ي جعل أطفنذلم أقل جننحن ي اثصعلةم. 

 ادلنزةل يةئ   (0
 ةصعلمين جةردا. ين اثضبوري خلق يةئ  ينزةلي ىندئ.جلعل األطفنل 

إذاكنن يةئ  ادلنزةل ىندئن، فسةشعب اثطفل يأوو ي ادلنزةل ودترن ثلطفل 
 اثصعلةم جةردا. 

 الوضع االقتصادي لألسرة  (3
 42تأثَت اثيضع االقصاندي ثألسبة يشرل كبَت الى تعلةم األطفنل.

 اجلياوب ادلردرسة   (1
 تصرين ادلردرسة  اثيت تؤثب الى وصنئج اثصعلةم ىي: 

 طبق اثصردرةس  (4
طبةق  اثصردرةس ىي طبةق  / يسنر  فإنslameto(2010:65)وففنل 

جيب اجصةنزه ي تردرةس. سصؤثب اثسئ  الى تعلةم اثطماب. ثري 
ةصعلم اثطماب جةردا، جيب أن ترين طبةق  اثصردرةس جذاي  قردر 

  44اسإيرنن.
                                                             

10
Mentari Angelina Tri Setiana, Fkator Internal dan External yang Mempengaruhi Motivasi 

Peserta Mengikuti Pelatihan Memasak di LKP IONS Yogyakarta, Skripsi Fakultas Tehnik 

Universitas Negeri Yogyakarta,2017. 
11

 Slameto (2010: 65). 
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ثعماقنت يُت ادلعلمُت واثطماب ديرن أن ةصسبب  ادلعلمين اثذةن ال  (0
 ل املة  اثصردرةس واثصعلةم أقل اثسماس .  ةصفنالين يع اثطماب ي جع
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السادسالفصل   
 الخاتمة

 النتائج  .1
 اثعييل الى وصنئج اثبحث ين ىذا حبث اثعلمي ىي أن ىننك تأثَت 
كمن  ،ينتبام اثانوية  اسإسماية  اسإوصانرثردى اثطماب ي ادلردرس   اثرماميهنرة 

عييل اثرداخلة  اثعيايل يهنرة اثرمام ثردى اثطماب اث ةصضح ين االخصماف
 أكرب ين2.1.6=  (t-count)وصةج  اسإحانء  والمت يياسط  أن اخلنرجة ،
يقبيل أي أن فبوض ىذا  Ha، وذثك مبعٌت أن 2.110= (t-table)وصةج  

أكرب .3.50=  (t-count)وصةج  اسإحانء  والمت يياسط  أنو .اثبحث يقبيل
يقبيل أي أن فبوض ىذا  Ha، وذثك مبعٌت أن 2.110= (t-table)وصةج   ين

 سيىذلن تأثَت واثعيايل اخلنرجة  ة  ىذا ةعٍت أن اثعيايل اثرداخل .اثبحث يقبيل
،  أفضل اثعيايل اخلنرجة و  كنوت قةم  اثعيايل اثرداخلة كلمن   الى يهنرة اثرمام.

ًا ي ، فإن اثعنيل األكاب تأثَت ثذثك ثردى اثطماب أفضل كنوت يهنرة اثرمام
، اثيت تأيت ين اثذات واخلنرجة  ايل اثرداخلة اثعي ي ، وىاثطماب ثردى يهنرة اثرمام

واثعيايل اخلنرجة   مبن ي ذثك االىصمنم واالىصمنم وادليىب  واثصحفةز واالسصعرداد
 .ىي اثبةئ  ادلردرس ،األسبة واثبةئ  اجلنيع 

 اإلفتراحات  .2
 ين ىذا اثبنحا  تسصطةع أن تعطي اسإفًتاحنت

  ثلطلب   .4
جييا ين ادلردرس  اثيت ثةس ذلن دراس  اثلغ  رد يهمن كنن خب ثري ةصعلميا ينجل

اثعبية  وثةس ذلم يعبف  انهن ثةجردوا حتاةما جةردا. وةعطي واثردون أيننؤىم 
دافعن ي اثصعلةم يهمن كنن أيننءىم ينتعلميا اثلغ  اثعبية ، وةردخليىم إىل 
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ون حتاةما اثعلةمة  غَت اثبمسة  اثيت دراس  اثلغ  اثعبية ، ثري أيننئهم جيرد
 جةردا. 

