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  إقرار الباحث

  :أنا املوقع أسفاله

  حممد أيب فخري:    اإلسم الكامل

  ١٩٩٤ماريس  ١٤بندا أتشيه، :  مكان امليالد وتارخيه

  ٢٢١٢٢٢٦١٩:    رقم القيد

  تعليم اللغة العربية:        قسم

أقرر أن هذا الرسالة ينتمي إىل تأليف وال تقدم للحصول على أية الدرجات األكادميية 

جامعات ما، وليس فيها التأليفات واألراء اليت أعّدها االخرون إال وفقا مببادئ  يف

والباحث مستعد لقبول العقوبات . وإعداد البحوث العلمية املذكورة يف مراجعها العلمية

  .فيما يقذف عليها من انتحال املؤلفات

 

 

 

 

 

  

  

٢٠١٧يويل  ١٢بندا أتشيه،  

 صاحب القرار

 

 حممد أيب فخري

٢٢١٢٢٢٦١٩: القيدرقم   
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  استهالل

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ِإنَّا أَنـَْزْلَناُه قـُْرآنًا َعَربِي�ا َلَعلَُّكْم تـَْعِقُلونَ  (٢)

٢سورة يوسف آية   

)صدق اهللا العظيم(  

 

 

 

 

 قال أمري املؤمنني عمر ابن اخلطاب رضي اهللا عنه

"ِاحرُِصوا َعَلى تـََعلُِّم اللَُّغِة الَعِبيَّة فَِإنـََّها ُجْزٌء ِمْن ِدْيِنُكمْ "  

 

 

 

 



 د 
 

  إهداء

  

  

إىل أيب املكرم نوفل وأمي املكرمة مشسينار الذين ربياين صغريا حفظهما اهللا  - ١

يف سالمة الدين والدنيا واألخرة وإىل أخيت صغرية وأخي صغري أحبكم يف 

 .اهللا وبرك اهللا فيكم

وإىل أساتذيت يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية الرانريي،الذين أدين هلم بالكثري  - ٢

 .تقديرا وإجالال

وإىل أستاذة سلمى حيايت أخي مليا سهفوترا واألصدقائي األخرى يف اجلامعة  - ٣

أقول شكرا جزيال على مساعدتكم يل يف إجناز . اإلسالمية احلكومية الرانري

 . هذا البحث، جزاكم اهللا خري اجلزاء
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  )ك(  ........................................  مستخلص البحث باللغة اإلنجليزية

  أساسية البحث :  األول الفصل

 ١    .....................................................  مشكلة البحث  - أ
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 الصفحة

 ٢    ......................................................  أسئلة البحث  -  ب

   ٣   .................................................... أهداف البحث  -  ج

 ٣    .......................................................  أمهية البحث  - د

 ٣    ...............................................  االفرتاضات والفروض  -  ه

 ٤     ......................................................  حدود البحث  - و

 ٤    .................................................  معاين املصطلحات  - ي

 ٦    ..................................................  الدراسات السابقة  -  ح
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  اإلطار النظري : الفصل الثاني 
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 الصفحة  ................................  إجراءات البحث الحقلي: الفصل الثالث 

 ١٩    ......................................................  طريقة البحث  - أ

 ٢٠    ......................................................  ا�تمع والعينة  -  ب

 ٢١    .....................................................  أدوات البحث  -  ج

 ٢٢    ................................................  طريقة حتليل البيانات  -  ح

 نتائج البحث ومناقشتها: الفصل الرابع 

   ٢٥    ......................................................  عرض البينات  - أ

 ٣٧    ............ ................................  حتليل البيانات ومناقشتها  -  ب

 ٣٨    .....................................................  حتقيق الفروض  -  ج

 خاتمة: الفصل الخامس 

 ٣٩   ...................................................... نتائج البحث  - أ

 ٤٠   ......................................................... املقرتحات  -  ب

  ٤١    .............................................................  املراجع العربية

  ٤٢    ............................................................املراجع األجنبية

  ٤٣    ..............................................  املراجع اإلليكرتونية واإلنرتنيت

 السرية الذاتية للباحث



 ح 
 

 

  قائمة اجلدوال

  ةحالصف    :اجلدول 
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  ٣١  .............................  ٢٠١٧-٢٠١٦عدد املعلمني : ٣-٤اجلدول 
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  ٣٢  ...................  استجابات الطالب على استبانات الرغب: ٥-٤اجلدول 

  ٣٦  ...........................  قيمة التحصيل االمتحان الطالب: ٦-٤اجلدول 

  ٤٠  ........................  "normalitas data"نتيجة ضبط الفائيل: ٧-٤اجلدول 

  ٤٠  .................  "spearmen" حتصيل اختبار االرتباط سبريمان: ٨-٤اجلدول 
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لحقاتمقائمة ال  

 كلية الرتبية بتعيني املشرفني على رسالة الباحثالشهادة من عميد   - ١

 الشهادة من عميد كلية الرتبية على القيام بالبحث - ٢

بندا  ١شهادة البيان عن البحث من ناظر املدرسة املتوسطة احلكومية اإلسالمية  - ٣

 أتشيه

 قائمة االستبانة للطالب - ٤

 قائمة اجلدوال اإلحصائية - ٥

 السرية الذاتية للباحث - ٦

 



 ه

 شكر وتقدير

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

أحلمد هللا الذي أنزل القرآن عربيا وهدى لناس وبينات من اهلدى والفرقان 

  .والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى آله وأصحابه أمجعني

 هذه الرسالة كتابةوقد انتهى الباحث برمحة اهللا وبإذن اهللا سبحانه وتعاىل من  

عة الرانريي اإلسالمية احلكومية اليت يقدمها لقسم تعليم اللغة العربية وتأهيل املعلمني جام

ختصيص  لنيل درجة املرحلة اجلامعية األوىلإمتام لبعض املواد الواجبات املقررة الرسالة 

العربية وتأثريها على  رغبة الطالب يف تعلم اللغة "حتت املوضوع  تعليم اللغة العربية

   "بندا أتشيه١التحصيل الدراسي باملدرسة املتوسطة احلكومية اإلسالمية

تقدم الباحث الشكر كبريا للوالديه الذين ربياه وأدباه برتبية  أوال ويف هذه الفرصة  

إىل كبريه حىت أن يكاد جناحه من الكلية ويدعو اهللا أن جيعل مها السليمة من صغريه 

  .عباده الصاحلنيصحة والعافية دائما ويدخل مها من 

مها األستاذ دوكتور مفخر  قدم الباحث الشكر اخلالص لفضيلة املشرفنيوي  

 واألستاذ أشرف مزفر املاجيستري، فيقدم الباحث هلما شكرا جزيال أل�ما قد سترياملاج



 ه

أنفقا أوقا�ما وتوجيهما إلشراف هذه الرسالة من أوهلا إىل آخرها لعل اهللا جزائهما خريا  

  .كثريا

وأن يقدم الباحث الشكر اخلالص أيضا ملدير اجلامعة وعميد كلية الرتبية ورئيس 

ويقدم الباحث أيضا . ساتذة الذي قد علموه علوما نافعاقسم اللغة العربية وجلميع األ

لسائر األصدقاء الذين ساعدوه بأفكارهم إلمتام كتابة هذه الرسالة،وبركهم اهللا خريا كثريا 

  .يف الدنيا واآلخرة

 املتوسطة احلكومية اإلسالميةوال ينسى الباحث أن يقدم الشكر لرئيس املدرسة   

عس .الذي يساعدوه اجلمع البيانات اواألستاذة إيرليتا واألستاذة جوت سريّ  بندا أتشيه ١

  .اهللا أن يعطيهم أجرا عظيما

يفوت من األخطاء والنقصان،ولو كان وأخريا يتقن الباحث أن هذه الرسالة ال  

يرجو الباحث أن تكون هذه الرسالة نافعة ومفيدة له وللقارئني عامة وندعو اهللا أن  ذالك

  .جيعل هذ السعي الباحث خالصا لوجه اهللا الكرمي

  ٢٠١٧يوين  ١٣دار السالم 

  

       الباحث



١ 

 الفصل األّول

 أساسية البحث

مشكلة البحث -أ  

تعلم اللغة . إن درس اللغة العربية أحد الدروس يف مدارس اإلسالم يف إندونيسيا  

. والكتابةالعرية فيها لتحقيق أربع مهارات اللغة، هي مهارة اإلستماع والكالم والقراءة 

ودرس اللغة العربية هلا أغراض منها تطوير القدرة على اإلتصال شفويا وحتريريا، وزيادة 

الوعي باللغة العربية أمهية اللغة وهي أداة رئيسية للتعلم، وال سيما يف تقييم مصادر 

  ١.اإلسالم

أغراض تعلم اللغة العربية عند الطالب هناك عدة عوامل مؤثرة فيه  لتحقيق          

رتباط و ا أحب شعريقدم التعريف الرغبة بأ�ا  Slameto)(وكان سالميتوى . منها الرغبة

 عالقة بني نفس منفرد وشيء لستقبااهي ا أساسه ّرغبةلا .بال تؤمر شعر على أنشطةال

 .نفسخارج ال من

 الّنشاط الشخص الذي رغب يف ٢.كرب الّرغبةأف عالقة،التلك  أو قريب ةد القوّ يزدبت

 .بتلك النَّشاطئم الن يسهل س بالتأكيد

التعلم بالطالب الذين ال يرغبون . التعلم و عملية التعليمالرغبة هلا دور كبري يف     

 التعلم و عملية التعليمالرغبة مرتفعة يف التعلم، فإذا كانت . فيشعرون سائمة يف التعلم

 لتغيري األنشطة من عملية هو التعلم .األحسن النتائج حتصيلو  ،يةجتري باخلري وفعال

  حفلذلك الرغبة أهم يف جنا . ه رغبةلنجاح الشخص يف التعلم فيحتاج ل. املتعلم سلوك

                                                             
1 Permenag No.2 tahun 2008 tentang tujuan belajar bahasa arab 
2 Slameto,  Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya, (Jakarta : Rineka Cipta, 

2003), cet. 3, hal. 180. 
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ألن رغبة حتمل شخصا سرورا على الدرس و زيادة احلماسة يف  .أنشطة التعليم و التعلم

  ٣.ينقصون الرغبة فيفشلون يف عملية التعليم و التعلمالطالب الذين . التعلم

ارتباطا برغبة الطالب يف تعلم اللغة العربية، وجدت يف بعض البحوث أّن الرغبة         

يف دراسته عن رغبة تعلم اللغة . مفتاح اهلدىقال . مها عند الطالب والدافعية لوازم

يقدروا  هم مل. عند الطالب منخفض أن رغبة تعلم اللغة العربية. العربية عند الطالب

تركيزًا على مادة التعلم مكثـًّفا، وهم ال يشعرون أن يعرف على اللغة العربية وال دفعون 

 ٤.الكبرية وال يشعرون حيتجون لتعلم اللغة العربية

هذه املسألة وجدها الباحث أيًضا عند الطالب باملدرسة املتوسطة اإلسالمية   

يستند على املالحظة والتواصل مع الطالب أّ�م أقل الرغبة يف  .بندا آتشيه ١احلكومية 

أن  حّىت بعضهم يظنون .تعلم اللغة العربية، هم أكثرون الرغبة يف تعلم اللغة اإلجنليزية

