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 االستهالل
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

ُقوَن َأْو ُُيِْدُث  َكَذِلَك أَنزْلَناُه قُ ْرآنًا َعَربِيًّا َوَصرَّفْ َنا ِفيِه ِمَن اْلَوِعيِد َلَعلَُّهْم يَ ت َّ
(111)ََلُْم ذِْكًرا   

فَ تَ َعاََل اللَُّه اْلَمِلُك اْلَْقُّ َوال تَ ْعَجْل بِاْلُقْرآِن ِمْن قَ ْبِل َأْن يُ ْقَضى إِلَْيَك  
(111)َوْحُيُه َوُقْل َربِّ زِْدِن ِعْلًما   

 

 صدق اهلل العظيم
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 اإلهداء
 

إىل املكرم أيب إدريس وأّمي املكرمة مجلية اللذين ربياين صغريا وباركهما اهلل  -1
 .وحفظهما يف سالمة الدنيا واالخرة وإىل أخي الكبري احملبوب حريس جنوار

 
اإلسلمية احلكومية باركهم اهلل الذين قد  وإىل مجيع أستاتذيت يف جامعة الرانريي -2

 .علموين علوما نافعة
 

وإىل مجيع أصدقائي يف جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية خاصة أصدقائي من   -3
 قسم تعليم اللغة العربية
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 رشكر وتقدي
 

 
 

احلمد هلل الذي هدانا إلىالطريقه القومي وفقهنا يف الدين املستقيم وأشهد أن ال إله اهلل وحده 
 ال شريك له شهادة توصلنا إىل جنات النعيم وتكون سببا للنظر لوجهه الكرمي وأشهد أن سيدنا

ونبينا حممدا عبده ورسوله السيد السند العظيم صلى اهلل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أوىل الفضل 
 .اجلسيم

بعناية اهلل تعاىل وتوفيقه وإرادته انتهى الباحث من كتابة هذه الرسالة العلمية حيث يعترب 
وتأهيل املعّلمني جامعة بكلية الرتبية ( S.Pd)شرطا للحصول على درجة املرحلة اجلامعية األوىل 

حماوالت املدرس لرتقية دوافع يف تعليم اللغة  "الرانريي اإلسالمية احلكومية بندا آتشيه حتت املوضوع 
 .( MTsN 5 Aceh Besarدراسة وصفية حقلية ب)العربية 

وهبذه املناسبة الطيبة فيقدم الباحث شكره وتقديره إىل مجيع األساتذة الشريفني الذين قد 
 ا الباحث علوما ومعارفا نافعة وأخص شكرا جزيال للمشرفني الكرمني ومها الدكتوراندوسعلمو 

، املاجستري اللذان قد أنفقا أوقاهتما الثمينة وتوجيههما ومساعدهتما فجرية، املاجستري وسحيمي
الدنيا وبارك اهلل هلما وجزامها خري جزاء يف . إلشراف هذه الرسالة إشرافا جيدا من أوهلا إىل آخرها

 . واآلخرة
ويشكر شكرا عظيما ملديراجلامعة وعميد كلية الرتبية ورئيس قسم تعليم اللغة العربية ويسأهلم اهلل 

يف وكذلك جلميع أصدقائي الذين قد ساعدوه بأفكارهم . اخلري، إنه ال يضيع أجر من أحسن عمال
إمتا مكتابة هذه الرسالة وخاصة إىل أصدقائي من الصف االثالثة بقسم تعليم اللغة العربية سنة 

.م وجزاهم اهلل على إحساهنم3102



 

 
 

 MTsNوال ينسى الباحث أن يقّدم الشكر ملعلمي اللغة العربية وخاصة األستاذ ترميذي بـــ 

5 Aceh Besar  العلمي يف الصف األّول بقسم اللغة األجنبية الذي قد أعطاه الفرصة بقيام البحث
 .جلمع البيانات احملتاجة عسى اهلل أن يعطيه أجرا عظيما

ومن الواجب على الباحث أن يشكر شكرا عميقا واحرتاما عظيما لوالدي احملبوبني اللذين 
سن الثواب يف قد ربّياه تربية حسنة وهّذباه هتذيبا نافعا بأخالق كرمي ولعّل اهلل تعاىل جيزيهما أح

 .الدنيا واآلخرة ويسكنهما يف جّنة العالية
وأخريا، يدعو اهلل أن جيعل هذا العمل مثرة نافعة ويرجو من القارئني أن يقدموا نقدا بنائيا 

 .وإصالحا نافعا لتكميل هذه الرسالة وعسى أن تكون هذه الرسالة نافعةهلخاصة    وللقارئني عامة
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دراسة  يف تعليم اللغة العربية طالبال املدرس لرتقية دوان البحث
ــ ةوصفية حقلي   MTsN 5 Aceh Besarبــ

 موليا رمحة:  االسم الكامل
 229323122:  رقم القيد

  MTsN 5 Aceh Besarرأى فيها . مدرسة من املدارس اليت هتتم بتعليم اللغة العربية
الباحث أن الطلبة مكسلون وسائمون ومملون وغائبون عن حضورهم إىل الفصل عند 

إن هذه األمور تدل على أن املدرس مل يكن ناجحا يف تقدمي الدوافع . تعليم اللغة العربية
 هذه كتابة يف الباحث ويهدف .لتعلم بكل جهدهمة املندفعة إىل االدراسية إىل الطلب

 MTsN 5 Aceh Besar بـ اللغة العربية ف على دوافع لدى الطلبة يف تعليمالتعر  : الرسالة

 MTsN 5 Acehبـ التعرف على مشكالت اليت يواجهها الطالب يف تعليم اللغة العربيةو 

Besar   قية دوافع الطلبة يف تعليم اللغةعلى حماولة اليت يقوم هبا املدرس يف تر  والتعرف  
 بـ إن جمتمع البحث يف هذه الرسالة فهو مجيع الطلبة..MTsN 5 Aceh Besarالعربية بـ 

MTsN 5 Aceh Besar  حث منهم العينة طلبة الباوأخذ . طالبا 051وعددهم يبلغ
املقابلة ظة وورقة ويقّدم الباحث ورقة املالح .طالبا 01الصف الثالث وعددهم يبلغ 

على  الباحث وجد :هيهذا البحث  يف احملصولة فالنتيجة.  واالستبانة كأدوات البحث
"  جيد جدا "باملعيار  58,5 بالدرجة املعدلة الجابيةامدلولة على  مهتاأن مجيع استجاب

من ورقة املقابلة هي  8 وإجيابيالتعليم اعملية حماولة املدرس لرتقية دوافع طالب يف  معنها
عطيهم دائما الدفاع والتشجيع غة العربية ويف كل عملية التعلم يالطلبة حيبون بتعلم اللأن 

الطلبة حيبون وجيتذبون ويهتمون بتلعم اللغة % 1, – 51والوسائل اجملتذبة حىت يكون 
يف هذه الرسالة الباحث يعتمد على جناح املعلم يف عملية التدريس فهو ما بني العربية8 
وحصل الباحث على نتيجة  .مقبول وجيد وجيد جدا: باملعيار  011- 55النتائج 

 مبعىن جّيد جّدا  011 -1, –أهنا وقعت بني  03801املدرس يف عملية التدريس هي 

افع : حماوالت  عنو 
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Abstract 

Thesis title : The efforts of teachers to  motivate  students   in  learning   Arabic 

  (descriptive research at MTsN 5 Aceh Besar) 

Name  : Maulia Rahmat 

NIM  : 221323976 

MTsN 5 Banda Aceh is one of school that are interested in Arabic teaching. The 

researcher saw that the students are get lazy, bored and often absent from 

attending when Arabicteaching time. These things indicate that the teacher was 

not successful in providing students with motivation to learn with all their efforts. 

The aims of this thesis are to identify students'motivations in teaching Arabic 

language at MTsN 5 Aceh Besar, identify problems faced by students in teaching 

Arabic language at MTsN 5 Aceh Besar and identify teacher’s efforts to motivate 

students in teaching Arabic at MTsN 5 Aceh Besar. The research population in 

this thesis is 150 students at Lhoong School. And took as the sample is class III 

included 30 students. The researcher provides observation paper, interview and 

questionnaire as research tools. The result obtained in this study is: The researcher 

found that all of their responses are rated as positive with grade 5.84 or "very 

good" category. The teacher's attempt to motivate students in education process is 

positive. The paper of the interview tells that the students interested to learn 

Arabic language, while the process of learning is always given to them the 

defense and encouragement so that 50-80% of the students interested and attract 

and care about the Arabic language. In this thesis the researcher depends on the 

success of the teacher in the teaching process, which is between the results 56-100 

with the category: acceptable, good and very good. The researcher obtained the 

result of the teacher in the teaching process is 92.30 it occurred between80-100 in 

a very good sense and this indicates that the process of teaching and learning is 

successful. 
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ABSTRAK 

Judul   : Upaya guru dalam meningkatkan motivasi siswa  

  (penelitian deskriptif di MTsN 5 Aceh Besar) 

Nama  : Maulia Rahmat 

NIM  : 221323976 

MTsN 5 Banda Aceh adalah salah satu sekolah yang menerapkan pembelajaran 

Bahasa Arab. Di sekolah tersebut, peneliti melihat bahwa siswa malas dan 

cenderung cepat bosan serta jarang menghadiri kelas saat pelajaran Bahasa Arab. 

Hal-hal ini menunjukkan bahwa guru tidak berhasil memotivasi siswa untuk 

belajar dengan sungguh-sungguh. Tujuan dari peneliti dalam menulis skripsi ini 

adalah mengidentifikasi motivasi siswa dalam pembelajaran bahasa Arab diMTsN 

5 Aceh Besar,  mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh siswa dalam 

pembelajaran bahasa Arab di MTsN 5 Aceh Besar dan mengidentifikasi upaya 

guru untuk meningkatkan motivasi siswa balajar Bahasa Arab di MTsN 5 Aceh 

Besar. Populasi dalam penelitian  ini adalah 150 siswa di Sekolah Lhoong. Dan 

sampel yang diambil adalah siswa kelas III berjumlah 30 siswa, peneliti 

menyediakan kertas obsevasi, wawancara dan kuesioner sebagai alat penelitian. 