 ثلملمُت  .0
ثري ةعطيا دافعن اثطماب دائمن، وجيعل طبةق  يصنيا  ي املة  اثصعلةم حىت 

وشنطهم ي اثصعلةم، إن وشنطهم تأثَت الى ي يما وتنم الةشعبون اثطماب
، يهمن كنن اخللفة  اثصعلةم  ينهم يعةرد ان دراس  اثلغ  حتاةل اثطماب

تردرةبنت ان اثلغ  اثعبية  ثري تزةرد كفنء  ثري ةعطين اثعبية . أين ادلعلمين
 يهنرة اثرمام ي تعلةم اثلغ  اثعبية . 

 . وةصطيروا ىذا اثبحث ي ادلردرس  األخبىو ثلبنحاُت األخبةن أن ةسصمب ي ةبج .3
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 اختبار اإلستبيان .1
 جدول اإلستبيان العوامل الداخلية

 اإلختبار  األسئلة الرقم
ثرصني  اثعبية  يشرل  ثلطماب انرد اسصخردام اثلغ  اثعبية  ا 1

 ؟  ادلنطيق 
 وعم  -
 أحةنن -
 ال -

ةابح وقص ادلفبدات اثيت ةصقنهن اثطماب يشرل  ي اثصحردث  2
 ؟  ينثلغ  اثعبية 

 وعم  -
 أحةنن -
 ال -

ينثلغ   رمام اث ةديرن أن ةرين اثردافع داًمن ثلطماب ي يهنر  3
 ؟  اثعبية 

 وعم  -
 أحةنن -
 ال -

 وعم  - ؟  ينثلغ  اثعبية  يشرل صحةح رماماثطماب صعيي  ي اث 4
 أحةنن -
 ال -

ينثلغ  اثعبية   رماماث ةم اثلغ  اثعبية  ديرن أن حيسن يهنر ةتعل 5
 ؟  ثردى اثطماب

 وعم  -
 أحةنن -
 ال -

ثردى  رمام اثة يهنر  )حني و صبف ( ي  ديرن أن تؤثب اثقياارد 6
 ؟  اثطماب

 وعم  -
 أحةنن -
 ال -

 وعم  - اثعبية  ؟  ينثعبية  اثرمام ت كنٍف كعنصم  ثلطماب إتقنن ادلفبدا 7
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 أحةنن -
 ال -

اثطماب الى حفظ ادلفبدات  رمام اث ة ديرن أن تسنارد يهنر  8
 ؟  اثعبية 

 وعم  -
 أحةنن -
 ال -

ثردى رمام اثة يهنر  يم اثلغ  اثعبية  ةاالىصمنم ادلنخفض يصعل تؤثب 9
 ؟  اثطماب

 وعم  -
 أحةنن -
 ال -

 وعم  - تؤثَت ي يهنرة اثرمام ثردى اثطماب ؟ اثطبةق  يناسصخردام  11
 أحةنن -
 ال -

 جدول اإلستبيان العوامل الخارجية 

 اإلختبار  األسئلة الرقم
ينسصخردام  رماماث ةاخللفة  ادلردرسة  ىي يشرل  ثلطماب ي يهنر  1

 ؟  اثلغ  اثعبية 
 وعم  -
 أحةنن -
 ال -

 زلندث   مةةابح االفصقنر إىل ادلبافق واثبنة  اثصحصة  ي اثصعل 2
 ؟  ينسصخردام اثلغ  اثعبية  رمام يشرل  ثلطماب ي اث

 وعم  -
 أحةنن -
 ال -

 وعم  - ؟  ثردى اثطماب رماماث ةيهنر  ي اثردوة  ديرن أن تؤثب أوشط  3
 أحةنن -
 ال -

 وعم  - ؟  ينثلغ  اثعبية  رمام اث ةيهنر  يأن تؤثب يةئ  األسبة واجملصمع  4
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 أحةنن -
 ال -

