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أقرر أّف ىذه الرسالة تتمٍت إىل تأليفي كال تقدـ للحصوؿ 
ها على أيّة الدرجات األكادمّية يف جامعات ما، ليس في

التأليفات كاألراء اليت أعّداىا اآلخرين، إاّل كقفا مببادئ كإعداد 
البحوث العلمّية اظتذكورة يف مراجعها العلمية. كالباحثة مستعدة 

 لقبوؿ العقوبات فيما تقذؼ عليها من انتحاؿ اظتؤلفات.
 

  2022يناير  70بندا أتشيو، 
 ،صاحبة القرار

 
    مَتم افريناىوال
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 استهالل
 

 هلل الرزتن الرحيمبػسم ا
 (6( ِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسًرا )5َفِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسًرا )

 (6-5)سورة االنشراح :

 ... َوَما تـََواَضَع َأَحٌد لِلَِّه ِإَّلَّ رَفـََعُه اهللُ ...

 )ركاه مسلم(

َدرََجٍت َواهللُ  يـَْرَفُع اهللُ الَِّذْيَن ٰاَمنـُْوا ِمْنُكْم َوالَِّذْيَن ُأْوتُوا اْلِعْلمَ 
رٌ   ِبَما تـَْعَمُلْوَن َخِبيـْ

(77)سورة اجملادلة:   

 صدؽ اهلل العظيم

 

 



 

 و

 إهداء
 أىدت الباحثة ىذه الرسالة إىل:

أيب اظتكـر احملبوب )رملي بنو( كأمي اظتكرمة احملبوبة  -7
)اريناكايت( أنت عجيبة كؽتتازة كإىل سبب كجود يف ىذه 

اهلل يف سالمة الدين كالدنيا الدنيا بارؾ اهلل عتما كحفظهما 
 كاآلخرة كإىل كل أسريت حفظهم اهلل

كإىل رتيع اظتعلمُت يف جامعة الرانَتم اإلسالمية اضتكومية   -2
الذين قد علموين أنواع العلـو النافعة كاظتفيدة كأرشدكين 

 إرشادا نبيال بارؾ اهلل عتم كجزاىم اهلل خَت اصتزاء

لرانَتم اإلسالمية اضتكومية. كإىل رتيع زمالئي يف جامعة ا -1
أقوؿ شكرا جزيال على مساعدتكم يف تشجيعي لكتابة ىذا 

 البحث العلمي، جزاكم اهلل خَت اصتزاء.

كآخر إىل نفسي اليت قد حاكلت بكل اصتهد كأغلبت  -4
 الكسل يف إدتاـ ىذه الرسالة
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 الشكر والتقدير
 بسم ااهلل الرزتن الرحيم

بلساف عريب مبُت، كالصالة  اضتمد اهلل الذم أنزؿ القرآف
كالسالـ على رسوؿ ااهلل ػتمد صلى ااهلل عليو كسلم كعلى آلو 

 .كأصحابو أرتعُت كمن تبعو إىل يـو الدين
قد دتت الباحثة بإذف ااهلل كتوفيقو تأليف ىذا البحث، 
كختتص الباحثة ىذا البحث حتت اظتوضوع "فعالية الثواب لًتقية 

ة العربية" اليت قدمتها الدتاـ الواجبات دكافع الطلبة يف تعلم اللغ
اظتقررة للحصوؿ على التخصص يف علم الًتبية جبامعة الرانَتم 

  اضتكومية اإلسالمية بندا آتشيو.
كيف ىذه الفرصة الطيبة تقدـ الباحثة بالشكر العميق 
للمشرفُت الكرديُت مها الدكتور ترميذم نينورسي، اظتاجستَت كدرا 

فتقدـ الباحثة أفضل الشكر عتما الذين قد مبصرة، اظتاجستَت. 
أنفقا أكقاهتما النفيسة كمساعد هتما  إلشراؼ ىذا البحث إشرافا 



 

 ح

جيدا كامال من أكلو إىل آخره، عسى ااهلل أف يباركهما كجزامها 
 .خَت اصتزاء

كتقدـ الباحثة الشكر ظتدير اصتامعة كعميد كلية الًتبية 
للغة العربية كرتيع األساتذة كتأىيل اظتعلمُت كرئيس قسم تعليم ا

كاألستاذات بكلية الًتبية كتأىيل اظتعلمُت جامعة الرانَتم الذين 
 .علموىا العلـو اظتتنوعة اظتفيدة كأرشدكىا إرشادا صحيحا

العميق  بالشكر  الباحثة  تقدـ  اصتيدة  الفرصة  كيف ىذه 
اريناكايت( بنو( ك) احملبوبُت مها )رملي لوالديها   العظيم  كاالحًتاـ 
الصغار كال  منذ  نافعا هتذيبا  كىذباىا  حسنة  تربية  ربياىا  الذاف  

تنسوا أيضا أخيت اضتبيبة فيًتيا ديار أكتامي، أرمياين كيسرم 
 كألخرة.  الدنيا اصتزاء يف  أحسن  اهلل جيزيهما   لعل أفرينلدم 

صتميع  كجبانب ذلك ال تنسى الباحثة أف تقدـ بالشكر
إىل مطمئنة كليديا سوكيناة كنور مريسة كسييت سوركجا  األصدقاء 

كنوركؿ عزيزة كددياس فرليندا كأتال رانيا كرينا رزكا كايلكا فًتم 



 

 ط

ىذه  كتابة    إدتاـ  بأفكارىم يف   ساعدكاىا قد  الذين  كغَتىا  
  اهلل يف دنياىم اخرىتم.  بارؾ  الرسالة، 