Hasil dalam penelitian ini adalah: peneliti menemukan bahwa semua tanggapan 

mereka terhadap signifikansinya sepenuhnya positif, dengan nilai5.84 kategori 

"sangat baik". Upaya guru untuk meningkatkanmotivasi siswa dalam proses 

pembelajaran positif, dan hasil wawancara adalah bahwa siswa senang belajar 

bahasa Arab dan di semua proses pembelajaran mereka diberi motivasidan 

dorongan bahkan 50-80% siswa suka dan tertarik belajar bahasa Arab. Dalam 

skripsi ini, keberhasilan guru dalam proses pengajaran itu adalah antara 56-100 

dengan kategori diterima dan sangat baik. Peneliti memperoleh hasil dari guru 

dalam proses pengajaran adalah 92.30 antara  80-100 dengan kategori sangat baik 

dan ini menunjukkan bahwa proses belajar mengajar berhasil. 
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 الفصل األول
 ساسية البحثأ

 
 مشكلة البحث -أ 

ول على علم الدين، اليومية ألهنا وسيلة حلص ةاللغة العربية مهمة جدا يف حيا 
العديد من األعمال  هبا ، واللغة العربية هي لغة العلم اليت ولدتهي كوسيلة اإلتصلو 

أنشطة التعلم هي عملية تفاعل بني األفراد،  .العظيمة من خمتلف التخصصات العلمية
كي ليف هذا املوضوع، . وبني املعلمني والطالب أو بني الطالب مع الطالب اآلخرين

يكون عملية التعليم والتعلم بعملية ناجحا، الزم للمدرس قادر أن يدافع دوافع الطلبة يف 
  .عملية التعليم والتعلم

اللغة العربية من أهم الدروس اليت يعلمها املعدرسون يف املدارس لتكميل إجراء 
 إن تعليم هذه . عملية التعليم والتعلم اجلاري فيها للحصول على األهداف الرتبوية املرجوة

لتعلم املعتمد اللغة يف املدارس حماولة رئيسة من احملاوالت األخرى لتنظيم عملية التعليم وا
على أساس تعليم اللغة العربية لتحقيق أهداف تعليمها الكافية واملؤثرة واملنبحة حيث أنه 
يبتدأ بإستعداد املواد الدراسية العربية وإختيار الطرق والوسائل التعليمية املناسبة وترتيب 

لبة يف التخطيط التعليمي ويتأخر بأداء التقومي باإلختبار ملعرفة مستوى حتصيل الط
اللغة العربية اليت يعلمها املدرسون الطلبة يف املدارس يشتمل على مجيع األنشطة . تعلمهم

وهذا يدل . املرادة هبا للحصول على أهداف تعليمها اخلاصة على أساس املهارات اللغوية
على أن املدرس حيتاج إىل حماوالت معينة لتكون الطلبة حيبون اللغة العربية حبا شديدا 

فمن أهم احملاوالت اليت حيتاج إىل القيام هبا املدرسون فهو . لموهنا تعلما جمتهداويتع
وذلك . تقدمي الدوافع الدراسية املرتفعة إىل الطلبة ليكونوا مندفعني إىل تعلم اللغة العربية

                                                             
1
  Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya, ( Yogyakarta : Pelajar, 2003) 
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ألن الدوافع شرط مطلق يف جمال التعلم حيث أهنا حافزة مركبة يف اإلنسان الذي يسدده 
 .والعمل بالشيئ للوصول إىل أهدافهإىل السلوك 
أن الدوافع هي التغريات يف طاقة  Oemar hamalikكما يقتبسه   Donaldقال 

الدافع للتعلم هو   .الفرد الذي يتميز بظهور املشاعر والعواطف لتحقيق هدف معني
الدافع الذهين الذي يتحرك ويوجه السلوك البشري يف شكل من أشكال النشاط احلقيقي 

مع بيئتهم الذى يتعلق  ل على تغيري يف السلوك نتيجة للتجربة الفردية يف تفاعلهاللحصو 
 .والنفس األخلقىاملعريف و با

كان وجد الدوافع عن التالميذ شيئا أساسيا يف عملية التعليم و التعلم حيث ال 
عند فاملواقف التعليمية اجليدة هي اليت تعمل على تكوين الدوافع . ميكن أن تتمها بدوهنا

التالميذ، وقد يكون التالميذ أحيانا غري مدركني يف وضوح الدوافع اليت تدفهم على تعلم 
موضوع معني أو لقيام بنشاط معني، وقد يكون أحيانا ال يبذل التالميذ يف مثل هذه 

الدافع له دور هام يف   .املواقف جمهودا كما يبذهلم حينما يشعرون بوضوح دوافعهم
للمعلمني ملعرفة الدافع للتعلم . علم على حد سواء املعلمني والطالبعملية التدريس والت

للطالب التعلم . من الطالب هو ضروري للحفاظ على وحتسني روح تعلم الطالب
 .الدافع ميكن أن تعزز روح التعلم حبيث يتم تشجيع الطالب على القيام بعمل التعلم

مدرسة من املدارس اليت Aceh Besar  5املدرسة املتواسطة اإلسالمية احلكومية 
سلون وسائمون ومملون اكترأى فيها الباحث أن الطلبة م. هتتم بتعليم اللغة العربية

إن هذه األمور تدل على أن . م اللغة العربيةيوغائبون عن حضورهم إىل الفصل عند تعل
بكل  املدرس مل يكن ناجحا يف تقدمي الدوافع الدراسية إىل الطلبة املندفعة إىل التعلم

ديدة من شري إكتساهبم الدوافع الدراسية الإن هذه املشكالت تصيبهم لغ. جهدهم

                                                             
2
 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar, Cet IV, ( Jakarta: Bumi Aksara, 2005), Hal. 
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 55. ، ص( 222 العريب، 
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ولذلك فكان الطلبة . مدرس اللغة العربية حىت مل يكن تعلمهم حتصيال مثل مايتوقع عليه
  .تعلم اللغة العربيةيف  ديدة ليكونوا مندفعنيشلدراسية الهبذه املدرسة حيتاج إىل الدوافع ا

حموالت حث عن البيان فيما سبق فرييد الباحث أن يقوم بالب إعتمادا على
 MTsN 5 Aceh ةدراسة وصفية حقلي) املدرس لرتقية دوافع الطالب يف تعليم اللغة العربية

Besar) 

 
  أسئلة البحث -ب

 ؟ MTsN 5 Aceh Besarكيف يكون دوافع الطلبة  يف عملية التعليم اللغة العربية بـ  - 

 ؟ MTsN 5 Aceh Besarبـ  يف تعليم اللغة العربية ةبيواجهها الطلشكالت اليت املما  - 

اولة اليت يقوم هبا املدرس يف ترقية دوافع الطلبة يف تعليم اللغة العربية بـ احملما  - 
MTsN 5 Aceh Besar؟ 

 
 أهداف البحث -ج
 MTsN 5 Aceh Besarبـ  التعرف على دوافع لدى الطلبة يف تعليم اللغة العربية - 
 MTsN 5بـ  يف تعليم اللغة العربية ةبيواجهها الطلشكالت اليت املالتعرف على  - 

Aceh Besar             
   اولة اليت يقوم هبا املدرس يف ترقية دوافع الطلبة يف تعليم اللغة احملالتعرف على  - 

  MTsN 5 Aceh Besarالعربية بـ 

 
 أهمية البحث -د

 : وأّما أمهية البحث من هذا البحث فكما يلي 
 للمدرس - 

                                                             

   2agustus   5 2  يف عملية التدريس املالحظة األويل   



4 
 

 
 

اللغة العربية  تدريس ملعرفة دوافع الطلبة يف عملية مصادر املراجع لدى املدرسني
 .وترقيتها

 للطلبة - 
 .تدافعهم لتعلم اللغة العربية

 للباحث - 
 .تزويد معارفة عن الدوافع يف تعليم اللغة العربية ويطبقها يف عملية التعليم  

 
 حدود البحث -ه
 احلد املوضوعي - 

م ييف تعلالب الط رتقية دوافعاملدرس ل حماولة يبحث الباحث هذه الرسالة عن
 .اللغة العربية

 احلد املكاين - 
  MTsN 5  Aceh Besar ).  )  ب ا البحثيبحث الباحث هذ        
 احلد الزماين  - 

 .م 2 2 -2 2 يف السنة الدراسة  ا البحثيبحث الباحث هذ
 

 
 

 مصطلحات البحث -و
 حماولة   - 

قام مبحاولة : هي مصدر من فعل حاول، مجعها حماوالت، حنوكلمة حماولة 
 5.مبسعى، بإجتحاد، جبهد: جديدة

                                                             
5
 (ريستيك)لسان العرب،المعجم اإللكتروني،(حممد بن مكرم بن علي)إبن منظور  
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 دوافع  - 
:" دفعا و دفعة، معناه -يدفع -هي لغة مجع التكثري دوافع من دفعكلمة دوافع 
أما يف االصطالح الدافع قوة نفسية داخلية  2".لفاعليةالعضوية إىل احالة فزيو لوجية 

فإذا حدث ما يعيق اإلنسان  2.حترك اإلنسان لإلتيان بسلوك معني لتحقيق هدف حمدد
عن حتقيق هدفه ظل يشعر بالضيق، إىل أن ينال بغيته ويشبع الدافع الذي حركه حنو 

 . ذلك كله
فسية عند الطلبة يف تعليم اللغة العربية وحتركهم  يف هذه الرسالة هي قوة ن دوافعوال

 لإلتيان بسلوك معني لتحقيق هدف حمدد
 السابقة الدراسات -ز
 2(5 2 ) رحمة هدايةدراسة  - 
األغراض هي ملعرفة عملية تعليم الّنحو لدي املتعّلم وملعرفة طريقة  هذا البحث من

وأما منهج البث الذى اعتمد إليه . قية دوافع الطالب يف تعليم النحومناسبات يف تر 
وجلمع البيانات يقوم الباحث نفسه . البحث يف كتابة هذه الرسالة هو املنهج الوصفي

ة املباشرة يف ذلك باملقابلة الشخصية مع معلم النحو وتوزيع اإلستبانة للطالب واملالحظ
تعلم النحو وقد نال الباحث نتائج البحث هي أن الدوافع ومحاسة الطالب يف . املعهد

يف معهد روح العتيق مرتفعة، رغم أهنا فهم ال يزال إحتياجهم إىل دفع املعلم ألن للمعلم 
وبعض حماوالت املعلم لرتقية دوافع الطالب . دور كثري لرتقي دوافع الطالب يف التعلم

هي يعرضهم املعرفة عن علم النحو وأثره يف اللغة العربية ويبينهم عن وظيفة النحو يف 
و الفرق بني الدراسة السبقة  .يلهم على معرفة العلوم األخرى السيما علوم دينيةتسه

                                                             
 ،( 72 دار املعارف للمالين، : بريوت) ، المعجم الوسيطحسن على عطيه وحممد ترقى امني،   2

   2 . ص
7
 Djatmiko, Yayat Hayati. Perilaku Organisasi. (Bandung Alfabeta 2008) hal 67  

، بندا (دراسة وصفية مبعحد روح العتيق)  دوفع الطالب في تعلم النحوىهداية،  رمحة 
 5 2 كلية الرتبية و تأهيل املعلمني جبامعة الرانريى اإلسالمية احلكومية، رسالة علمية، : اتشية
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والدراسة احلالية أن الدراسة السابقة فقد حبث عن دوافع الطالب يف تعلم لنحو، وأما 
الدراسة احلالية سيبحث الباحث عن حماوالت املدرس لرتقية دوافع الطالب يف تعليم 

 . اللغة العربية
 
 
 7(  2 )  فضليةدرسة  - 
يهدف هذا البحث ملعرفة الطرق املستعملة اليت أجرهتا املدرسة يف تعليم ماّدة النحو  

ومعرفة حماوالت اليت أجرهتا املدرسة يف ترقية قدرة الطلبة على ماّدة النحو ومعرفة 
وأمّا منهج البحث يف هذه  .هها املدرسة يف تعليم مادة النحواملشكالت اليت تواج

ومن نتائج البحث أّن حماوالت  ،هو منهج وصفيّ  حثااليت استخدمها الب ةالرسال
املدّرس يف ترقية فهم النحو عند الطلبة مل تكن مناسبة مبطلبات الطلبة و تعليم ماّدة 

و الفرق بني الدراسة السبقة والدراسة احلالية أن الدراسة السابقة فقد حبثة عن . النحو
و، وأما الدراسة احلالية سيبحث الباحث عن حماوالت حماوالت املدرس يف ترقية النح