 رمام  ي اثبةئ  ادلردرسة  اقب  ي اثااصند اسصخردام اثلغنت احمللة 5
 ؟  ينسصخردام اثلغ  اثعبية 

 وعم  -
 أحةنن -
 ال -

 ي يهنرة قباءة اثرصب( اثطماب ) قباءة اثرصب أن تسنارد أوشط  6
 ينثلغ  اثعبية  ينسصخردام اثقياارد يشرل صحةح رمام اث

 وعم  -
 أحةنن -
 ال -

 رمام اث ي يهنرة ألوشط  اثعبندة ي يةئ  اثريخ تردرةب اثطماب  7
 ثلغ  اثعبية ي ا

 وعم  -
 أحةنن -
 ال -

 وعم  - رمام ؟ اث ةيهنر  يؤثب تعنيل يُت  اثطماب جردا ت  8
 أحةنن -
 ال -

جيب الى ادلعلم اسصخردام اثلغ  اثعبية  انرد اثصردرةس حىت ةصمرن  9
 فال ؟ ينثلغ  اثعبية  ي اث رماماثطماب ين اث

 وعم  -
 أحةنن -
 ال -

م ةثردى اثطماب ي تعل رمام اث ةأن تؤثب يةئ  اجملصمع الى يهنر  11
 ؟  اثلغ  اثعبية 

 وعم  -
 أحةنن -
 ال -
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DATASET ACTIVATE DataSet2. 

NEW FILE. 

DATASET NAME DataSet4 WINDOW=FRONT. 

RELIABILITY 

  /VARIABLES=P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

 

Reliability 

Notes 

Output Created 13-AUG-2020 19:12:32 

Comments  

Input 

Active Dataset DataSet4 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working 

Data File 
20 

Matrix Input  

Missing Value 

Handling 

Definition of Missing 

User-defined missing 

values are treated as 

missing. 

Cases Used 

Statistics are based on 

all cases with valid data 

for all variables in the 

procedure. 
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Syntax 

RELIABILITY 

  /VARIABLES=P1 P2 

P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 

P10 

  /SCALE('ALL 

VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

Resources 

Processor Time 00:00:00,00 

Elapsed Time 00:00:00,01 

 

[DataSet4]  

Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 20 100,0 

Excluded
a
 0 ,0 

Total 20 100,0 

 

a. Listwise deletion based on all 

variables in the procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,802 10 
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CORRELATIONS 

  /VARIABLES=P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 Total 

  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

Correlations 

Notes 

Output Created 13-AUG-2020 19:12:52 

Comments  

Input 

Active Dataset DataSet4 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working 

Data File 
20 

Missing Value 

Handling 

Definition of Missing 

User-defined missing 

values are treated as 

missing. 

Cases Used 

Statistics for each pair 

of variables are based on 

all the cases with valid 

data for that pair. 

Syntax 

CORRELATIONS 

  /VARIABLES=P1 P2 

P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 

P10 Total 

  /PRINT=TWOTAIL 

NOSIG 

  

/MISSING=PAIRWISE. 

Resources Processor Time 00:00:00,02 
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Elapsed Time 00:00:00,08 

 

[DataSet4]  

Correlations 

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 

P1 

Pearson 

Correlation 
1 ,379 ,459

*
 ,069 ,594

**
 ,170 

Sig. (2-tailed)  ,100 ,042 ,773 ,006 ,475 

N 20 20 20 20 20 20 

P2 

Pearson 

Correlation 
,379 1 ,341 ,307 ,422 ,274 

Sig. (2-tailed) ,100  ,142 ,188 ,064 ,242 

N 20 20 20 20 20 20 

P3 

Pearson 

Correlation 
,459

*
 ,341 1 ,111 ,370 ,370 

Sig. (2-tailed) ,042 ,142  ,643 ,109 ,109 

N 20 20 20 20 20 20 

P4 

Pearson 

Correlation 
,069 ,307 ,111 1 ,216 ,333 

Sig. (2-tailed) ,773 ,188 ,643  ,360 ,152 

N 20 20 20 20 20 20 

P5 

Pearson 

Correlation 
,594

**
 ,422 ,370 ,216 1 ,281 

Sig. (2-tailed) ,006 ,064 ,109 ,360  ,231 

N 20 20 20 20 20 20 

P6 

Pearson 

Correlation 
,170 ,274 ,370 ,333 ,281 1 

Sig. (2-tailed) ,475 ,242 ,109 ,152 ,231  
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N 20 20 20 20 20 20 