رة نافعة كترجو كأخَتا، تدعو ااهلل أف جيعل ىذا العمل ذت
من القارئُت نقدا بنائيا لتكميل ىذا البحث ألف اإلنساف ال خيلو 
من اطتطأ كالنسياف، كعسى أف يكوف ىذا البحث نافعا للباحثة 
كللقارئُت رتيعا. كحسبنا ااهلل كنعم الوكيل كال حوؿ كال قوة إال 

 .بااهلل العلي العظيم، كاضتمد اهلل رب العاظتن
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 خلص البحثمست


: فعالية الثواب لًتقية دكافع الطلبة يف تعلم اللغة عنواف البحث
 (MTsN 1 Aceh Tengah ػػػالعربية )دراسة جتريبية بػ

 مَتم أفريناىوالاالسم الكامل : 

                 770202097:       رقم القيد
  

الثواب من أساسية ؾتاح التعليم. كاف اظتعلم يستخدـ طرؽ 
ددة لًتقية دكافع الطلبة على التعلم. إف الثواب اصتيد سَتقي متع

حتصيل الطلبة، ظهريا كاف أـ ال مناسبا باحتياجات الطلبة، كإف 
MTsN 1 Aceh Tengah   إحدل اظتدارس اليت حتتاج إىل الثواب

كالدكافع يف تعلمهم، ألف قلة دكافع تعلم اللغة العربية جعل 
لم، كيناموف يف الفصل كال حيضركف الطلبة جتاىلوف الشرح من اظتع

فيو، كتلك تسبب قلة حتصيل الطالبة. كأما ىدؼ ىذا البحث 
التعرؼ على فعالية الثواب لًتقية دكافع الطلبة يف تعلم اللغة 

كعددىم  VIIIالعربية. كغتتمع البحث رتيع الطلبة يف الفصل 



 

 ص

( كعددىم 1طالبا. كالعينة ىي الطلبة يف الفصل الثامن ) 247
طالبا. كمنهج البحث ىو منهج جترييب، كأدكات البحث ىي  79

اظتالحظة اظتباشرة للطلبة كاظتعلمة. كنتائج البحث ىي أف عملية 
التعلم قبل استخداـ الثواب كبعد استخدامو حصلت على جيد 

%  77جدا، كالنتيجة احملصولة للمالحظة الطلبة ىي 
تخداـ الثواب % . فتشَت إىل أف اس 82كللمالحظة اظتعلمة ىي 

 فعاؿ لًتقية دكافع الطلبة يف تعلم اللغة العربية. 

 الكلماة األساسية: الثواب، دوافع، تعلم، اللغة العربية
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ABSTRACT 


Title  : The Effectiveness Of Rewards In Increasing 

Students‟ Motivation To Learn Arabic Language 

(Experimental Research at MTsN 1 Aceh Tengah) 

Name : Mery Afrinahola 

NIM  : 170202097 

 

Reward is one of the main determinants of the success of an 

education. A teacher can use various ways to motivate students to 

learn. Giving a good reward will improve student achievement, 

whether given in verbal or nonverbal form according to the 

conditions and needs of students. MTsN 1 Central Aceh is one of 

the schools that need rewards as a driving force in learning, the 

low motivation to learn arabic makes students ofter ignore the 

teacher‟s explanations, sleeping in class and often absent during 

class hours which results in reduced student achievement. The 

purpose of this study was to determine the effectiveness of 

rewards in increasing student motivation to learn Arabic. The 

population in this study were students of class VIII totaling 247 

students. The samples taken were students of class VIII-3 totaled 

19 people. The type of research is experimental research with data 

collection techniques used are student and teacher observation 

sheets. The results of this study indicate that the learning process 

before giving rewards gets very good scores, for student 

observation sheets the results reach 77% and for teacher 

observation sheets the result reach 82%. This proves that the 

learning process before giving rewards and after giving rewards 

has increased and it can be concluded that giving rewards is 

effective in increasing students‟ motivation to learn Arabic.  

 

Key words  : Rewards, Motivation, Learn and Arabic Language 
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ABSTRAK 
 

Judul  : Efektivitas Reward Dalam Meningkatkan Motivasi 

Siswa Belajar Bahasa Arab ( Penelitian Eksperimen 

Di Mtsn 1 Aceh Tengah ) 

Peneliti :  Mery Afrinahola 

NIM  : 170202097 

 

Reward merupakan salah satu penentu utama berhasilnya suatu 

pendidikan. Seorang guru dapat menggunakan berbagai macam 

cara agar siswa termotivasi untuk belajar. Pemberian reward yang 

baik akan meningkatkan prestasi belajar siswa, baik diberikan 

dalam bentuk verbal atau nonverbal sesuai dengan kondisi dan 

kebutuhan siswa. MTsN 1 Aceh Tengah adalah salah satu sekolah 

yang membutuhkan reward sebagai pendorong didalam 

pembelajaran, rendahnya motivasi belajar bahasa arab membuat 

siswa sering mengabaikan penjelasan guru, tidur dikelas dan 

sering tidak hadir di jam pelajaran yang mengakibatkan prestasi 

siswa berkurang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui efektivitas reward dalam meningkatkan motivasi 

siswa belajar bahasa arab. Populasi dalam penelitian ini adalah 

siswa kelas VIII yang berjumlah 247 siswa dan sampel yang 

diambil adalah siswa kelas VIII-3 yang berjumlah 19 orang. Jenis 

penelitian ini adalah penelitian eksperimen dengan teknik 

pengumpulan data lembar observasi siswa dan guru. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa proses pembelajaran sebelum 

pemberian reward dan setelah pemberian reward memperoleh 

nilai yang sangat baik, untuk lembar observasi siswa hasilnya 

mencapai 77% dan untuk lembar observasi guru hasilnya 

mencapai 82%. Ini membuktikan bahwa proses pembelajaran 

sebelum pemberian reward dan sesudah pemberian reward baik 

dalam bentuk verbal atau nonverbal mengalami peningkatan, 

maka dari itu pemberian reward terbukti efektif dalam 

meningkatkan motivasi siswa belajar bahasa arab.  