 . املدرس لرتقية دوافع الطالب يف تعليم اللغة العربية
 
 2 (  2 ) نور عيني دراسة - 

فهي ملعرفة الدوافع الدراسية املستطيعة لرتقية  البحث أما أهداف البحث من
ميول الطلبة يف تعلم اللغة العربية وملعرفة تأثري الدوافع الدراسية يف حتصيل الطلبة على 

                                                             
7
كلية الرتبية و تأهيل املعلمني : ، بندا اتشيةنحو عند الطلبةلترقية امحاوالت المدرس في ، فضلية  

   2  جبامعة الرانريى اإلسالمية احلكومية، رسالة علمية،

 الدراسية يف تعلم اللغة العربيةالدوافع الدراسية وعالقتها باحتصيل   نور عيين   1
كلية الرتبية و : بندا اتشية ( Blang Pidieدرسة العالية اإلسالمية احلكومية حبث وصفي بامل)

   2  تأهيل املعلمني جبامعة الرانريى اإلسالمية احلكومية، رسالة علمية،
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تعلم اللغة العربية وملعرفة عالقة الدوافع الدراسية بالتحصيل الدراسي يف تعلم اللغة 
وأما أدوات . حثة فهو حبث وصفيوأما منهج البحث الذي إستعملته البا . العربية

 .البحث جلمع البيانات احملاجة اليها فهي املالحظة املباشرة واإلستبانة واملقابلة الشخصية
وحصلت الباحثة نتائج البحث على أن الدوافع الدراسية تستطيع لرتقية ميول الطلبة إىل 

بة على تعلم اللغة العربية تعلم اللغة العربية والدوافع الدراسية تؤثر كثريا يف حتصيل الطل
و الفرق بني  .والدوافع الدراسية هلا عالقة قوية بالتحصيل الدراسي يف تعلم اللغة العربية

الدراسة السبقة والدراسة احلالية أن الدراسة السابقة فقد حبثة عن الدوافع الدراسية 
الية سيبحث الباحث وعالقتها باحتصيل الدراسية يف تعلم اللغة العربية ، وأما الدراسة احل

 . عن حماوالت املدرس لرتقية دوافع الطالب يف تعليم اللغة العربية
 
 طريقة كتابة الرسالة -ح
و أما كيفية كتابة هذه الرسالة فاعتمد البحث على النظام الذي وضعته كلية  

  وهذا النظام مذكور يف. الرتبية و تأهيل املعلمني جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية
 : كتاب 

Panduan Akademik dan Penulisan Skripsi Tahun 2016 Fakultas Tarbiyah & 
Keguruan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. 
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري

 مفهوم الدوافع -أ 
دفعا ودفعة،  -يدفع -الدافع من دفع من كلمة مجع التكثريالدوافع لغة هي 

 تعريف يف علم النفس، طالحاما اصوأ  .فزيولوجية العضوية إىل الفاعليةالالة احل: معناه
يسية يف هناك ثالثة عناصر رئ  .افع هو كل ما يصبح دافعة لظهور سلوك واحدو الد

فاحلاجة حتدث عندما يكون لدى الفرد اختالل  .الدافع وهو احلاجة والتشجيع والغرض
القوة وأما  .احتياجات احلياة قضاءالدافع يتطور ل " Hull"عند  ما لديه وما يتوقعه،

  .وميكن تعزيز وتطور يف سلوك التعلم. ميكن احلفاظ عليها" Monks"عند  العقلية
   .داخلية حترك اإلنسان لإلتيان بسلك معني لتحقيق هدف حمدد الدوافع هو قوة نفسه

هي القوة النفسية اليت تدفع الفرد إىل فعل شيئ والسعي إىل  (Motivations)و الدافعية 
 .حتقيق أهدافه وراء ذلك، وهي من العوامل النفسية األكثر تأثريا يف عملية التعلم

ن غريه و ماء كان يف نفس الطالب أالتشجيع سو  أخر عن الدوافع فهوهناك تعريف 
هي الشىء الذي أما البيان السابق نعرف أن الدوافع و  .الذي يشجع على أن يعمل شيئا

 .يدفع شخضا ليفعل وينفذ عمال لنيل الغرض

 أهمية الدوافع  -ب 

                                                             
 2 . ، ص( 79 دار املعارف للمالئني، : بريوت)المعجم الوسيط، حسن علي وحممد ترقى أمني،   

2
 M. Alisuf Sabri, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996), hal. 85 

3
 Dimyati dan Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta: Rineka Cipta,2013), hal. 

82-84   

 
منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة، : الرباط ), تعليم العربية لغير الناطقين بهارشدي أمحد طعيمة،   

 .28. ، ص(727 
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ومع اختالف علماء النفس حول هذا . للدافعية تأثري كبري يف تعلم اللغة الثانية
 :معون على حقيقتني هامتنيهنم يُ التأثري إىل أ

أنه كلما كان وراء الدارس دافع يستحثه، وحافز يشده إىل تعلم شيء ما كان : أوالمها 
ذلك أدعى إىل إمتامه، وحتقيق اهلدف منه، خاصة يف أشكاله املعقدة، ومهاراته 

 املتشابكة، 

  .فقدان الدافع أن وراء الكثري من حاالت الفشل يف التعلم: وثانيهما

أن الطالب خيتلفون يف طرائق وأساليب  ر الدافعية على التحصيل الدراسيأث
االستجابة لألنظمة التعليمية واملدرسية، فالبعض من املتعلمني يقبل على الدراسة بشغف 
. وارتياح وفاعلية عالية للتحصيل العلمي والبعض اآلخر يقبل على الدراسة بتحفظ وتردد

قدمه املعلم ، األمر الذي يؤكد أمهية الدافعية يف والبعض يرفض أن يتعلم أي شيء ي
 .تفسري الفروق الفردية يف التحصيل الدراسي بني الطالب 

وهبذا جند أن بعض املتعلمني قد يتميزون بتحصيل دراسي عال رغم أن قدراهتم 
الفعلية قد تكون منخفضة، وعلى العكس من ذلك جند بعض املتعلمني من ذوي الذكاء 

 .يكون حتصيلهم الدراسي منخفضا   املرتفع وقد

لذلك جند أن التحصيل الدراسي يرجع إىل عوامل منها ، ارتفاع أو اخنفاض 
الدافعية حنو التحصيل حيث يوجد ارتباط وعالقة قوية بني الدافع للتحصيل و اإلجناز 

 ونتيجة لذلك فإنه يتعني على اآلباء واملربني االهتمام بتشجيع األبناء على(. األداء)

                                                             
، دار الفكر العريب: القاهرة)المرجع في مناهج تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى، علي أمحد مدكور وغريه،   

 7  -2  . ص( م8 8 
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( عدم التبعية)اإلجناز يف شىت املواقف وعلى التدريب واملمارسة على االستقالل 
  .واالعتماد على الذات

 

 أنواع الدوافع في التعلم -ج 

ختتلف الدوافع اليت حتت الكائن احلي على التعلم لنوع الكائن نفسه وتبعا  
ة يف الغالب ويف فكانت دوافع الكائنات يف الدنيامادية أولي. للمواقف اليت يعرتض هلا

وهو السبب الذي . طبيعتها، كدافع البحث عن الطعام أو البحث عن اجلنس اآلخر
يعلنا نفضل إستخدام هذه النوع من الدوافع للتحكم يف سلوك احليوان وتوجيهه اثياء 

ولذلك فإنه يعتمد على اجلوع أو العطش أو احلرمان من اجلنس أو حنو ذلك من . التعلم
لكائن احلي حنو التغلب على املشكلة اليت تواحهها أثناء التعلم وتعديل الدوافع حلث ا

سلوكه مبا يالئم املوقوف التعلمي، أو مبعىن آخر تعلم أساليب السلوك املناسبة اليت متكن 
 9.من الوصول إىل هدفه

هناك نوعان رئيسيان من الدوافع، دوافع تنشأ عن حاجات اجلسم اخلاصة 
فسكولوجية كاحلاجة إىل الطعام واملاء واجلنس وإىل جتنب الربد واحلر بوظائفها العضوية وال

وهذه نوع من الدوافع اليت ال يتعلمها الفرد أو يكتسبها، ولكنها كانت فيه . وألمل
وأن تعلم شيئا يتعلق هبا فهو التحكم فيها، وعندما كان يؤخر التلميذ مثال . بالفطرة

ويذهب إىل املنزل، أو توجهها خاصة أو إستجابة إسباع دافع اجلوع حىت تنتهي الدراسة 
لبواعث دون بواعث أخرى خاصة كما حيدث عندما يستجيب الفرد لنوع معني من 

وهناك دوافع أوحاجات تأيت نتيجة منو الفرد . الطعام اليستجيب ألنواع أخرى وهكذا
                                                             

متاح على ، إثارة الدافعية للتعلم والباعث الهوميستازي ودور المعلم في إثارة الدافعية للتعلمإبراهيم رشيد،    
http://www.ibrahimrashidacademy.net/2013/11/blog-post_1763.html تاريخ الدخول ،

   ,8 يف الساعة  2 8 / 8/  
   . ص( م 88 دار املعرفة اجلامعية،  :األسكندريسة)التعلم أسسه ونظرياته وتطبيهاته، إبراهيم وجيه حممود،   9

http://www.ibrahimrashidacademy.net/2013/11/blog-post_1763.html،%20تاريخ%20الدخول%2022/01/2018
http://www.ibrahimrashidacademy.net/2013/11/blog-post_1763.html،%20تاريخ%20الدخول%2022/01/2018
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مثل  وإتصاالته باألخرين وإحتكاكه بظروف احلياة العامة وما تقضيه هذه الظروف
 2.احلاجة إىل التقدير اإلجتماعي وإىل النجاح والضعور باألمن وغريها

 :وفقا ملا قد سبق ذكره من البيان، فتنقسم الدوافع إىل قسمني

 

 

 افع األوليةو الد - 
تتحدد هذه الدوافع عن طريق الوراثة ونوع الكائن احلي وتتصل إتصاال مباشرا 

اجلوع ودافع العطش ودافع اجلنس ودافع  حبياته وحاجاته البيولوجية ألساسية كدافع
افع تكاد تكون هي وهذه الدو . افع اليت أشارته إليهااألمومة او ألبوة وغري ذلك من الدو 

دوافعا مؤثرة يف سلوك الكائنات احلية دون اإلنسان، وتظهر آثارها بشكل واضح يف 
وافع البيولوجية سلوكه وتصرفاته، ولذلك ميكن التحكم يف سلوكها تبعا للتحكم يف الد

فإذا حرم الفرد الفأر مثال من الطعام فرتة زمنية فإنه ميكن أن يفرتض أن . املسطرة عليها
 .الدافع األساسي الذي يوجه سلوكه هو دافع اجلوع

 الدوافع الثانوية - 

افع نتيجة تفاعل الفرد مع البيئة والظروف اإلجتماعية املختلفة تنشأ هذه الدو 
طيع أن نتتبع الطريقة اليت تتكون هبا الدوافع الثانوية إذا الحظنا ونست. اليت يعيش فيها
فسلوك الطفل يف شهور حياته األوىل يتحدد تبعا للدوافع البيولوجية، . سلوك الطفل

ولكن إشباع هذه الدوافع ال يتحقق بدون الكبار، ومن مث تنشأ بعض احلاجات والدوافع 
ل إىل الطعام مثال تشبعها األم باستمرار عن اجلديدة نتيجة هذه اإلحتكاك، فحاجة الطف

