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 مستخلص البحث

ى منها دحاللغة العربية. وإ مهارات ليم اللغة العربية إلتقان مجيعطلبة قسم تعتطلب 
العوامل  ية لتكلم اللغة العربية جبيد. إحدىالعربالطلبة قسم تعليم اللغة  التكلم. جتب مهارة

. يهدف ىذا اللغة العربية جبيد ىو الدوافعن جتعل الطلبة قادرا على التكلم اليت ديكن أ
طلبة قسم تعليم اللغة العربية لتكلم اللغة العربية. ىذا البحث ىو نوع البحث دلعرفة دوافع 

ن خالل تفريق االستبيان. مفرق من البحث الكمي ابستخدام دراسة االستطالع م
. حتليل البياانت ادلستخدمة ىو 6412طالبا يف قسم تعليم اللغة العربية  04االستبيان على 

مبساعدة حتليل االحصائي الوصفي )التكرر ومتوسط القيمة والنسبة ادلؤية واالضلراف( 
ل متوسط القيمة . يتم قياس دوافع الطلبة لتكلم اللغة العربية من خالSPSS 64 برانمج 
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قسم تعليم اللغة العربية لديهن  يف أن الطالبات نتائج البحثتدل الذي مت احلصول عليو. 
ن متوسط القيمة اإلمجالية، أي دوافع مرتفع لتكلم اللغة العربية. وديكن مالحظة ذلك م

لم . بينما من حيث مؤشرات الدوافع، فإن مؤشر الدوافع األعلى الذي يدافع الطلبة لتك1،1
ابلتفسَت  1،06اللغة العربية ىو مؤشر األنشطة ادلثَتة لإلىتمام يف التعلم مبتوسط القيمة 

مرتفع. على أن أدىن مؤشر الذي تدافع الطلبة لتكلم اللغة العربية ىو مؤشر االحًتام يف 
 مع التفسَت ادلتوسط.  6،0التعلم مبتوسط القيمة 

 .دوافع، تكلم اللغة العربية كلمة الرئيسية:
Abstract 

Students of arabic language education are required to master all arabic 

language skills. One of the them is arabic speaking skills. Students of arabic 

language education must be able to speak arabic well. One of the factors that can 

make students being able to speak arabic well is motivation. The research aims to 

determine the motivation of students of arabic language education to speak Arabic. 

This research is quantitative research by using survey methods through questionnaire 

distribution. The questionnaire was distributed to 40 students of arabic language 

education 2016. Analysic of the data used is descriptive statistical analysic 

(frequency, average, percentage, and standart deviation) which is assisted by the 20 

SPSS program. Motivation of students arabic language education is measured by the 

average amount obtained. The result showed that students of arabic language 

education have high motivation to speak Arabic. This can be seen from the overall 

average obtained 3,1. While interms of indicators of motivation, than the highest 

motivation indicator that motivates students to speak Arabic is an indicator of 

interesting activities in learning with an average value of 3.42 having a high 

interpretation. While the lowest indicator that motivates student to speak Arabic is an 

indicator of appreciation in learning with an average value of 2,4 having moderate 

interpretation. 

Keywords: Motivation, Speak Arabic. 

Abstrak 

Mahasiswa prodi pendidikan bahasa Arab dituntut untuk menguasai semua 

keterampilan bahasa Arab. Salah satunya adalah keterampilan berbicara bahasa 

Arab. Mahasiswa pendidikan bahasa Arab harus dapat berbicara bahasa Arab 
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dengan baik. Salah datu faktor yang dapat menjadikan mahasiswa mampu berbicara 

bahasa Arab dengan baik adalah adanya motivasi. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui motivasi mahasiswa pendidikan bahasa Arab untuk berbicara bahasa 

Arab. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode 

survey melalui pembagian angket. Angket dibagikan kepada 40 mahasiswa 

pendidikan bahasa Arab leting 2016. Analisis data yang digunakan analisis statistik 

deskriptif (frekuensi, rata-rata, persentase dan standar deviasi) yang dibantu oleh 

program SPSS 20. Motivasi mahasiswa diukur melalui jumlah rata-rata yang telah 

diperoleh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa prodi pendidikan bahasa 

Arab memiliki motivasi yang tinggi untuk berbicara bahasa Arab. Hal ini dapat 

dilihat dari jumlah rata-rata keseluruhan yang diperoleh yaitu 3,1. Adapun ditinjau 

dari indikator motivasi, maka indikator motivasi tertinggi yang memotivasi 

mahasiswa untuk berbicara bahasa Arab adalah indikator adanya kegiatan yang 

menarik dalam belajar dengan nilai rata-rata 3,42 memiliki interpretasi tinggi. 

Sedangkan indikator terendah yang memotivasi mahasiswa untuk berbicara bahasa 

Arab adalah indikator adanya penghargaan dalam belajar dengan nilai rata-rata 2,4 

memiliki interpretasi sedang. 

Kata Kunci: Motivasi, Berbicara bahasa Arab. 