P7 

Pearson 

Correlation 
,379 ,389 ,140 ,307 ,126 ,126 

Sig. (2-tailed) ,100 ,090 ,555 ,188 ,597 ,597 

N 20 20 20 20 20 20 

P8 

Pearson 

Correlation 
,306 ,233 ,076 ,528

*
 ,311 ,311 

Sig. (2-tailed) ,190 ,323 ,749 ,017 ,182 ,182 

N 20 20 20 20 20 20 

P9 

Pearson 

Correlation 
,118 ,371 ,162 ,292 ,240 ,360 

Sig. (2-tailed) ,621 ,108 ,494 ,211 ,308 ,119 

N 20 20 20 20 20 20 

P10 

Pearson 

Correlation 
,456

*
 ,319 ,628

**
 ,251 ,155 ,465

*
 

Sig. (2-tailed) ,043 ,170 ,003 ,285 ,514 ,039 

N 20 20 20 20 20 20 

Total 

Pearson 

Correlation 
,627

**
 ,663

**
 ,559

*
 ,599

**
 ,608

**
 ,608

**
 

Sig. (2-tailed) ,003 ,001 ,010 ,005 ,004 ,004 

N 20 20 20 20 20 20 

 

Correlations 

 P7 P8 P9 P10 Total 

P1 

Pearson Correlation ,379 ,306 ,118
*
 ,456 ,627

**
 

Sig. (2-tailed) ,100 ,190 ,621 ,043 ,003 

N 20 20 20 20 20 

P2 Pearson Correlation ,389 ,233 ,371 ,319 ,663 
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Sig. (2-tailed) ,090 ,323 ,108 ,170 ,001 

N 20 20 20 20 20 

P3 

Pearson Correlation ,140
*
 ,076 ,162 ,628 ,559 

Sig. (2-tailed) ,555 ,749 ,494 ,003 ,010 

N 20 20 20 20 20 

P4 

Pearson Correlation ,307 ,528 ,292 ,251 ,599 

Sig. (2-tailed) ,188 ,017 ,211 ,285 ,005 

N 20 20 20 20 20 

P5 

Pearson Correlation ,126
**

 ,311 ,240 ,155 ,608 

Sig. (2-tailed) ,597 ,182 ,308 ,514 ,004 

N 20 20 20 20 20 

P6 

Pearson Correlation ,126 ,311 ,360 ,465 ,608 

Sig. (2-tailed) ,597 ,182 ,119 ,039 ,004 

N 20 20 20 20 20 

P7 

Pearson Correlation 1 ,379 ,247 ,479 ,590 

Sig. (2-tailed)  ,100 ,294 ,033 ,006 

N 20 20 20 20 20 

P8 

Pearson Correlation ,379 1 ,354 ,152
*
 ,627 

Sig. (2-tailed) ,100  ,126 ,522 ,003 

N 20 20 20 20 20 

P9 

Pearson Correlation ,247 ,354 1 ,000 ,552 

Sig. (2-tailed) ,294 ,126  1,000 ,012 

N 20 20 20 20 20 

P10 

Pearson Correlation ,479
*
 ,152 ,000

**
 1 ,610 

Sig. (2-tailed) ,033 ,522 1,000  ,004 

N 20 20 20 20 20 
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Total 

Pearson Correlation ,590
**

 ,627
**

 ,552
*
 ,610

**
 1

**
 

Sig. (2-tailed) ,006 ,003 ,012 ,004  

N 20 20 20 20 20 

 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

RELIABILITY 

  /VARIABLES=P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

 

Reliability 

Notes 

Output Created 13-AUG-2020 19:13:22 

Comments  

Input 

Active Dataset DataSet4 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working 

Data File 
20 

Matrix Input  

Missing Value 

Handling 
Definition of Missing 

User-defined missing 

values are treated as 

missing. 
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Cases Used 

Statistics are based on 

all cases with valid data 

for all variables in the 

procedure. 