. طريق الرضاعة أو طريق الرضاعة أو عن طريق إعطائه وجباته كلما كان يشعر باجلوع
وباستمرار إرتباط األم بإشباع هذه احلاجة األولية تنشأحاجة جديدة وهي حاجة الطفل 

                                                             
 9 . ، ص... التعلم أسسه ونظرياتهإبراهيم وجيه حممود،   
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فتصبح األم . حمبتها وعطفهاإىل األم وفقدانه الشعور بالراحة واألمن، وبالتايل احلاجة إىل 
أنواع الدوافع أن   7.على هذه النحو موضوعا لعدد من احلاجات اجلديدة اليت ترتبط هبا

 8 : هناك نوعني من الدوافع الىت تستحث األجانب على تعلم اللغة العربية، مها

 

 

  (Instrumental Motivation) الدوافع الوسيلية.أ

نب إىل تعلم اللغة العربية من أجل قضاء حاجات قصرية إن الدوافع الوسيلية تدفع األجا
املدى، مثل احلصول على الوظيفة الشاغرة، أو التمتع بالسياحة، أو االستجابة ملتطلبات 

مقرر دراسي معني أواحلصول على درجة علمية أو اكتساب املهارة لالتصال بالكتابة 
   .ذه اللغةاملعينة، أواالستجابة لشعائر دينية يلزمهم أدائها هب

  .(Integrative Motivation) الدوافع التكاملية.ب

الدوافع التكاملية فهي الىت تستحث األجانب على تعلم اللغة العربية من أجل حتقيق 
. االتصال مبتحدثي اللغة العربية وممارسة لغتهم وفهم ثقافتهم وتقاليدهم: أهداف أمهها

ركهم الدوافع التكاملية غالبا أقدر على وقد أشارت الدراسات إىل أن هؤالء الذين حت
 .النجاح من الذين حتركهم الدوافع الوسيلية

 خصائص الدوافع -د 

هناك عدد من احلقائق تتصل مبوضوع الدوافع هبمنا أن نتعرف عليها وعلى أثرها 
فنحن يهمنا أن نتعرف على أثر قوة الدافع يف التعلم، وهل تؤدي . يف مواقف التعلم

                                                             
 
 7 -2 . ، ص...التعلم أسسه ونظرياتهإبراهيم وجيه حممود،  

 .18. ، ص...تعليم العربية رشدي أمحد طعيمة،  8 
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فع بالضروروة إىل زيادة نشاط املتعلم وفعاليته وأن نتعرف على طبيعة زيادة قوة الدا
مركبة ؟ وأيضا ما  علم، وهل هي دوافع مفردة أم دوافعالدوافع اليت تعمل يف مواقف الت

؟ فهناك دوافع تؤدي إىل هدف حمدد ومنها ما يكون وسيلة  الدوافعهو مدى تأثري 
 .الهداف أخرى أبعد

إىل توضيحن ويساعد توضيحها على معرفة الدور الذي تقوم به هذه النواحي يف حاجة 
   .الدوافع يف عملية التعلم

 التعلم دوافعالعناصر التي تؤثر على  -ه 

مع . ميكن أن ينظر إليه على أن الدافع للتعلم لدى الطالب هناك املعلم الرتبوي
العكس من و . دافع الطالب للتعلمعزز يتنفيذ التعلم املعلم يف العمل من إعداد التدريس، 

. على حتقيق نتائج التعلم االدافع للتعلم متزايديكون  ذلك، من حيث استقالل الطالب
تطور، وهذا يعين يتأثر باحلالة الفسيولوجية يالدافع للتعلم هو اجلانب النفسي الذي 

بيل والنضج النفسي للطالب على سبيل التوضيح، رغبة األطفال لقراءة جملة على س
   .استعداد أجهزة الشعور ليقول كلمة على املثال، تتأثر

 :هناك بعض العوامل اليت تؤثر على دوافع التعلم، وهي كما يلي 
  
 أممنية ورجاء الطالب ( 

. رغبات األطفال منذ الطفولة مثل الرغبة يف تعلم املشي يفر هالدافع للتعلم يظ  
إن جناح حتقيق . الغناء، اخلو القراءة،  يعيستطتناول الطعام اللذيذ، القتال على اللعبة،

الرغبة يعزز إرادة العقل، حىت يف املستقبل يثري املثل العليا للحياة، ويرافق طموحها تطوير 

                                                             
   -  .ص ،…لتعلم أسسه اإبراهيم وجيه حممود،    

12  Dimyati dan Mudjiono, Belajar dan ..., hal.97 
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تطوير الويرافق وجود املثل أيضا من خالل . العقل، واألخالق، ، واللغة، وقيم احلياة
 .الشخصية

 قدرة الطالب ( 

الرغبة يف قراءة . ة بالقدرة أو القدرة على حتقيقهأن تكون مصحوب ال بدرغبة الطفل
صعوبة . حيتاج إىل أن تكون مصحوبة القدرة على التعرف على نطق أصوات احلروف

على سبيل املثال، ميكن التغلب عليها من خالل ممارسة " ص"التغاضي عن حرف 
القدرة  بدعم من" ص"ممارسة مرارا إىل تشكيل القدرة نطق حرف . الكالم "r" الصحيح
 .أو القدرة على نطق احلروف آخر" ص"على قول 

 حالة الطالب ( 

فإن حالة الطالب اليت تشمل الظروف املادية والروحية تؤثر على دافع الطالب 
على العكس من . ريض أو جائع أو غاضب سيحظى باهتمام التعلماملالطالب . للتعلم

 لمبسهولة على التع يركز ذلك، فإن طالب صحي وكامل وسعيد

 بيئة الطالبحالة  ( 

ميكن أن تكون بيئات الطالب يف الطبيعة، والبيئة، واإلقامة، وتكوين اجلمعيات، 
. البيئة احمليطة هبا على تتأثريالطالب ميكن أن فكعضو يف اجملتمع  . واحلياة اجملتمعية

الكوارث الطبيعية، واملساكن رث، والتهديد من األصدقاء املشاغبني  على تتأثريسوف 
املدرسة اجلميلة، ومجعية الطالب و  ةوعلى العكس من اجلامع. خطورة تعلم الطالب من

 .دافع تعلم الطالب عززيجيدة، بيئة آمنة، 
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 تقوية دوافع لتعلم اللغة العربية  -و 

يتفق معظم معلمي اللغة الثانية على أن دافعية التالميذ واحدة من أهم العوامل املؤثرة 
فالدافية مهمة جّدا ألي عملية تعلم، لذلك يهتم العاملون . لغةيف جناح أو فشل تعلم ال

والدوافع . يف جمال تعليم اللغة األجنبية أو الثانية بتعرفها، وحتديد اجلوانب املسؤؤلة عنها
وعند . قوة نفسية داخلية حترك اإلنسان لإلتيان بسلوك معني، لتحقيق هدف حمدد

وهنا ينبغي على معلم اللغة الثانية . معني علماء النفس، هي القوة املوجهة إىل هدف
 :اإلملام مبا يلي 

 : من أمهها ما يلي . عامة إىل جمموعة بارزة من املفاهيم  motivationتشري كلمة  - 

 القوة (أ 

   الرغبة يف التعلم (ب 

  املثابرة (ج 

 االهتمام (د 

  متعة الدروس (ه 

    الباعث. احلافز (و 

       فوائد معرفة اللغة (ز 

 لاجد مصادر الدوافع يف الفصرمبا تتواجد أو ال تتو  - 

 تقع قليل من أمناط الدوافع حتت سيطرة املعلم - 

( التخصص –الؤهالت ) تبدو بعض امناط الدوافع أكثر التصاقا مبنتج التعلم  - 
 –احلوافز املهام حمددة  –النجاح )بينما تظهر بعض األمناط األخرى يف العمليتات 

 (اختيار اللغة
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 س الطالب للقيمحتدد فعالية أية تقنية مبقيا - 

يعترب تقييم املتعلم لقيمة املهمة املقدمة له، وفرص النجاح املهيئة له، من العناصر 
 :وميكن تلخيص ذلك يف . الرئيسية للدوافع

 توقعات التلميذ لتحقيق النجاح -أ 

 قيمة املهمة كحافز -ب

   التوجه حنو النجاح، وجتنب الفشل -ج

 هيئات دوافع في المدرسة -ز

لتعليم والتعلم أن دور الدوافع الداخلي واخلارجي مهمة جدا، بالدوافع يف عملية ا 
وجتد هيئة لتنمية الدوافع يف عملية التعلم يف . أن الطلبة يقدر على عملية التعلم جيدا

 :املدرسة 
 إعطاء الرقم - 
 إعطاء اهلدية  - 
 املسابقة  - 
 وعي الطلبة   - 
 إعطاء اإلمتحان  - 
 معرفة النتائج - 
   املدح والعقاب  -9

 
 المؤشرات التي ترقي الطالبة على دوافع التعلم -ط

                                                             
 79 . ص ...للغة العربيةالمرجع في مناهج تعليم اعلي أمحد مدكور وغريه،     

14
 Sadirman A,M, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta: PT RajaGrafindo 

Persada,). Hal. 91 
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Hamzah B. Uno  مؤشرات الدافع للتعلم على النحو التايل: 

 يف النجاحالرغبة والرغبة وجود  - 

 .هناك التشجيع واحلاجة يف التعلم - 

 .وجود األمل العليا للمستقبل - 

 .يف التعلم اجلائزة - 

يمية مواتية، مما يسمح وجود بيئة تعل .وجود نشاط مثري لالهتمام يف التعلم - 
   .للطالب أن يتعلم جيدا

 المؤشرات التي ترقي عملية المدرس -ي

 جائزة إعطاء  - 

مع هذه اجلائزة ميكن أن تكون إيابية ألهنا ميكن أن تعزز املبادرة والقدرات اإلبداعية   
 وروح املنافسة صحية، وإعطاء الدافع يف حماولة لتحفيز ليس دائما أن تكون ملموسة أو

 .السلع، ولكن ميكن أيضا أن يكون الثناء واهلبة من غري مادي

 .االهتمامإعطاء  - 

إعطاء اهتمام كاف للطالب مع كل اإلمكانات لديهم هو شكل بسيط من الدافع،   
 .االهتمام  شعور ألن العديد من الذين ليس لديهم الدافع للتعلم بسبب عدم

 دعوة املشاركة  - 

                                                             

 15
Muhammad Nasikhul Abid, Indikator- indikator motivasi Belajar, متاح على 

http://www.dosenmuslim.com/pendidikan/indikator-indikaor-motivasi-belajar/ تاريخ الدخول يف           
2 8 / / ، 8 الساعة،   

http://www.dosenmuslim.com/pendidikan/indikator-indikaor-motivasi-belajar/
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يف   عملية التعلم لتكون أكثر عاطفيب للمشاركة يفينبغي على املعلم دعوة الطال
   .لطالب احملتملني يف عملية التعلمالتعلم وأثراء عملية التفا على بني ا

 
 

 

                                                             
16 Budi Wahyono, Indikator Motivasi Belajar,  ، على تاح  م

http://www.pendidikanekonomi.com   2 8 / / تريخ الدخول  8 .   الساعة يف    

http://www.pendidikanekonomi.com/
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 الفصل الثالث