 

 مقدمة -أ 

ة األجنبية اليت حتتاج إن اللغة األجنبية مهمة يف ىذا عصر احلديث. وإحدى من اللغ
الطلبة إىل تعلمها ىي اللغة العربية. يتم تدريس اللغة العربية يف قسم تعليم اللغة العربية بكلية 

مهارة اللغة العربية.  الًتبية جامعة الرانَتي. جتب على الطلبة يف ىذا القسم إلتقان كل
ابلوضع وأقل ما يتألف من الكالم ىو اللفظ ادلركب ادلفيد مهارة الكالم. إن  وإحدى منها

ستكون طلبة قادرا على إتقان مهارة الكالم إذا كانت ىناك رغبة وتشجيع إىل  1امسُت.
 دراستها جبدية. رغبة وتشجيع طلبة إىل دراسة مهارة الكالم مذكورة ابلدوافع. الدوافع ىو

                                                           
1
 Syamsuddin Muhammad Araa’ini, Ilmu Nahwu Terjemah Mutamminah Ajurumiyyah, (Bandung: Sinar Baru 

Algesindo, 2016), hlm. 3. 
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أو  العمل الذي واع يؤثر سلوك الشخص ليكون قلبو مأثر ليعمل الشيئ لتحقيق نتائج
  6أىداف معينة.

وكذلك يف تعلم اللغة العربية خاصة مهارة  1للدافعية أتثَت كبَت يف تعلم اللغة الثانية.
 الكالم. جتب أن تكون لدى الطلبة الدوافع لتعلم وتكلم اللغة العربية. ولكن، دوافع الطلبة

صدقائو وأ Raka Ramadhonكما كتب  Hamzah B. Uno لتكلم اللغة العربية سلتلف. قال
( احلماسة والرغبة يف 1)ستة مؤشرات للدوافع. ديكن التقسيم على النحو التايل: يف مقالتهم 
( اإلحًتام 0)( آمال واذلمة يف ادلستقبل، 1)( التشجيع واالحتياجات يف التعلم، 6النجاح، )

وابلتايل ( وجود بيئة تعليمية مواتية، 2)( األنشطة مثَتة لإلىتمام يف التعلم، 5)يف التعلم، 
  0متكُت الطالب من التعلم اجليد.

الرجوع إىل ادلناقشة ادلذكورة، تريد الباحثة معرفة مستوى دوافع الطلبة على الكالم 
ابللغة العربية وكذلك ما جيعلهن مندفع للكالم ابللغة العربية. وىذه الدراسة مهمة أيضا 

دوافع الطلبة لتكلم اللغة العربية تستطيع  دلدرسة اللغة العربية وقسم تعليم اللغة العربية. مبعرفة
ادلدرسة إلرتفاع دوافع الطلبة بطريقة سلتلفة. وحتقيق تعلم كالم العربية بشكل أفضل. وابلتايل 
ديكن لقسم تعليم اللغة العربية حتقيق رؤيتو يف إعداد وإنتاج ادلعلمُت وادلمارسُت احملًتفُت 

 يف مهارة الكالم. )اتقان التعلم وادلهارات اللغوية(. خاصة

 املباحث  -ب 

                                                           
2 M. Ngalim Purwanto ,Psikologi Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 71. 

املرجع يف مناهج تعليم اللغة العربية  مدكور، وإديان أمحد ىريدى، رشدي أمحد طعيمة، وعلى أمحد 3
 .111م(، ص. 6414، القاىرة: دار الفكر العريب)، للناطقني بلغات أخرى

4 Raka Ramadhon, Riswan Jaenuddin, dan Siti Fatimah, Pengaruh Beasiswa Terhadap Motivasi Belajar Mahasiswa 
Pendidikan Ekonomi Universitas Sriwijaya, Jurnal Provit, Vol.4 No. 2, 2017, hlm. 207. 
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 الدوافع

الدوافع قوة نفسية داخلية حترك لإلنسان لإلتيان بسلول معُت لتحقيق ىدف زلدد. 
فإذا حدث ما يعيق اإلنسان عن حتقيق ىدفو ظل يشعر ابلتوافر وابلضيق، إىل أن ينال بغيتو 

ؤثر سلوك الشخص العمل الذي واع ي الدوافع ىو 5ويشبع الدافع الذي حركو ضلو ذلك كلو.
 2ليكون قلبو مأثر ليعمل الشيئ لتحقيق نتائج أو أىداف معينة.

ستة وأصدقائو يف مقالتهم  Raka Ramadhonكما كتب   Hamzah B. Unoقال 
( 6)( احلماسة والرغبة يف النجاح، 1)مؤشرات للدوافع. ديكن التقسيم على النحو التايل: 

( اإلحًتام يف التعلم، 0)ال واذلمة يف ادلستقبل، ( آم1)التشجيع واالحتياجات يف التعلم، 
وجود بيئة تعليمية مواتية، وابلتايل متكُت  (2طة ادلثَتة لإلىتمام يف التعلم، )( األنش5)

 7الطالب من التعلم اجليد.