 

Kata Kunci : Reward, Motivasi, Belajar, dan Bahasa Arab 
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 الفصل األول
 أساسية البحث

 مشكلة البحث  -أ
لعربية ىي إحدل اللغات السامية، كأكثر اللغات اللغة ا 

كاظتتحدثُت انتشارا يف العامل. فالعربية ىي اللغة السامية الوحيدة 
اليت قدر عتا أف حتافظ على كجودىا كأف تصبح عاظتية، ألف نزكؿ 
القرآف الكرًن هبا لذلك تعلم العربية ىاـ لكل اظتسلمُت. كتعترب 

ويت كالصريف كالنحوم كالًتكييب كألفاظ اللغة العربية عتا النظاـ الص
 7دالالهتا اطتاصة هبا.

إف تعليم اللغة العربية ىو عملية تعليمية هتدؼ إىل 
تشجيع مهارات اللغة العربية كتوجيها كتطويرىا لدل الطلبة فعاال 

. تعليم اللغة العربية يف إندكنيسيا لو كثَت مشاكل لغوية 2كإجيابيا
سريعا. اظتشاكل اللغوية مثل الصوتيات، كغَت لغوية كالبد ضتلها 

                                                             
1  ، اللغة العربية نور اهلل كورت، مَتاف أزتد أبو اعتيجاء، ػتمد سامل العتـو

 Bingöl Üniversitesi,5 201) ،وأسباب بقائها()نشأتها ومكانتها في اإلسالم، 

İlahiyat Fakültesi Dergisi Sayi:6) 
2
 Nandang Sarip Hidayat, Problematika Pembelajaran Bahasa 

Arab, Jurnal Pemikiran Islam: Vol. 37.(1), 2012, hlm 83 
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اضتركات، كالبنيات، كتشمل اظتشاكل غَت اللغوية الدافع للتعلم، 
كأدكات التعلم، كطرؽ التعليم، ككقت التعلم، كبيئة التعلم. 

 1كختتلف مشكلة تعلم اللغة كبَتا حسب سن اظتتعلم كبيئة التعلم.
ل شيئ، الدكافع ىي اإلدارة القوية يف نفس الناس لني 

فبدكف الدكافع ال يقدر الناس للحصوؿ على أملو. كالـز يف 
التعلم أف ديلك الطلبة الدافع القوم ليحصلوا على عملهم 
كأملهم. كلو كانت الصعوبات أك اظتشكالت اليت سيواجهوهنا  
كبَتة كثقيلة فليس عائقة عتم الذين عندىم الدكافع كاضتافز 

ليم ىي الفعالية يف عمليتو القوم. كمن أمهية الدكافع يف التع
كسيكوف التعليم مرحيا للطلبة حىت رغبوا فيو. فبالرغبة يف التعليم 

 4سوؼ حيصل اإلنساف على النجاح.
ىي قلة دكافع  MTsN 1 Aceh Tengahاظتشكلة يف  

الطلبة لتعلم اللغة العربية، كالسبب ىو عدـ االسًتاتيجيات 
                                                             

3
Aziz Fahrurrozi, Pembelajaran Bahasa Arab Problematika dan 

Solusinya, Arabiyat Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan 

Kebahasaaraban: Vol. 1. (2), Desember 2014, ISSN: 2356-153X   
4 Ahmad Tito Rusady,   دوافع الطالب في تعلم اللغة العربية ودور

 Jurnal Izdihar: Journal of Arabic Language Teaching  ,المعلم في ترقيتها

Linguistics, and Literature: Vol. 1.(1), Agustus 2018 
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يستخدـ ظتعلم. فاظتعلم كتطبيق أساليب كالوسائل التعليمية من ا
الكتب اظتدرسية فحسب حىت جيعل التعلم ؽتالن. كذلك ديكن 
مالحظة من سلوؾ الطلبة الذين ال يركزكف على التعلم، 
كيتجاىلوف الشرح من اظتعلم، كيناموف يف الفصل كالحيضركف فيو. 
العامل الذم يسبب ذلك ىو عدـ كجود دكافع قوم لتعلم لغة 

 5تتسبب يف جعل الطلبة كساىل يف التعلم.أجنبية ألهنا صعبة ك 
بناء على ذلك يوجد عدد االقًتاحات اظتتمايزة يف تنمية  

اظتمارسة عند زتاس الطلبة اليت قد خافضت اىتمامهم يف تدريس 
اللغة العربية حىت يكوف اضتماس رائعا، منها تقدًن اظتعلم عتم ثوابا. 

أك قد حتقق الطلبة يف  إنو مدخل إىل تربية الطلبة يف هناية التعليم
غاية التعليم. هبذا التنفيذ أف يفيد اظتعلم لتحفيز اضتماس يف تعليم 
اللغة، كيسر الطلبة بالسركر كالتحقيق كاظتراجعة اظتستمرة يف 

 6التعلم.

