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Abstract
This research was aimed to identify the relation between classroom classification
based on the cognitive level and students’ achievement in learning Arabic language.
The method used in this research was quantitative using the samples all the 8th grade
of MTsN 2 Jagakarsa, 50 students academic year 2012/2013. The research found that
there was no relationship between classifying students based on their cognitive level
and their achievement in Arabic language with the value (-0,130). This value is
between (0,00 – 0,20) meaning that there is no correlation between those two
variables. It means that the alternative hypothesis (Ha) was rejected and the null
hypothesis (Ho) was accepted or there was no relationship between the variables.
Keywords: classroom classification, students’ achievement, Arabic language learning
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan antara pengklasifikasian
kelas menurut tingkat kognitif dengan prestasi siswa dalam pembelajaran bahasa Arab.
Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan menggunakan sampel siswa-siswi kelas VIII
MTsN 2 Jagakarsa berjumlah 50 orang Tahun Pelajaran 2012/2013. Hasil Penelitian
menerangkan bahwa tidak terdapat hubungan antara pengklasifikasian kelas menurut
tingkat kognitif dengan prestasi siswa dalam pembelajaran bahasa Arab dengan nilai
(-0,130). Nilai ini terletak di antara nilai (0,00 - 0,20) yang menunjukkan bahwa tidak
terdapat hubungan antara kedua variable tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa
hipotesis alternatif (Ha) ditolak sedangkan hipotesis nol (Ho) diterima atau tidak
terdapat hubungan antara pengklasifikasian kelas siswa dengan prestasi siswa.
Kata Kunci: pengklasifikasian kelas, prestasi siswa, pembelajaran bahasa Arab
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المقدمة
من ادلشاكل يف التعليم فروق فردية بني الطالب إىل جانب ادلشاكل األخرى .اختلف التالميذ بعضهم من بعض يف
الذكاء واجلسم واالقتصاد والرغبة وادليول وغريىا .أطفال ادلرحلة الواحدة خيتلفون فيما بينهم اختالفا كبريا يف احلالة
اجلسمية ،ويف االستعداد العقلي ،ويف األمزجة والطباع (حافظ وآخران .)6; :6>:; ،كما اختلف كل الشخص عن
اآلخرين ألن لو خصائصو ادلميزة وألنو دير خبربات يف ادلنزل وادلدرسة واجملتمع ذلا خصائصها وشليزاهتا ،ومن مث يكتسب
عادات واذبهات ومفاىيم متيزه عن غريه من الناس (الشيخ.)68 :6>=> ،
ىذه الفروق الفردية ديكن مالحظتها بني تالميذ الصف الواحد ،فنجد بينهم الصحيح البنية والضعيف وصلد النابو
الذكي والغيب ادلختلف وصلد الوادع اذلادئ واحلاد الطباع وصلد النشيط الدائب احلركة واخلامل ادلتكاسل (حافظ وآخران،
; .)6; :6>:وىذه ادلشكلة يواجهها ادلدرسون يف كل مكان ،وعليهم حلها للحصول على األىداف التعليمية.
ومن أسس صلاح التعليم األساس الفردي حيث على كل مدرس أن يقدم مادة التعليم حسب الصفات وادليول
والقدرة لدى كل تلميذ .وعليهم تفريق التالميذ إىل الصفوف يف ادلواد ادلعينة(Tim Didaktik, 30) .
ومن جانب آخر ىناك األساس االجتماعي حيث يؤثر زمالء التالميذ يف صلاحهم .وحيدث يف كل مكان دبا يف
ذلك الصف التواصل االجتماعي الذي يتمكن أن ينمي شخصية التالميذ .فينبغي أن يكون التواصل االجتماعي بني
التالميذ يف الصف الدراسي(Tim Didaktik, 32) .
التعلم يف احلقيقة ىو التواصل بني الفرد والبيئة .ويف ىذا التواصل ديكن للبيئة أن تؤثر الفرد إجيابيا أو سلبيا .ىذا
يدل على أن البيئة عامل مهم يف العملية التعليمية (Hamalik, 2005: 194; Albantani, 2014: 139-140; Abdul
) ،Wahab, 2015: 72-73دبا يف ذلك الصف الدراسي .لذلك يؤثر الصف الدراسي التالميذ كثريا ألن التالميذ
يتواصلون مع الغري فيو يف وقت كثري.
ما زال كثري من ادلدرسني يف العصر احلاضر يعلمون التالميذ باتباع ادلنهج التقليدي حيث تكون وظيفة ادلعلم يف ظل
ىذا ادلنهج ىي نقل ادلعلومات اليت وردت يف الكتب ادلدرسية إىل أذىان التالميذ( .دمياطي .)> :700< ،وىذا ادلنهج
التقليدي مل يقدر أن جيعل مجيع التالميذ يف الصف يسيطرون على الدرس ،السيما أن التالميذ ضعفاء القدرة .باإلضافة
إىل ذلك فإن التالميذ أقوياء القدرة مل حيصلوا على خدمة التعلم ادلثلى
) .87وىذه ادلشكلة يسببها ادلنهج التقليدي الذي مل يراع الفروق الفردية .يقدم ادلعلمون نفس ادلادة بالطريقة الواحدة
على مجيع التالميذ إما ذكيا أو غبيا أو متوسطا.
ومن زلاوالت ادلدارس حلل ىذه ادلشكلة تقسيم الصف الدراسي على الشكل ادلتجانسي .وىذا ما يعرف دبصطلح
(Nurdin, 2005: 4; Albantani, 2013: 86-