يفرق الباحثون بُت نوعُت من الدوافع اليت تستحث الدارسُت على تعلم اللغة الثانية. 
دوافع الغرضية أو الذرائعية أو الوسيطة، والدوافع التكاملية. إن الدارس ىذان النوعان مها: ال

الذي حترك دوافع غرضية لتعليم لغة اثنية معينة ال يتعلم ىذه اللغة إال لقضاء حاجة قصَتة 
ادلدى. وأما الدارس الذي حتركو دوافع تكاملية لتعلم لغة اثنية معينة فإمنا يتعلمها ال لقضاء 

لتحقيق غرض زلدد أو إلشباع حاجة وظيفة معينة. إن ىدفو األمسى أن مطلب عاجل أو 
 1يتصل مبحدثي ىذه اللغة، ديارس لغاهتم ويفهم تقاليدىم ويعيش ثقافتهم.

                                                           
 .111... ، ص. املرجع مدكور، وإديان أمحد ىريدى، رشدي أمحد طعيمة، وعلى أمحد 5

6 M. Ngalim Purwanto, Psikologi... , hlm. 71. 
7 Raka Ramadhon, Riswan Jaenuddin, dan Siti Fatimah, Pengaruh... , hlm. 207. 
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وفيما يلي بعض ادلفًتحات اليت تساعد على خلق جو مناسب لتعلم العربية كلغة 
( وعى الطالب ابألىداف، 1)ا. لتعلمها ومواصلة اجلهد فيه أجنبية واستثارة دوافع الدارسُت

مهارة  (0)ى خربات الدارسُت، بناء علال (1)ادلعلومات يف سياقات ذات معٌت، تقدًن  (6)
 (7)( التنوع أوجو النشاط، 2)ركة اإلجيابية للدارسُت، ادلشا (5)واحدة يف ادلرة الواحدة، 

العالقات اإلنسنية  (11)، ( الًتويح14)( مراعاة الفروق، 1)التعزيز،  (1األنشطة الثقافية، )
 1يف الفصل.

 الكالم

الكالم يف أصل اللغة عبارة عن: األصوات ادلفيدة، وعند ادلتكلمُت ىو: ادلعٌت القائم 
ابلنفس الذي يعرب عنو أبلفاظ، يقال: يف نفسي كالم، ويف اصطالح الناحة: اجلملة ادلركبة 

 14ادلفيدة. ضلو: جاء الشتاء.

التدريب على الكالم يعود اإلنسان  (1)لنحو التايل: مهية الكالم على اوأما أ
الطالقة يف التعبَت عن أفكاره، والقدرة على ادلبادأة ومواجهة اجلماىَت، فالكالم وسيلة 

التدريب على الكالم يعد اإلنسان  (6) اإلقناع، والفهم وإلفهام بُت ادلتكلم وادلستمع.
قافة، وحاجة ماسة إىل ادلناقشة، وإبداء الرأي، دلواجهة احلياة ادلعاصرة مبا فيها من حرية وث

واالقناع، خاصة يف القضااي ادلطروحة للمناقشة بُت ادلتكلمُت، أو ادلشكالت اخلاصة والعامة 
للحكم على ادلتكلم،  -إىل حد ما–الكالم مؤشر صادق  (1) اليت تكون زلل خالف.

ألن ادلتكلُت على اختالف  ومعرفة مستواه الثقايف، وطبعتو االجتماعية، ومهنتو. ذلك
والكالم نشاط  (0) أنواعهم، إمنا يستخدمون غالبا اصطالحات لغوية تنبئ عن عملهم.

                                                           
9
 .167-166... ، ص. املرجع مدكور، وإديان أمحد ىريدى، رشدي أمحد طعيمة، وعلى أمحد  

م.(، ص.  6414، )الرايض: دار ادلسلم، املهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تنميتهاأمحد فؤاد عليان،   14
21. 
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إنساين يقوم بو كل إنسان، حيث يتيح للفرد فرصة أكثر يف التعامل مع احلياة، والتعبَت عن 
أو ادلواقف اليت  مطالبة الضرورية، والتنفيس عما يعانيو، ليخفف من حدة األزمة اليت يعانيها،

والكالم وسيلة رئيسة للتعليم والتعلم يف كل مراحل احلياة، من ادلهد إىل  (5) يتعرض ذلا.
اللحد، وال ديكن أن يستغٌت عنو معلم أو طالب يف أية مادة علمية من ادلواد: للشرح 

 11.والتوضيح والسؤال واجلواب
إقدار األفراد على القيام  (1) وأىداف الكالم كثَتة ديكن توضيح بعضها فيما يلي:

جبميع ألوان النشاط اللغوي اليت يتطلبها منهم اجملتمع، والتعود على النطق السليم اللغة. وىذا 
يستدعي أن يتعلم الفرد فن اللغة وقواعدىا، حيث سيتخدم ألفاظا لداللة على ادلعاين 

متكُت األفراد من  (6) .ادلتنوعة اليت ترد يف أثناء الكالم، وصوغ الكالم يف عبارات صحيحة
توسيع دائرة أفكارىم، وذلك  (1) التعبَت عن نفوسهم، أو عما يشاىدونو بعبارة سليمة.