                                                             
5 Armila, Guru Bahasa Arab MTsN 1 Aceh Tengah, 

Komunikasi Personal melalui Whatsaap, 4 Februari 2021 
6 Sri Wahyuni, Penerapan Reward Dalam Meningkatkan 

Motivasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Fiqh Kelas VIII di 

Madrasah Tsanawiyah Al-Jauharen Kota Jambi, Skripsi, Jambi: 

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, 2021,  hlm. 2 
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(، فإف الثواب ىي إحدل Winkel 1991:100) -كفقنا لػ 
ا إحدل الطرؽ الفعالة يف دكافع الطلبة على التعلم كالثواب أيضن 

الطرؽ اظتستخدمة على نطاؽ كاسع من اظتعلمُت يف اظتدارسة. 
نح الثواب عادة للطلبة الذين يفلحوف من شيئ جيدا. كما قاؿ  دتم

Djmarah اعتدية  أك الثواب عندما يعطي شيئنا لشخص آخر" ،
احًتاما لو. يف التعليم، ديكن أف تكوف الثواب أداة لتحفيز الطلبة 

. بناءن على 7(721: 2002م دائمنا ")رترة، كحتسُت نتائج التعل
اظتشكالت السابقة، تالحظ الباحثة على ىذا البحث كتقًتح 

فعالية الثواب لترقية دوافع الطلبة في تعلم بتوضيح اظتوضوع "
 (.MTsN 1 Aceh Tengahاللغة العربية )دراسة تجريبية بــــ 

 

 

                                                             
7 Muhammad Dhurun Nafis, Nurul Wahdah, Marsiah, 

Reward, Punishment dan Motivasi Belajar Bahasa Arab Siswa: 

Apakah Saling Berkolerasi?, Al-Nadwah Al-Alamiyyah fi Ta‟lim 

al-Lughah Al-„Arabiyyah (Internasional Conference on  Arabic 

Languange TeachingI, (State Islamic Institut (AIN) of Palangka 

Raya), Vol. 1,No. 1\195-208, hlm.197 
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 سؤال البحث   -ب
 لة ىي:كسؤاؿ البحث يف كتابة ىذه الرسا 

( ىل الثواب فعاؿ لًتقية دكافع الطلبة يف تعلم اللغة 7
 العربية ؟

 هدف البحث   -ج
ىذا البحث يهدؼ إىل معرفة فعالية الثواب لًتقية دكافع 

 الطلبة يف تعلم اللغة العربية 

 أهمية البحث   -د
إف الباحثة ترجو من ىذا البحث أف تفيد كثَتا من الطلبة   

  كاظتعلم كالباحثة :
 ( للمعلم 7

مصادر اظتراجع لدل اظتعلمُت ظتعرفة فعالية الثواب لًتقية 
 دكافع الطلبة يف تعلم اللغة العربية.

 ( للطلبة2
 لًتقية دكافع الطلبة يف تعلم اللغة العربية 

 ( للباحثة1
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تزيد معرفة الباحثة عن فعالية الثواب لًتقية دكافع الطلبة  
 يف عملية التعليم. يف تعلم اللغة العربية كيطبقها 

 افتراضات البحث وفروضه  -ه
االفًتاض الذم تعتمد علية الباحثة يف ىذا البحث ىو  

أف فعالية الثواب، كىو إحدل الطرؽ اليت ديكن أف يكوف عتا 
 تأثَت على دكافع الطلبة يف تعلم اللغة العربية.  

 كأما الفركض يف ىذا البحث فيما يلى: 
 (Ha( الفرض البديل )7

ف إعطاء الثواب فعاؿ لًتقية دكافع الطلبة يف تعلم اللغة إ
 العربية.

 (Ho( الفرض الصفرل )2
إف إعطاء الثواب مل يكوف فعاال لًتقية دكافع الطلبة يف 

 تعلم اللغة العربية.
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  حدود البحث  -و
 اضتد اظتوضوعي  (7

اضتد اظتوضوعي عتذا البحث ثقتصر على "فعالية الثواب 
 الطلبة يف تعلم اللغة العربية".لًتقية دكافع 

 ( اضتد اظتكاين2
إجراء ىذا البحث يف اظتدرسة الثانوية اإلسالمية اضتكومية 

7 MTsN 1 Aceh Tengah يف الفصل الثامن 
 ( اضتد الزماين1

-2027تبحث الباحثة عتذا البحث يف سنة الدراسة  
 ـ.2022

 مصطلحات البحث -ز
ة الثواب لترقية "فعاليإف اظتوضوع من ىذه الرسالة 

 MTsNدوافع الطلبة في تعلم اللغة العربية )دراسة تجريبية بــ 

1 Aceh Tengah.)  كقبل إجراء ىذا البحث، من األفضل للباحثة
أف تشرح عدة اظتصطلحات اظتستخدمة، ليسهل فهمها على 

 القارئُت، فهي:
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 (Reward)( الثواب 7
إحدل  (، فإف الثواب ىيWinkel 1991:100ػ )-كفقنا ؿ

الطرؽ الفعالة يف دكافع الطلبة على التعلم كالثواب أيضنا إحدل 
الطرؽ اظتستخدمة على نطاؽ كاسع من اظتعلمُت يف اظتدرسة. 
نح الثواب عادةن للطلبة الذين يفلحوف من شيئ جيدا. كما قاؿ  دتم

Djmarahأك الثواب عندما يعطي شيئنا لشخص آخر   ، "اعتدية
، ديكن أف تكوف الثواب أداة لتحفيز الطلبة احًتاما لو. يف التعليم

 8(.721: 2002كحتسُت نتائج التعلم ")رترة ، 
الثواب يف ىذه الرسالة ىي أىدل اظتعلم للطلبة إف شجعوا 

 على التحدث باللغة العربية كرتع القسائم يف ظرؼ.  
 ( الدكافع 2

الدكافع رتع من كلمة "الدافع" على أهنا ػتاكلة لتشجيع 
على فعل شيء ما، ألف الدافع ديكن أف يعطي شخص ما 

التشجيع االستثنائي لشخص على التصرؼ كديكن أف يوفر 
التوجية يف التعلم. كفقا ؿ دكنالد يف كتاب كتبو اجملتهد أف 

                                                             
8 Muhammad Dhurun Nafis  dkk, Reward, Punishment dan 

Motivasi Belajar..., hlm.197 
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الدافع ىو تغيَت يف الطاقة لدل شخص يتميز بظهور "الشعور" 
  9كيسبقة استجابة لوجود األىداؼ.
ىي قوة نفسية عند الطلبة يف  كالدكافع يف ىذه الرسالة

التحدث باللغة العربية كحتركهم لإلتياف بسلوؾ معُت لتحقيق 
 ىدؼ ػتدد.