ذبميع متجانس ( )ability groupingحيث تصنف معظم ادلدارس يف إندونيسيا تالميذىا على ىذا الشكل .تصنف
ادلدرسة التالميذ الذين لديهم قدرة متساوية أو متقاربة يف نفس الصف .واذلدف من تقسيم الصف الدراسي على ىذا
الشكل لتسهل العملية التعليمية واحلصول على اذلدف التعليمي.
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إىل جانب ذلك اقرتح معظم الباحث ني يف ىذا العصر ترك تقسيم الصف الدراسي على ىذا الشكل حيث يؤثر تأثريا
سلبيا يف العملية التعليمية .منها ىذا التقسيم سيكون ومسا للتالميذ خاصة للتالميذ يف الصف األدىن .وىذا ديثل حكما
مبكرا للتالميذ مع أن ىذا التقدير مل يكن صحيحا كلو .ومن ادلمكن ىذا الوسم يكون تنبؤا واقعا (self fulfilling
) .propechyوتفقد رغبة التالميذ يف الصف األدىن يف التعلم وجيعلهم كساىل.
قال جون ديوي ) (John Deweyإن ادلدرسة رلتمع مصغر فينبغي أن يكون التالميذ متعدد الذكاء يف نفس الصف
ليكون التعاون بينهم فيو .ورأى سكوت جوردون ) (Scott Gordonيف كتابو history and philosophy of social
 scienceأن الناس يف احلقيقة يسرون أن جيتمعوا مع من يتساويهم وجيتنبوا من يتفارقهم ،وىذه الظاىرة تفقد فرصتهم
لتنمية األفكار واخلربات(Lie, 2002: 39-41) .
وقال سويانطو ) (Suyantoمدير اجلامعة احلكومية جوغجاكرتا إن تصنيف التالميذ ادلتجانسني يف نفس الصف
ليس لو أساس  ،إىل جانب التالميذ يف الصف األدىن ال يرغبون يف التعلم ،من خواطر التالميذ يف الصف األعلى لديهم
الذكاء الذىين فحسب ،وليس لديهم الذكاء العاطفي والذكاء الديين .مع أن اهلل قد خلق الناس مزودا بالذكاء الذىين
والذكاء العاطفي والذكاء الديين ) .(Ginanjar dan Mukri, 2009: 11والبد ذلم أن يفيدوا كلها ليكونوا سعداء يف الدنيا
واألخرية.
واحملاولة األخرى اليت تقوم هبا ادلدرسة حلل ىذه ادلشكلة تقسيم الصف الدراسي إىل الصف للمتفوقني والصف
للعادبني .جيتمع التالميذ األذكياء يف الصف للمتفوقني وغريىم يف الصف للعادبني .وىذا التقسيم يشبو التقسيم
ادلتجانسي.
وإن ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية جاغاكرسا إحدى ادلدارس اليت يتعلم فيها التالميذ اللغة العريبة إىل جانب
الدروس األخرى .ولكن من اآلسف أن معظم تالميذىا ليس لديهم الرغبة يف تعلم اللغة العربية ويستصعبون هبا .ومن
ادلمكن تسببها كيفية تقسيم الصف الدراسي يف ىذه ادلدرسة حيث قامت ادلدرسة بتقسيم التالميذ إىل الصف للمتفوقني
والصف للعادبني إىل جانب العوامل األخرى ،ألن الصف الدراسي ىو البيئة يف العملية التعليمية وديثل عامال مهما فيها.
ومن مواد اللغة العربية اليت يتعلمها التالميذ يف ىذه ادلدرسة ىي اجلملتني االمسية والفعلية .تلعب ىذه ادلادة دورا
ىاما لدى متعلميها ألهنا تشتمل على ادلواد األخرى ادلعروفة بادلهارات اللغوية األربع وتعني يف الرتاكب الصحيحة .فال
يستطيع أحد قراءة النصوص العربية وفهمها إال بفهم ىاتني اجلملتني ،وكذلك باالستماع والتعبري عما يف أفكاره شفويا
أوخطيا .وفيما بعد خيص الباحثان حبثهما يف اجلملة االمسية ألن التالميذ قد تعلموىا ومل يتعلموا اجلملة الفعلية يف حني
يقومان بالبحث نظرا إىل ادلواد يف الكتاب ادلدرسي.
بناء على ربديد ادلشكال ت ادلذكورة ،يقدم الباحثان صياغتها حول تقسيم الصف الدراسي يف ادلدرسة ادلتوسطة
اإلسالمية احلكومية االثنني جاغاكرسا ،وتقسيم الصف الدراسي ليكون أحسن األشكال ،والعالقة بني تقسيم الصف
الدراسي وإصلاز التالميذ ىف تعلم اللغة العربية.
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مناهج البحث
ىذا البحث حبث كمي وىو البحث لتثبيت قبول الفرضية ورفضها .ويعتمد على مجع البيانات ومعاجلتها وربليلها
وتفسري الدرجات بناء على التحليل اإلحصائي ) .(Chaer, 2007: 11وأما ادلتبع فيو فهو ادلنهج االرتباطي حيث توجد
عالقة ارتباطية فيو بني ادلتغريين ) ،(Arikunto, 2007: 247فادلتغري األول ىو تقسيم الصف الدراسي ،وادلتغري الثاين إصلاز
التالميذ يف اللغة العربية.
أما رلتمع الدراسة يف ىذا البحث فهو تالميذ الصف الثامن يف ادلدرسة للسنة الدراسية  7068/7067وعددىم
 770تلميذا حيث يتكون من <= تلميذا من الصفني للمتفوقني  688تلميذا من ثالثة الصفوف للعادين .وأخذ
الباحثان العينة بطريقة ادلعاينة اذلادفية ) (purposive samplingحيث تؤخذ العينة باالعتبار ومراعاة إىل ادلعايري
ادلعيىنة ) (Arikunto, 2007: 97وعددىا  :0تلميذا من الصف للمتفوقني و :0تلميذا من الصف للعادبني.
تحليل البيانات وتفسيرها