  .اللغة العربية صعبة

 تعلم اللغةرغبة الطالب يف " على ذالك يريد الباحث أن يبحث عن  اداعتما       

بندا ١توسطة احلكومية اإلسالميةعلى التحصيل الدراسي باملدرسة املالعربية وتأثريها 

 .م٢٠١٧/م٢٠١٦تشيه آ

أسئلة البحث  - ب  

توسطة احلكومية لطالب باملدرسة املاكيف رغبة تعلم اللغة العربية عند . ١

تشيه؟بندا آ١اإلسالمية  

احلكومية توسطة كيف حتصيل تعلم اللغة العربية عند الطالب باملدرسة امل. ٢

تشيه؟بندا آ١اإلسالمية  

                                                             
3
 http://muhiklaten.blogspot.co.id/2011/06/peranan-minat-dalam-proses-belajar.html 

4Miftahul huda,Skripsi,Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Universitas Islam Negeri 

Yogyakarta,2008. 
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 يف تلك املادة التحصيل الدراسي تؤثرهل رغبة الطالب يف تعلم اللغة العربية . ٣

تشيه؟بندا آ ١وسطة احلكومية اإلسالمية باملدرسة املت  

أهداف البحث - ج  

:أّما األهداف هذا البحث هي   

توسطة احلكومية ملعرفة رغبة تعلم اللغة العربية عند الطالب باملدرسة امل. ١

تشيهآبندا ١اإلسالمية  

ملعرفة حتصيل تعلم اللغة العربية عند الطالب باملدرسة املتوسطة احلكومية . ٢

تشيهآبندا ١اإلسالمية  

ملعرفة تأثري رغبة الطالب يف تعلم اللغة العربية على التحصيل الدراسي باملدرسة . ٣

تشيهآبندا ١املتوسطة احلكومية اإلسالمية   

  أهمية البحث -د

لتوسيع املعرفة للباحث  وسيلة من الناحية النظرية، يرجى من هذا البحث

أعطاء التربعات واالقرتاحات العلمية للمدارس والباحثني الذين يشتغلون يف  خصوًصا

عموًما عن الرغبة التعلم اللغة العربية وتأثريها على قدرة اللغة العربية  .تعليم اللغة العربية

 .بندا أتشيه ١احلكومية اإلسالمية  باملدرسة املتوسطةالطالب،وخصوًصا 

   فروض البحث -ه

املدرسة ب إن تأثري بني رغبة الطالب يف تعلم اللغة العربية على التحصيل الدراسي

يف تعلم اللغة العربية هي ارتفاع رغبة الطالب  ،بندا أتشيه ١اإلسالمية  احلكومية توسطةامل

  .الطالب على مادة اللغة العربية قدرة فارتفع

  



٤ 
 

  :فروض البحث يف هذه الرسالة فيما يلي الوأما 

تأثر رغبة تعلم الطالب على التحصيل الدراسي يف اللغة  ) :Ha(الفرض البديل  - ١

 .العربية

تعلم الطالب على التحصيل الدراسي يف  ال تأثر رغبة) :Ho(الفرض الصفري  - ٢

 .اللغة العربية

 حدود البحث -و

  :البحث إىل  اهذ وحتديد الباحث

للصف  تشيهآبندا  ١اإلسالمية  احلكومية توسطةاملاملدرسة : احلدود املكانية _ )١

  األول

  .م٢٠١٦عقد البحث يف السنة يالباحث  :احلدود الزمنية _ )۲

  البحث مصطلحات - ز

  ا البحث الذي يستحسن للباحث ذهتوجد مصطلحات تتعلق مبوضوع 

  :شرحها فيما يليأن ي

  رغبة_ )١

هي  الّرغبة: ويف االصطالح ٥."شيء على قوي قلب ميول" يعين الرغبة يف اللغة 

  ٦.امليل املالحظة الشيء وتذكره استمرارا

 تعلم -)٢

 .املعرفة كسبت الدراسة تعلما ومعناه  - يتعلم -كلمة تعلم لغة مشتق من تعلم

                                                             
5 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2007), ed. 3, cet. ,  hal. 744. 
6 Alisuf Sabri,Psikologi Pendidikan, Cet.II, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996), hal.8 
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  ٧.االكتساب أو احلصول على شيء واالحتفاظ مبعلومات أو مبهارة ما: واصطالحا

التعلم هو تغري يف الفرد وبيئته مما جيعله حصل قدرة أعلى أن يعيش يف سالم يف "

  ٨بيئته

  تأثري -)۳

  تعليم اللغةرغبة يف التأثري هو تأثري  اوكان هذ ٩.تأثريا - يأثر -تأثري من كلمة أثر

  .العربية

“Pengaruh :Daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang,benda dsb) yang       

berkekuatan ghaib dsb”.10 

  .وله قوة غيبية وغريها) شخص أو مادة وغريها (التأثري هو قوة ناشئة من شيئ :أي

" influence : Action extorted by onething or person on another”.11 

  .التأثري هو نشاط من كل شيء يعمله فرد ليؤثر به فردا أخر :أي

بناء على التعرفني السابقني يكون األثر هو قوة ناشئة من شيء أو فرد أو مادة 

  .لتؤثر�ا فردا أخر بقوةها الغيبة

  اللغة العربية -)٤

واللغة  ".العربية" و "اللغة" ،كلمتنيالترتكب من  هي" العربية اللغة" ن كلمةإ

هي  اصطالحاو ١٢.إذا قلنا لغا من كذا فا املعىن تكلمبه:معناها"لغة-يلغو-أصلها لغا

                                                             
  .١٠.،ص)٢٠٠٧جامعة الرانري اإلسالمية احلكومية، : بندا أتشيه( المدخل إلى علم للغةخباري مسلم،  ٧

8Drs. H. Abdurrahman. Pengelolaan Pengajaran. Cet.V.Bandung: Remaja Rosdakarya. 
1990) hal. 84 

  ٢.ص. نكرى –عرىب –إندونيسى انكرى اندونيسى –عرىب: قاموسعبدا بن نوح وعمر بكرى،  ٩
10 W.J.S. poerwadaminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, ct. V, Jakarta, 1970, 

hal.731 Balai Pustaka, 
11 Jess Stein, The American Every day Dictionary, t. t. hal. 234 

   ١٥٩.،صنفس المرجع ١٢
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فاملراد مبعىن اللغة  ١٣.وقد وصلت الينا من النقل. غراضهمألعرب عن الكلمة الىت يعربها ا

.  متكلمى العربية واللغة القران الكرمي دستور املسلمنيالعربية هنا هي أداة اإلتصال بني

 .الىت يستعمل املسلمون يف عباد�مواللغة 

  الدراسات السابقات -ح

  Blang Pidieدراسة ميدانية ب(رمحة هداية، رغبة الطالب يف تعلم اللغة العربية  - ١

(SMA 2 اللغة العربية ، الرسالة اجلامعة، غري املنشورة، كلية الرتبية يف قسم تعليم

 .م٢٠١٣جبامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية بندا آتشيه،

أما مشكلة البحث على رأي الباحث يف هذه الرسالة قلة اهتمام     

الطالب يف تعلم اللغة العربية، و هذه تؤثر يف قدر�م على اللغة العربية ولو كان 

من الطالب ال املدرس يدخل الفصل يف كل حصة من احلصص الدراسية، فكثري 

ويهدف البحث ملعرفة رغبة الطالب يف تعلم اللغة العربية . يهتمون بعملية التعليم

وملعرفة عالقة بني رغبة الطالب وقدر�م يف تعلم اللغة    SMA 2 Blang Pidieب

 ومنهج. SMA 2 Blang Pidieالعربية وملعرفة املشكالت يف تعلم اللغة العربية ب 

باحث فهو منهج الوصفي التحليلي، وجلمع البيانات البحث الذي استعمل ال

استعمل الباحث أدوات منها توزيع االستفتاء لطالب ملعرفة أحواهلم يف تعلم 

 اللغة العربية واملقابلة الشخصية مع مدرس اللغة العربية ملعرفة أحوال املدرسة مبا 

البحث أن رغبة ونتيجة . فيها من عملية التعليم والتعلم واملالحظة املباشرة

، وهذه النتيجة تأكد �ا رآه ناقصة نتكو  SMA 2 Blang Pidie الطالب ب

الباحث إن الطالب ال يرتكزون إىل تعلم اللغة العربية وال يهتمون مبا شرحه 

  .املدرس

                                                             

         ٧. ، ص)۲۰۰۷دار الفكر، : لبنان -بريوت(، جامع الدروس العربيةمصطفى الغالييين، ١٣  
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وأما منهج . تشا�ت الدراسة السابقة والدراسة احلالية يف مشكلة البحث    

دراسة السابقة منهج وصفي حتليلي وهذا البحث الذي استعمل الباحث يف ال

اختلف مبنهج الذي تستعمل الباحث يف الدراسة احلالية وهو منهج الوصفي 

ولذلك يكون هذا البحث حبثا . التحليلي ارتباطي بأدة البحث توزيع االستفتاء

 .حاليا الذي مل يقم به أحد من قبله

سي يف تعلم اللغة العربية نور عيين، الدوافع الدراسي وعالقتها بالتحصيل الدرا - ٢

، الرسالة Blang Pidieحبث وصفي باملدرسة العالية اإلسالمية احلكومية (

اجلامعية،غري املنشودة، كلية الرتبية يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة الرانريي 

 .م٢٠١٢اإلسالمية احلكومية بندا آتشيه،

وسائمون ومملون  أما املشكالت يف هذا البحث أن الطلبة هم الكسالء    

إن هذا . وغائبون عن حضورهم إىل الفصل عند نعلم اللغة العربية على األحيان

املشكالت تصيبهم لغري اكتسا�م الدوافع الدراسية السديدة من مدرس اللغة 

ولذلك فكان الطالب . العربية حىت مل يكن تعلمهم حتصيال مثل ما يتوقع عليه

الدراسية السديدة ليكونوا مندففعني إىل تعلم  �ذه املدرسة حيتاج إىل الدوافع

وأهداف البحث من هذه الرسالة فهي ملعرفة الدوافع الدراسية . اللغة العربية

املستطيعة لرتقية ميول الطالب يف تعلم اللغة العربية وملعرفة تأثري الدوافع الدراسية 

ع الدراسية يف حتصيل الطالب على تعلم اللغة العربية وملعرفة عالقة الدواف

ومنهج البحث الذي استعملته الباحثة . بالتحصيل الدراسي يف تعلم اللغة العربية

وأدوات البحث جلمع البيانات احملتاجة إليها فهي املالحظة . فهو حبث وصفي

وحصلت الباحثة نتائج البحث على أن . املباشرة واإلستبانة واملقابلة الشخصية

ميول الطالب إىل تعلم اللغة العربية والدوافع  الدوافع الدراسية تستطيع لرتقية

الدراسية تؤثر كثريا يف حتصيل الطلبة على تعلم اللغة العربية والدوافع الدراسية هلا 

  .عالقة قوية بالتحصيل الدراسي يف تعلم اللغة العربية
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واختلفت دراسة السابقة هي تتكلم عن الدوافع وأما الدراسة احلالية عن     

  .الرغبة

منورة،رغبة الطالبني والطالبات يف تعلم اللغة العربية وأثرها يف إجناز التعلم  سيت - ٣

الرسالة اجلامعة، غري املنشورة، كلية "  MAN Krueng Geukeuhدراسة مقارنة ب (

الرتبية يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية بندا 

 .م٢٠١٣آتشيه،

ا البحث أن الطالب يف هذه املدرسة عدم الرغبة يف تعلم أما املشكالت يف هذ  

اللغة العربية، رغم أن يتعلموها إال أ�م ينامون وبعضهم يتكلمون مع أصدقائهم إال قليال 

وأما األهداف من هذا . وهذه الظاهة تعترب املشكلة. منهم يهتمون إىل شرح املدرسة

تفاع املعدل الدراسي يف اللغة العربية البحث فهي التعرف على أثر رغبة الطالبني يف ار 

وأما املنهج . والتعرف على أثر رغبة الطالبات يف ارتفاع املعدل الدراسي يف اللغة العربية