 ( تعلم اللغة العربية 1
التعلم الفعاؿ ىو التعلم القادر على أداء كظائفو، من 
خالؿ تدريب قدرات الطلبة على اظتبادئ كاألىداؼ اليت مت 

امو كأداة لتحقيق إعدادىم. إف التعلم كل ما ديكن استخد
 70أىداؼ التعلم يف غتاؿ الدراسة.

                                                             

 Thariqah، الدافع في تعلم اللغةرزتة حيايت ىسَتجير، جعفرنسوتيوف،  9

Ilmiyah: Jurnal  Ilmu-Ilmu Kependidikan Dan Bahasa Arab . .26 ص 
10 Fuad Iskandar, Efektivitas Pembelajaran Bahasa Arab 

dengan Menggunakan Teknologi Multimedia di SMP IT Masjid 

Syuhada Yogyakarta, Tesis, Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, 2016, hlm.12 
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تعلم اللغة العربية ىو عملية تعليمية هتدؼ إىل تشجيع 
مهارات اللغة العربية كتوجيها كتطويرىا لدل الطلبة فعاال 

 77كإجيابيا.
 الدراسات السابقة  -ح

أما الدراسات السابقة تساعد الباحثة على مقارنة بُت 
لتبحث الباحثة شيئا ؼتتلفا يف حبث حبث السابق كاضتايل ك 

 األخرل ببحثة. كالدراسة السابقة فهي كما يلي:
( سرم كاىيوين،" تطبيق الثواب لًتقية دكافع تعلم 7

يف اظتدرسة  VIIIالطالب يف مادة الفقهية الفصل 
الثانوية اصتوارين جاميب"، رسالة، جامعة اإلسالمية 

جاميب  اضتكومية الرشتية سلطاف طاىا سيف الدين
 72ـ. 2027

                                                             
11 Nandang Sarip Hidayat, Problematika Pembelajaran 

Bahasa..., hlm. 83 
تطبيق الثواب لترقية دوافع تعلم الطالب في مادة سرم كاىيوين،  12

جامعة (، رسالة ،الثانوية الجوارين جامبيفي المدرسة  VIIIالفقهية الفصل 
 (ـ 2027طاف طاىا سيف الدين جاميب اإلسالمية اضتكومية الرشتية سل



11 
 

 

كأما اظتشكلة البحث يف ىذه الرسالة بعد البحث 
اضتقلي يف اظتدرسة الثانوية اصتوارين جاميب يعٍت ال يزاؿ ىناؾ 
مدرسوف يتجاىلوف األشياء الصغَتة اليت ديكن أف تزيد من الدافع 
الطلبة على التعلم كيفتقر اظتعلموف إىل اظتبادرة حبيث يصبح 

، ؽتا يتسيي يف شعور الطلبة بالنعاس الفصل غَت نشط كمفيد
كاظتل كعدـ كجود دافع للتعلم يف الفصل. كىذا البحث هتدؼ 

الثواب لًتقية دكافع ىذه الرسالة ظتعرفة تطبيق الثواب كحتليل الدكر 
كأما منهج  .C VIII تعلم الطلبة على مدة الفقهية الفصل 

   PTK البحث الذم تستعملو الباحثة يف ىذه الرسالة ىو

(Penelitian (tindakan kelas كأما نتائج البحث حتسُت نتائج .
بنسبة 7االستبياف من مرحلة ما قبل الدكرة إىل الدكرة 

% كتطبيق الثواب جعل الطلبة أكثر يشاطا يف تعلم 72،92
  الفقهية.

كعالقة بُت الدراسة السابقة بالدراسة اضتالية، فهي يف 
بقة تبحث يف تطبيق الثواب كضع اظتكاف كاظتادة، الدراسة السا

يف  VIIIلًتقية دكافع تعلم الطالب يف مادة الفقهية الفصل 
اظتدرسة الثانوية اصتوارين جاميب، كالدراسة اضتالية تبحث يف فعالية 
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الثواب لًتقية دكافع الطلبة يف تعلم اللغة العربية كأما أكجو التشابة 
واب لًتقية دكافع بُت الدراسة اضتالية كالسابقة ىي يف تطبيق الث

 الطلبة كيف اظتشكلة البحث. 
( موليا رزتة،"ػتاكالت اظتدرس لًتقية دكافع الطلبة يف تعليم 2

اللغة العربية"، رسالة، بكلية الًتبية كتأىيل اظتعلمُت يف 
اصتامعة الرانَتم اإلسالمية اضتكومية بندا آتشيو 

2078.71  
ف كأما اظتشكلة البحث أف الطلبة مكسلوف كسائمو 

كؽتلوف كغائبوف عن حضورىم إىل الفصل عند تعليم اللغة 
العربية. إف ىذه األمور تدؿ على أف اظتدرس مل يكن ناجحا يف 
تقدًن الدكافع الدراسية إىل الطلبة اظتندفعة إىل التعلم بكل 

التعرؼ على دكافع لدل الطلبة  جهدىم. كىذا ىداؼ البحث
كالتعرؼ على  MTsN 5 Aceh Besarيف تعليم اللغة العربية بػػ 

مشكالت اليت يواجهها الطالب يف تعليم اللغة العربية كالتعرؼ 
                                                             

محاوَّلت المدرس لترقية دوافع الطلبة في تعليم اللغة  موليا رزتة، 13
م اإلسالمية بكلية الًتبية كتأىيل اظتعلمُت يف اصتامعة الرانَت ) ،رسالة، العربية