يقوم الباحثان ىف معاجلة البيانات بالتحليل الوصفى والتحليل االرتباطى .فالتحليل الوصفى دلعرفة تقسيم الصف

الدراسى يف ادلدرسة وإصلاز التالميذ فيها ،والتحليل االرتباطى دلعرفة العالقة بني تقسيم الصف الدراسى يف ادلدرسة وإصلاز
التالميذ فيها.
كما يقومان بتوزيع االستفتاءات على تالميذ ىذه ادلدرسة .وتشمل ىذه االستفاءات استجابة التالميذ عن تقسيم
لكل سؤال مخس أجوبة اختيارية.
الصف الدراسي و ّ
تتكون من عشرين سؤاال و ّ
الجدول األول

جدول درجات االستفتاءات عن تقسيم الصف الدراسي
الرقم

السؤال اإليجابي

الدرجة

السؤال السلبي

الدرجة

6

موافق جدا

:

موافق جدا

6

7

موافق

9

موافق

7

8

معتدل

8

معتدل

8

9

غري موافق

7

غري موافق

9

:

غري موافق جدا

6

غري موافق جدا

:

وأما االختبار الشخصي فيأيت على االختبار التحريري ويتكون ىذا االختبار من عشرة أسئلة.
الجدول الثاني
جدول معايير درجة إنجاز التالميذ
التقدير

الدرجة

600 – >0

شلتاز
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=> – =0

جيد جدا

<> – <0

جيد

;> – ;0

حسن

:> – :0

مقبول

9> – 0

راسب

ويستخدم الباحثان يف ربليل البيانات بقاعدة العالقة االرتباطية:



N  xy -  x  y 



  x  N  y 2   y 

2

2

2

N x

rxy 

االيضاح :
Rxy
N

 :معامل االرتباط

 :رلموع البيانات

∑x
∑y
∑xy
X2

 :رلموع الدرجة x
 :رلموع الدرجة y
 :رلموع حاصل ضرب xy
 :رلموع مربعات القيم X

Y2
X
Y

 :رلموع مربعات القيم Y
 :متغري البيانات عن تقسيم الصف الدراسي
 :متغري البيانات عن إصلاز التالميذ )(Sudjiono, 2008: 206
الجدول الثالث
جدول العالقة االرتباطية
الرقم

درجة عالقة نتيجة

التفسري

6

0،00-0،70

عدم العالقة

7

0،70-0،90

عالقة ضعيفة

8

0،90-0،<0

عالقة متوسطة

9

0،<0-0،>0

عالقة قوية

:

0،>0-0،600

عالقة قوية جدا
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فرضية البحث
يقدم الباحثان يف ىذا البحث فرضيتني :
 .1الفرضية الصفرية (: )Ho
ليست ىناك عالقة بني تقسيم الصف الدراسى يف ادلدرسة وإصلاز التالميذ فيها.
 .2الفرضية البديلة (: )Ha
ىناك عالقة بني تقسيم الصف الدراسى يف ادلدرسة وإصلاز التالميذ فيها.
وصف البيانات

