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۞س ع ي هَس و ف َُيرىَ  
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Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah 

diusahakannya ۞ dan sesungguhnya usahanya itu kelak 

akan diperlihatkan kepadanya.1 

 

(٩۳)السورةَالّنجمَ:َ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلهداء

: هذا البحث العلمي لمن يلي  

                                                             
1 Qur’an Surat Anjm (39), Quranidea, hal 527. 
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ولوالدي, هما ولوالدي األحسنين, 

وترحمانى طول حياتي. شكرا على اهتمام 

 والتشجيع إلنتهى 

 هذا البحث العلمي.

الى األستاذ احمد رفاعى الماجستير 

واستاذة يويون زونيرة الماجستير على 

حذمة واإلشراف فى كتابة هذا البحث 

 العلمي

الى األستاذة ايرفين جوهارة الماجستير 

متى لطلب البيانات البحثعلى حذ  

فى المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية  

.۲كديرى   

الى الحج الدكتور انيس حميدي الماجستير 

والحاجة امي ناجحة االفضلية على 

 النصائح منهما 

 كل يوم.

الى جميع أخواتي فى المعهد سونان امبيل 

 كديرى, شكرا على دعائكم.



 ح
 

ل االعمال... عسى هللا ان يكتب إحسانكم فى ك

.اللهم امين  
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 الكلمة األساسية : رغبة التعلم, انجاز التعلم.

في للطالب الممتازين الدينية  فصل الثامنللالعربية  اللغة تعلم رغبةكيف -(۱يعنى  ركائز البحث

 فصل الثامن الدينيةللالعربية  انجاز تعلم اللغةكيف -(۲ ,۲ ىالحكومية كدير متوسطة اإلسالميةالمدرسة ال

هل يوجد تأثير رغبة تعلم -(۳, ۲ ىالحكومية كدير متوسطة اإلسالميةفي المدرسة الللطالب الممتازين 

 متوسطة اإلسالميةفي المدرسة ال الدينية الممتازينفصل الثامن للالعربية  على انجاز تعلم اللغة الطالب

 .۲ ىالحكومية كدير

بعدد  الممتازين )الدينية(طالب  مجتمع وعينة البحث فى فصل الثامنلكمى, هذا البحث ا استخدام

اللغة  تريد الباحث ان تعريف ماذا رغبة التعلم مؤثر على انجاز التعلماهداف البحث يعنى طالب.  ۳٦

. لمعريفة رغبة التعلم  ۲لفصل الثامن الممتازين الدينية فى المدرسة امتوسطة اإلسالمية كديرى ل العربية

ولمعريفة  انجاز التعلم الطالب باستخدم دفتر النتيجة  ,ف المعيارراباستخدم اإلستبيانات ثم برمز وسط وانح

 spss versi, ولمعريفة ارتباط بين رغبة التعلم وانجاز التعلم باستخدم ۲٠۱٦/۲٠۱٧سنة  مستوى واحد فى

16.0 pearson product moment. 
وذلك نتيجة بتقديم  ۹۹٧‚۱۱وانحراف المعيار  ٧۲‚٨۲رغبة التعلم نال وسط  -(۱ البحثنتيجة هذا 

وانحراف  ٤۲‚٨٤انجاز التعلم نال وسط  -(۲ نية وسط.يطالب الممتازين الدالتعلم ال رغبة يدل على  ٪٤‚٦

بنتيجة  -(۳ وسط.نية يطالب الممتازين الد يدل على انجاز التعلم ٪٤‚٦وذلك نتيجة بتقديم  ٠٥٠‚٥المعيار 

 Ho مقبول و Haفان  ٠٥‚٠. ألن ارتباط اكبر من ٠,٥۹۲  Sigونتيجة   ٠۹۳‚٠ارتباط بين متغيرين يعنى 

 الممتازينفصل الثامن للالعربية  الطالب على انجاز تعلم اللغة بين رغبة تعلميوجد تأثير  مرفوض. بمعنى

 .۲ ىالحكومية كدير متوسطة اإلسالميةفي المدرسة ال)الدينية( 
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ABSTRAK 

 

Nama: Nur Aziza, NIM: 932510513, judul: pengaruh minat belajar siswa terhadap prestasi 

belajar bahasa arab kelas VIII unggulan (religi) di MTSN Kediri 2, dosen pembimbing I : 

Ahmad Rifa’i, M.Pd dan  dosen pembimbing II : Yuyun Zunairoh, M.Pd. 