إبقدارىم على تنسيق عناصر الفكرة ادلعرب عنها، مبا يضفى عليها مجاال وقوة أتثَت يف 
نفس بتعبَت السامع، وإقدارىم على نقل وجهة نظرىم إىل غَتىم من الناس، واإلابنة عما يف ال

تعويد األفراد على التفكَت ادلنطقي، والتعود على السرعة يف التفكَت  (0) سهل مفهوم.
والتعبَت، وكيفية مواجهة ادلواقف الطارئة وادلفاجئة، وتعويدىم على تنظيم تعبَتىم عن طريق 

 (5) تدريبهم على مجع األفكار واستيفائها، وترتيبها ترتيبا منطقيا، وربط بعضها ببعض.
القدرة على مواجهة اآلخرين، وتنمية الثقة ابلنفس، واإلعداد للمواقف احليوية اليت تتطلب 
فصاحة اللسان، والقدرة على االرجتال، والتعود على االنطالق يف احلديث والطالقة يف 

 اتساع دائرة التكيف دلواقف احلياة، (2) التعبَت، ونتمية القدرة على االستقالل يف الرأي.
قان ادلالحظة السليمة عند وصف األشياء واألحداث وتنوعها ونتسيقها، فالفرد يدقق إت (7)

يف كتابتو، ولكنو يف كالمو ال يكون مدققا بصورة جيدة، وىذا اإلتقان جيب أن يتصف 
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ابلسرعة ادلناسبة، مع انتقاء األلفاظ ادلناسبة للمعاين، وكذا الًتاكيب، والتزودهبا، ألن ادلتكلم 
هتذيب الوجدان والشعور، وشلارسة التخيل والبتكار،  (1) ها يف حياتو اللغوية.سيحتاج إلي

والتعبَت الصحيح عن األحاسيس وادلشاعر واألفكار أبسلوب راق ومؤثر، واختيار لفظ على 
 16لفظ، وأسلوب على أسلوب.

 (1) لكي تنمو مهارات الكالم عند من يريدون التدريب عليها، يراعي إتباع اآليت:
فهم ادلتكلم بوضوح مكوانت ادلهارة يف اجملال الذي يريد أن يتكلم فيو، وأن يستغل أن ي

يراعى التدرج يف تعلم ادلهارة والتدريب  (6) فهمو ومعلوماتو للمهاراة يف أدائو السليم ذلا.
االستماع والقراءة  (0). التدريب على مهارات الكالم يف مواقف الطبيعية (1. )عليها

ادلختلفة يف مواضح سلتلفة، مث التحدث عنها وتوضيحها دلن مل يقرأ أو يسمع  لوسائل اإلعالم
استثارة دوافع ادلتعلمُت إىل التعلم، وإشعارىم إبشباع ىذه الدوافع  (5) عن ىذه ادلواضيح.

 11اليت دفعتهم إىل التعلم، والبناء على ما لديهم من حصيلة وخربات سابقة.
 (1) ادلتكلم. وديكن أن نذكر بعضها فيما يلي:للكالم آداب جيب مراعتها من قبا 

البعد عن التكرار ادلمل  (6) االبتعاد قدر اإلمكان عن اجملادلة غَت ادلوضوعية يف الكالم.
توجيو  (1) للكلمات والعبارات، شلا جيعل ادلستمع ينصرف عن ادلوضوع، ويسأم من مساعو.

دلتكلم إمنا يعرب بوقفتو عن شخصيتو، فال النظر للمستمعُت والوقفة الصحيحة غَت ادلتكربة، فا
يليق أن يويل ادلتكلم ادلستمعُت ظهره، أو يتعاىل عليهم شلا جيعلهم ينفرون منو إذا أحسوا 

إاتحة الفرصة لغَته كي يتحدث، فال يصح أن ينفرد وحدة ابحلديث، كذلك  (0) بذلك.
أال  (5) عن تساؤالهتم.جيب أن يتيح الفرصة للمستمعُت كي يسألوه ويناقشوه، وجييبهم 
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يسخر ابلقول أو ابإلشارة من ادلستمعُت، بل عليو أن جيذهبم حبسن أسلوبو، ويثَت إنتباىهم 
 10التوقف عن الكالم إذا أحس ابنصراف ادلستمعُت عنو. (2) بطالوة حديثة، وحلو كالمو.

 الدوافع لتكلم اللغة العربية

الطلبة لدراسة وتكلم اللغة العربية الدوافع لتكلم اللغة العربية ىو رغبة وتشجيع 
جبدية. كما عرفنا من ادلناقشة السابقة أن الدوافع مهم جدا. مع الدوافع لدى الطلبات، 
حياولن التغلب على مجيع العقبات حىت يتمكنوا من دراسة التكلم ابللغة العربية بشكل جيد. 