نال الباحثان من ادلقابلة الشخصية أن معلومات أمهها الفرق بني الصف للمتفوقني والصف للعادين يبدو يف حالة

الصف .التعليم يف الصف للمتفوقني أسهل من التعليم يف الصف للعادبني .يسهل للمدرس يف تكييف الصف للمتفوقني
نسبة إىل الصف للعادبني .ويقدم ادلدرس ادلادة أسرع من تقدديها يف الصف للعادين ألن تالميذ الصف للمتفوقني أكثر
من تالميذ الصف للعادين انضباطا وغرية وجدية يف التعلم ومعظمهم التالميذ األذكياء .ولكن يوجد التالميذ األذكياء يف
الصف للعادين أيضا ولكن الصف للعادي ن يصعب للمدرس يف تكييفو بسبب بعض التالميذ فيو وينبغي لو اىتمامهم
مجيعا.
ومن األىداف من تقسيم الصف الدراسي إىل الصف للمتفوقني والصف للعادين ىي إنتاج التالميذ ادلرتفعني يف
اإلصلاز ويسهل للمدرسة يف تعيني التالميذ الذين يشاركون يف مسابقة ما .وقال ادلدرس ىذا التقسيم يفيده يف استعداد
التعليم يف الصف للمتفوقني والصف للعادين باختالف االستعداد ألن حالة الصفني سلتلفان وربتاج إىل االستعداد
ادلختلف وادلعاملة ادلختلفة.
ونال الباحثان البيانات عن العالقة بني تقسيم الصف الدراسي وإصلاز تالميذ الصف الثامن يف بتوزيع االستفتاءات
واإلختبارات الشخصية.
وشكل االستفتاءات اليت يوزعها الباحثان على التالميذ ىي البيانات عن تقسيم الصف الدراسي ،واالستفتاءات
تتكون من  70سؤاال ولكل سؤال مخسة أجوبة اختبارية .والسؤال يتكون من دافع التالميذ يف الصف الدراسي وأثر بيئة
الصف الدراسي يف التعلم وادلدة اليت حيتاج إليو ادلدرس يف التعليم.
واالختبارات اليت يوزعها الباحثان ىي االختبارات عن تراكيب اجلملة االمسية  .وىذه االختبارات تتكون من 60
أسئلة.
يأخذ الباحثان  600تلميذا للعينة حيث تتكون من  :0تلميذا يف الصف للمتفوقني و :0تلميذا يف الصف
للعادبني باستخدام التحليل الوصفي بقاعدة " "Distribusi Presentasiوىو ما يلي :
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 )1أتعلم في هذا الصف مريحا
من اجلدول يتضح أن  60%منهم موافقون جدا بأهنم يتعلمون يف صفوفهم مرحيني ،و 97%منهم موافقون،
و 87%منهم ال تتم ادلوافقة ،و 6:%غري موافقني و 6%غري موافق للغاية بأنو يف صفو مريح .ويعين ذلك أن ما يؤدي
إىل ىذه احلالة ىو الزمالء والتسهيالت يف الصف.
 )2أتواصل بزمالئي في نفس الصف تواصال جيدا