Kata kunci: Minat Belajar, Prestasi Belajar. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 1. Bagaimana minat belajar bahasa arab 

kelas VIII siswa unggulan religi di MTSN kediri 2, 2. Bagaimana prestasi  belajar bahasa arab 

kelas VIII siswa unggulan religi di MTSN kediri 2, 3. Adakah hubungan antara minat belajar 

dengan prestasi belajar bahasa arab kelas VIII siswa unggulan religi di MTSN kediri 2. 

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, populasi dan sampel dalam 

penelitian ini berjumlah 36 siswa di kelas VIII unggulan religi. Tujuan dalam penelitian ini 

adalah bahwa peneliti ingin mengetahui apakah minat belajar mempengaruhi prestasi belajar 

bahasa arab kelas VIII unggulan religi di MTSN kediri 2. Untuk mengetahui minat belajar 

siswa menggunakan penyekoran angket kemudian dengan rumus mean dan standar deviasi, 

untuk mengetahui prestasi belajar dengan nilai raport semester ganjil tahuan pelajaran 

2016/2017 kemudian menggunakan rumus mean dan standar deviasi, dan untuk mengetahui 

pengaruh kedua variabel menggunakan aplikasi spss versi 16.0 pearson product moment.  

Hasil dari penelitian ini 1. Minat siswa diperoleh mean 82,72 dan standar deviasi 11,997 

sehingga diperoleh hasil 6,4% yang menunjukan bahwa minat siswa tergolong sedang. 2. untuk 

mengetahui prestasi belajar siswa menggunakan nilai raport semester ganjil  tahun ajaran 

2016/2017 diperoleh mean 84,42 dan standar deviasi 5.050 sehingga diperoleh hasil 6,4% yang 

menunjukkan prestasi siswa unggulan religi kelas VIII memiliki prestasi rata-rata. 3. Untuk 

mengetahui pengaruh minat belajar terhadap prestasi belajar menggunakan aplikasi pearson 

pruduct moment SPSS versi 16.0, diperoleh hasil korelasi sebesar 0,093 dan signifikansi 0,592. 

Karena korelasi lebih besar dari 0,05 maka Ha diterima dan Ho ditolak yang berarti ada 

pengaruh yang sedang antara minat belajar dan prestasi belajar siswa unggulan religi di MTSN 

2. 
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 التقديم 

ما لم يعلم, والصالة والسالم على سيدنا ومولنا وشفيعنا محمد  علم اإلنسانالحمد هلل          

   صلى هللا عليه وسلم, اما بعد.                                                                                                 

تأثير رغبة تعلم الطالب  موضوع "فبقدرة هللا وعنايته قد انتهى هذا البحث العلمي تحت ال      

فى المدرسة المتوسطة  (الدينية)فصل الثامن الممتازين للعلى انجاز تعلم اللغة العربية 

". وتيقنت الكاتبة ان هذا البحث العلمي بعيد عن الكمال والتمام,  ۲اإلسالمية الحكومية كديرى 

كم فى اتمام كتابة هذا الحث, ولكن فى هذه الفرصة الشريفة اهديت كامة الشكر على مساعدت

 وتخص الكاتبة بالذكر :  

 الدوكتور نور حاميد الماجستير, رئيس الجامعة اإلسالمية الحكومية كديرى.                                     .أ

األستاذ احمد رفاعى الماجستير واألستاذة يويون زونيرة الماجستير, اإلشراف بالصبر  .ب

 لعلمي.                                                                                                           على كتابة هذا البحث ا

 الى جميع اصدقائي فى قسم تعليم اللغة العربية بجامعة اإلسالمية الحكومية كديرى. .ج

 

 ۲٠۱٧مايو  ۲٠كديرى 

 الباحثة
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