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الباب الرابع
ختتامالا

اخلالصة.أ
خرية من كتابة البحث اجلامعي،كان هذه الباب هواخلطوة األ

:ملخص البحث من األبواب السابقة فهو كمايلى 
ومدرسة الثانوية والعالية ضة األطفال أن معيار األكادميى ىف تربية رو.1

ميلك معيار األكادميى التربوي على األقل دبلوما رابع أو ملقب بعامل 
درسة الثانوية والعالية أو علم النفس ولنيله املىف تربية روضة األطفال و

وملعيار كفاءة املدرس ىف تربية روضة األطفال .من املادة احملققة
كفاءة التربوية والشخصية واالحترافية الة هى درسة الثانوية والعالياملو

واالجتماعية، ولكن من املالحظة أيضا عرفت الباحثة أن نصف من 
ومن. درسة الثانوية احلكومية بسورابايااملىف مدرسني اللغة العربية 

معيار املؤهل األكادميى وكفاءة املدرس اللغة عناملالحظةنتيجة 
واحلاصل هى ناقصةحلكومية بسورابايا العربية ىف املرحلة الثانويةا

الباحثة فتدور اوضعتهوربت الباحثة املعيار توتلك القيمة اع53%
.ناقصةتدل على درجة فعي%55-%40حول 

احلكومية بسورابايا مل اللغة العربية ىف املرحلة الثانويةواومدرس.2
ا واسالميا ريقة تدريس اجابيا وابتكاريا وفعاليا وجذّبيطيستعملوا

)PAKEMI ( والتعلم والتعليم القريين)CTL( واحد وىف تعليمهم وهناك
يف (RPP)مل يصنع خمطّط تنفيذ التد ريس اللغة العربية يمن مدرس
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احلقيقة ينتغى على املدرس ملخطّط تنفيذ التدريس قبل التعليم، ويف
د يقرر قالتعليم ولو مل يستطيع أن يقدر احترافية املدرس به بل هو 

نتيجة املالحظة عن احترافية على قسم  الدينية ولكن ذلك ومن 
ناقصةاملدرسني اللغة العربية ىف املرحلة الثانويةاحلكومية بسورابايا 

وتلك القيمة اعربت الباحثة املعيار وضعته الباحثة % 46واحلاصل هى 
.تدل على درجة ناقصةوهي%55-%40فتدور حول 

واحلاصل اإلحصائى 0،734هى roمن جدول الرقم أو rxyأن القيمة .3
rxy(Product Moment)وأما قيمة النفد من 8= من درجة اإلستقالل هو 

ومبستوى 0،632% = 5مبستوى الداللة xyrفهى من جدول الرقم 
،ومن )rt)ro>rtأكرب منroن ومن ذلك يعىن أ0،765% = 1الداللة 

مقبولة والفرضية الصفرية )Ha(هذا احلال يدل على أن الفرضية البدلية 
)Ho( مردودة،فتخلص الباحثة أن الفرضية البدلية)Ha( الىت تدل على
سنة 16قانون وزارة التربية الوطىن رقم االجرائى عنجودو

احترافية بوعن معيار املؤهل األكادميى وكفاءة املدرس 2007
.املدرسني اللغة العربية ىف املرحلة الثانوية احلكومية بسورابايا مقبولة

وبعدما نطرنا اللوحة عرف أن احلاصل اإلحصائى من تفسري املستوى 
وتقع بني 734،0وهو)Interpretasi Product Moment(اإلهتمامية 

yومتغريxوهذا مبعىن أن درجة الفعال بني متغري0،60-0،799

.القوية
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اإلقتراحات.ب
رسلرئيس املد.1

درس اللغة العربية مويوجب على شعلى رئيس املدرسة أن يفت
.بإصناع خمطّط تنفيذ التدريس قبل التعليم

ملدرس اللغة العربية .2
بيا اتدريس اجابيا وابتكاريا وفعاليا وجذّستعمال طريقةابلهينبغى 

لكى اليشعر ) CTL(والتعليم القريين والتعلم) PAKEMI(سالميا إو
.باملللالطالب 

ودروس لطالب أن يبذّلوا جهدهم ونشاطهم ىف دروسهم عامةلينبغى .3
اللغة العربية مآدة حمبوبة، وعليهم أن اللغة العربية خاصة،وجيعلون مآدة

. يطيعوا أساتيذهم ألن فيها منفعة العلوم