وأما نتيجة . وجتمع الباحثة البيانات باإلستفتاء. املستعملة فهو منهج وصفي سبيب مقارن

تتفع الرغبة فريتفع معدل  البحث فهي إن رغبة الطالبني والطالبات تدل على أن كلما

ولذلك الرغبة تؤثر كثريا يف ارتفاع معدل دراسي  ٢٥-٤دراسي،كما ظهر يف اجلدول 

واختلف الدراسة . ويكون الفرض الصفري مقبول والفرض البديل مردود. واخنفاضه

وأما منهج البحث الذي تستعمل الباحثة يف . السابقة والدراسة احلالية يف منهج البحث

لسابقة هي منهج وصفي سبييب املقارن وهذا اختلف مبنهج الذي تستعمل دراسة ا

ولذلك يكون هذا البحث  .الباحث يف الدراسة احلالية وهو منهج وصفي حتليلي ارتباطي

  .حبثا حاليا الذي مل يقم به أحد من قبله
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  طريقة كتابة البحث -ط

طريقة تأليف اجلارية وأما طريقة تأليف يف هذه الرسالة فيعتمد الباحث على   

  :املقرورة يف كلية الرتبية وتدريب املعلمني جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية يف كتاب 

 “Pedoman Akademik dan Penulisan Skripsi Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan UIN Ar-raniry Darussalam Banda Aceh 2016. 
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري 

 تعريف الرغبة  - أ

  :يف كتابه أن الرغبة هي  Wayan Nurkencana)(وقال وايان نور كنجانا 

“Perasaan suka dalam melaksanakan suatu kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh 
guru dan menstimulir rasa senang pada siswa sehingga timbul perasaan rela dalam 
melaksanakannya. Dan minat merupakan salah satu unsur jiwa yang terdapat pada 
setiap orang dan siswa tidak membutuhkan dorongan luar apabila pekerjaan itu 
menarik minat mereka,karena minat merupakan sumber dari usaha.14 

احلب يف تنفيذ النشاط املعني الذي قرره املعلم ويؤثر يف حب الطالب حىت : أي 

والرغبة هي عنصر من العناصر األساسية اليت توجد يف كل . يربز شعور الرضا يف تنفيذه

فرد وال حيتاج الطالب إىل دافع خارجي إذا كان العمل جذب رغبتهم، ألن الرغبة هي 

  . مصدر من الكسب

لذلك عدة الرغبة عاملة هامة وتلعب دورا هاما يف دفع الشخص لبعث اهلمة و 

على التعلم وغريه من األعمال النافعة، وكانت الرغبة تبعث السرور والرضا عند الدارسني 

  .أثناء التدريس

وهناك كما قال فؤاد البهي السيد عن الرغبة يف كتابه األسس النفسية لنمو أن 

وهو يف جوهره اجتاه . ب انتباه الفرد واهتمامه مبوضوع ماشعور يصاح"الرغبة هي 

، شيئا يفعل أن شخص سيدفع شخص يف تنموا الرغبة كان إذا ا،أل� هذا  ١٥".نفسي

  .رغبتها تكان اليت األشياء على االهتمامه وركز

                                                             
14 Wayan Nurkencana, Evaluasi Pendidikan, (Surabaya: Usaha Nasional, 1986), hal. 215. 

  ٢١٧.،ص)دار الفكر العريب،بدون السنة:مصر(،األسس النفسية لنموفؤاد البهي السيد،  ١٥
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ما أحب "ممن قدم عن تعريف الرغبة،وقال أن الرغبة هي slameto)(وكان سالميتو

ومما عرف العلماء عن الرغبة فتكون  ١٦".إىل أحد وما ارتباط شيء أو فعل دون أمرله

الرغبة من املصطلح املشهور يف علم السيكولوجية، أل�ا تتعلق بكثري من العوامل 

    . دةالناجحة لدى الطالب والعاملني يف أي عمل من األعمال املفي

  الرغبة والعوامل المؤثرة فيها- ب

. إن عدم الرغبة وقلتها يؤثر إىل شخصية الدارسني يف عملية التعليم والتعلم  

فالدارسون يشعرون بامللل وينحرفون عن األنشطة املدرسية كإتباع الدرس وسأمهم يف 

ولذلك فال شك تعلم أية مادة من املواد املقررة وهذه احلالة تؤثر إىل فشلهم يف التعلم، 

أن الرغبة عاملة من العوامل اليت جيب على املدرس ان يظهرها من نفس كل الطالب 

  .حىت حيقق أهداف التعليم والتعلم

وال حتدث الرغبة بنفسها، فإ�ا العوامل املؤثرة، اليت تثريها يف كثري من األحوال،   

  :وميكن تقسيم العوامل تؤثرها إىل قسمني، ومها

  ارجيةالعوامل اخل- ١

تنقسم هذه العوامل إىل ثالثة عوامل، وهي البيئة املنزلية، البيئة املدرسية، والبيئة   

  .اإلجتماعية

  البيئة املنزلية)أ

البيئة "قال حممد اهلادي عفيفي يف ذكر شرح هذا القسم على أن األسرة هي   

نت البيئة املنزلية وكا. ١٧"الرئيسية األوىل اليت تنقل لطفل الصفات الالزمة حياته يف ا�تمع

هي البيئة األوىل يتلقاه الصيب منذ والدته وفيها يبدأ الطفل إدراك اللغة والعادات والتقاليد 

                                                             
16 Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang mempengaruhinya, (Jakarta:Rineka 

Cipta,1995), hal. 180. 
  .١٣.،ص)مكتبة مصرى،بدون السنة:القاهرة( ،أصول التربية وعلم النفسحممد اهلادي عفيفي  ١٧
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ويبدأ الطفل التعلم ومساع أصوات اللغة، وإذا تتكلم أفراد األسرة . من أعضاء أسرته

  .بلغتهم األم، فالشك أن الطفل يستطيع أن حيكي تلك اللغة كما أ�م فيها

  البيئة االجتماعية)ب

واملراد بالبيئة االجتماعية هي البيئة اليت يعيش فيها اإلنسان، وال ميكن اإلنسان   

أن يبتعد عن هذه البيئة، ولذلك يكون دور ا�تمع كبريا يف تعلم أية لغة من اللغات يف 

رتبية وإن للمدرسة عالقة وثيقة با�تمع مبا فيها من النظام املدرسي وعناصر ال. العامل

الميكن أن ينال الغاية املرجوة يف الرتبية إذا كانة املدرسة منفصلة عن ا�تمع . والتعليم

الذين يعيش فيه املتعلمون حيث فيه عادات وتقاليد ونظم تتمثل فيها احلياة 

  ١٨.االجتماعية

  البيئة املدرسية) ج

والبيئة املدرسية هلا عالقة . كانت البيئة املدرسية بيئة تربوية مالئمة بتنمية العلوم  

قوية بالبيئة املنزلية واالجتماعية يف تربية الطفل، ألن التلميذ فرد من أفراد البيئة املنزلية 

وال تستطيع املدرسية على القيام بالعملية الرتبوية الشاملة بدون دفع . واالجتماعية

  ١٩.ومساعدة من األسرة وا�تمع حوهلا

لزم مراعاة على كل من استغرق يف جمال الرتبية لكي إن تلك العوامل الثالث ي  

ويف البيئة املدرسية جيد املتعلمون فرصة كثرية . يتحقق الغرض الرتبوي إىل حصيلة املنشودة

  .ملهارة اللغة وتنمية امليول حىت يكونوا ماهرين وناشيطني يف التعلم

  العوامل النفسية - ٢

                                                             
  .٤٢:ص)٢٠١١دار املشرق،:بريوت(،طرق تدريس المواد اللغة العربيةمجع احلقوق حمفوظة،  ١٨

  ٤٢:،صالمرجعنفس   ١٩  
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الشاملة على نفس املتعلم يف تكوين  وتتكون العوامل النفسية إىل عدة العوامل  

  :والتايل بيا�ا. الرغبة

  الوراثة)أ

إن الوراثة هلا تأثري يف منو الرغبة، وغالبا أن الوراثة تتأثر من الوالد إىل الولد،كما   

أن اآلباء وألبناء عالقتني يف رغبتهما النتشا�ة وكذا من حيث ميلهما ال يبتعد بينهما 

ء يتبع التالميذ، وهذا التطور يتبعه إرادة الطالب إىل مماثلة حبيث إن ما فعله اآلبا

  ٢٠.مدرسهم يف اإلجتاهات وعملية التعليم والتعلم

  الذكاء)ب

وقال حسن . يشبه الذكاء بكلمة الفطانة وتقصد �ا زيادة العقلية إلدراك  

  ٢١:مصطفى عبد املعطى إن الذكاء ينقسم إىل ثالثة أقسام وهي

  . الذكاء هو القدرة على التعلم)١

  .الذكاء هو القدرة على التفكري)٢

  .الذكاء هو القدرة على التكيف أو التوقف)٣

فالطالب الذين لديهم ذكاء قوى سيميلون إىل التعلم اجليد ويهتمون بالدروس 

  .اليت تعملوه

  اجلنس)ج

  :هناك اخلصائص النفسية لتعليم اللغات األجنبية تتخلص فيما يلي

                                                             
  .١٤٩.،ص)١٩٨٢اململكة العربية السعودية،الطبعة األول :الرياض(،علم اللغة النفسعبدا ا�يد سيد أمحد منضور،  ٢٠
  .٣٥.،ص)١٩٩٢معهد العلوم اإلسالمية والعربية،:إندونيسيا(علم النفس التربويحسن مصطفىى عبد املعطي،  ٢١
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الفروق الفردية بني األفراد عند تعلم اللغة العربية، وخاصة املختلف األجانس  - ١

من حيث عمرهم الزمنية أو ثقافتهم او جنسيا�م وهلذا قد يقابل البعض 

الصعوبات يف تعلم العربية، بينما البعض األصوات جدهم متفوقني يف 

  .استيعاب اللغة

 بات الكبار وحاجا�م،بني الطالبني والطال نظر اختالف الرغبات - ١

وهلذا قد  واستعدادهم ودوافعهم فأنه قد يكون من املناسب للبعض،

يكون اختالف املدخل يف تعليم اللغة العربية، سببا معوقا أو مسريا عند 

هناك الفروق الفردية بني  .الكبار األجانب عند تعلمهم اللغة العربية

دم جتانس اإلفراد من حيث األفراد عند تعلم اللغة العربية، وخاصة عند ع

أعمرهم الزمنية أو ثقافتهم او جنسيا�م وهلذا قد يقابل البعض 

الصعوبات يف تعلم العربية،بينما البعض األحسو جندهم متفوقني يف 

  .استيعاب اللغة

بني  العربية والدين كما يقول رشدي أمحد طعيمة وإخوانه يف كتابه تعليم  

  :العلم والفنن

الطالبني والطالبات يف اكتساب هذه اللغة،الطالبات جند فروقا بني   

بشكل عام أسرع يف هذه العملية وأقدر على اكتسابه بكفاءة ملحوظة، وهلذا 

جند أن االستعداد أكرب لتعلم اللغة العربية أما من ناحية التحصيل فليس مثة 

درة لغوية يذكر بني الطالبني والطالبات يف تعلم اللغة العربية، أن لدي الطالبات ق

تفوق إىل حد ما قدرة الطالبني اللغوية، ويظهر هذا التفوق يف عدة أمور منها 
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األداء يف اخلتبارات االستعداد اللغوي، ومنها األداء يف االختبارات التحصيلية، 