من اجلدول يتضح أن  88%موافقون جدا بأهنم يتواصلون بزمالئهم يف نفس الصف تواصال جيدا ،و 9>%منهم
موافقون ،و 6;%ال تتم ادلوافقة ،و 7%غري موافقني .ويعين ذلك أن التالميذ يفرحون عند التعلم بزمالئهم يف نفس
الصف.

 )3اهتمام المدرس عند تعليم اللغة العربية في هذا الصف كبير
من اجلدول يتضح أن  77%موافقون جدا أن اىتمام ادلدرس عند تعليم اللغة العربية يف صفهم كبري ،و98%
منهم موافقون ،و 79%منهم ال تتم ادلوافقة ،و 70%غري موافقني ،و 6%منهم غري موافق للغاية .يرى الباحثان من
اجلدول أن بعض التالميذ مل يشعروا اىتمام ادلدرس يف صفهم ،وىم حيتاجون إليو.
 )4يهتم المدرس بقدرتي على تعلم اللغة العربية
يتضح أن  7>%موافقون جدا أن ادلدرس يهتم بقدرهتم يف تعلم اللغة العربية ،و 9;%منهم موافقون ،و6<%
منهم ال تتم ادلوافقة ،و <%منهم غري موافقني ،و 6%منهم غري موافق للغاية .ويعين ذلك أن بعض التالميذ يظنون أن
ادلدرس ال يهتم هبم عند العملية التعليمية وسببو سكوهتم يف التعلم.
 )5المدرس ال يفرق بين تالميذ الصف للعادبين وتالميذ الصف للمتفوقين
يتضح أن  96%موافقون جدا أن ادلدرس اليفرق بني تالميذ الصف للعادين والصف للمتفوقني ،و 88%منهم
موافقون ،و 60%منهم ال تتم ادلوافقة ،و 60%منهم غري موافقني ،و ;%منهم غري موافقني للغاية .ويعين ذلك أن
ادلدرس ال يفرق بني الصف للمتفوقني والصف للعادين ويظن التالميذ حبسن الظن للمدرسني إال قليال منهم.
 )6أوافق بتقسيم الصف الدراسي إلى الصف للمتفوقين والصف للعادين

يتضح أن  86%موافقون جدا بتقسيم الصف الدراسي إىل الصف للمتفوقني والصف للعادبني ،و 88%منهم
موافقون ،و 77%منهم ال تتم ادلوافقة ،و ;%منهم غري موافقني ،و =%منهم غري موافقني للغاية .ويعين ذلك أن
بعض التالميذ ال يوافقون ىذا التقسيم ومن أسباب ذلك تعيني التالميذ يف الصف للمتفوقني والصف للعادين ويوجد
تلميذ الصف للعادين أمهر من تلميذ الصف للمتفوقني.