Syntax 

RELIABILITY 

  /VARIABLES=P1 P2 

P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 

P10 

  /SCALE('ALL 

VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

Resources 
Processor Time 00:00:00,00 

Elapsed Time 00:00:00,02 

 

[DataSet4]  

Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 20 100,0 

Excluded
a
 0 ,0 

Total 20 100,0 

 

a. Listwise deletion based on all 

variables in the procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,877 10 



44 
 

 

 

CORRELATIONS 

  /VARIABLES=P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 Total 

  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

Correlations 

Notes 

Output Created 13-AUG-2020 19:13:56 

Comments  

Input 

Active Dataset DataSet4 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working 

Data File 
20 

Missing Value 

Handling 

Definition of Missing 

User-defined missing 

values are treated as 

missing. 

Cases Used 

Statistics for each pair 

of variables are based on 

all the cases with valid 

data for that pair. 

Syntax 

CORRELATIONS 

  /VARIABLES=P1 P2 

P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 

P10 Total 

  /PRINT=TWOTAIL 

NOSIG 

  

/MISSING=PAIRWISE. 
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Resources 
Processor Time 00:00:00,02 

Elapsed Time 00:00:00,02 

 

 

[DataSet4]  

 

Correlations 

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 

P1 

Pearson 

Correlation 
1 ,383 ,404 ,246 ,383 ,461

*
 

Sig. (2-tailed)  ,095 ,077 ,296 ,095 ,041 

N 20 20 20 20 20 20 

P2 

Pearson 

Correlation 
,383 1 ,178 ,430 ,483

*
 ,565

**
 

Sig. (2-tailed) ,095  ,452 ,058 ,031 ,009 

N 20 20 20 20 20 20 

P3 

Pearson 

Correlation 
,404 ,178 1 ,586

**
 ,327 ,408 

Sig. (2-tailed) ,077 ,452  ,007 ,159 ,074 

N 20 20 20 20 20 20 

P4 

Pearson 

Correlation 
,246 ,430 ,586

**
 1 ,430 ,469

*
 

Sig. (2-tailed) ,296 ,058 ,007  ,058 ,037 

N 20 20 20 20 20 20 

P5 

Pearson 

Correlation 
,383 ,483

*
 ,327 ,430 1 ,335 

Sig. (2-tailed) ,095 ,031 ,159 ,058  ,149 

N 20 20 20 20 20 20 
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P6 

Pearson 

Correlation 
,461

*
 ,565

**
 ,408 ,469

*
 ,335 1 

Sig. (2-tailed) ,041 ,009 ,074 ,037 ,149  

N 20 20 20 20 20 20 

P7 

Pearson 

Correlation 
,499

*
 ,299 ,421 ,514

*
 ,457

*
 ,311 

Sig. (2-tailed) ,025 ,200 ,064 ,021 ,043 ,182 

N 20 20 20 20 20 20 

P8 

Pearson 

Correlation 
,499

*
 ,299 ,285 ,387 ,299 ,522

*
 

Sig. (2-tailed) ,025 ,200 ,223 ,092 ,200 ,018 

N 20 20 20 20 20 20 

P9 

Pearson 

Correlation 
,363 ,422 ,298 ,602

**
 ,678

**
 ,355 

Sig. (2-tailed) ,115 ,064 ,202 ,005 ,001 ,125 

N 20 20 20 20 20 20 

P10 

Pearson 

Correlation 
,484

*
 ,440 ,633

**
 ,236 ,440 ,491

*
 

Sig. (2-tailed) ,031 ,052 ,003 ,316 ,052 ,028 

N 20 20 20 20 20 20 

Total 

Pearson 

Correlation 
,681

**
 ,642

**
 ,659

**
 ,713

**
 ,684

**
 ,728

**
 

Sig. (2-tailed) ,001 ,002 ,002 ,000 ,001 ,000 

N 20 20 20 20 20 20 

 