 (2078آتشيو اضتكومية بندا 
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على ػتاكلة اليت يقـو هبا اظتدرس يف ترقية دكافع الطلبة يف تعليم 
اللغة العربية. كأما منهج البحث ىو دراسة كصفية حقلية. 
فالنتيجة احملصولة يف ىذا البحث ىي كجد الباحث على أف 

 84،5باهتم مدلولة على االجابية بالدرجة اظتعدلة رتيع استجا
باظتعيار "جيد جدا" معنها ػتاكلة اظتدرس لًتقية دكافع طالب يف 
عملية التعليم إجيابيا، كمن كرقة اظتقابلة ىي أف الطلبة حيبوف 
بتعلم اللغة العربية كيف كل عملية التعلم يعطيهم دائما الدافعاع 

% الطلبة حيبوف 80-50حىت يكوف كالتشجيع كالوسائل اجملتذبة 
 كجيتذبوف كيهتموف بتعلم اللغة العربية. 

كعالقة بُت الدراسة السابقة بالدراسة اضتالية فهو يف 
كضع اظتوضوع كاظتكاف، كالدراسة السابقة تبحث يف ػتاكالت 
اظتدرس لًتقية دكافع الطلبة يف تعليم اللغة العربية"، رسالة، بكلية 

علمُت يف اصتامعة الرانَتم اإلسالمية اضتكومية الًتبية كتأىيل اظت
كالدراسة اضتالية تبحث يف فعالية الثواب .2078بندا آتشيو 

 MTsNلًتقية دكافع الطلبة يف تعلم اللغة العربية )دراسة جتريبية بػػ 

1 Aceh Tengah كأما أكجو التشابة بُت الدراسة اضتالية ،)
  كالسابقة ىي يف ترقية الدكافع الطلبة.
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( نبيلة مولياندا،" تطبيق الثواب ك العقاب لًتقية دكافع 1
تعلم دركس دين االسالـ الطلبة يف اظتدرسة الثانوية عليا 

قسم تعليم  لوبوؾ إنغُت جايا بآتشيو كبَتة"، رسالة، 7
دين االسالـ يف كلية الًتبية كالتعليم يف اصتامعة الرانَتم 

 74ـ.2027اإلسالمية اضتكومية بندا آتشيو 
كأما اظتشكلة البحث مل تكن عملية التعلم فعالة دتامان، 
كال تسَت اظتهاـ كاظتناقشات كما ىو متوقع كال يزاؿ اىتماـ الطلبة 

كىداؼ البحث ظتعرفة شكل الثواب كالعقاب  ضئيال نسبيا.
كعملية الثواب الطلبة من خالعتا. كأما منهج البحث يف ىذه 

ا نتائج البحث طريقة الثواب كأم الرسالة ىو دراسة كصفية نوعي.
كالعقاب تقدًن تغيَتات حتفيزية للطلبة يف شكل تغيَتات يف 
اظتواقف، كأف تكوف نشطا كأكثر تقديرا للمعلمُت كزمالئهم 

 الطلبة. 

                                                             
تطبيق الثواب و العقاب لترقية دوافع تعلم دروس  نبيلة مولياندا، 14

 ،كبيرة  لوبوك إنغين جايا بآتشيه 5ة عليا دين اَّلسالم الطلبة في المدرسة الثانوي
م يف اصتامعة الرانَت كلية الًتبية كالتعليم يف   دين االسالـتعليم  قسم )،رسالة

 (ـ2027 اإلسالمية اضتكومية بندا آتشيو
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فهو يف  كعالقة بُت الدراسة السابقة بالدراسة اضتالية
كضع اظتوضوع كاظتكاف كاظتنهج، كالدراسة السابقة تبحث يف 

الثواب ك العقاب لًتقية دكافع تعلم دركس دين االسالـ تطبيق 
لوبوؾ إنغُت جايا بآتشيو   7الطلبة يف اظتدرسة الثانوية عليا 

كالدراسة اضتالية تبحث يف فعالية لًتقية دكافع الطلبة يف  ،كبَتة"
( MTsN 1 Aceh Tengahتعلم اللغة العربية )دراسة جتريبية بػػ 

ستخداـ كصفية نوعي كالدراسة كمنهج الدراسة السابقة أف ا
اضتالية استخداـ جتريبية، كأما أكجو التشابة بُت الدراسة اضتالية 

 كالسابقة ىي طريقة الثواب كلًتقية دكافع الطلبة. 

 طريقة كتابة البحث -ط
كأما طريقة كتابة ىذه الرسالة فتعتمد الباحثة على دليل 

امعة الرانَتم الذم قررتو يف كلية الًتبية كتأىيل اظتعلمُت جب
 اإلسالمية اضتكومية، فهي:

Panduan Akademik dan Penulisan Skripsi Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Tahun 2016.   

 

 



 

16 

 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

 (Reward)الثواب  -أ
 تعريف الثواب (5

الثواب من حيث اللغة، يأيت من اللغة اإلؾتليزية 
“Reward”  مبعٌت احًتاـ أك مكافأة. من حيث اصطالح ىناؾ

رأم يقوؿ، الثواب يعٌت تقدير أك رمز أك جائزة أك الثواب يقوؿ 
Maslow (Wantah 2005: 164 أف الثواب ىي كاحدة من )

االحتياجات األساسية أك احتياجات الدعم اليت جتعل الشخص 
 75يعرب عن نفسو.