 )7أحب أن أتعلم مع متقاربي الذكاء في نفس الصف

يتضح أن  78%موافقون جدا بأهنم حيبون أن يتعلموا مع متقاربيهم يف الذكاء يف نفس الصف ،و  8;%منهم

موافقون ،و  86%منهم ال تتم ادلوافقة ،و  ;%منهم غري موافقني ،و  9%منهم غري موافقني للغاية .ويعين ذلك أن
معظم التالميذ حيبون أن جيتمعوا مع متقاربيهم يف الذكاء.
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 )8أريد أن أتعلم مع زمالئي في نفس الصف في المستوى السابق
جدا بأهنم يريدون أن يتعلم مع زمالئهم يف نفس الصف يف ادلستوى السابق ،و7:%
يتضح أن  99%موافقون ً
منهم موافقون ،و 6=%منهم ال تتم ادلوافقة ،و 67%منهم غري موافقني ،و 6%منهم غري موافق للغاية .ويعين ذلك أن
التالميذ يتواصلون تواصال جيدا مع زمالئهم يف نفس الصف فرييدون أن يتعلموا مع زمالئهم يف مستوى السابق.
 )9أتأثر بكيفية تعلم زمالئي في نفس الصف

جدا أهنم يتأثرون بكيفية تعلم زمالئهم يف نفس الصف ،و 9>%منهم موافقون ،و7:%
يتضح أن  67%موافقون ً
منهم ال تتم ادلوافقة ،و 68%منهم غري موافقني ،و 6%منهم غري موافق للغاية .ويعين ذلك أن بعض التالميذ اليؤثرىم
زمالئهم يف التعلم.

 )11أتعلم في فرقة التعلم مع زمالئي في نفس الصف في كثير الوقت
جدا بأهنم يتعلمون يف فرقة التعلم مع زمالئهم يف نفس الصف يف كثري الوقت ،و 9:%منهم
أن  6>%موافقون ً

موافقون ،و 78%منهم ال تتم ادلوافقة ،و 68%منهم غري موافقني .ويعين ذلك أن بعض التالميذ يتعلمون يف فرقة التعلم
نادرة.
 )11يساعدني زمالئي في نفس الصف في تعلم اللغة العربية
جدا أن زمالئهم يساعدوهنم يف تعلم اللغة العربية ،و 8<%منهم موافقون ،و6=%
يتضح أن  89%موافقون ً
منهم ال تتم ادلوافقة ،و =%منهم غري موافقني ،و 8%منهم غري موافقني للغاية .ويعين ذلك أن معظم التالميذ
يساعدون زمالئهم يف التعلم.
 )12غيرتي في تعلم اللغة العربية تزيد عندما أرى غيرة زمالئي في نفس الصف تزيد
يتضح أن  :9%موافقون جدا أن غريهتم يف تعلم اللغة العربية تزيد عندما يرون غرية زمالئهم يف نفس الصف
تزيد ،و 8;%منهم موافقون ،و >%منهم ال تتم ادلوافقة ،و 6%منهم غري موافق .ويعين ذلك أن ذبميع التلميذ العادي
مع التلميذ الذكي يساعده يف التعلم.
 )13أصبح متكاسال عندما أرى زمالئي يتكاسلون في التعلم

يتضح أن  6:%موافقون جدا أهنم يصبحون متكاسلني عندما يرون زمالئهم يتكاسلون يف التعلم ،و6=%
موافقون ،و 77%ال تتم ادلوافقة ،و 89%منهم غري موافقني ،و 66%منهم غري موافقني للغاية .ويعين ذلك أن التلميذ
النشيط مل يصبح متكاسال عند ما جيتمع مع ادلتكاسل.

 )14الصف للمتفوقين يزيد غيرة تالميذه في التعلم وال تزال غيرة تالميذ الصف للعادبين

يتضح أن  99%موافقون جدا أن الصف للمتفوقني يزيد غرية تالميذه يف التعلم وال تزال غرية تالميذ الصف
للعادين  ،و 97%منهم موافقون ،و 60%منهم ال تتم ادلوافقة ،و 9%منهم غري موافقني .ويعين ذلك أن التالميذ ال
ينقص اجتهادىم يف التعلم يف صف ما.
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 )15تالميذ الصف للمتفوقين يستحيون إن كان إنجازهم أدنى من إنجاز تالميذ الصف للعادبين ،وتالميذ
الصف للعادبين يريدون للغاية أن يكون إنجازهم أعلى من تالميذ الصف للمتفوقين