 البحث الحقلي

 منهج البحث -أ 
ه الرسالة هو منهج ذإن منهج البحث الذي يعتمد عليه الباحث يف كتابه ه

وجيري به البحث يف هذه   وهو منهج الذي يطبق لدراسة ظاهرة معاصرة،. وصفي
ويهدف هذا البحث لإلستفادة من  الرسالة الوصفي احلقلي وهو كما يدل عليه لفظه، 

 .كل معلومات تتم يف احلقل، فطبيعته طبيعة كيفية ال كمية
 نتهعيو  مجتمع البحث -ب 

إن جمتمع البحث يف هذه الرسالة فهو مجيع الطلبة باملدرسة املتواسطة احلكومية 
Lhoong  لبحث منهم العينة طلبة الصف الثالث وأخذ . طالبا 05 وعددهم يبلغ

وطريقة اليت قام هبا الختيار العينة هي الطريقة العمدية أو . طالبا 05وعددهم يبلغ 
مايسمى بالطريقة املقصودة أي اختيارها باخلربة وهي تعين أن االختيار خربة الباحث 

واختار الطلبة بالصف الثالث   .جمتمع البحثومعرفته بأن هذه املفردة أو تلك متثل 
 .تعلم اللغة العربية يف املدرسةألهنم أعلى الدراجة يف 

 
 أدوات البحث -ج 

                                                             
مكتبة العبيكان، : الرياض )المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية، صاحل بن محد العّساف،    

  61 . ص( م555 

 11. ص ...، دخل إلى البحثالم ،صاحل بن محد العّساف   
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جابة أسئلة البحث أو واملراد بأدوات البحث وسيلة جتمع هبا املعلومات الالزمة إل
 0.طة واحدة أو أكثر من األدوات التاليةسوجتمع املعلومات بوا. اختبار فروضة

 املقابلة  - 
البحث، وهي حمادثة مواجهة يقوم هبا الباحث مع إن املقابلة أداة من أدوات 

شخص أخر أو أشخاص آخرين هدفها استشارة أنواع معينة من املعلومات الستغالهلا 
ويقابل الباحث يف هذا البحث   .يف حبث علمي أو لالستعانة يف التوجيه والتشخيص

للتعرف على حماوالت املدرس لرتقية  يف فصل الثالث ةوالطلب لغة العربية ال مدرسمع 
 و املشكالت اليت يواجحها الطلبة يف تعلم دوافع الطالب يف تعليم اللغة العربية

 املالحظة املباشرة - 

عد أو إن املالحظة أداة من أدوات البحث جلميع البيانات يعين التتبع املباشر لب 
 يسعى الباحث لدراستها  وللك عن طريق احلواس وحدها، أكثر من أبعاد الظاهرة اليت

ظة هو تسجيل األبعاد املختلفة للظاهرة، من واهلدف من املالح. مساعدةأو مع أدوات 
فهمها فهما تفصيليا وأكثر دقة، واالستفادة مبا مت تسجيله يف كتابة التقرير النهائي  أجل 
البيانات عن حماولة مدرس اللغة العربية  يستخدم البحث املالحطة املباشرة لنيل 0.للبحث

 ليدافع الطلبة يف تعلم اللغة العربية 

 االستبانة  -0

                                                             
 55  .ص، ... دخل إلى البحثالم ،صاحل بن محد العّساف  0
 033. ص، ...دخل إلى البحث الم ،صاحل بن محد العّساف   

مكتبة : القاهرة)مناهج البحث وأصول التحليل في العلوم اإلجتماعية، ابراهيم البيومي غامن،     
 32. ، ص(552 الدولية،الروق 
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 األراء أو بإجابتها مزودة املكتوبة العبارات أو األسئلة من جمموعة على حتتوي اليت هي

 ما أو منها عليه ينطق ما أو مهما مايراه إىل اإلشارة عليها اجمليب من ويطلب احملتملة

  يعتقد

حث االستبانة ملعرفة على دوافع الطلبة يف يستخدم البا 6.الصحيحة اإلجابة هو أنه
 تعلم اللغة العربية املشكلة أليت يواجحها يف تعلم

 

 تحليل البيانات -ج 

 طريقة حتليل البيانات -أ
هذه طريقة هي اليت يصف البحثة الكلمات يف شكل نص أو البيانات من احلظ  

  .تفسري معىن البيانات اليت مث احلصولعليها من دراسةأن يشمل 
 طريق الكمية -ب
باإلضافة إىل استخدام تقنيات التحليل الكيفى، تستخدم الباحثة أيضا  

األساليب الكمية باستخدام التحليل اإلحصائى من خالل عرض جدول توزيع 
 .الرتددات

P = F / N x 100 % 

 :معلومات

P :  ئويةالنتيجة النسبة امل 

F  : النسبة املئوية وجيري العمل على الرتدد 

N :   2(بعض الرتدد كثري من الناس ) عدد احلاالت 
                                                             

 .  0. ص ،...المدخل إلى البحثصاحل بن محد العّساف،  6 
7  Sudjiono, Anas, Pengantar Statistik Pendidikan, ( Jakarta : Rajawali Pers, 2009), hal .43.  
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 الفصل الرابع

 عرض البيانات وتحليلها

 عرض البيانات - أ

ويف هذا الباب سيعرض . عما يتعلق مبنهج البحث لقد شرح الباحث يف الباب الثالث
اعتمادا على رسالة عميد كلية الرتبية وتأهيل املعلمني . فيه الباحث نتائج البحث امليداىن

 .Un.08/TU-FTK/TL.00/02/2018 إلسالمية احلكومية ببندا آتشيه برقم اجبامعة الرانريي 

وقام الباحث بالبحث الوصفى التحليلي واستخدم الباحث . م 1028 يناير 4يف تاريخ 
مالحظة املباشرة، وتوزيع اإلستفتاء للطلبة، واملقابلة الشخصية مع مدرس : األدوات اآلتية

 .اللغة العربية

 لمحة عن ميدان البحث -1
MTsN 5 Aceh Besar  كانت . هو أّول املدرسة املتوسطةMTsN 5 Aceh 

Besar بــ يسّمى غالبا ماMTsN 5 Aceh Besar ، قرية وهي تقع يف Mon Mata, 

Lhoong, Aceh Besar  
 اآلن، حىت M. Juned Muin قيادةعلى  2392أسست هذه املدرسة يف شهر يوليو سنة 

.Burhanuddin,S.Pd.I بقيادة
 
 

حتقيق املدرسة الشعبية واإلسالمية فهي  ه املدرسةتأسيس هذوأما رؤية 
 :تأسيسه  كما يأتىوأما بعثة  .واملزية

 .تغرس يف نفوس الطلبة واملدرسني واملوظفني األخالق الكرمية -2
 .مستمر على واملوظفني املعلمنيو  الطلبة بني "إمتاق" اجلودة تطوير -1
 .مستمر على واملوظفني املعلمنيو  الطلبة بني "تاقإب" اجلودة تطوير -9
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 .طريقة التعلم وحتسني تطوير -4
 .الطلبة بني ةالرياضي نشاط وزيادة والثقافة نلفا تقدير زيادة -5
 1واإلسالميةصحية  بيئة خلق -6

 
 4-2اجلدول 

 ذاتية املدرسة
  5املدرسة املتواسطة احلكومية  اسم املدرسة

 2392 أسست يف السنة
 مون مت العنوان
 آتشية املقاطعة
 آتشية كربى احملافظة

 S.Pd.Iبرهانّدين،  رئيس املدرسة

 بلد حال
 

  عدد الطلبة -1

يف   Aceh Besar, Lhoong 5درسة املتوسطة احلكومية اإلسالمية املكان عدد الطلبة يف 
 :جدوال كما يلي 

 4-1اجلدول 

لسنة ا Aceh    Besar, Lhoong 5درسة املتوسطة احلكومية اإلسالمية املعدد الطلبة ب
 .م1028-م1029سية االدر 
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 الصف رقم
 الجنسي  

 عدد الطلبة
 الطالبة الطالب

2 2.2 6 8 24 
1 2.1 6 3 25 
9 2.9 6 3 25 

 44 16 28 المجموع
5 1.2 9 9 24 
6 1.1 3 4 29 
9 1.9 3 4 29 

 40 25 15 المجموع
3 9.2 3 20 23 

20 9.1 3 22 10 
 93 12 28 المجموع
 219 61 62 المجموع

 
  عدد املدرس. 9

شخصا وعدد مدرس اللغة العربية  90أما عدد املدرسني يف هذه املدرسة فمجموعهم 
 :يف هذه املدرسة كما يف اجلدول اآليت

 

 

 

 



0  

 

 
 

 

 4-9اجلدول 

 عدد املدرس الذي يعلم اللغة العربية

 مدرس اللغة العربية رقم
2 Erni, SPd.I 

1 Nurmasyitah, S.Ag 

 
 تحليل البيانات ومناقشاتها   -ب

البيانات ومناقشاهتا من وملعرفة نتائج البحث فرييد الباحث أن يعرض حتليل 
 :املالحظة املباشرة واالختبارين أي القبلي والبعدي واالستبانة كما يلي

 

 ت  عن استجابة الطلبةاتحليل البيان -1
حماوالت يبحث الباحث أوال نتائج االستبانة املقدمة على الطلبة ملعرفة  ( 2)

 .املدرس لرتقية دوافع يف تعليم اللغة العربية
كيف يكون دوافع الطلبة  يف عملية التعليم اللغة يريد الباحث أن يعرف  

  :كما يف اجلدول االيت   العربية
 

  
 

 
  2۰۰٪  

 :البيان 
P     :النسبة املؤية 
 الرتددات:     
N      :جمموع الطلبة. 
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وملعرفة استجابات الطلبة قام الباحث بتحليل البيانات على إحصاء مجيع النتائج 
 :كما يلي  باملعيار likertاملصممة بشكل مقياس 

 جيد جدا=  5،00 -4،50 -2
 جيد=  4،50 -9،50 -1
 مقبول=  1،50-9،50 -9
 ناقص=  2،50-1،50 -4
 .فاشل= 2،50 -2،00 -5

 :المالحظة 
 (.إجيابيا) 4موافق بشدة بدرجة الرتجيح :   م ب 

 (.إجيابيا) 9موافق بدرجة الرتجيح :   م
  (.سلبيا) 1غري موافق بدرجة الرتجيح :   غ م

 9(.سلبيا) 2غري موافق بشدة بدرجة الرتجيح : غ م ب 
  

 قام الباحث باعتماد على اجيابيات أجوبة استبانات الطلبة بالنتيجة املعدلة
 .باملعيار مقبول وجيد وجيد جدا 5،00 – 1،50 

    
طالبا بعد عملية التعليم والتعلم فتنال النتائج كما ذكر يف جدول  90من استجابات

 : التايل
 

 4-4اجلدول    
 تعلم اللغة العربيةالسرور يف 

 درجة  F 2الطلبة الرقم  استجابة

 

                                                             
3
 Noehi Nasution, Evaluasi Pembelajaran Matematika, (Jakarta: Universitas Terbuka, 

2007), hal. 40 - 41. 
 