يعتمد على كل طلبة. وجيب والدوافع الذي تشجع الطلبة لتكلم اللغة العربية سلتلف وذلك 
 على ادلعلمُت مساعدة الطلبة لزايدة دوافعهن.

 منهج البحث -ج 

ىذا البحث ىو نوع من البحث الكمي. طرق البحث الكمي ىي طرق حبث تستند 
إىل فلسفة الوضعية، تستخدم لبحث رلموعات أو عينات زلددة، بشكل عام طريقة أخذ 

خدام أدوات البحث، حتليل البياانت كمية أو العينة ديكن بعشوائي، مجع البياانت ابست
ستخدام دراسة البحث الكمي اب 15إحصائي من أجل اختبار الفرضية اليت مت وضعها.

. مت إجراء ىذا البحث يف قسم تعليم اللغة العربية بكلية الًتبية (survey study)االستطالع 
سلتار لتكون العينة. طريقة  6412 جامعة الرانَتي. أربعُت طلبة قسم تعليم اللغة العربية

. يوجد يف اإلستبيان ثالثون skala likertوأدوات مجع البياانت ابستخدام اإلستبيان بشكل 
 1للموافق جدا،  0على التعبَت اإلجييب  skala likertتعبَتا جيب أن متألىا الطلبات. تقدير 

على التعبَت السليب  skala likertلغَت ادلوافق جدا. وأما تقدير  1لغَت ادلوافق، و  6للموافق، 
                                                           

 .15-10ص.  ، املهارات...أمحد فؤاد عليان،   10
15

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2018), Hlm. 14. 
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فهو عكس ذلك. حتليل البياانت ادلستخدمة ىو التحليل اإلحصائي الوصفي )التكرر 
 .SPSS 64 ومتوسط القيمة والنسبة ادلؤية وإلضلراف( مبساعدة برانمج 

ول عليو وتفسَتىم بناء على نقيس احساس ادلستجبُت مبتوسطة العدد الذي مت احلص
 1.12ل اجلدو 

 : تفسَت االحساس1 اجلدول

 التفسَت متوسط درجة الرقم
 منخفض 6،4إىل  1،4 1
 متوسط 1،4إىل  6،1 6
 مرتفع 0،4إىل  1،1 1

 

 نتائج البياانت ومناقشاهتا -د 

نتائج البحث اليت مت احلصول عليها دلعرفة دوافع طلبة قسم تعليم اللغة العربية لتكلم 
عنصرا من البياانت يف استبيان يتعلق ابلدوافع.  ابللغة العربية. تستخدم ىذه الدراسة ثالثُت

 أدانه دوافع طلبة قسم تعليم اللغة العربية لتكلم اللغة العربية. 6يوضح اجلدول 

 : دوافع طلبة لتكلم اللغة العربية6اجلدول 

 غَت التعبَت الرغم
 فق1مو

 جدا

 غَت
 فق1مو

 فق1مو فق1مو
 جدا 

متوسط 
 القيمة

 التفسَت االضلراف

                                                           
16 Salma Hayati dan Elviana, Persepsi Guru MI Kabupaten Bireuen Terhadap Penggunaan Aplikasi Guru Kelas 

(AKG) Dalam Pengisian Rapor Berbasis K-13, Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi, Vol. 3 No. 2, 2019, hlm. 100. 
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أيي أن التكلم يف ر  .1
 ابلعربية سهل جدا.

- 16 
14% 

11 
07،5% 

1 
66،5% 

 متوسط 4،76 6،16

الكالم ابلعربية شلتع  .6
 جدا.

- 1 
7،5% 

64 
54% 

17 
06،5% 

 مرتفع 4،26 1،15

لن يئخر الوقت لتعلم  .1
 الكالم ابللغة العربية.

- 12 
04% 

61 
56،5% 

1 
7،5% 

 متوسط 4،21 6،26

يت أان واثق جدا من قدر  .0
على الكالم ابللغة 

 العربية.

1 
6،5% 

11 
16،5% 

65 
26،5% 

1 
6،5% 

 متوسط 4،57 6،25

أشعر ابلفخر ألنٍت  .5
أستطيع لتكلم ابللغة 

 العربية.

- 6 
5% 

64 
54% 

11 
05% 

 مرتفع 4،51 1،0

أحب ألمارس مهارة  .2
الكالم ولو كنت يف 
خارج الفصل اللغة 

 العربية.

1 
6،5% 

10 
15% 

64 
54% 

5 
16،5% 

 متوسط 4،11 6،76

 6 - أتكلم العربية إبراديت. .7
5% 

65 
26،5% 

11 
16،5% 

 مرتفع 4،55 1،67

وسع الفرصة دائما لبناء  .1
مهاريت يف الكالم ابللغة 

 العربية.