Correlations 

 P7 P8 P9 P10 Total 

P1 
Pearson Correlation ,499 ,499 ,363 ,484 ,681 

Sig. (2-tailed) ,025 ,025 ,115 ,031 ,001 
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N 20 20 20 20 20 

P2 

Pearson Correlation ,299 ,299 ,422 ,440 ,642
*
 

Sig. (2-tailed) ,200 ,200 ,064 ,052 ,002 

N 20 20 20 20 20 

P3 

Pearson Correlation ,421 ,285 ,298 ,633
**

 ,659 

Sig. (2-tailed) ,064 ,223 ,202 ,003 ,002 

N 20 20 20 20 20 

P4 

Pearson Correlation ,514 ,387 ,602
**

 ,236 ,713 

Sig. (2-tailed) ,021 ,092 ,005 ,316 ,000 

N 20 20 20 20 20 

P5 

Pearson Correlation ,457 ,299
*
 ,678 ,440 ,684 

Sig. (2-tailed) ,043 ,200 ,001 ,052 ,001 

N 20 20 20 20 20 

P6 

Pearson Correlation ,311
*
 ,522

**
 ,355 ,491

*
 ,728 

Sig. (2-tailed) ,182 ,018 ,125 ,028 ,000 

N 20 20 20 20 20 

P7 

Pearson Correlation 1
*
 ,424 ,601 ,402

*
 ,706

*
 

Sig. (2-tailed)  ,062 ,005 ,079 ,001 

N 20 20 20 20 20 

P8 

Pearson Correlation ,424
*
 1 ,485 ,402 ,667 

Sig. (2-tailed) ,062  ,030 ,079 ,001 

N 20 20 20 20 20 

P9 

Pearson Correlation ,601 ,485 1 ,327
**

 ,741
**

 

Sig. (2-tailed) ,005 ,030  ,160 ,000 

N 20 20 20 20 20 

P10 Pearson Correlation ,402
*
 ,402 ,327

**
 1 ,697 
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Sig. (2-tailed) ,079 ,079 ,160  ,001 

N 20 20 20 20 20 

Total 

Pearson Correlation ,706
**

 ,667
**

 ,741
**

 ,697
**

 1
**

 

Sig. (2-tailed) ,001 ,001 ,000 ,001  

N 20 20 20 20 20 

 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

NEW FILE. 

DATASET NAME DataSet5 WINDOW=FRONT. 

REGRESSION 

  /MISSING LISTWISE 

  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA COLLIN TOL 

  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 

  /NOORIGIN 

  /DEPENDENT Y 

  /METHOD=ENTER X1 X2 

  /SCATTERPLOT=(*SRESID ,Y) 

  /RESIDUALS HISTOGRAM(ZRESID) NORMPROB(ZRESID) 

  /SAVE RESID. 

Regression 

Notes 

Output Created 13-AUG-2020 19:15:49 

Comments  

Input Active Dataset DataSet5 
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Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working 

Data File 
20 

Missing Value Handling 

Definition of Missing 

User-defined missing 

values are treated as 

missing. 

Cases Used 

Statistics are based on 

cases with no missing 

values for any variable 

used. 
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Syntax 

REGRESSION 

  /MISSING LISTWISE 

  /STATISTICS COEFF 

OUTS R ANOVA 

COLLIN TOL 

  /CRITERIA=PIN(.05) 

POUT(.10) 

  /NOORIGIN 

  /DEPENDENT Y 

  /METHOD=ENTER 

X1 X2 

  

/SCATTERPLOT=(*SR

ESID ,Y) 

  /RESIDUALS 

HISTOGRAM(ZRESID

) 

NORMPROB(ZRESID) 

  /SAVE RESID. 