00 

 

 
 

 

 Fi X ni الرتجيح

 X 4 26 4 4 4 (م ب)موافق بشدة 
 x 14 91 9 9 14 (م ) موافق 

 x 1 4 1 1 1 (غ م )غري موافق 
 غ م)غري موافق بشدة 

 x 0 0 2 2 0 (ب

 31    المجموعة
 9 المعتدلة

جند استجابة الطلبة إجيابيا " .تعلم اللغة العربيةالسرور يف  الطلبة "أن  4-4اجلدول 
 مسرور بتعلم اللغة العربية مأهن أغلبهم موافقون 9باملعتدلة 

 

 

 4-5اجلدول    
 أهتّم بشرح املدرس جيدا

 F 1الطلبة الرقم  استجابة
درجة 
 الرتجيح

 

 

Fi X ni 
 X 21 48 4 4 21 (م ب)موافق بشدة 

 x 29 52 9 9 29 (م ) موافق 
 x 2 1 1 1 2 (غ م )غري موافق 

 x 0 0 2 2 0 (غ م ب)غري موافق بشدة 
 202    المجموعة

 9،9 المعتدلة
 



04 

 

 
 

 

جند استجابة الطلبة إجيابيا "  بشرح املدرس جيدا امهمأهتمّ  "أن  4-5اجلدول 
 أغلبهم موافقون 9،9باملعتدلة 

 
 4-6اجلدول 

 عندما أواجه الصعوبة يف التعلم، أسأل املدرس 

 F 9الطلبة الرقم  استجابة
درجة 
 الرتجيح

 

 

Fi X ni 
 X 20 40 4 4 20 (م ب)موافق بشدة 

 x 21 96 9 9 21 (م ) موافق 
 x 6 21 1 1 6 (غ م )موافق  غري

 x 1 1 2 2 1 (غ م ب)غري موافق بشدة 
 30    المجموعة
 9 المعتدلة

 
جند استجابة "  الصعوبة يف التعلم، أسأل املدرس عند مواجهة "  4-6اجلدول 

 الصعوبة يف التعلم، أسأل املدرس عند مواجهة أغلبهم موافقون 9الطلبة إجيابيا باملعتدلة 
 .مرات

 4-9اجلدول 
 يستخدم املدرس الوسائل التعليمية مرارا يف تعلم اللغة العربية

 F 4الطلبة الرقم  استجابة
الدرجة 
 الرتجيح

 

 

Fi X ni 
 X 9 21 4 4 9 (م ب)موافق بشدة 
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 x 24 41 9 9 24 (م ) موافق 
 x 3 28 1 1 3 (غ م )غري موافق 

 x 4 4 2 2 4 (غ م ب)غري موافق بشدة 
 96    المجموعة
 1،5 المعتدلة

 
الوسائل التعليمية مرارا يف تعلم اللغة  يستخدم املدرس "أن 4-9اجلدول 

الوسائل  يستخدم هأغلبهم موافقون أن 1،5جند استجابة الطلبة إجيابيا باملعتدلة " .العربية
 التعليمية مرارا يف تعلم اللغة العربية

 4-8اجلدول 
 عن وقت التعلم باللعب ال أهتم

 F 5الطلبة الرقم  استجابة
الدرجة 
 الرتجيح

 

 

Fi X ni 
 X 2 2 2 2 2 (م ب)موافق بشدة 

 x 5 20 1 1 5 (م ) موافق 
 x 24 41 9 9 24 (غ م )غري موافق 

غ م )غري موافق بشدة 
 x 20 40 4 4 20 (ب

 39    المجموعة
 9،2 المعتدلة

 
جند استجابة الطلبة "  باللعبعن وقت التعلم  ال يهتمون " مأهن 4-8اجلدول 
 عن وقت التعلم باللعب ال يهتمون مأهن ونموافقأغلبهم  9،2إجيابيا باملعتدلة 
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 4-3اجلدول 

 .الرأي عندما سألين املدرس تقدمي

 F 6استجابة الطلبة الرقم 
درجة 
 الرتجيح

 

 

Fi X ni 
 X 6 14 4 4 6 (م ب)موافق بشدة 

 x 12 69 9 9 12 (م ) موافق 
 x 9 6 1 1 9 (غ م )موافق  غري

غ م )غري موافق بشدة 
 x 0 0 2 2 0 (ب

 39    المجموعة
 9،2 المعتدلة

 
جند استجابة الطلبة "  الرأي عندما سألين املدرس تقدمي "أن  4-3اجلدول 
 .الرأي عندما سألين املدرس تقدمي أغلبهم موافقون أن 9،2إجيابيا باملعتدلة 

 
 
 
 

 4-20اجلدول 
 .دائما الواجبات اليت قّدمها املدرسأعمل 

درجة  F 9الطلبة الرقم  استجابة
 

 

Fi X ni 
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 الرتجيح
 X 21 48 4 4 21 (م ب)موافق بشدة 

 x 24 41 9 9 24 (م ) موافق 
 x 4 8 1 1 4 (غ م )غري موافق 

 x 0 0 2 2 0 غ م ب)غري موافق بشدة 
 38    المجموعة
 9،1 المعتدلة

 
جند استجابة "  دائما الواجبات اليت قّدمها املدرس يؤدون "مأهن 4-20اجلدول 

دائما الواجبات اليت قّدمها  م يؤدونأغلبهم موافقون أهن 9،1الطلبة إجيابيا باملعتدلة 
 .املدرس

 4-22اجلدول 
 .أحب املناقشة مع األصدقاء الفامهني بالدوس يف املدرسة

 F 8الطلبة الرقم  استجابة
درجة 
 الرتجيح

 

 

Fi X ni 
 X 21 48 4 4 21 (م ب)موافق بشدة 

 x 24 41 9 9 24 (م ) موافق 
 x 9 6 1 1 9 (غ م )غري موافق 

غ م )غري موافق بشدة 
 x 2 2 2 2 2 (ب

 39    المجموعة
 9،1 المعتدلة
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 املناقشة مع األصدقاء الفامهني بالدوس يف املدرسة ونبحي " مأهن 4-22اجلدول 
املناقشة مع  ونبحي مأغلبهم موافقون أهن 9،1جند استجابة الطلبة إجيابيا باملعتدلة " 

 .األصدقاء الفامهني بالدوس يف املدرسة
 

 4-21اجلدول 
  .قّدم املدّرس الواجبات املنزلية بعد انتهاء الدرس

 F 3الطلبة الرقم  استجابة
درجة 
 الرتجيح

 

 

Fi X ni 
 X 9 21 4 4 9 (م ب)موافق بشدة 

 x 24 41 9 9 24 (م ) موافق 
 x 22 11 1 1 22 (غ م )غري موافق 

غ م )غري موافق بشدة 
 (ب

1 2 2 x 2 2 

 99    المجموعة
 1،5 المعتدلة

 
جند "  الواجبات املنزلية بعد انتهاء الدرس قّدم املدّرس "أن  4-21اجلدول 

الواجبات املنزلية  قّدم املدّرس أغلبهم موافقون أن 1،5استجابة الطلبة إجيابيا باملعتدلة 
 .بعد انتهاء الدرس

 4-29اجلدول    
 الواجبات اليت قّدمها املدرس مرارا ال أؤدي

درجة  F 1الطلبة الرقم  استجابة
 

 

Fi X ni 
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 الرتجيح
 X 0 0 2 2 0 (م ب)موافق بشدة 

 x 9 24 1 1 9 (م ) موافق 
 x 20 90 9 9 20 (غ م )غري موافق 

 x 29 51 4 4 29 (غ م ب)غري موافق بشدة 
 36    المجموعة

 9،1 المعتدلة
 

جند استجابة الطلبة "  الواجبات اليت قّدمها املدرس مرارا ال يؤدون " مأهن 4-29اجلدول 
 أغلبهم موافقون بشدة 9،1إجيابيا باملعتدلة 

 

 

 

 4-24اجلدول 
 عندما ال هنتّم بالدرس الطلبةاملدرس  يعاقب

 F 2الطلبة الرقم  استجابة
درجة 
 الرتجيح

 

 

Fi X ni 
 X 9 18 4 4 9 (م ب)موافق بشدة 

 x 6 28 9 9 6 (م ) موافق 
 x 20 10 1 1 20 (غ م )غري موافق 

غ م )غري موافق بشدة 
 x 9 9 2 2 9 (ب
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 99    المجموعة
 1،4 المعتدلة

جند استجابة الطلبة " .يعاقب الطلبة عندما ال هنتّم بالدرس املدرس "أن  4-24اجلدول 
 .عندما ال هنتّم بالدرس  يعاقبوهنم املدرس ون أن موافق أغلبهم 1،4إجيابيا باملعتدلة 

 

 4-25اجلدول    
 ال أريد أن أحصل على النتيجة اجليدة حىت ال أكون متحمسا يف الدرس

 F 1الطلبة الرقم  استجابة
درجة 
 الرتجيح

 

 

Fi X ni 
 X 0 0 2 2 0 (م ب)موافق بشدة 

 x 0 0 1 1 0 (م ) موافق 
 x 5 25 9 9 5 (غ م )غري موافق 

 x 15 200 4 4 15 (غ م ب)غري موافق بشدة 
 225    المجموعة

 9،8 المعتدلة
 

على النتيجة اجليدة حىت ال أكون متحمسا  واصلون أن حيريدال ي " مأهن 4-25اجلدول 
 أغلبهم موافقون بشدة 9،8جند استجابة الطلبة إجيابيا باملعتدلة " يف الدرس

 4-26اجلدول    
 أعطى املدرس اهلدايا بشكل دائم عندما حصلت على الفائز يف املدرسة

 F 9الطلبة الرقم  استجابة
درجة 
 الرتجيح

 

 

Fi X ni 
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 X 22 44 4 4 22 (م ب)موافق بشدة 
 x 29 93 9 9 29 (م ) موافق 

 x 6 21 1 1 6 (غ م )موافق غري 
 x 0 0 2 2 0 (غ م ب)غري موافق بشدة 

 35    المجموعة
 9،2 المعتدلة

 
اهلدايا بشكل دائم عندما حصلت على  أعطى املدرس "أن  4-26اجلدول 
 أغلب الطلبة موافقون أن 9،2جند استجابة الطلبة إجيابيا باملعتدلة "  الفائز يف املدرسة

 .اهلدايا بشكل دائم عندما حصلت على الفائز يف املدرسةأعطى  املدرس
 

 4-29اجلدول 
 ال أحتاج إىل مراجعة الدروس قبل الذهاب إىل املدرسة

 F 1الطلبة الرقم  استجابة
درجة 
 الرتجيح

 

 

Fi X ni 
 X 0 0 2 2 0 (م ب)موافق بشدة 

 x 5 20 1 1 5 (م ) موافق 
 x 21 96 9 9 21 (غ م )غري موافق 

 x 29 51 4 4 29 (غ م ب)موافق بشدة  غري
 38    المجموعة

 9،1 المعتدلة
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جند " إىل مراجعة الدروس قبل الذهاب إىل املدرسة ونتاجال حي " مأهن 4-29اجلدول 
 أغلبهم موافقون 9،1استجابة الطلبة إجيابيا باملعتدلة 

 4-28اجلدول 
 الدرس يف ذلك اليومولو كنت معتذرا يف احلضور إىل املدرسة، لن أتعّلم 

 F 5الطلبة الرقم  استجابة
الدرجة 
 الرتجيح

 

 