( ما 707،ص 7985يعرؼ على زيغور الثواب )زيغور، 
يأيت: "شكل للتقوًن اإلجيايب لسلوؾ الطفل، يثَت يف نفسو شعور 
الرضا من فرح كسركر كهبجة كثقة بالذات، ؽتا يبعث الرغبة يف 
نفسو لتكرار تصرفاتو اإلجيابية، كالوصوؿ إىل السلوؾ الذم 
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يرضيو من جهة، كحيقق القبوؿ االجتماعي من جهة أخرل". 
نو "ما يقدـ للطفل من مكافآت كيعرؼ كاظم الثواب على أ

مقابل العمل اظتميز، أك اإلحساف، أك اظتبادرات العلمية 
كاالجتماعية اليت يقـو هبا الطفل، كتكوف الثواب على شكل 
أشياء مادية كمعنوية، كتشمل عبارات الثناء كاظتديح كالشكر". 

 76(.7، ص 2009)جواد، 
لتحفيز يف عامل التعليم، ديكن استخداـ الثواب كخدعة 

الطالب على اضتفاظ على نتائج التعلم كحتسينها دائمنا. من 
أمثلة الثواب اظتمنوحة إعطاء التقدير بالكلمات، مثل الكلمات 
ا، كغَتىا. باإلضافة إىل  احملفزة، اظتمتازة، غَت العادية، الذكية جدن
اإلجراءات مثل اإلدياء برؤكسهم، كاالبتساـ كالتصفيق على 

اعتدايا كتقدًن قيمة إضافية للطالب الذين أكتافهم، كتقدًن 

                                                             
الثواب والعقاب في األسرة ورياض األطفال  ،ؾتاح قصَت كاكيم 16

، البحث اصتامعي، ) سوريا: كلية الًتبية وتأثيرهما في التفاعل اَّلجتماعي لألطفال
 8ـ (، ص.  2074-2075جامعة دمشق، 
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ا للطالب  أكملوا مهاـ الدراسة، كديكن أف يكوف مثاالن جيدن
 77(.2074،600اآلخرين. ) كملندارم ك ىيدايت 

ديكن أف تكوف الثواب لفظية كغَت لفظية، هبدكء كزتاس، 
كال تسبب رد فعل سليب. كما جتذب الثواب انتباه الطالب أثناء 

ز اضتافز كتصنع السلوؾ اظتنتج. يف القرآف الكرًن التعلم كتعز 
العديد من كلمات الثواب بلفظ "ثواب" أك "اظتكافآت" "حيث 
توجد آية تعٌت" ما ينالو اإلنساف يف الدنيا كاآلخرة منو. األفعاؿ. 
الثواب ىي شكل من أشكاؿ التقدير الذم قدمو اهلل سبحانو 

 78كتعاىل لعباده الذين أطاعوا أكامره.
 أهداف الثواب  (2

( قاؿ إف ما نفعلو جيب أف يكوف 21، 2078)لطيفة 
لو غرضو اطتاص، ككذلك منح الثواب. دينح اظتعلموف الثواب 
للطالب لتوليد اضتافز إما داخلينا أك خارجينا أك باألحرل يقـو 
الطالب بأشياء بوعي ذايت. كمن اظتتوقع أف تؤدم الثواب إىل 

طالب كاظتعلمُت. لذا فإف الغرض إنشاء تفاعالت جيدة بُت ال
                                                             

17 Muhammad Dhurun Nafis, dkk, Reward, Punishment dan 
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hlm. 162  



19 
 

 

من الثواب ىو حتفيز كإثارة ركح تعلم الطالب بناءن على رغبة 
ككعي الطالب أنفسهم. حبيث ديكن أف يكوف ىناؾ تفاعل بُت 
الطالب كاظتعلمُت يف أنشطة التعلم ؽتا جيعل أنشطة التعلم أكثر 

 79متعة.
 أنواع الثواب  (3 

الدافع للتعلم. ىناؾ الثواب ىي طريقة فعالة يف زيادة 
عدة مناذج للثواب اظتمنوحة للطالب. كحبسب أزتدم كنور، فإف 

 :20شكل الثواب ينقسم إىل نوعاف، كىي
 أ.  الثواب اللفظية

 مديح  -
التسبيح من أسهل أشكاؿ العطاء كديكن أف يكوف على 
ا، كغَتىا. كىناؾ  ا، جيد جدن ىيئة كلمات مثل: جيد، جيد جدن

احات، مثل "بالتأكيد يف اظترة القادمة سيكوف أيضنا كلمات لالقًت 
أفضل بكثَت"، "إذا كنت تدرس جبد ديكنك القياـ بذلك". 
باإلضافة إىل الكلمات، ديكن أف تكوف اإلطراء على شكل 
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تلميح أك رمز عينة عن طريق رفع اإلهباـ )اإلهباـ(، مث الًتبيت 
 27على كتف الطالب بالتصفيق، كما إىل ذلك.

 احًتاـ  -
لثواب يف شكل احًتاـ تنقسم إىل نوعُت. األكؿ ىو ا

التتويج، حيث يتم اإلعالف عن الطفل الذم ينهي مهمة ما 
بنجاح أماـ أصدقائو كمعلميو ككالديو. ثانينا، االحًتاـ مثل إعطاء 
العرش أك القوة لفعل شيء ما. على سبيل اظتثاؿ، يمطلب من 

اإلجابة عن األسئلة الطالب الذين ؾتحوا يف اإلجابة عن األسئلة 
 22اظتوجودة على السبورة.