 ٢٢.ومنها املمارسة الفعلية اللغة حديثا وقراءة وكتابة

  التحصيل الدراسي في اللغة العربية-ج

  التحصيل الدراسيتعريف .١    

  حماولة الناس لتنمو وتطوير إمكانات املوارد من املتعلمني بدفعهي  الرتبية أساسها

وعموما  . ٢٣يف كل عملية الرتبية يف املدراسة، وأنشطة الرئيسية. وتبسيط أنشطة التعلمهم

. يقول خباّصة أن التعلم هو يفهم العلم أّن التعلم هو طلب العلم، كان أيضا يقولكثري 

  :بل، بالتفصيلي احملرتفون قد بينوا معىن التعلم، مبا يف ذالك

هو املعرفة اليت شكلت من األفراد  الذي  piaget)(التعلم على النظر فيغيت )١

كان التفاعل مع .، والبيئة ختضع لتغيريالبيئة مع ارستمر ا التفاعليعملون 

 ٢٤.الفكرية املتزايدة قدراتالبيئة 

 يف، يعين تغيري التغيري عملية هو عموما التعلم على النظر سيكولوجي، )٢

 ٢٥.احتياجات احلياة الوفاء يف البيئة مع لتفاعلا نتيجةكال السلوك

 ا� يقوم ةطأنشي هو التعلم أن االستنتاج يمكنف ،من تعريفات التعلم قبلها    

أن ميلؤ  البيئة مع التفاعل عملية خالل من حدث الذي التغيري إىل ويؤدي األفراد

  .السلوك يف ريتغي أو املعرفة يف تغيري يكون أن ميكن تحدث اليت التغريات .احتياجا�م
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يعين  التعريف التحصيل الدراسي ميكن اليوضح بالفهم الكلمتني شاكلة مها    

التعلم  .التعريف التحصيل يدل على الكسب عاقبة يفعل األنشطة ".تعلم"و " حتصيل"

يف ) winkel(ونكيل . للمحاولة كان التغيريات يف السلوك الفردهو يفعل األنشطة 

يعقب الناس التغيري يف  يقول التحصيل الدراسي هي التغيريات) purwanto(فورونتوا 

  ٢٦.سلوك وفعله

شرحت حتصيل الدراسي هو القدرة اليت متلكها ) nana sudijana(نانا سودجانا     

) nana sudijana(على رأي نانا سودجانا . مالطالب بعد أن حيصلوا على خربة التعلمه

ولذلك،يف  .معرفية،سلوكية،حركية يشملو  ممن التعل نتيجةكال  السلوك يف تغري هو التعلم

تقييم حتصيل الدراسي، دور اإلمتحان التعليمي الذي حيتوي الصياغة على القدرة 

. لتقييما ومرجعية يةكأساس عنصرا هاما بالطال والسلوك الذي يرجى أن يسيطر على

 وجناح األهداف وحتقيقحتصيل الدراسي أيضا هو جناح الطالب يف تشكيل الكفائة 

  ٢٧.لتعلمل الطالب توجيه يف املعلمني

هو التقييم اإلجناز الرتبية عن تقدم  أن حتصيل الدراسي ولذلك ميكن اإلستنتاج   

عروفة دون قياس مدى هذا يعين حتصيل الدراسي ال ميكن امل. الطالب بعد أنشطة التعلم

  .فهم الطالب حول ما تعلمهم

  تعريف التحصيل الدراسي اللغة العربية. ٢    

واملهارات  ،فهموال يف املعرفة، وجده حتصيل الدراسيعملية التعلم،  تحينما جر 

هذه . الطالب يشعرون بالتغيريات املختلفة التعلم أثناء. السلوكو احلقل القيم وا

التغيريات هي القدرة يف خمتلف ا�االت مثل جمال املعرفة، واالستماع والفهم، وكذلك يف 
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ميكن أن  حىتالتقييم  وهذه القدرة نوع من. العربية اللغة جمال املهارات، وخاصة يف

  .نتيجةاليعرف 

تعلم الطالب ال يجةأن يتم حتقيق نت يجستنتن أن ومن الشرح السابق نستطيع  

النتائج . اليت جيب املعلم أن يالحظهااللغة العربية هو نتيجة  والتعلم ميخالل عملية تعل

 ،البالط اليت قد يتواجدها منخالل عملية التعليم والتعلم رؤيتها من إصابة أو رقم 

  .هااللغة العربية يف عملية التعلم قبل مواأيضا مدى الطالب يفه حىت يظهر

  عالقة الرغبة بالتحصيل الدراسي.٣    

واد امل من املادة كانت إذا ألنه رغبة التعلم أكرب تأثريها على التحصيل الدراسي،    

 وسوف. اليت يتعلمها الطالب ال تناسب بالرغبة فال يتعلمون جبيد بسبب ال جّذاب هلم

اليت جّذابة سوف  وادوبامل. سيدر تال تلك من االرتياح دواجي وال لتعلم يتكسلون الطالب

  .التعلم يجةنت حّىت تزيد للتعلم هلم سهلت

 التدريس، الطالب  رغبة التعلم تأثر كبريا يف عملية ) :djamarah( قال دجامرة    

 يف حفظ يسهل الطالب. يرغبون يف أي املادة سيدرسون باجلّد، ألن املادة جذابة هلم

 أداة هي الرغبة. عملية التعليم سوف جتري بيسري إذا لدى الطالب رغبة. اجلّذايب سالدر 

 ٢٨.للطالب التعلم يستفزّ  الذي الرئيسي فعالد من أدوات

 ملعلما لذلك، .الرغبة ال تظهر مباشرة يف حد ذا�ا، ولكن مرتبط مع احلاجة  

. لتعلميف ا لكي تكون يرغبون الطالب حتياجاتبا وفقا الدافعيعطى  أنيرجى 

والعكس، ميكن املعلم ينتفع من رغبة الطالب كاألداة الدافعية للتعلم، إذا الطالب 

وبالرغبة يف التعلم سوف ترفع إجناز . يرغبون يف املادة املعينة، أ�م سوف يالحظون جبيد

 .لطالب
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هي بارفاع الرغبة لدى  طالبال إجناز لزيادة �ا يفعل املعلم اليت حماولة بني ومن  

 التعلم أنشطة .لطالبقدوة حسنة ل يكون أن قادرا املعلم وينبغي .الطالب يف التعلم

منظور كاملصدر الذي  حمسن الذي علمامل .التعلميف  ناشطني على طالبجيعل ال اجليد

مبا فيه يستفّز . الطالب ية منميتعلال يعطى حال إجيايب عجيب على حدث البيئة أن

  .رغبتهم

 تأيت أن ميكن العوامل هذه إجناز الطالب يتأثر بالعوامل،: ahmadi)(قال أمحد     

 حال الفطرية، القدرة من أخرى، بني العوامل هذه .الطالب اخلارج من أو الداخل من

يرفع  أن ميكن اليت العوامل أحد هي أيضا نفسها رغبةال .وغريها نفسّي، حال ،بدين

 ٢٩.للطالب اإلجناز

 رغبة من ،التعلم يف للطالب األساسية احلماسة هي الرغبة أن ذكرعلى  كما   

 مع التعلممن  نجاحال حيرز ميكن حىت التعلم يف جدي على الطالب تحفيزل الدافع تنشأ

 كلوال   العربية، اللغة مادة يف والتعلم التعليم عملية يف ،وكذلك. حيرزه إجناز املقبول

 الطالب تعلم يف  إرتفعاع وخنفاض الرغبة. املواد تلك يف عالية يضعوا الرغبة الطالب

 ماهرا نبغي املعلم أن يكوني ذلكوب .الذي سوف حيرز اإلجناز على رياكب يؤثر سوف

  .العربية اللغة على التدريس يرغبون لكي الطالب رغبة ليطلع
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 الفصل الثالث

 إجراءات البحث الحقلي

 طريقة البحث  . أ

 ستعمله الباحث يف هذه الرسالة فهو منهج وصفي،وأما منهج البحث الذي ي

وقال سوهرمسي  ٣٠.هاوهو كل منهج يرتبط بظاهرة معاصرة بقصد وصفها وتفسري

أن املنهج الوصفي ينقسم إىل مخسة أقسام وهو البحث املسحى : "أركنتو

والبحث االرتباطي والبحث السبيب املقارن والبحث التتبعى والبحث 

 ٣١".التقوميى

أما البحث .ويعتمد الباحث يف هذا البحث على البحث االرتباطي 

اك عالقة بني متغريين أو حبث الذي تقصد به معرفة ما إذا كان هن:االرتباطي 

  ٣٢.أكثر ومن مث معرفة درجة تلك العالقة بينهما

 البحث   متغيرات -

العربية وتأثريها على  رغبة الطالب يف تعلم اللغة" مبوضوع متغريات البحث

  :يعين كما يلي املتغريات من اثنني باستخدام ،"التحصيل الدراسي

 xكمتغري  التعلم يعين تأثري رغبة (independent variable) املستقلة املتغريات .١
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 اللغة تدريس يفيعين حتصيل الدراسي طالب  (dependent variable) التابع املتغري .٢

 .Y كمتغري العربية

  المجتمع والعينة   - ب

يكون ا�تمع يف هذا البحث مجيع الطالب يف الّصف األول عددهم   

قام الباحث . آتشيهبندا  ١باملدرسة املتوسطة احلكومية اإلسالمية  ٣٩٦

أن الفرصة متساوية ودرجة ، باختيار العينة هلذا البحث بالطريقة العشوائية أي

االحتمال واحدة ألي فرد من أفراد جمتمع البحث ليتم اختياره أحد أفراد عينة 

  ٣٣.البحث دومنا أي تأثر أو تأثري

ولذلك العينة اليت أخذها الباحث هي طالب يف الّصف األول وعددهم 

طالبا،ألن عددهم أكثر من مئة فأخذ الباحث  ٣٦طالبا و يف كل الفصل ٣٩٦

طالبا وهم يف املستوى  ٦٠إذا، تكون العينة حوايل . عينة هلذا البحث %١٥

  :وهذا موافق بالنظرية اليت قالتهاسوهرمسي أركنتو. املتوسطة

 Apabila subjeknya kurang dari 100 lebih baik diambil semua,sehingga 
penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika jumlah subjeknya 
lebih besar dari 100, maka dapat diambil 10-15% atau 20-25% atau lebih.34 

إذا كان ا�تمع اقل من مائة فمن األفضل أن يؤخذ كلهم حىت يكون ذلك  

-٢٠أو  %١٥-١٠كثريا فيمكن أن يؤخذ البحث حبث ا�تمع، وإن كان عددهم  

  .أو أكثر %٢٥
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  أدوات البحث  - ج

واملراد بأدوات البحث هي الوسيلة اليت جتمع �ا املعلومات الالزمة إلجابة أسئلة   

  :واما األدوات البحث جلمع البيانات يف هذا البحث هي. البحث أو اختيار الفروض

 حول امليدانية من أولية بيانات جلمع تستعمل اليت الوسيلة هي :اإلستبانة  .١

اإلستبانة اليت بقياس على رغبة الطالب  .البحث العلمي ظاهرة أو مشكلة

 ٣٥.بندا أتشيه ١ اإلسالمية احلكومية املتوسطةباملدرسة تعطيها على الطالب 

 عن للسؤال بديلة إجابة يقدم الذي) likert(وتصميم الباحث االستبانة مبقياس 

أي مقياس فيه مخس درجة اإلجابة منها موافق جدا، وموافق،  فردة،امل بيان كل

  .وحمايدة، أقل موافق، وغري موافق

ختبارات إحدى األدوات اليت ميكن أن يستخدمها إن ا:اختبارات التحصيل  .٢

  .الباحث جلمع املعلومات اليت حيتاج إليها إلجابة أسئلة البحث أو اختبار فروض

التحصيل، وهي اليت صممت لتقدير ما  اتر فاستعمل الباحث هلذا البحث اختبا

حصل عليه الطالب من املعلومات اليت تعلمها أو املهارات اليت تدرب عليها   

كإختبارات املواد الدراسية وهي اليت تقيس مدى حتصيل الطالب يف مادة 

اختبار التحصيل  هو هذا البحث يف املستخدم الباحث اختباربل  ٣٦.حمدودة

املتوسطة باملدرسة من املعلم اللغة العربية  العربية اليت وجدهاحان اللغة من اإلمت

  .بندا أتشيه ١احلكومية اإلسالمية 
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 البيانات تحليل طريقة  - ح