- 64 
54% 

17 
06،5% 

1 
7،5% 

 متوسط 4،21 6،57

أحب الكالم ابللغة  .1
العربية مقارنة ابللغات 

 األجنبية األخرى.

- 14 
65% 

11 
07،5% 

11 
67،5% 

 مرتفع 4،71 1،46
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أتكلم العربية فقط يف  .14
 الفصل.

1 
7،5% 

12 
04% 

11 
05% 

1 
7،5% 

 متوسط 4،75 6،07

أتكلم العربية بسبب  .11
 إكراه ادلدرسة.

1 
66،5% 

11 
05% 

1 
66،5% 

0 
14% 

 متوسط 4،11 6،14

أشعر ابلسرور لو  .16
تشجع ادلدرسة الطلبة 

 بية.لتكلم ابللغة العر 

- 1 
6،5% 

12 
04% 

61 
57،5% 

 مرتفع 4،55 1،55

أشعر ابلسرور إذا كانت  .11
ادلدرسة تعطي الطلبة 
الفرصة للسؤال إذا  
كانت لديهن صعوبة 
 يف التكلم ابللغة العربية.

- - 17 
06،5% 

61 
57،5% 

 مرتفع 4،54 1،57

أحب التكلم ابللغة  .10
العربية إذا تعطي 
 ادلدرسة درجات جيدة.

1 
6،5% 

1 
64% 

17 
06،5% 

10 
15% 

 مرتفع 4،11 1،14

أقبل دائما النقد من  .15
ادلعلمُت حىت أمتكن من 
حتسُت مهارايت يف 
التكلم ابللغة العربية يف 

 ادلستقبل.

- - 66 
55% 

11 
05% 

 مرتفع 4،54 1،05

أتكلم العربية حىت  .12
أمتكن من مواصلة 
دراسيت يف اخلارج 

 البالد.

1 
6،5% 

7 
17،5% 

61 
56،5% 

11 
67،5% 

 مرتفع 4،70 1،45
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أتعلم الكالم ابللغة  .17
العربية للحصول على 
فرصة سفر حول العامل 
ألن اللغة العربية ىي 

 لغة دولية.

- 1 
7،5% 

11 
07،4% 

11 
05% 

 مرتفع 4،26 1،17

أمارس القدرة على  .11
التكالم ابللغة العربية 
حىت أمتكن من التواصل 

 مباشرة مع العرب.

- 0 
14% 

64 
54% 

12 
04% 

 مرتفع 4،20 1،14

أحب التكلم ابللغة  .11
العربية إذا يعطي ادلدرس 

 ىدية.

0 
14% 

17 
06،5% 

16 
14% 

7 
17،5% 

 متوسط 4،14 6،55

أتكلم العربية إذا تشيد  .64
 ادلدرسة قدريت.

0 
14% 

64 
54% 

16 
14% 

0 
14% 

 متوسط 4،11 6،0

أحتمس لتكلم ابللغة  .61
ادلعلم العربية إذا كان 

يستخدم وسائل تعليمية 
 شلتعة.

1 
6،5% 

- 11 
07،4% 

64 
54% 

 مرتفع 4،21 1،05

أحب دراسة التكلم  .66
ابللغة العربية إذا كان 
معلم يستخدم طرق 

 التدريس ادلتنوعة.

1 
6،5% 

1 
6،5% 

17 
06،5% 

61 
56،5% 

 مرتفع 4،27 1،05

أستمتع بتعلم التكلم  .61
ابللغة العربية إذا كان 

1 
6،5% 

1 
6،5% 

11 
05% 

64 
54% 

 مرتفع 4،27 1،06
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التعلم ادلطبق  منوذج
 شلتعا.  

أستمتع إذا كان ادلدرس  .60
يدرب قدرة تكلم الطلبة 
من حالل التكلم 
مباشرة مع ادلتحدثُت 

 ابللغة العربية.

- - 66 
55% 

11 
05% 

 مرتفع 4،54 1،05

أحب تعلم التكلم ابللغة  .65
العربية عن طريق 

 ادلناقشة.

- 2 
15% 

11 
07،5% 

15 
17،5% 

 مرتفع 4،21 1،66

أان سعيد إذا قامت  .62
ادلدرسة بتشغيل أفالم 
وفيديو عربية لتدريب 
الطلبة على التكلم 

 ابللغة العربية.

- - 11 
05% 

66 
55% 

 مرتفع 4،5 1،55

أحب دراسة التكلم  .67
ابللغة العربية بوسيلة 

 الرحالت التعليمية.

- 7 
17،5% 

64 
54% 

11 
16،5% 

 مرتفع 4،21 1،15

أشعر ابلراحة يف التكلم  .61
ابللغة العربية يف الفصل 
إذا كان حالة الفصل 

 ىادائ.

1 
6،5% 

6 
5% 

62 
25% 

11 
67،5% 

 مرتفع 4،21 1،17

ديكنٍت التكلم ابللغة  .61
العربية بسهولة إذا كنت 

6 
5% 

6 
5% 

61 
76،5% 

7 
17،5% 

 مرتفع 4،25 1،46
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يف بيئة تتوافق مع 
 ادلوضوع زلل الدراسة.