Fi X ni 
 X 2 2 2 2 2 (م ب)موافق بشدة 

 x 6 21 1 1 6 (م ) موافق 
 x 26 48 9 9 26 (غ م )غري موافق 

غ م )غري موافق بشدة 
 (ب

9 4 4 x 9 12 

 8،1    المجموعة
 1،9 المعتدلة

 
 واتعّلملن ي يف احلضور إىل املدرسة، معتذرينلو كانوا  " مأهن 4-28اجلدول 

بشدة  ونموافق أغلبهم 1،9جند استجابة الطلبة إجيابيا باملعتدلة "  الدرس يف ذلك اليوم
 الدرس يف ذلك اليوم واتعّلمولو كانوا معتذرين يف احلضور إىل املدرسة، لن ي

 
 4-23اجلدول 

 .أوقايت للتعلمللحصول على النتائج املرضية، ينبغي أن أبذل 

 F 6استجابة الطلبة الرقم 
درجة 
 الرتجيح

 

 

Fi X ni 
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 X 29 68 4 4 29 (م ب)موافق بشدة 
 x 22 99 9 9 22 (م ) موافق 

 x 9 2 1 1 2 (غ م )غري موافق 
غ م )غري موافق بشدة 

 x 2 2 2 2 2 (ب

     المجموعة
 9،4 المعتدلة

 
 و أوقاهتمبذلعلى النتائج املرضية، ينبغي أن ي للحصول "أن  4-23اجلدول 

على النتائج  للحصول أغلبهم موافقون 9،4جند استجابة الطلبة إجيابيا باملعتدلة "  للتعلم
 .للتعلم و أوقاهتمبذلاملرضية، ينبغي أن ي

 
 4-10اجلدول 

 .أحب السؤال األحوال اجلديدة املتعلقة بالدروس 

 F 9الطلبة الرقم  استجابة
درجة 
 الرتجيح

 

 

Fi X ni 
 X 22 44 4 4 22 (م ب)موافق بشدة 

 x 25 45 9 9 25 (م ) موافق 
 x 1 4 1 1 1 (غ م )غري موافق 

 x 1 1 2 2 1 غ م ب)غري موافق بشدة 
 35    المجموعة
 9،2 المعتدلة

 



44 

 

 
 

 

جند "  األحوال اجلديدة املتعلقة بالدروس عن السؤال ونبحي "مأهن 4-10اجلدول 
األحوال اجلديدة  عن السؤال ونبحي أغلبهم موافقون 9،2استجابة الطلبة إجيابيا باملعتدلة 

 .املتعلقة بالدروس
 

 4-12اجلدول 
 .ال أهتّم باألشياء اجلديدة

 F 20الطلبة الرقم  استجابة
درجة 
 الرتجيح

 

 

Fi X ni 
 X 4 4 2 2 4 (م ب)موافق بشدة 

 x 9 6 1 1 9 (م ) موافق 
 x 21 96 9 9 21 (غ م )موافق  غري

غ م )غري موافق بشدة 
 (ب

22 4 4 x 22 44 

 30    المجموعة
 9 المعتدلة

 
جند استجابة الطلبة إجيابيا "  باألشياء اجلديدة ونهتمّ ال ي " مأهن 4-12اجلدول 
 ." باألشياء اجلديدة ونهتمّ ال ي مبهم موافقون أهنأغل 9باملعتدلة 

 
 4-11اجلدول 

 .غري نشيط على الذهاب إىل املدرسةانا 

درجة  F 20الطلبة الرقم  استجابة
 

 

Fi X ni 
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 الرتجيح
 X 0 0 2 2 0 (م ب)موافق بشدة 

 x 2 1 1 1 2 (م ) موافق 
 x 4 21 9 9 4 (غ م )غري موافق 

غ م )غري موافق بشدة 
 x 14 36 4 4 14 (ب

 220    المجموعة
 9،6 المعتدلة

 
جند استجابة الطلبة إجيابيا "  غري نشيط على الذهاب إىل املدرسة " مأهن 4-11اجلدول 
  غري نشيط على الذهاب إىل املدرسة بهم موافقون أهنمأغل 9،6باملعتدلة 

 
 
 
 

 4-19اجلدول 
 الطلب استجابة معتدلة

استجابة  معتدلة الناحية امللحوظة الرقم
 الطلبة

 مقبولة 9 أنا مسرور بتعلم اللغة العربية 2
 مقبولة 9،9 أهتّم بشرح املدرس جيدا 1
 مقبولة 9 عندما أواجه الصعوبة يف التعلم، أسأل املدرس 9

 مقبولة 1،5يستخدم املدرس الوسائل التعليمية مرارا يف تعلم  4
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 اللغة العربية
 مقبولة 9،2 ال أهتم عن وقت التعلم باللعب 5

 مقبولة 9،2 تقدمي الرأي عندما سألين املدرس 6
 مقبولة 9،1 أعمل دائما الواجبات اليت قّدمها املدرس 9

أحب املناقشة مع األصدقاء الفامهني بالدوس  8
 يف املدرسة

 مقبولة 9،1

 مقبولة 1،5 .قّدم املدّرس الواجبات املنزلية بعد انتهاء الدرس 3
 مقبولة 9،1 ال أؤدي الواجبات اليت قّدمها املدرس مرارا 20

 مقبولة 1،4 الطلبة عندما ال هنتّم بالدرسيعاقب املدرس  22
ال أريد أن أحصل على النتيجة اجليدة حىت ال  21

 أكون متحمسا يف الدرس
 جيد 9،9

أعطى املدرس اهلدايا بشكل دائم عندما  29
 حصلت على الفائز يف املدرسة

 مقبولة 9،2

ال أحتاج إىل مراجعة الدروس قبل الذهاب إىل  24
 املدرسة

 مقبولة 9،1

ولو كنت معتذرا يف احلضور إىل املدرسة، لن  25
 أتعّلم الدرس يف ذلك اليوم

 مقبولة 1،8

للحصول على النتائج املرضية، ينبغي أن أبذل  26
 أوقايت للتعلم

 مقبولة 9،4

 مقبولة 9،2 أحب السؤال األحوال اجلديدة املتعلقة بالدروس 29
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حماولة املدرس  ىف طلبةاستجابة ال على عرفلتالسابقة ل األسئلة تسعة عشر ناإذا تأمل
مدلولة على  مهتاعلى أن مجيع استجاب الباحث لتعليم وجداعملية يف لرتقية دوافع طالب 

 بالدرجة املعدلة طلبةعند ال اإلسئلةعلى أن احلاصل من إجابات  ا متربهنوهذ. الجابيةا
 لتعليماعملية حماولة املدرس لرتقية دوافع طالب يف  معنها"  جيد جدا "باملعيار  5،84
 .إجيابيا

فقام الباحث . أما معرفة املسكالت اليت يواجهها الطلبة يف حماوالت لرتقية دوافع  -9
وهي  . يف ترقية دوافع طالب تعلم اللغة العربية. باملقابلة الشخصية مع مدرس اللغة العربية

 :كما يلي 
 

 ما األشياء املعّدة اليت تقوم هبا قبل التعليم؟ .2
 تستعد املواد الدراسية وخطة التدريس -
 يعد احوال الفصل ليكون مطمئنة عند التعليم والتعلم -

 باملواد احلالية ؟هل تربط بني املواد السابقة  .1
 اقوم باملالحظة دائما. نعم -

 هل تستخدم اللغة العربية يف التعليم؟ .9
يف بعض األوقات أستخدم اللغة العربية وأحيانا أستخدم اللغة اإلندونيسيا  -

 .ألن الطالب ال يفهمون عن مجيع املفردات العربية إال قليال
 ؟هل تستخدم الوسائل التعليمية يف تعليم اللغة العربية .4

 مقبولة 9 ال أهتّم باألشياء اجلديدة 28
 جيد 9،6 .انا غري نشيط على الذهاب إىل املدرسة 23

  58،4 جمموع 
 جيد جدا 5،84 املعدلة 
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 استخدم وسائل مررا. نعم -
 ما الوسائل املستخدمة يف تعليم اللغة العربية؟ .5

 كتاب وقموس -
 هل تزيد قدرة الطلبة يف عملية التعلم اللغة العربية؟ .6

 .نعم، يزداد قدرة الطلبة يف التعليم اللغة العربية ولو قليال -
 ما النسبة املئوية املتزايدة عند الطلبة يف تعلم اللغة العربية؟ .9

-50% 
 ما الصعوبات اليت تواجه يف تعليم اللغة العربية؟ .8

 .الصعوبتها من حيث الكتب احملددة ومرافق احملددة -
 كيف حتّل صعوبات الطلبة يف ترقية دوافع تعلمهم؟ .3

 استدعاء آباء الطالب ,ويل الفصلاستدعاء  -
 ما الصعوبات لدى الطلبة يف فهم اللغة العربية؟ .20

 تقوم يف حصة األخرية الصعوبتها أن مدة اللغة العربية -
 هل إعطاء العقوبة أو املكافأة يرّقي دوافع الطلبة يف تعلم اللغة العربية؟ .22

 إعطاء العقوبة أو املكافأة يرّقي دوافع الطلبة يف تعلم. نعم -
 هل تشغل الطلبة بالواجبات العربية املنزلية؟ .21

 دائما. نعم -
 كيف تنّمي دوافع الطلبة يف تعّلم اللغة العربية؟ .29

 املدرس الطلبة ويعطيهم هدايةميدح  -
 ما احملاولة لرتقية دوافع الطلبة يف تعّلم اللغة العربية؟ .24

 ويلقيهم املفردات السهلة. يعلم املدرس لطلبة منفردا -
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ومن اخلالصة اليت قدم الباحث من ورقة املقابلة هي أن الطلبة حيبون بتعلم اللغة 
اع والتشجيع والوسائل اجملتذبة حىت يكون العربية ويف كل عملية التعلم أعطيهم دائما الدف

الطلبة حيبون وجيتذبون ويهتمون بتلعم اللغة العربية باالختالف االحوال % 80 – 50
أ، مدرس اللغة العربية هنا ليس له املفاهم واملدخل بعملية التعليم والتعلم اللغة . السابقة
 .العربية حىت يكون الطلبة املتكسلون وغري اجملتذبون بالغة. العربية

يف هذه املدرسة أن املدرسة ليس مدرسة من  ومن جدير بالذكر قد الحظ الباحث 
مدرسات اللغة العربية واملشكلة اليت يوجهها املدرسة يف هذه املدرسة هي أكثر من الطلبة 
يعتقدون أن اللغة العربية لغة صعبة حىت ال يريدون أن يتعلمون اللغة العربية بكل جهد 

 العربية ونشاط فنجد الطلبة قلة يف الدوافهم أثناء التعلم اللغة

 محاولة ترقية دوافع الطالب في عملية التعليم اللغة العربيةقدرة المدرس في  -3
 .ء التعليم ملعرفة أحوال املدرسويقوم الباحث يف مجع البيانات باملالحظة املباشرة أثنا

حماولة ترقية دوافع الطالب يف  تحليل البيانات من قدرة املدرسفقام الباحث ب
 :باستخدام القانون كما يلي  اللغة العربيةعملية التعليم 

 

  
 

 
  2۰۰٪  

 النسبة املؤية:  P :البيان 
 R :جمموعة القيمة احلصولة عليها 
 T :النتيجة الكاملة. 