 حتليل مرحلة هي القادمة واملرحلة ،بالكاملة الباحث مجعها اليت البيانات بعد

) Interval(ةالبيانات الفاصلهي البيانات اليت  ):interval(ةالبيانات هنا الفاصل .البيانات

اصاباة مثال البيانات عن . هي البينات اليت متلك صفة تصنيف،تسلسل، والقيمة

 الباحث اليت يستخدمها البيانات حتليل طريقة و٣٧.حتصيل الدراسي، و اختبارات الطالب

، يفعل بياناتال قبل حتليل مث  .صحيحب مجعها اليت بياناتال حتليل الباحث تسهيلل هي

  ٣٨.هامجع مت اليت اناتومتأل االستب اكتمال من التحقق وهي التحرير، بعملية الباحث

 اإلصابة مرحلة حتدد وهيفعل اإلصابة،  هي األخرى البيانات حتليل طريقة مث

   ٣٩.نتيجة البحث من

  :ولتقييم جواب األسئلة اإلستبانة يعتمد الباحث على أساس كما يلي

 ٥فالدرجة ) موافق جدا(إذا أجاب الطالب  - ١

 ٤فالدرجة ) موافق(إذا أجاب الطالب  - ٢

 ٣فالدرجة ) دةايحم(إذا أجاب الطالب  - ٣

 ٢فالدرجة ) أقل موافق(إذا أجاب الطالب  - ٤

  ١فالدرجة ) غري موافق(إذا أجاب الطالب  - ٥

 مجعها مت اليت اإلجابة متأل أي تليها باستخدام اجلدول، البيانات حتليل طريقة مث

٤٠.قدمت اليت جدول يف
 normalitas(افتعل الباحث االختبار نتيجة ضبط الفائيل مث 
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data (هل املتغريات أو البيانات من جمموعة على البيانات تقييم �دف الذي خيتربها هي 

طريقة النسبة  باستخدام البيانات حتليل .ال أو يتم توزيع فائيل البيانات كان

باستعمال )mean(و معدل متغريينلقياس قوة العالقة بني  )teknik persentase(املئوية

SPSS 16.0. 

-٣ اجلدول إىل الرجوع االستبانات من اليت توجد فيها عدلامل القيمة تفسري مث

 :التايل   ١

 ١-٣جدول 

 تفسري القيمة اإلستبانة

  التفسري  القيمة

  مرتفع  ٥- ٣,٣

  متوّسط  ٣,٢- ١,٧

  منخفض  ١,٦- ٠

  

 إىل الرجوع العربية يل اللغةالتحصإمتحان  من هاتوجد في القيمة تفسري بينما

  : التايل ٢-٣اجلدول

  ٢-٣دول ج

  تفسري القيمة اإلمتحان

  التفسري  القيمة

  مرتفع  ١٠٠-٨١

  متوّسط  ٨٠-٥١

  منخفض  ٥٠-١٠



٢٤ 

 

  

 (حتصيل  و)  Χ املتغريات(رغبة  بني  التأثري لتبحث البيانات حتليلوأما طريقة 

". SPSS 16" باستعمال الربامج االرتباطختبار الفيستخدمها الباحث .) Y املتغريات

 .اختبار االرتباط كما استعمل يف اجلدول التايلمن  وتفسري على التحصيل اليت وجدها

٣-٣ جدول  

 )”uji “r(تفسري على االختبار ارتباط 

 تفسري r "product moment" حجم

0,00-0,20 

هو وجود عالقة، لكنه كان  Y و X بني متغريات

منخفضة جدا لذلك يتم جتاهل ضعيفا جدا أو 

 )  Y و X تعترب غائبة بني متغريات(العالقة

 وجود عالقة ضعيفة  Y و X بني متغريات 0,20-0,40

 وجود عالقة متوّسط أو الكافيةY و X بني متغريات 0,40-0,70

 .هناك عالقة قوية أو عالية Y و X بني متغريات 0,70-0,90

 هناك عالقة عالية جدا Y و X بني متغريات 0,90-1,00

 



٢٥ 

 

 الفصل الرابع

 نتائج البحث ومناقشتها

 عرض البيانات  - أ

ويف هذا الفصل يريد  .قد شرح الباحث يف البيان السابق ما يتعلق مبنهج البحث

وسطة الباحث أن يعرض النتائج اليت وجدها الباحث بعد القيام البحث  باملدرسة املت

للحصول على تلك البيانات قام الباحث بالبحث و  .تشيهبندا آ ١احلكومية اإلسالمية 

اعتمادا على رسالة  م٢٠١٨/م٢٠١٧ه املدرسة للسنة الدراسية يف هذالوصف ارتباطي 

  Un.08/TU-FTK/ Tl.00/03/2017بندا أتشيه برقم عميدة لكلية الرتبية جامعة الرانري 

 .عن مجع البيانات فيها

ق مبنهج البحث واألدوات قد شرح الباحث يف الفصول السابقة ما يتعل

وهذا الفصل يريد الباحث أن يعرض النتائج . املستخدمة فيه جلمع البيانات

  .بندا أتشيه ١باملدرسة املتوسطة احلكومية اإلسالمية البحث اليت حصل 

  حملة عن ميدان البحث - ١

دارس تشيه من املبندا آ ١وسطة احلكومية اإلسالمية كانت املدرسة املت

 كوتا عامل  ١١٤رقم  ”Pocut Baren“ تشيه وتقع يف شارعالكائنة يف بندا آاإلسالمية 

Kuta Alam  ورئيسة هذه املدرسة  م١٩٦٨سنة  أسست هذه املدرسة. تشيهآمنطقة بندا

  .مدرسا ٦٢طالبا واملعلمني فيها  ١١٨٧ذولكفلي املاجستري وعدد طالب فيها 

غلقت بوابة املدرسة يف  الصباح،هذه املدرسة لديها متاما تنظيم الوقت ويف 

وإذا تأخر تالميذ أو املدرسني فيمنعهم الدخول .الساعة الثمانية إال مخسة عشر دقيقة
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. ويف تنظيم وقت التدريس، لديها اجلراس االوتومتيكي لتنظيم كل األوقات. إىل املدرسة

  .ومن املمنوع أن خيرج املدرس والتالميذ قبل وقتها

حيث إ�ا جعلت اللغة .بتعليم اللغة العربية اهتماما كبريااهتمت هذه املدرسة 

وقد تعلم هذه املادة من . العربية إحدى مادة تعليما جيانب اللغة اإلجنليزية والعلوم الطيبة

ليعرف هذه املدرسة تعريفا عميقا فيتقدم الباحث عدد . الصف األول إىل صف الثالث

  :ل التايلالطالب واملدارس واملوظفني فيها يف اجلدو 

بندا  ١املدرسة املتوسطة احلكومية اإلسالمية كانت الوسائل املدرسة يف 

  :آتشيه كما يف اجلدول اآليت

  ٤- ١اجلدول 

  ٢٠١٨- ٢٠١٧عدد الوسائل الرتبية للسنة 

  عدد  اسم الغرفة  رقم

  ٣٣  غرفة التعليم  ١

  ٣  معمل  ٢

  ١  مكتب رئيس املدرسة  ٣

  ٢  غرفة املعلم  ٤

  ١  املكتبة  ٥

  ١  املصلى   ٦

  ١  مكتب اإلدارة  ٧

  ٧  غرفة لشؤون الطلبة  ٨
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  ١٣  محام املعلمني  ٩

  ٣  محام الطلبة  ١٠

  ١  املقصف  ١١

  ١  غرفة متعددة الفائدة  ١٢

  ١  غرفة املهارة  ١٣

   م٢٠١٧تشيه بندا آ ١وسطة احلكومية اإلسالمية إدارة املدرسة املت:املصدر 

   بأحوال الطال .أ

وأما اجلهة التفصيلية فهي  . طالب١١٨٦املدرسة يصل إن عدد الطالب هذه   

  :كما يف اجلدول اآليت

  ٢- ٤جدول 

  ٢٠١٨- ٢٠١٧عدد الطالب للسنة 

  العدد  الطالبة  الطالب   عدد الغرفة  الفصل  رقم

٣٩٥  ٢٣٣  ١٦٢  ١١  ٧  ١  

٣٩٦  ٢٥١  ١٤٥  ١١  ٨  ٢  

٣٩٥  ٢٦٤  ١٣٣  ١١  ٩  ٣  

  ١١٨٦  ٧٤٨  ٤٤٠  ٣٣  عدد اجلمع

 م٢٠١٧تشيه آ بندا ١املتوسطة احلكومية اإلسالمية  إدارة املدرسة:املصدر 
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  أحوال املعلمني والعمال. ب

  :كان املعلم والعمال يف هذه املدرسة كما يف اجلدول اآليت    

  ٣- ٤اجلدول 

  ٢٠١٧- ٢٠١٦عدد املعلمني 

  العدد  املوظفة  املوظف  املعلم  رقم

  ٦٤  ٤٩  ١٥  املوظفة احلكومي  ١

  ١٧  ٧  ١٠  املوظفة غري احلكومي  ٢

  ٤  ٤  -  مراقب املعمل  ٣

  ٨٥  ٦٠  ٢٥  عدد اجلمع

  م٢٠١٧تشيه بندا آ ١وسطة احلكومية اإلسالمية إدارة املدرسة املت:املصدر 

  :واملعلم الغة العربية كمايف اجلدول اآليت  

  ٤- ٤اجلدول 

  م٢٠١٧- م٢٠١٦عدد معلم اللغة العربية للسنة 

  خترج يف  سماال  رقم

  الرانريي اإلسالمية احلكوميةجامعة   الدكتوراندا رستينا  ١

  جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية  الدكتوراندا إرليتا  ٢

  جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية  الدوكتوراندا تربييت  ٣
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  جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية S.Agهامي جوليتا،  ٤

  جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية  جوت سوريا ا�ستري  ٥

 م٢٠١٧تشيه بندا آ ١ية إدارة املدرسة املتوسطة احلكومية اإلسالم:املصدر 

البيانات عن رغبة الطالب يف تعلم اللغة العربية .٢  

:كما يلي  ٥-٤ ستبانات رغبة تعلم اللغة العربية يف شكل جدولأّما حتصيل حساب اال   

٥-٤اجلدول   

 استجابات الطالب على استبانات الرغبة

د.م خ م.غ  م.أ  ح.م  ج.م م   رقم التصريحات 

 ٩ - - ٤,٣١ مرتفع

١٥%  

٢٣ 

٣٨,٣%  

٢٨ 

٤٦,٧%  

على رأي أن تعلم اللغة العربية هو 

 نشاط مفرح

١ 

 ١٠ ٢,٥٦ متوسط

١٦,٧

% 

١٩ 

٣١,٧

% 

٢٤ 

٤٠%  

١ 

١,٧%  

٦ 

١٠%  

أشعر خبيبة إذا معلم اللغة العربية 

 مرارا مأذونية

٢ 

 ٢ ٣,٩٨ مرتفع

٣,٣%  

- ١٥ 

٢٥%  

٢٣ 

٣٨,٣%  

٢٠ 

٣٣,٣%  

أشعر اخلسائر إذا ال أستطيع يتابع 

 مادة اللغة العربية

٣ 

 ٢ ٣,٨٥ مرتفع

٣,٣%  

٤ 

٦,٧%  

١٤ 

٢٣,٣

% 

٢١ 

٣٥%  

١٩ 

٣١,٧%  

حينما يشرح املعلم دراسة اللغة 

العربية، أكتب دائما ما كتبه على 

 السبورة

٤ 

 ٥ - ٣,٩٨ مرتفع

٨,٣%  

١٢ 

٢٠%  

٢٢ 

٣٦,٧%  

٢١ 

٣٥%  

يتحدث مع األصدقاء  أنا كثريا 

عندما يشرح املعلم درس اللغة 

 الغربية

٥ 

 ٥ ٣,٥٥ مرتفع

٨,٣%  

٣ 

٥%  

١٨ 

٣٠%  

٢٢ 

٣٦,٧%  

١٢ 

٢٠%  

لدعم رغبة تعلم اللغة العربية، 

مبا يف  ولدي بعض املراجع العربية،

ذلك الكتاب الدراسي الغة 

٦ 
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 .العربية، واملعجم، واألخرون