أستمتع ابدلشاركة يف  .14
األنشطة اليت ديكن 
إلرتفاع مهارايت يف 

 التكلم ابللغة العربية.

- 1 
6،5% 

61 
76،5% 

14 
65% 

 مرتفع 4،07 1،66

 مرتفع 1،1 متوسط القيمة اإلمجالية
 

أن الطلبات يف قسم تعليم اللغة العربية بشكل عام لديهن دوافع   6ل يوضح اجلدو 
يمة اإلمجالية يف اجلدول ط القلعربية. وديكن مالحظة ذلك من متوسَت يف التكلم ابللغة اكب
ابلتفسَت مرتفع. ومع ذلك ال تستطيع الطلبة لتشعر االقتناع بسهولة. جتب على  1،1أي  6

الطالبات زايدة دوافعهن للتكلم ابلعربية مرة أخرى حىت متكنواىن التكلم ابللغة العربية بشكل 
  أفضل.

 ستةأيضا دوافع الطلبة من انحية مؤشرات الدوافع. ىناك  حتلل ىذه الرسالة
 (6[، )1إىل  1السؤال  من( احلماسة والرغبة يف النجاح ]1) ىي: مؤشرات تظهر الدوافع.

( آمال واذلمة يف 1[، )10إىل األسئلة  14]من األسئلة التشجيع واالحتياجات يف التعلم 
[، 64إىل  11( االحًتام يف التعلم ]من األسئلة 0)، [11إىل  15ادلستقبل ]من األسئلة 

وجود بيئة تعليمية  (2[، )62إىل  61األسئلة من شطة ادلثَتة لالىتمام يف التعلم ]األن (5)
 .[14إىل  67 متكُت الطالب من التعلم اجليد ]من األسئلة مواتية، وابلتايل

واالضلراف  6،15توسط القيمة أن ادلؤشر األول مب من ىذه الرسالة نتائج البحث
. وادلؤشر الثالث مبتوسط القيمة 4،0واالضلراف  1،1. وادلؤشر الثاين مبتوسط القيمة 4،02
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وادلؤشر . 4،77واالضلراف  6،0. وادلؤشر الرابع مبتوسط القيمة 4،11واالضلراف  1،61
 1،10مة . وادلؤشر السادس مبتوسط القي4،05واالضلراف  1،06اخلامس مبتوسط القيمة 

 .4،01والضلراف 

أما ابلنسبة ألعلى مؤشرات الدوافع اليت تشجع الطلبات على التكلم ابللغة العربية 
. 1،06 فهناك األنشطة مثَتة لإلىتمام يف التعلم. وىو من ادلؤشر اخلامس مبتوسط القيمة

لالىتمام يف بناء على نتائج ىذه الدراسة، من ادلتوقع أن يقوم ادلعلمُت إبنشاء أنشطة مثَتة 
تعلم التكلم ابللغة العربية. ديكن القيام بذلك ابستخدام وسائل تعليمية شلتعة أو ابستخدام 
طرق التدريس ادلتنوعة أو ابستخدام منوذج التعلم ادلمتع أو أنشطة أخرى مثَتة لإلىتمام 

ب قدرة متكن أن تشجع الطلبة على تعلم التكلم ابللغة العربية مثل إجراء ادلناقشة أو يدر 
تكلم الطلبة من حالل التكلم مباشرة مع ادلتحدثُت ابللغة العربية أو تشغيل األفالم والفيديو 

 ابللغة العربية.

اثين أعلى مؤشر الذي تشجع الطلبة لتكلم ابللغة العربية ىو ادلؤشر الثالث، يعٍت 
لطلبة سواء . سيثبت اآلمال دوافع تعلم ا1،61 آمال واذلمة يف ادلستقبل مبتوسط القيمة

اآلمال واذلمة الذي تشجع طلبة لتكلم اللغة العربية ىم ارتفاع مهارة  17داخلية أو خارجية.
واحلصول على فرصة سفر اتكلم ابللغة العربية يف ادلستقبل ومواصلة دراسة يف اخلارج البالد 

قيق وجيب على ادلعلمُت مساعدة الطلبات على حت حول العامل والتواصل مباشرة مع العرب.
 آماذلن العليا.