Resources 

Processor Time 00:00:00,52 

Elapsed Time 00:00:03,52 

Memory Required 1644 bytes 

Additional Memory 

Required for Residual 

Plots 

904 bytes 

Variables Created or 

Modified 
RES_1 

Unstandardized 

Residual 

 

[DataSet5]  
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Variables Entered/Removed
a
 

Model Variables 

Entered 

Variables 

Removed 

Method 

1 

Faktor 

Eksternal, 

Faktor 

Internal
b
 

. Enter 

 

a. Dependent Variable: Ket. Berbicara 

b. All requested variables entered. 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,817
a
 ,668 ,629 8,84020 

 

a. Predictors: (Constant), Faktor Eksternal, Faktor Internal 

b. Dependent Variable: Ket. Berbicara 

 

ANOVA
a
 

Model Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 2668,413 2 1334,207 17,073 ,000
b
 

Residual 1328,537 17 78,149   

Total 3996,950 19    
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a. Dependent Variable: Ket. Berbicara 

b. Predictors: (Constant), Faktor Eksternal, Faktor Internal 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -11,609 12,135  -,957 ,352 

Faktor Internal 1,485 ,676 ,358 2,196 ,042 

Faktor 

Eksternal 
1,830 ,521 ,573 3,509 ,003 

 

Coefficients
a
 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 

(Constant)   

Faktor Internal ,735 1,361 

Faktor Eksternal ,735 1,361 

 

a. Dependent Variable: Ket. Berbicara 

 

Collinearity Diagnostics
a
 

Model Dimension Eigenvalue Condition Variance Proportions 
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Index (Constant) Faktor 

Internal 

Faktor 

Eksternal 

1 

1 2,962 1,000 ,00 ,00 ,00 

2 ,024 11,178 ,39 ,04 ,87 

3 ,014 14,554 ,61 ,96 ,12 

 

a. Dependent Variable: Ket. Berbicara 

 

 

Residuals Statistics
a
 

 Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

N 

Predicted Value 38,1258 76,0830 54,5500 11,85086 20 

Std. Predicted Value -1,386 1,817 ,000 1,000 20 

Standard Error of 

Predicted Value 
2,213 5,308 3,338 ,783 20 

Adjusted Predicted 

Value 
36,8337 79,4662 54,4609 11,95969 20 

Residual -15,28701 15,44191 ,00000 8,36200 20 

Std. Residual -1,729 1,747 ,000 ,946 20 

Stud. Residual -1,951 1,804 ,004 1,023 20 

Deleted Residual -19,46624 16,47428 ,08909 9,80624 20 

Stud. Deleted Residual -2,149 1,947 -,012 1,071 20 

Mahal. Distance ,241 5,901 1,900 1,408 20 

Cook's Distance ,000 ,347 ,059 ,083 20 
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Centered Leverage 

Value 
,013 ,311 ,100 ,074 20 

 

a. Dependent Variable: Ket. Berbicara 

Charts 
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REGRESSION 

  /MISSING LISTWISE 

  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 

  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 

  /NOORIGIN 

  /DEPENDENT ABS_RES 

  /METHOD=ENTER X1 X2 

  /SCATTERPLOT=(*SRESID ,ABS_RES). 

Regression 

 

Notes 

Output Created 13-AUG-2020 19:17:25 

Comments  

Input 

Active Dataset DataSet5 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working 

Data File 
20 

Missing Value 

Handling 

Definition of Missing 

User-defined missing 

values are treated as 

missing. 

Cases Used 

Statistics are based on 

cases with no missing 

values for any variable 

used. 
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Syntax 

REGRESSION 

  /MISSING LISTWISE 

  /STATISTICS COEFF 

OUTS R ANOVA 

  /CRITERIA=PIN(.05) 

POUT(.10) 

  /NOORIGIN 

  /DEPENDENT 

ABS_RES 

  /METHOD=ENTER 

X1 X2 

  

/SCATTERPLOT=(*SR

ESID ,ABS_RES). 

Resources 

Processor Time 00:00:00,22 

Elapsed Time 00:00:00,31 

Memory Required 1684 bytes 

Additional Memory 

Required for Residual 

Plots 

232 bytes 

 

[DataSet5]  

 

Variables Entered/Removed
a
 

Model Variables 

Entered 

Variables 

Removed 

Method 

1 

Faktor 

Eksternal, 

Faktor 

Internal
b
 

. Enter 
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a. Dependent Variable: ABS_RES 

b. All requested variables entered. 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,136
a
 ,019 -,097 4,87796 

 

a. Predictors: (Constant), Faktor Eksternal, Faktor Internal 

b. Dependent Variable: ABS_RES 

 