 ٢ ٤,٠٨ مرتفع

٣,٣%  

٤ 

٦,٧%  

١٠ 

١٦,٧

% 

١٥ 

٢٥%  

٢٩ 

٤٨,٣%  

حينما درس اللغة العربية أشعر 

، ألن التعليم بسائم كثري للتعلم

رتيب جدا وعدم استخدام 

 اسرتاتيجية التعلم ممتعة

٧ 

 ٢ - ٤,٧١ مرتفع

٣,٣%  

١ 

١,٧%  

٩ 

١٥%  

٤٨ 

٨٠%  

 حنيكثريا خارج الفصل   تأستأذن

 جار درس اللغة العربية

٨ 

 ١ ٤,٤٠ مرتفع

١,٧%  

- ٨ 

١٣,٣

% 

١٦ 

٢٦,٧%  

٣٥ 

٥٨,٣%  

الوقت املناسب  يفأدخل الفصل 

 يف كل درس اللغة العربية

٩ 

 ١٣ - ٣,٢٨ متوسط

٢١,٧

% 

٢٦ 

٤٣,٣

% 

١٢ 

٢٠%  

٩ 

١٥%  

بعد درس اللغة العربية، أستغرق 

كرار درس اللغة العربية اليت وقيت لت

 املعلم شرح

١٠ 

 ١ ٣,٧٥ مرتفع

١,٧%  

٤ 

٦,٧%  

١٩ 

٣١,٧

% 

٢١ 

٣٥%  

١٥ 

٢٥%  

 فامها يكن يل مل إنملعلم ال أأس

هعلى شرح  

١١ 

 ٨ - - ٤,٤٦ مرتفع

١٣,٣

% 

١٦ 

٢٦,٧%  

٣٦ 

٦٠%  

 أعطهاأعمل دائما الواجبات اليت 

 املعلم

١٢ 

 ٤ - ٤,٠٠ مرتفع

٦,٧%  

١٢ 

٢٠%  

٢٤ 

٤٠%  

٢٠ 

٣٣,٣%  

 ١٣ أكتب دائما ما شرح املعلم

 ١ ٣,٩٨ مرتفع

١,٧%  

١ 

١,٧%  

١٧ 

٢٨,٣

% 

٢٠ 

٣٣,٣%  

٢١ 

٣٥%  

ينما يعلم املعلم اللغة العربية ح

ستطيع اللغة العربيةألشعر بدافع أ  

١٤ 

 ١ ٣,٦٨ مرتفع

١,٧%  

٤ 

٦,٧%  

٢٤ 

٤٠%  

١٥ 

٢٥%  

١٦ 

٢٦,٧%  

املدرسة بعد ذالك  بإذا خترجت 

ق أعمّ ستمر يف التعلم و أوف س

 درس اللغة العربية

١٥ 
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 ٢٢ ٣,٥٦ مرتفع

٣٦,٧

% 

١٣ 

٢١,٧

% 

١٨ 

٣٠%  

٥ 

٨,٣%  

٩ 

١٥%  

قبل جار درس اللغة أستعد دائما 

 العربية

١٦ 

 ٢٢ ٢,٢٠ متوسط

٣٦,٧

% 

١٣ 

٢١,٧

% 

١٨ 

٣٠%  

٥ 

٨,٣%  

٢ 

٣,٣%  

 لدعم مهارات اللغة العربية،

حضرت دورة لتعلم اللغة العربية 

 خارج املدرسة

١٧ 

 ١ - ٣,٧٨ مرتفع

١,٧%  

٢٥ 

٤١,٧

% 

٢٠ 

٣٣,٣%  

١٤ 

٢٣,٣%  

 ١٨ على رأي تعلم اللغة العربية سهلة

 ٨ - - ٤,٣٥ مرتفع

١٣,٣

% 

٢٣ 

٣٨,٣%  

٢٩ 

٤٨,٣%  

على رأي تعلم اللغة العربية مهم 

ألن اللغة العربية هي وسيلة  جدا،

 لدراسة القانون والشريعة اإلسالمية

١٩ 

 ١٠ ٢,٨٥ متوسط

١٦,٧

% 

١٠ 

١٦,٧

% 

٢٦ 

٤٣,٣

% 

٧ 

١١,٧%  

٧ 

١١,٧%  

 أتبع اللغة العربية،بألنين مسرورا 

كثريا األنشطة املتصلة اللغة العربية  

املدرسة أو خارج املدرسة سواء يف  

٢٠ 

 ٥ ٣,٠١ متوسط

٨,٣%  

١١ 

١٨,٣

% 

٢٦ 

٤٣,٣

% 

١٤ 

٢٣,٣%  

٤ 

٦,٧%  

إذا كان هناك وقت الفراغ، 

 أستعمل لتعلم اللغة العربية

٢١ 

 ٣ - ٣,٩٦ مرتفع

٥%  

١٢ 

٢٠%  

٢٩ 

٤٨,٣%  

١٦ 

٢٦,٧%  

حينما يشرح املعلم  أهتم اهتماما

 درس اللغة العربية

٢٢ 

 ١٦ ٢,٦٥ متوسط

٢٦,٧

% 

١١ 

١٨,٣

% 

١٩ 

٣١,٧

% 

٦ 

١٠%  

٨ 

١٣,٣%  

مل يكن  إذا كان معلم اللغة العربية

حتمس لتعلم أ، جيعلين ال جّذابة

 اللغة العربية

٢٣ 

 ٢ - ٤,٠٨ مرتفع

٣,٣%  

١٨ 

٣٠%  

١٣ 

٢١,٧%  

٢٧ 

٤٥%  

 حصلت علىأشعر مثقلة إذا 

 الواجبات اللغة العربية

٢٤ 

 ١٦ ٥ ٣ ٣,٨٣ مرتفع

٢٦,٧

تعلم اللغة العربية هي بنسبة يل،  ٢٥ ١١

أكثر صعوبة من تعلم اللغة 

٢٥ 
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٥%  ٨,٣%  % ١٨,٣%  ٤١,٧%   اإلجنليزية 

 املعّدل      ٣,٧١ 

 

  أقل موافق) ح.م(حمايدة ) م(موافق ) ج.م( موافق جدا صطالح باحلروفاال: ملحوظة

)خ(وخرب) د.م(معّدل) م.إ(إحنراف معياري) م.غ(غري موافق) م.أ(   

البحث يدل على أّن رغبة الطالب يف تعلم حتصيل  ٥ -٤يستند على اجلدول 

  ٣,٧١بكاملة مرتفعة بالقيمة املعّدل  اللغة العربية

  بيانات التحصيل تعلم اللغة العربية. ٣

أما القيمة حتصيل االمتحان نصفية تعلم االغة العربية عند الطالب يف شكل جدول كما 

  :  يلي

  ٦-٤اجلدول 

 قيمة التحصيل االمتحان الطالب 

  تحصيل اإلمتحان  األسماء  رقم

  ٩٥  ١الطالب   ١

  ٩٤  ٢ ةالطالب  ٢

  ٩٣  ٣الطالب   ٣

  ٩٤  ٤الطالب   ٤

  ٩٤  ٥الطالب   ٥

  ٩٥  ٦ ةالطالب  ٦

  ٨٦  ٧الطالب   ٧

  ٩٣  ٨ ةالطالب  ٨
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  ٨٤  ٩الطالب   ٩

  ٩٣  ١٠الطالب   ١٠

  ٩٨  ١١الطالب   ١١

  ٩٨  ١٢ ةالطالب  ١٢

  ٩٧  ١٣ ةالطالب  ١٣

  ٩٣  ١٤ ةالطالب  ١٤

  ٩٣  ١٥الطالب   ١٥

  ٩٣  ١٦ ةالطالب  ١٦

  ٨٩  ١٧ ةالطالب  ١٧

  ٨٩  ١٨الطالب   ١٨

  ٩٥  ١٩ ةالطالب  ١٩

  ٨٣  ٢٠الطالب   ٢٠

  ٩٣  ٢١ ةالطالب  ٢١

  ٨٥  ٢٢الطالب   ٢٢

  ٩٥  ٢٣ ةالطالب  ٢٣

  ٨٩  ٢٤الطالب   ٢٤

  ٩٤  ٢٥ ةالطالب  ٢٥

  ٩٧  ٢٦ ةالطالب  ٢٦

  ٩٥  ٢٧ ةالطالب  ٢٧

  ٧٥  ٢٨الطالب   ٢٨

  ٩٠  ٢٩الطالب   ٢٩



٣٤ 

 

  ٦٤  ٣٠ ةالطالب  ٣٠

  ٩٧  ٣١ ةالطالب  ٣١

  ٨٦  ٣٢ ةالطالب  ٣٢

  ٨٢  ٣٣الطالب   ٣٣

  ٩٥  ٣٤الطالب   ٣٤

  ٨٠  ٣٥الطالب   ٣٥

  ٧٦  ٣٦الطالب   ٣٦

  ٩٧  ٣٧الطالب   ٣٧

  ٩٧  ٣٨الطالب   ٣٨

  ٩٦  ٣٩ ةالطالب  ٣٩

  ٩٦  ٤٠ ةالطالب  ٤٠

  ٩٠  ٤١الطالب   ٤١

  ٩٧  ٤٢الطالب   ٤٢

  ٩٧  ٤٣ ةالطالب  ٤٣

  ٩٥  ٤٤ ةالطالب  ٤٤

  ٨٩  ٤٥ ةالطالب  ٤٥

  ٧٧  ٤٦ ةالطالب  ٤٦

  ٥٧  ٤٧ ةالطالب  ٤٧

  ٩٩  ٤٨ ةالطالب  ٤٨

  ٨٩  ٤٩الطالب   ٤٩

  ٥٥  ٥٠الطالب   ٥٠



٣٥ 

 

 

  ٩٨  ٥١الطالب   ٥١

  ٩٨  ٥٢الطالب   ٥٢

  ٩٨  ٥٣ ةالطالب  ٥٣

  ٨٥  ٥٤الطالب   ٥٤

  ٩٧  ٥٥الطالب   ٥٥

  ٩٥  ٥٦الطالب   ٥٦

  ٩٤  ٥٧ ةالطالب  ٥٧

  ٩٨  ٥٨ ةالطالب  ٥٨

  ٩٨  ٥٩ ةالطالب  ٥٩

  ٩٣  ٦٠الطالب   ٦٠

  ٥٤٢٧  ا�موعات

  ٩٠،٤٥  املعّدل

 

حتصيل البحث يدل على أن حتصيل الطالب يف تعلم  ٦- ٤يستند على اجلدول 

  .٩٠,٤٥بكاملة مرتفعة بالقيمة املّعدل  اللغة العربية

 التأثري رغبة الطالب يف تعلم اللغة العربية على حتصيل الدراسي.٤

يقوم الباحث أوال بضبط الفائيل , "uji korelasi"إجراء اختبار بارتباط قبل 

)normalitas data ( وحتصيله يدل على أن توزيع البيانات)distribusi data(  غري الفائيل

يبني عن حتصيل ضبط  ٧-٤اجلدول  ٠,٠٥ < ٠,٠٠٦ )sig(.مبستوى الداللة  

 .الفائيل

  



٣٦ 

 

  ٧-٤اجلدول 

  "normalitas data"نتيجة ضبط الفائيل

 

a. Test distribution is Normal. 