. ستؤثر 1،10لث أعلى مؤشر مبتوسط القيمة مؤشر وجود بيئة تعليمية مواتية ىو اث
البيئة التعليمية ادلواتية على دوافع الطلبة لتعلم. متيل بيئة التعلم اجليدة إىل تشجيع الطلبة على 

                                                           
17 Amna Emda, Kedudukan Motivasi Belajar Siswa Dalam Pembelajaran, Jurnal Lantanida, Vol. 5 No. 2, 2017, hlm. 

177. 
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ئة جيدة. مثل: لذلك يف تعلم مهارة الكالم جيب أن خيلق بي 11التعلم هبدوء وراحة وتركيز.
يف بيئة دراسة التكلم ابللغة العربية بوسيلة الرحالت التعليمية أو دراسة التكلم ابللغة العربية 

. يساعد حالة الفصل اذلادئ وادلريح أيضا على ارتفاع دوافع تتوافق مع ادلوضوع زلل الدراسة
طلبة، حىت تشعر الطلبة. جيب أن تكون الفصول الدراسة رلهزة ابدلرافق اليت حتتاجها ال

الطلبة ابذلدوء والراحة والًتكيز. وتستمتع الطلبة ابدلشاركة يف األنشطة اليت ديكن الرتفاع 
 مهارة الكالم، مث جيب لقسم لتعليم اللغة العربية ليكثر األنشطة اليت يتعلق مبهارة الكالم. 

ة العربية. التشجيع الذي يقدمو ادلعلمون ديكن أن جتعل الطلبة دافعا للتكلم ابللغ
ابلتفسَت مرتفع، وديكن  1،1الل متوسط قيمة ادلؤشر الثاين وديكن مالحظة ذلك من خ

للمعلم تشجيع الطلبة للتكلم ابللغة العربية ويعطي الفرصة للطلبة على األسئلة إذا كان لديها 
صعوبة. وديكن أيضا التشجيع من خالل إعطاء درجات جيدة ألن الطلبة حتتاج إىل درجات 

 ة للتخرج يف التعلم.جيد

أما ادلؤشر األول فهو احلماسة والرغبة يف النجاح فهي يف التفسَت ادلتوسط مبتوسط 
. يتأثر ذلك ابلعوامل الداخلية لدى الطلبة. مثل بعض الطالبات الاليت 6،15 القيمة

يتكلمن العربية فقط يف الفصل أو بعض الطالبات غَت واثق من قدرهتم على الكالم ابللغة 
لعربية. لذلك لبد على الطالبات رغبتهن لتكلم العربية. مثل شلارسة الكالم ابلغربية ولو يف ا

خارج الفصل اللغة العربية. حىت متكن الطلبات تكلم العربية جبدية. وجيعلهن واثق على 
 قدرهتن للتكلم ابللغة العربية.

                                                           
18 Arida Febriyanti, Hubungan Suasana Lingkungan Belajar Dengan Motivasi Belajar Siswa Kelas V SD Negeri 

Gugus III Kota Bengkulu, diakses dari http://repository.unib.ac.id/8783/1/I%2CII%2CIII%2CII-14-ari.FK.pdf, pada tanggal 26 

Juni 2020. 
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ويؤثر على السلوك  االحًتام يف التعلم مهم جدا. سيثَت االحًتام دوافع تعلم الطلبة
ولكن تفسَت طلبة قسم تعليم اللغة العربية دلؤشر االحًتام يف  11اإلجيايب يف حياة الطلبة.

. وىو مؤشر أبقل متوسط القيمة. ديكن أن 6،0مبتوسط القيمة  التعلم على مستوى ادلتوسط
 يكون ىذا بسبب االحًتام الذي قدمو ادلعلم قليل االصلذب للطلبة.

 دلتوسط قيمة مؤشرات الدوافع ديكن رؤيتها يف الرسم البياين التايل:دلقارنة أوضح 

 
 : دوافع الطلبة من انحية ادلؤشرات1الرسم 

 اخلالصة -ه 

دوافع الطلبة قسم تعليم اللغة العربية لتكلم اللغة العربية مرتفع. ومع ذلك، إذا نظران 
)متوسط  ت الثاينمن ادلؤشرات، فهناك أربعة مؤشرات ذات تفسَت مرتفع وىي ادلؤشرا

 ( 1،06)متوسط القيمة:  واخلامس (1،61)متوسط القيمة:  والثالث (1،1القيمة: 
                                                           

19 Dian Utami Ningsih, Pengaruh Pemberian Reward Terhadap Hasil Belajar Bahasa Indonesia Pada Materi 
Menulis Puisi Siswa Kelas V MI Al-Muawanatul Khaeriyah Jakarta Barat, diakses dari 

http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/27261/1/DIAN%20%20UTAMI%20%20NINGSIH-FITK.pdf, pada 

tanggal 26 Juni 2020. 
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)متوسط  . ومؤشرين مع تفسَت متوسط ومها ادلؤشر األول(1،10)متوسط القيمة:  والسادس
ع . جتب على الطالبات الرتفا (6،0)متوسط القيمة:  الرابع وادلؤشر (6،15القيمة: 

للغة العربية ابالستمرار. مساعدة ادلعلمُت مهمة جدا يف زايدة دوافع الطلبة دوافعهن لتكلم ا
لتكلم اللغة العربية. حىت تستطيع الطلبة للتكلم العربية جبيد. وابلتايل، ديكن لقسم تعليم اللغة 

 العربية إنتاج ادلتخرجُت احملًتفُت.
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