ANOVA
a
 

Model Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 7,678 2 3,839 ,161 ,852
b
 

Residual 404,507 17 23,795   

Total 412,184 19    

 

a. Dependent Variable: ABS_RES 

b. Predictors: (Constant), Faktor Eksternal, Faktor Internal 

 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 9,816 6,696  1,466 ,161 
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Faktor Internal -,020 ,373 -,015 -,053 ,958 

Faktor 

Eksternal 
-,132 ,288 -,128 -,457 ,653 

 

a. Dependent Variable: ABS_RES 

 

Residuals Statistics
a
 

 Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

N 

Predicted Value 5,6562 7,5782 6,7689 ,63568 20 

Std. Predicted Value -1,750 1,273 ,000 1,000 20 

Standard Error of 

Predicted Value 
1,221 2,929 1,842 ,432 20 

Adjusted Predicted 

Value 
3,0233 7,8925 6,7929 1,17709 20 

Residual -5,71042 9,63081 ,00000 4,61409 20 

Std. Residual -1,171 1,974 ,000 ,946 20 

Stud. Residual -1,316 2,228 -,002 1,025 20 

Deleted Residual -7,22174 12,26372 -,02398 5,43575 20 

Stud. Deleted Residual -1,348 2,569 ,028 1,083 20 

Mahal. Distance ,241 5,901 1,900 1,408 20 

Cook's Distance ,000 ,452 ,061 ,100 20 

Centered Leverage 

Value 
,013 ,311 ,100 ,074 20 

 

a. Dependent Variable: ABS_RES 

 

NPAR TESTS 
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  /K-S(NORMAL)=RES_1 

  /MISSING ANALYSIS. 

 

NPar Tests 

 

Notes 

Output Created 13-AUG-2020 19:16:29 

Comments  

Input 

Active Dataset DataSet5 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working 

Data File 
20 

Missing Value 

Handling 

Definition of Missing 

User-defined missing 

values are treated as 

missing. 

Cases Used 

Statistics for each test 

are based on all cases 

with valid data for the 

variable(s) used in that 

test. 

Syntax 

NPAR TESTS 

  /K-

S(NORMAL)=RES_1 

  /MISSING 

ANALYSIS. 

Resources Processor Time 00:00:00,00 
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Elapsed Time 00:00:00,01 

Number of Cases 

Allowed
a
 

196608 

 

a. Based on availability of workspace memory. 

 

[DataSet5]  

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardiz

ed Residual 

N 20 

Normal Parameters
a,b

 

Mean 0E-7 

Std. 

Deviation 
8,36199646 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,203 

Positive ,111 

Negative -,203 

Kolmogorov-Smirnov Z ,907 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,383 

 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
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المدرسة الثانوية اإلنتصار نتائج المقابالت مع معلمي اللغة العربية في  .2
 ماترام. 

ثردى  رماماث ةالى يهنر  تأثَتكنوت اثعيايل اثرداخلة  واخلنرجة  ديرن أن   ىل  (1
 .م اثلغ  اثعبية ةاثطماب ي تعل

ثردى اثطماب  مرمااث ةالى يهنر تأثَت ين ىي اثعيايل اثرداخلة  واخلنرجة  اثيت  (2
 ؟ م اثلغ  اثعبية ةي تعل

 ؟  م اثلغ  اثعبية سثردةهم ي تعل رماماث ةىل ديرن ثلطماب حتسُت يهنر  (3
 

 المدرسة الثانوية اإلنتصار ماترام.بية في الطالب نتائج المقابالت مع  .3
 رماماث ةالى يهنر  تأثَتكنوت اثعيايل اثرداخلة  واخلنرجة  ديرن أن   ىل  (1

 .م اثلغ  اثعبية ةلثردى اثطماب ي تع
ثردى اثطماب  رماماث ةالى يهنر تأثَت ين ىي اثعيايل اثرداخلة  واخلنرجة  اثيت  (2

 ؟ م اثلغ  اثعبية ةي تعل
 ؟ م اثلغ  اثعبية سثردةهم ي تعل رماماث ةىل ديرن ثلطماب حتسُت يهنر  (3
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