واخلطوة التالية هي نظر تأثري رغبة الطالب يف تعلم اللغة العربية على التحصيل 

وحتصيله كما يبني ". uji korelasi spearmen"باستعمال اختبار االرتباط سبريمان. الدراسي

  .اآليت ٨-٤اجلدوال 

  ٨-٤اجلدول 

 "spearmen" االرتباط سبريمانحتصيل اختبار 

Correlations 

   ratarataminat Nilaiulangan 

Spearman's rho ratarataminat Correlation Coefficient ٠٢٧ ١.٠٠٠.  

Sig. (2-tailed) . ٨٣٧.  

N ٦٠ ٦٠ 

nilaiulangan Correlation Coefficient ٠٢٧.  ١.٠٠٠ 

Sig. (2-tailed) ٨٣٧.  . 

N ٦٠ ٦٠ 

 

من اجلدول " uji korelasi spearmen"االرتباط سبريمان بناء على حتصيل اختبار

هذا يعين أنه ) ٠.٨٣٧ <٠.٠٥(وهو  )Sig(يدل على أن القيمة مستوى الداللة  ٨- ٤

بني رغبة الطالب يف تعلم اللغة العربية على حتصيل  )Sig(ال يوجد عالقة مستوى الداللة 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 
Residual 

N ٦٠ 

Normal Parameters
a
 Mean ٠٠٠٠٠٠٠.  

Std. Deviation ٩.٤٠٤٧٨٥٤٤ 

Most Extreme Differences Absolute ٢١٩.  

Positive ١٧٢.  

Negative ٢١٩ -.  

Kolmogorov-Smirnov Z ١.٦٩٦ 

Asymp. Sig. (2-tailed) ٠٠٦.  



٣٧ 

 

 

وهذا يدل على ) ٠.٠٢٧" (koefisien korelasi"معامل االرتباطمث القيمة . الدراسي

عالقة ضعيفة بني رغبة الطالب يف تعلم اللغة العربية على التحصيل الدراسي وهذا معناه 

  .ال تأثر بني رغبة الطالب يف تعلم اللغة العربية على التحصيل الدراسي

  التحليل البيانات ومناقشتها. ب

ده الباحث أن رغبة الطالب يف تعلم اللغة العربية إن حتصيل هذا البحث وج  

هذا يدل . ٣,٧١بندا اتشية بكاملة مرتفعة  املعّدل هي  ١باملدرسة احلكومية اإلسالمية 

بندا اتشية هلم راغبون مرتفعة لكمالة  ١على أن الطالب باملدرسة احلكومية اإلسالمية 

  .على الدرس اللغة العربية

الباحث أيضا أن حتصيل الدراسي الطالب يف  والتحصيل هذا البحث وجده

بندا اتشية بكاملة مرتفعة املعّدل هي  ١تعلم اللغة العربية باملدرسة احلكومية اإلسالمية 

بندا اتشية هلم يقدرون  ١هذا يدل أن الطالب باملدرسة احلكومية اإلسالمية . ٩٠,٤٥

ب من كلها الطالبان هلما يتأكد أيضا القيمة طال. على سيطرة درس اللغة العربية جيدا

  .فقط ٥٥بالقيمة  ٥٠والطالب  ٥٧بالقيمة  ٤٧القيمة منخفض هي الطالبة 

ومث وجده الباحث التحصيل يف هذا البحث أن رغبة الطالب يف  تعلم اللغة 

بندا أتشيه ال تأثر  على التحصيل الدراسي  ١العربية باملدرسة احلكوميت اإلسالمية 

و هذه نتائج البحث يوافق أيضا على الدراسة أمحد . احلصول عليها اللغة العربية اليت مت

وجد أمحد سيف اهللا أن نتائج البحث ال توجد فيها عالقة مستوى الداللة . سيف اهللا

)Sig( ١.بني رغبة الطالب يف تعلم اللغة العربية على التحصيل الدراسي  

 ١احلكومية اإلسالمية  التحصيل الدراسي الطالب يف تعلم اللغة العربية باملدرسة

ألن كثري . حتصيل دراستهم ميكن تأثروا العوامل األخرى. بندا أتشيه ال تأثر من رغبتهم

                                                             
1 Ahmad Saifullah,Pengaruh sikap,Minat dan Motivasi Belajar Terhadap Prestasi 

Bahasa arab Kelas IV SD Muhammadiyah Sapen Yogyakarta, digilib.uin-suka.ac.id/2307/, diakses 
pada tanggal 06 juni 2017. 



٣٨ 

 

عوامل . من العوامل اليت يتأثر حتصيل الدراسي شخصا، كالعوامل الداخلية واخلارجية

 ٢.العائلة،املدرسة،وا�تمع :والعوامل اخلارجية. البدنية،علم النفس،والتعب :الداخلية

   ٣.العوامل األخرى اليت يتأثر حتصيل الدراسي هو الدوافع

تأثر على تومع ذالك،هناك بعض الدراسات وجدت أن عوامل رغبة الطالب 

بني رغبة الطالب  قويةدراسة إيك نورجنة وجدت أّن كانت عالقة . التحصيل الدراسي

 ٤.يف تعلم التاريخ على التحصيل الدراسي

  تحقيق الفروض .ج

كما ذكر يف الفصل األول أن الفروض اليت افرتضتها الباحث هو إن رغبة   

الطالب يف تعلم اللغة العربية وتأثريها على التحصيل الدراسي بواسطة االختبار االرتباط 

يدل على أن القيمة مستوى الداللة  ٨- ٤من اجلدول " uji korelasi spearmen"سبريمان

)Sig(  وهو)(وهذا يدل على أن فروض الصفري ) ٠.٨٣٧ <٠.٠٥Ho(  مقبول وفروض

مردود أي رغبة الطالب يف تعلم اللغة العربية ال تأثر على التحصيل  )Ha(البديل 

  .الدراسي

 

                                                             
2 Slameto,Belajar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, (Jakarta;Rineka 

Cipta,2003),h.54  
3 Mut’ah Mutmainnah, Pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa pada 

bidang studi Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) di Madrasah Tsanawiyah Negeri 19 Jakarta, 
repository.uinjkt. ac.id /dspace/handle /123456789/25252,diakses pada tanggal 07 juni 2017 

4 Ika Nurjannah, Hubungan Minat Belajar dengan hasil belajar siswa pada mata 
Pelajaran IPS (Sejarah) SMPN 87 Jakarta”, repository,Uinjkt.ac.id/ds[ace/bitstream/... /29446/... , 
diakses pada tanggal 07 juni 2017. 
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 الفصل الخامس

 الخاتمة

 نتائج البحث  - أ

بناء على نتائج البحث الذي قد فعل الباحث من قبله عن رغبة الطالب يف 

بندا  ١سة احلكومية اإلسالمية تعلم اللغة العربية وتأثريها على التحصيل الدراسي باملدر 

  :مث يف هذا الفصل سيقول الباحث اإلستنتاجات واإلقرتاحات كما يلييه آتش

إن حتصيل هذا البحث وجده الباحث أن رغبة الطالب يف تعلم اللغة العربية  .١

. ٣,٧١بكاملة مرتفعة، املعّدل هي  بندا اتشيه١باملدرسة احلكومية اإلسالمية

آتشية لديهم رغبة بندا  ١هذا يدل أن الطالب باملدرسة احلكومية اإلسالمية 

  .مرتفعة على الدرس اللغة العربية

والتحصيل هذا البحث وجده الباحث أيضا أن حتصيل الدراسي الطالب يف  .٢

بندا اتشيه بكاملة مرتفعة،  ١تعلم اللغة العربية باملدرسة احلكومية اإلسالمية 

ا بند ١هذا يدل أن الطالب باملدرسة احلكومية اإلسالمية . ٩٠,٤٥املعّدل هي 

وتأكد أيضا من قيمة . اتشيه أ�م قادرون على السيطرة درس اللغة العربية جبيد

الطالب الكاملة أن الطالبان فقط الذين لديهما القيمة املنخفضة، هي الطالبة 

 .٥٥بالقيمة  ٥٠والطالب  ٥٧بالقيمة  ٤٧

القيمة مستوى د فعل الباحث حصل من البحث أن بناء على احلساب الذي ق .٣

 )Ho(وهذا يدل على أن فرض الصفري ) ٠.٨٣٧ <٠.٠٥(وهو  )Sig(الداللة 

مردود أي رغبة الطالب يف تعلم اللغة العربية ال تأثر  )Ha(مقبول وفرض البديل 

  .على التحصيل الدراسي
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BAHAGIAN A 

ANGKET 

MINAT BELAJAR BAHASA ARAB 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui minat pembelajaran 
belajar bahasa  Arab di Sekolah MTsN 1 Banda Aceh. 

Isilah dengan baik dan benar. 

A. Biografi Responden 

1. Nama Lengkap : 

2. Usia   : 

3. Jenis kelamin  : 

4. Kelas   : 

 
BAHAGIAN B 

 
Petunjuk pengisian angket : 

1.     Tulis identitas anda secara lengkap 

2.      Bacalah pernyataan dengan teliti sebelum menjawab. 
3.     Pilihlah salah satu jawaban dengan menggunakan tanda (       )  pada 

kolom yang  tersedia sesuai dengan pikiran dan perasaan anda. 
4.      Dalam angket ini, tidak ada jawaban yang benar maupun salah, 

jawaban yang terbaik adalah benar – benar mencerminkan keadaan 
yang sebenarnya. 

Adapun pilihan tersebut yaitu : SS (sangat setuju), S (setuju), N (netral), KS 
(kurang setuju), TS (tidak setuju). 

5.      Jawablah dengan jujur tanpa terpengaruh dengan teman. 
6.      Angket dikumpulkan kepada peneliti. 
7.      Atas bantuan dan kerjasama anda, kami ucapkan terimakasih yang 

sebesar-     besarnya. 

No. Pernyataan 
SS S N KS TS 

5 4 3 2 1 

1 
Menurut saya belajar bahasa Arab itu 
merupakan aktifitas yang menyenangkan     

 

2 
Saya merasa kecewa jika guru bahasa Arab 
itu sering izin     

 

3 
Saya merasa rugi jika tidak bisa mengikuti 
mata pelajaran Bahasa Arab.     

 

4 
Ketika guru menjelaskan pelajaran bahasa 
Arab, saya selalu mencatat apa yang ditulis di     

 



papan tulis. 

5 
Saya sering mengobrol dengan teman ketika 
guru menjelaskan pelajaran bahasa Arab.     

 

6 

Untuk menunjang minat belajar bahasa Arab, 
saya mempunyai beberapa referensi bahasa 
Arab; diantaranya buku paket bahasa Arab, 
kamus bahasa Arab,dan lain sebagainya. 

    

 

7 

Ketika pelajaran bahasa Arab, saya sering 
merasa jenuh mengikuti pelajaran,karena 
pengajarannya yang terlalu monoton dan tidak 
menggunakan strategi pembelajaran yang 
menyenangkan. 