حماولة  املدرس لرتقية دوافع  الطلبة يف عملية التعليم إىل مخسة  معيار مستوىوأما 
 : أحوال

 جّيد جّدا=  أعلى - 80
 جّيد=  93 - 66
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 مقبول=  65 - 56
 ناقص=  55 - 46
 4فاشل=  أدىن – 45

وقام البحث . قدرة املعلم مهم جدا يف عملية التدريس ألجل جناحة البحث
 :بأوراق املالحظة  كما يف اجلدول األيت

 
 فنتيجة أنشطة املدرس كما يف اجلدول االيت

 
 4-14اجلدول 

 التعليم و التعلمنتيجة انشطة املدرس لرتقية دوافع الطلب يف 
 

 نتائج
الملحوظةالناحية   

 
 الرقم

4 3 2   

  
 2 القدرة على افتتاح الدرس  

 
 

 1 قدرة املدرس على عرض اإلدراك والدوافع  
  

 9 قدرة املدرس على شرح أهداف التعلم  
  

 4 قدرة املدرس على شرح املواد الدراسية  
  

الطلبة قدرة املدرس على استجابة أسئلة    5 
  

 6 استخدام الوسائل التعليمية اجلذابة  
 
 

 9 استخدام الطرق التعليمية املناسبة  
  

 8 قدرة املدرس يف تقدير أعمال الطلبة  
  

 3 قدرة املدرس على إشراف أنشطة الطلبة  
                                                             

4
 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal. 35 
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 20 قدرة املدرس على مواجهة الطالب املشكل  

  
أوقات التعلمقدرة املدرس على تنظيم     22 

 

 

قدرة املدرس على جعل التعلم أكثر فعاليا   
 وراحة يف أثناء التعلم

21 

 

 

قدرة املدرس على توجيه الطلبة يف تلخيص   
 املواد املدروسة

29 

  المجموع 48

 
 :البيان 

 مقبول: 1أدىن    :   2
 جيد جدا: 4جيد     :  9
  

 :البيانات اآلتيةوجدنا فنظرا إىل اجلدول السابق 
 

    المالحظةنتائج 
R :48:  جمموعة القيمة احلصولة عليها 
T :51:    النتيجة الكاملة 

 
48
51 ٪2۰۰     =31،90 

 
فهو ما   لرتقية دوافع الطالبيف هذه الرسالة الباحث يعتمد على جناح املعلم 

 .مقبول وجيد وجيد جدا: باملعيار  200- 56بني النتائج 
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 –أهنا وقعت بني  31،90هي  دوافع الطالبوحصل الباحث على نتيجة املدرس يف 
 .ناجح حماولة مدرس لرتقية دوافع وهذا يدل أن جّيد جّدامبعىن  200 -80

 

 



 

38 
 

 الفصل الخامس
 الخاتمة

ترقية دوافع  العوامل املؤثرة يفقد انتهى الباحث يف هذه الرسالة عما يتعلق 
 .فاآلن حيسن أن يقدم النتائج وبعض االقرتاحات ختاما هلا. الطالب

 نتائج البحث -أ
بواب السابقة كمنن للباحث أن األيف بعد أن يبحث الباحث هذه الرسالة 

 :ستنتج النتائج اآلتيةي
على  ا متربهنوهذ. الجابيةامدلولة على  مهتاعلى أن مجيع استجاب الباحث وجد -1

جيد  "باملعيار  4835 بالدرجة املعدلة طلبةعند ال اإلسئلةأن احلاصل من إجابات 
 .إجيابيالتعليم اعملية حماولة املدرس لرتقية دوافع طالب يف  معنها"  جدا

من ورقة املقابلة هي أن الطلبة حيبون بتعلم اللغة العربية ويف كل عملية التعلم  -2
الطلبة % 35 – 45أعطيهم دائما الدفاع والتشجيع والوسائل اجملتذبة حىت ينون 

مدرس  أن. ختال  االحوا  السابقةية باالحيبون وجيتذبون ويهتمون بتلعم اللغة العرب
حىت . اللغة العربية هنا ليس له املفاهم واملدخل بعملية التعليم والتعلم اللغة العربية

 .ينون الطلبة املتنسلون وغري اجملتذبون بالغة العربية

 155- 45يعتمد على جناح املعلم يف عملية التدريس فهو ما بني النتائج  -8
وحصل الباحث على نتيجة املدرس يف عملية  .وجيد وجيد جدامقبو  : باملعيار 

مبعىن جّيد جّدا وهذا يد  أن  155 -35 – أهنا وقعت بني 73847التدريس هي 
 .عملية التعليم والتعلم ناجح
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 المقترحات -ب
 اللغة   الوسيلة والطريقة املناسبة يف تعليم أن يستخدم درس اللغة العربيةملينبغي ا -1

 .الطلبة دوافع لرتقية   العربية
نني لبة الوظيفة حىت ينون الطلبة متقأن يعطي الط درس اللغة العربيةملينبغي ا -2

 اللغة العربية أكثر
 ما يشرحه املدرس وايالحظينبغي للطلبة أن  -8
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ANGKET 

PETUNJUK PENGISIAN 

 Berikut ini terdapat sejumlah pernyataan, baca dan pahami baik-baik 

setiap pernyataan tersebut. Anda diminta untuk mengemukakan pernyataan-

pernyataan yang sesuai dengan diri anda, dengan memberi tanda silang ( X ) atas 

pilihan anda pada kolom yang tersedia yaitu : 

 

STS  : apabila pernyataan tersebut Sangat Tidak Sesuai bagi anda  

TS : pernyataan tersebut Tidak Sesuai bagi anda 

S : pernyataan tersebut Sesuai bagi anda 

SS : pernyataan tersebut Sangat Sesuai bagi anda 

 

 Kesediaan anda untuk menjawab pernyataandengan lengkap sangat saya 

harapkan. Anda bebeas menetukan pilihan yang sesuai dengan diri anda. Kerjakan 

sesuai dengan nomor urut dan jangan sampai terlewati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SELAMAT MENGERJAKAN 

 



 

NO 

 

PERNYATAAN 

 

STS 

 

TS 

 

S 

 

SS 

1 Saya merasa senang belajar bahasa Arab. 

 

    

2 Saya selalu memperhatikan penjelasan guru dengan 

baik 

 

    

3 Ketika saya mengalami kesulitan dalam belajar, saya 

selalu menanyakan kembali. 

    

4 Ketika belajar bahasa Arab guru sering memakai 

media pembelajaran 

    

5 Saya sering mengabaikan waktu belajar untuk 

bermain 

 

    

6 Saya akan mengemukakan pendapat ketika ditanya 

guru 

 

    

7 saya selalu mengerjakan tugas yang diberikan guru 

 

    

8 saya senang berdiskusi dengan teman-teman yang 

paham mengenai pelajaran disekolah 

    

9 Setiap selesai belajar guru selalu memberikan tugas 

kepada kami 

 

    

10 Saya sering tidak mengerjakan tugas yang guru 

berikan 

 

    

11 Guru selalu memberi hukuman ketika kami tidak 

memperhatikan pembelajaran 

    

12 Saya tidak memiliki keinginan untuk mendapatkan 

nilai yang baik, sehingga saya tidak antusias 

mengikuti pembelajaran 

    

13 Guru selalu memberikan hadiah ketika saya 

mendapatkan ranking disekolah 

    

14 Saya tidak perlu  mempelajari ulang materi pelajaran 

sebelum kesekolah. 

    

15 Orang tua saya sangat mendukung saya mempelajari 

bahasa Arab disekolah 

    

16 Meskipun berhalangan masuk sekolah, saya tetap 

tidak akan mempelajari pelajaran hari itu. 

    

17 Untuk mendapat nilai yang memuaskan, saya akan 

mengorbankan waktu bermain untuk belajar 

    

18 Saya senang menanyakan hal-hal yang baru mengenai 

mata pelajaran disekolah 

    

19 Saya tidak tertarik mempelajari sesuatu hal yang baru     



 

20 Saya tidak rajin pergi kesekolah 

 

    

 

 



 

 

Pedoman wawancara dengan guru Bahasa Arab. 

1. Sebelum mengajar persiapan apa saja yang Ibu/Bapak lakukan? 

2. Apakah ibu/ bapak melakukan apersepsi sebelum mengajar bahasa arab ? 

3. Apakah Ibu/Bapak menggunakan Bahasa Arab ketika mengajar? 

4. Ketika mengajar bahasa Arab, apakah Ibu/Bapak menggunakan media 

pembelajaran? 

5. Media apa saja yang Ibu/Bapak gunakan dalam pembelajaran bahasa Arab 

tersebut? 

6. Apakah siswa ada peningkatan dalam proses mempelajari bahasa Arab ? 

7. Berapa presentase siswa yang mengalami peningkatan dalam mempelajari 

bahasa Arab ? 

8. Kendala apa saja  yang Ibu/Bapak hadapi ketika mengajar Bahasa Arab? 

9. Apa saja yang Ibu/Bapak lakukan untuk mengatasi kendala-kendala atau 

kesulitan-kesulitan siswa/i dalam dalam proses meningkatkan motivasi 

belajar siswa?   

10. Apa yang menjadikan siswa sulit memahami bahasa Arab? 

11. Apakah pemberian hukuman atau hadiah  dapat meningkatkan motivasi 

belajar bahasa Arab  ?  

12. Apakah ibu/ Bapak sering memberikan PR bahasa Arab terhadap siswa? 

13. Bagaimana anda memberikan motivasi terhadap siswa dalam proses 

mempelajari bahasa Arab? 

14. Bagaimana upaya ibu/ bapak untuk meningkatkan motivasi siswa dalam 

mempelajari bahsa Arab? 

15. Menurut pantauan ibu selama ini bagaimana motivasi siswa dalam belajar 

bahasa arab ? 



 

 

LEMBAR OBSERVASI GURU 

 

Berilah tanda (√) pada kolom penilaian yang disediakan sesuai dengan pendapat 

Bapak/Ibu secara objektif. 

1 :berarti “TidakBaik”    3 : berarti “Baik” 

 2 : berarti “Kurang Baik”   4 : berarti “Sangat Baik” 

No Aspek yang diamati 
Nilai 

1 2 3 4 

1 Kemampuanm dalam membuka pembelajaran     

2 Kemampuan guru dalam memberikan 

apersepsi dan motivasi. 

    

3 Kemampuan guru dalam menjelaskan tujuan 

pembelajaran. 

    

4 Kemampuan guru dalam menjelaskan materi 

ajar. 

    

5 Kemampuan guru dalam menanggapi 

pertanyaan-pertanyaan siswa. 

    

6 Penggunaan media yang menarik.     

7 Penggunaan metode yang sesuai     

8 Kemampuan guru dalam menghargai hasil 

kerja siswa. 

    

9 Kemampuan guru dalam mengontrol aktifitas 

siwa siswa. 

    

10 Kemampuan guru dalam menghadapi anak 

yang bermasalah. 

    

11 Kemampuan guru dalam mengelola waktu 

belajar 

    

12 Kemampuan guru dalam membuat kelas lebih 

aktif dan nyaman pada saat proses 

pembelajaran 

    



 

 

13 Kemampuan mengarahkan siswa untuk 

membuat kesimpulan materi yang telah 

dipelajari. 

    

 

Komentar dan Saran Pengamat : 

…………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 

      Banda Aceh,     2017           

       Pengamat/Observer 

 

 

 

       (…………………………..) 

 



 

 

 

 يقسم االستبانة عند الطلبة
 

 

 يالحط املدرس عن عمالية الطلبة



 

 

 

 
 املقابلة الشخصية مع املدرسة اللغة العربية

 



 

 

 

 
 مالحطة املباشرة مع املدرس
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