يتضح أن  =<%موافقون جدا أن تالميذ الصف للمتفوقني يستحيون إن كان إصلازىم أدىن من إصلاز تالميذ الصف
للعادين ،وتالميذ الصف للعادين يريدون للغاية أن يكون إصلازىم أعلى من تالميذ الصف للمتفوقني ،و >%منهم
موافقون ،و 8%منهم ال تتم ادلوافقة .ويعين ذلك أن التالميذ يريدون أن ينجزوا إصلازا كبريا يف صف ما.
 )16أستحيي وأتفاهم إن لم أفهم الدرس وقد فهم اآلخرون

يتضح أن  >%موافقون جدا أهنم يستحيون ويتفامهون إن مل يفهموا الدرس وقد فهم اآلخرون ،و 67%منهم

موافقون ،و 79%منهم ال تتم ادلوافقة ،و 88%منهم غري موافقني ،و 77%منهم غري موافقني للغاية .ويعين ذلك أن
معظم التالميذ ال يستحيون دبا مل يفهموا من الدرس ويسألونو إىل ادلدرس.
كرر تقديم المادة بسبب ثمة تلميذ لم يفهمها
 )17أشعر بالملل إن ّ

يتضح أن  69%موافقون جدا أهنم يشعرون بادللل إن تقدًن ادلادة بسبب مثة تلميذ مل يفهمها  ،و  7;%منهم
موافقون ،و  7<%منهم ال تتم ادلوافقة ،و  7;%منهم غري موافقني ،و  6<%منهم غري موافقني للغاية .ويعين ذلك
أن معظم التالميذ اليسعرون بادللل عند تكرير ادلادة اليت فهموىا ،وىذا يفيد ذلم لتقرير ادلادة.

 )18يقدم المدرس المادة في وقت مناسب

جدا أن ادلدرس يقدم يف وقت مناسب ،و 9;%منهم موافقون ،و 6>%منهم ال تتم
يتضح أن  7>%موافقون ً
ادلوافقة ،و ;%منهم غري موافقني .ويعين ذلك أن ادلدرس يعلم تالميذه يف وقت متوسط.

 )19ال يستمر المدرس مادة اللغة العربية إال بعد أن يفهمها جميع التالميذ
يتضح أن  8<%موافقون جدا أن ادلدرس ال يستمر مادة اللغة العربية إال بعد أن يفهمها مجيع التالميذ ،و 90%
منهم موافقون ،و  >%منهم ال تتم ادلوافقة ،و  67%منهم غري موافقني ،و  7%منهم غري موافقني للغاية .ويعين ذلك
أن بعض التالميذ مل يفهموا ادلادة اليت تعلموىا.
 )21يهتم المدرس جميع التالميذ عندما يعلم اللغة العربية

يتضح لنا أن  97%موافقون جدا أن ادلدرس يهتم مجيع التالميذ عندما يعلم اللغة العربية ،و 98%منهم موافقون،
و 76%منهم ال تتم ادلوافقة ،و 9%منهم غري موافقني .ويعين ذلك أن ادلدرس يهتم بتالميذه يف العملية التعليمية.
قام الباحثان بإجراء درجة االستفتاءات عن تقسيم الصف الدراسي يف ادلدرسة ودرجة االختبارات الشخصية.
كانت نتيجة االستفتاءات " "<:<0ونتيجة االختبارات الشخصية ".";=80
ودلعرفة درجة ادلتوسطة من نتيجة االستفتاءات عن تقسيم الصف الدراسي يف ادلدرسة ونتيجة إصلازىم يف تعلم اللغة
العربية .وذلك باستخدام القاعدة التالية :
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6830
100
 68,3

M 

ويف ضوء ىذه القاعدة يتضح أن تقدير إصلاز التالميذ ىف تعلم اللغة العربية ىو حسن وتلك الدرجة ىي ;=.80
حيث تقع بني .<0-;0
تحليل البيانات

بعد احلصول على درجة االستفتاءات وإصلاز التالميذ قام الباحثان بتحليل البيانات دلعرفة العالقة بينهما ،باستخدام