    

 

8 
Saya sering izin keluar ketika pelajaran 
bahasa Arab sedang berlangsung     

 

9 
Saya selalu masuk tepat waktu setiap 
pelajaran bahasa Arab     

 

10 

Setelah pelajaran bahasa Arab,saya selalu 
meluangkan waktu saya untuk mengulangi 
pelajaran bahasa Arab yang telah dijelaskan 
oleh guru. 

    

 

11 
Saya selalu bertanya kepada guru jika belum 
faham terhadap penjelasannya.     

 

12 
Saya selalu mengerjakan tugas yang diberikan 
oleh guru     

 

13 Saya selalu mencatat apa yang guru terangkan  
    

 

14 
Pada saat guru bahasa Arab itu mengajar,saya 
merasa termotivasi untuk bisa berbahasa Arab     

 

15 
Jika saya sudah tamat nanti saya akan terus 
mempelajari dan mendalami pelajaran bahasa 
Arab 

    

 

16 
Saya selalu mempersiapkan diri sebelum 
pelajaran bahasa Arab berlangsung     

 

17 
Untuk menunjang kemampuan berbahasa 
Arab,saya mengikuti kursus / bimbingan 
belajar bahasa Arab diluar jam sekolah 

    

 

18 Menurut saya belajar bahasa Arab itu mudah 
    

 

19 

Menurut saya belajar bahasa Arab itu sangat 
penting,karena bahasa Arab merupakan 
sarana untuk mempelajari hukum dan syari’at 
islam 

    

 

20 
Karena saya senang dengan bahasa Arab, saya 
sering mengikuti kegiatan yang berhubungan     

 



dengan bahasa Arab baik disekolah maupun 
di luar sekolah 

21 
Jika ada waktu luang, saya gunakan untuk 
belajar bahasa Arab.     

 

22 
Saya benar-benar memperhatikan ketika guru 
menerangkan pelajaran bahasa Arab     

 

23 
Apabila guru bahasa Arab tidak menarik, itu 
membuat saya tidak bersemangat belajar 
bahasa Arab. 

    

 

24 
Saya merasa terbebani jika mendapat tugas 
bahasa Arab.     

 

25 
Bagi saya, belajar bahasa Arab itu lebih sulit 
daripada belajar bahasa Inggris     

 

 

 
 

  



  



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  



Statistik 

 

  

Item N Mean 
Std. 

Deviation Minimum Maximum 

Valid Missing 
item1 60 0 4.316667 0.724666298 3 5 
item2 60 0 2.566667 1.110301023 1 5 
item3 60 0 3.983333 0.947640543 1 5 
item4 60 0 3.85 1.054851584 1 5 
item5 60 0 3.983333 0.947640543 2 5 
item6 60 0 3.55 1.126341009 1 5 
item7 60 0 4.083333 1.10915553 1 5 
item8 60 0 4.716667 0.666172133 2 5 
item9 60 0 4.4 0.84772877 1 5 
item10 60 0 3.283333 0.975838043 2 5 
item11 60 0 3.75 0.96769865 1 5 
item12 60 0 4.466667 0.724081339 3 5 
item13 60 0 4 0.901975234 2 5 
item14 60 0 3.983333 0.92958286 1 5 
item15 60 0 3.683333 0.999858747 1 5 
item16 60 0 3.566667 0.945402195 1 5 
item17 60 0 2.2 1.131969934 1 5 
item18 60 0 3.783333 0.825271741 2 5 
item19 60 0 4.35 0.708902231 3 5 
item20 60 0 2.85 1.190712648 1 5 
item21 60 0 3.016667 1.016668982 1 5 
item22 60 0 3.966667 0.822700528 2 5 
item23 60 0 2.65 1.33816216 1 5 

item24 60 0 4.083333 0.944056639 2 5 

item25 60 0 3.833333 1.209659802 1 5 



اإلحصائيةالجدوال قائمة   

نتيجة اإلستبانة من رغبة الطالب:١الجدوال   

Frequency Table 
 

item1 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid netral 9 15.0 15.0 15.0 

setuju 23 38.3 38.3 53.3 

sangat setuju 28 46.7 46.7 100.0 

Total 60 100.0 100.0  

 

item2 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid tidak setuju 10 16.7 16.7 16.7 

kurang setuju 19 31.7 31.7 48.3 

netral 24 40.0 40.0 88.3 

setuju 1 1.7 1.7 90.0 

sangat setuju 6 10.0 10.0 100.0 

Total 60 100.0 100.0  

 

item3 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid tidak setuju 2 3.3 3.3 3.3 

netral 15 25.0 25.0 28.3 

setuju 23 38.3 38.3 66.7 

sangat setuju 20 33.3 33.3 100.0 

Total 60 100.0 100.0  

 
 



item4 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid tidak setuju 2 3.3 3.3 3.3 

kurang setuju 4 6.7 6.7 10.0 

netral 14 23.3 23.3 33.3 

setuju 21 35.0 35.0 68.3 

sangat setuju 19 31.7 31.7 100.0 

Total 60 100.0 100.0  

 
 

item5 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid kurang setuju 5 8.3 8.3 8.3 

netral 12 20.0 20.0 28.3 

setuju 22 36.7 36.7 65.0 

sangat setuju 21 35.0 35.0 100.0 

Total 60 100.0 100.0  

 
 

 

item6 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid tidak setuju 5 8.3 8.3 8.3 

kurang setuju 3 5.0 5.0 13.3 

netral 18 30.0 30.0 43.3 

setuju 22 36.7 36.7 80.0 

sangat setuju 12 20.0 20.0 100.0 

Total 60 100.0 100.0  

 



 

item7 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid tidak setuju 2 3.3 3.3 3.3 

kurang setuju 4 6.7 6.7 10.0 

netral 10 16.7 16.7 26.7 

setuju 15 25.0 25.0 51.7 

sangat setuju 29 48.3 48.3 100.0 

Total 60 100.0 100.0  

 
 
 

item8 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid kurang setuju 2 3.3 3.3 3.3 

netral 1 1.7 1.7 5.0 

setuju 9 15.0 15.0 20.0 

sangat setuju 48 80.0 80.0 100.0 

Total 60 100.0 100.0  

 
 

item9 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid tidak setuju 1 1.7 1.7 1.7 

netral 8 13.3 13.3 15.0 

setuju 16 26.7 26.7 41.7 

sangat setuju 35 58.3 58.3 100.0 

Total 60 100.0 100.0  

 
 



 
 

item10 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid kurang setuju 13 21.7 21.7 21.7 

netral 26 43.3 43.3 65.0 

setuju 12 20.0 20.0 85.0 

sangat setuju 9 15.0 15.0 100.0 

Total 60 100.0 100.0  

 
 

item11 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid tidak setuju 1 1.7 1.7 1.7 

kurang setuju 4 6.7 6.7 8.3 

netral 19 31.7 31.7 40.0 

setuju 21 35.0 35.0 75.0 

sangat setuju 15 25.0 25.0 100.0 

Total 60 100.0 100.0  

 
 

item12 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid netral 8 13.3 13.3 13.3 

setuju 16 26.7 26.7 40.0 

sangat setuju 36 60.0 60.0 100.0 

Total 60 100.0 100.0  

 

 



 
 

item13 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid kurang setuju 4 6.7 6.7 6.7 

netral 12 20.0 20.0 26.7 

setuju 24 40.0 40.0 66.7 

sangat setuju 20 33.3 33.3 100.0 

Total 60 100.0 100.0  

 
 

item14 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid tidak setuju 1 1.7 1.7 1.7 

kurang setuju 1 1.7 1.7 3.3 

netral 17 28.3 28.3 31.7 

setuju 20 33.3 33.3 65.0 

sangat setuju 21 35.0 35.0 100.0 

Total 60 100.0 100.0  

 

item15 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid tidak setuju 1 1.7 1.7 1.7 

kurang setuju 4 6.7 6.7 8.3 

netral 24 40.0 40.0 48.3 

setuju 15 25.0 25.0 73.3 

sangat setuju 16 26.7 26.7 100.0 

Total 60 100.0 100.0  

 
 



item16 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid tidak setuju 1 1.7 1.7 1.7 

kurang setuju 7 11.7 11.7 13.3 

netral 18 30.0 30.0 43.3 

setuju 25 41.7 41.7 85.0 

sangat setuju 9 15.0 15.0 100.0 

Total 60 100.0 100.0  

 
 

item17 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid tidak setuju 22 36.7 36.7 36.7 

kurang setuju 13 21.7 21.7 58.3 

netral 18 30.0 30.0 88.3 

setuju 5 8.3 8.3 96.7 

sangat setuju 2 3.3 3.3 100.0 

Total 60 100.0 100.0  

 
 

item18 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid kurang setuju 1 1.7 1.7 1.7 

netral 25 41.7 41.7 43.3 

setuju 20 33.3 33.3 76.7 

sangat setuju 14 23.3 23.3 100.0 

Total 60 100.0 100.0  

 
 



item19 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid netral 8 13.3 13.3 13.3 

setuju 23 38.3 38.3 51.7 

sangat setuju 29 48.3 48.3 100.0 

Total 60 100.0 100.0  

 

 

item20 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid tidak setuju 10 16.7 16.7 16.7 

kurang setuju 10 16.7 16.7 33.3 

netral 26 43.3 43.3 76.7 

setuju 7 11.7 11.7 88.3 

sangat setuju 7 11.7 11.7 100.0 

Total 60 100.0 100.0  

 
 

 

 

item21 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid tidak setuju 5 8.3 8.3 8.3 

kurang setuju 11 18.3 18.3 26.7 

netral 26 43.3 43.3 70.0 

setuju 14 23.3 23.3 93.3 

sangat setuju 4 6.7 6.7 100.0 

Total 60 100.0 100.0  

 



 

item22 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid kurang setuju 3 5.0 5.0 5.0 

netral 12 20.0 20.0 25.0 

setuju 29 48.3 48.3 73.3 

sangat setuju 16 26.7 26.7 100.0 

Total 60 100.0 100.0  

 
 

item23 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid tidak setuju 16 26.7 26.7 26.7 

kurang setuju 11 18.3 18.3 45.0 

netral 19 31.7 31.7 76.7 

setuju 6 10.0 10.0 86.7 

sangat setuju 8 13.3 13.3 100.0 

Total 60 100.0 100.0  

 

 

item24 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid kurang setuju 2 3.3 3.3 3.3 

netral 18 30.0 30.0 33.3 

setuju 13 21.7 21.7 55.0 

sangat setuju 27 45.0 45.0 100.0 

Total 60 100.0 100.0  

 
 



 

item25 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid tidak setuju 3 5.0 5.0 5.0 

kurang setuju 5 8.3 8.3 13.3 

netral 16 26.7 26.7 40.0 

setuju 11 18.3 18.3 58.3 

sangat setuju 25 41.7 41.7 100.0 

Total 60 100.0 100.0  

 

 

 

  )Normalitas Data( تحصيل ضبط الفائيل: ٢الجدول 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 

Residual 

N 60 

Normal Parametersa Mean .0000000 

Std. Deviation 9.40478544 

Most Extreme Differences Absolute .219 

Positive .172 

Negative -.219 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.696 

Asymp. Sig. (2-tailed) .006 

a. Test distribution is Normal. 

 
 

 

 

 

 



  )Spearman(اإلرتباط  سفيرمننتيجة اختبار : ٣الجدول 

Nonparametric Correlations 
 

Correlations 

   ratarataminat nilaiulangan 

Spearman's rho ratarataminat Correlation Coefficient 1.000 .027 

Sig. (2-tailed) . .837 

N 60 60 

nilaiulangan Correlation Coefficient .027 1.000 

Sig. (2-tailed) .837 . 

N 60 60 
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