التحليل االرتباطي بقاعدة
وقبل التحليل ،مت إدخال تقديرين سابقني (تقدير االستفتاءات عن تقسيم الصف الدراسي وإصلازىم) إىل اجلدول
ادلتضمن رلجوع البيانات ،رلموع درجة االستفتاءات عن تقسيم الصف الدراسي ( ،)Xرلموع إصلاز التالميذ (،)Y
"."Correlation Product Moment

ورلموع حاصل ضرب ( ،)XYورلموع مربعات درجة االستفتاءات ( ،)X²ورلموع مربعات اإلصلاز ( .)Y²التلميذ 6
إىل التلميذ  :0ىم التالميذ يف الصف للمتفوقني وأما التلميذ  :6إىل التلميذ  600فهم التالميذ يف الصف للعادبني.
) N  XY  ( X )(Y

} {N  X 2  ( X ) 2 }{N Y 2  ( Y ) 2
)100.515310  (7570).(6830
) (100.578892)  (7570) 2 ).(100.496100)  (6830) 2
51531000  51703100

)(57889200  57304900).(49610000  46648900
 172100

584300.2961100
 172100

rxy 
rxy 

rxy 

rxy 
rxy 

1730170730000
 172100
rxy 
1315359,54
rxy  0,130

من حساب العالقة بني تقسيم الصف الدراسي وإصلاز التالميذ ،يعرف أن  rاحلساب لعالقة ادلعاملني السابقني
تبلغ.-0،680
تفسير البيانات

وديكن تفسري نتيجة  rxyبقاعدة درجة العالقة االرتباطية (Sudjiono, 2008: 206) .انطالقا من النتيجة السابقة
أن نتيجة ادلعامل االرتباطية بني تقسيم الصف الدراسي وإصلاز التالميذ ( ،)-0،680تقع بني  0،70-0،00وانطالقا
من ذلك يستنبط الباحثان أن ما بني ادلتغريين"عدم العالقة" ،وىناك عالمة سلبية ( )-وىذه يسمى بالعالقة السلبية.
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واعتمادا على الفرضية ادلتقدمة ،ديكن ادلقارنة بني

”“ro

اليت عرفها الباحثان باحلسابية

و""rxy

( (Product Momentبعد البحث عن درجة احلرية  .dfوتتضح ىذه احلسابية اإليضاحية كاآليت :
Df = N - Nr

اإليضاح :
 : Dfدرجة احلرية
: Nزلموع البيانات
 : Nrرلموع ادلتغريات
>= =7-600
من احلساب السابق وصل الباحثان إىل أن  ،>= =dfوكانت نتيجة يف مستوى  %:ىي  ،0،6>: :ويف
مستوى  %6ىي  .0،7:9 :ىذه يدل على أن نتيجة  roأقل من  .rtنتيجة  -0،680 roونتيجة  Nيف مستوى %:
ىي  ،0،6>::ويف مستوى  %6ىي  .0،7:9 :ومعناىا أن درجة  roأقل من  .rtفالفرضية البديلة ) (Haمردودة
والفرضية األصلية ) (Hoمقبولة .ومن البيانات السابقة ،يلخص الباحثان أنو ليست ىناك العالقة بني تقسيم الصف
الدراسي وإصلاز التالميذ.
الخالصة

توصل البحث إىل اخلالصة اآلتية )6 :يتم تقسيم الصف الدراسي يف ىذه ادلدرسة على أساس التقسيم إىل الصف
ّ

للمتفوقني والصف للعادبني ويف تعيني التالميذ يف صف ادلتفوقني تنظر ادلدرسة إىل إصلاز التالميذ واستعداد والديهم)7 .
يتم تقسيم الصف الدراسي يف أحسن األشكال بالتقسيم غري ادلتجانس حيث جيتمع يف نفس الصف التالميذ متعددو
الذكاء )8 .ال توجد العالقة بني تقسيم الصف الدراسي وإصلاز التالميذ حيث كانت الدرجة االرتباطية بني ادلتغريين
 -0،680اليت تقع بني  0،70-0،00فهذا يدل على عدم العالقة بني متغريين][ .
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