 ىدية  -
اعتدية اظتشار إليها ىنا ىي ىدية يف شكل سلع. الثواب 
مثل ىذه تسمى أيضنا اعتدايا اظتادية. كىي الثواب على شكل 
سلع ديكن استخدامها لالحتياجات اليومية أك االحتياجات 

 ئب كغَتىا.اظتدرسية مثل أقالـ الرصاص كاظتساطر كالكتب كاضتقا
  عربوف تقدير -
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إذا كانت الثواب يف شكل ىدية ىي تقدًن عنصر ما، 
فهذه حالة أخرل مع رمز تقدير. ال تظهر عالمة التقدير من 
السعر أك استخداـ العنصر، كما ىو اضتاؿ يف اعتدايا. كمع ذلك، 
من حيث االنطباعات كالذكريات اليت مت اضتصوؿ عليها. لذلك، 

لنوع من الثواب أيضنا جائزة رمزية. تكوف الثواب يمطلق على ىذا ا
 21مثل ىذه يف شكل خطابات خدمة كشهادات.

 الثواب غير اللفظية -ب(
عمل حركات باصتسم كالوجو، على سبيل  -

 اظتثاؿ،االبتساـ كاإلهباـ كالتصفيق كغَتىا.
النهج، على سبيل اظتثاؿ، يقًتب اظتعلم من الطالب  -

ؼ جبانب الطالب، كاظتشي لالنتباه، من خالؿ الوقو 
ؿتو الطالب، كاصتلوس مع غتموعات الدراسة، كما 

 إىل ذلك.
كافئها باللمس، مثل اظتصافحة كالًتبيت على   -

 الكتف.
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توفَت الرموز كاألشياء، مثل شهادة اطتدمة أك  -
الشهادة. يوجد أيضنا صور مثل بطاقات الصور 

 كاللواـز اظتدرسية كالدبابيس كغَتىا.
ألنشطة ؽتتعة، ديكن للمدرس توفَت األنشطة صتعل ا -

أك اظتهاـ اليت حيبها الطالب. على سبيل اظتثاؿ، يتم 
تعيُت طالب لديو موىبة موسيقية يف قائد جوقة 
اظتدرسة كديكنو استخداـ اآلالت اظتوسيقية خالؿ 

 ساعات الفراغ.
 الثواب على شكل احًتاـ: -

 ( إعطاء تتويج مثل اضتصوؿ على بطل الفصل7
 كإعالنو أماـ األصدقاء كأكلياء األمور.

( إعطاء االحًتاـ ىو مثل اضتصوؿ على كظيفة 2
 للقياـ بشيء ما.

نح  - الثواب بإعطاء القليل من االىتماـ. عادةن ما دتم
ىذه الثواب للطالب الذين يقدموف إجابات غَت 
صحيحة. ىذه الثواب تقييم إجيايب يف تطوير التعلم، 
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ثواب اليت دينحها اظتعلموف يف حُت أف أشكاؿ ال
 للطالب ىي:

( يستجيب اظتدرس برأسو سعيدا كيؤكد 7)
 إجابات الطالب.

( يعطي اظتعلم كلمة مدح، على سبيل اظتثاؿ، 2)
"كتابتك جيدة، إذا كنت غتتهدنا يف الكتابة 

 فستكوف بالتأكيد أفضل بكثَت".
( إف إعطاء التحدم ىو أيضنا الثواب، على 1)

أطرح عليك سؤاالن أكثر سبيل اظتثاؿ "س
 صعوبة".

( إعطاء اضتماس صتميع الطالب يف الفصل، 4)
على سبيل اظتثاؿ "ألنك أكملت اظتهمة 
بشكل جيد كلديك تعاكف جيد، فسأقدـ 
لك ىدية أك أعطيك الثواب على شكل 

 الذىاب يف رحلة".
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( تتضمن الثواب أدكات مفيدة كجتعل الطالب 5)
دفاتر سعداء، مثل أقالـ الرصاص أك 

 اظتالحظات أك الوجبات اطتفيفة كغَت ذلك. 
( لكن ضع يف اعتبارؾ أنو جيب على اظتعلمُت 6)

دائمنا توخي اضتذر بشأف منح الثواب، حبيث 
ال يفًتض أم طالب أف منح ىذه الثواب 
ىو الثواب على عملهم. لذلك، يتطلب 
األمر إبداع اظتعلم يف إدارة الفصل صتعلو 

 24أكثر متعة.

                                                             
تطبيق الثواب و العقاب لترقية دوافع تعلم دروس نبيلة مولياندا، 24

، جايا بآتشيه كبيرة لوبوك إنغين 5دين اَّلسالم الطلبة في المدرسة الثانوية عليا 
قسم تعليم دين االسالـ يف كلية الًتبية كالتعليم يف اصتامعة الرانَتم ) رسالة،

(ـ2027اإلسالمية اضتكومية بندا آتشيو 
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  الثواب سهم  -4
(، إف دكر الثواب يف عملية 2077،46)ديسميتا 

التدريس مهم للغاية، ال سيما كعامل خارجي يف التأثَت على 
سلوؾ الطالب كتوجيهو. يعتمد ىذا على اعتبارات منطقية 
ؼتتلفة، مبا يف ذلك ىذه الثواب ديكن أف تؤدم إىل حتفيز تعلم 

ياة الطالب. عن الطالب كديكن أف تنـو السلوؾ اإلجيايب يف ح
الثواب كالتقييمات اإلجيابية، ديكن لألطفاؿ نشر اإلدراؾ  طريق 

 25الذايت اإلجيايب كمفهـو الذات.
من اظتؤكد أف إعطاء الثواب يف تطوير اضتافز لو كظيفة.            

(، يتم تقسيم كظيفة اظتكافأة إىل 156: 2007كفقنا ظتوليادم )
 قسمُت، مبا يف ذلك:
 ظتعلومات أ(  تقدًن ا

ديكن أف جتذب الثواب انتباه الطالب كتوضح عتم 
أك تذكرىم بأمهية الثواب مقارنة باستخداـ شيء 

 آخر.
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ب( إعطاء الدافع تزيد الثواب أيضنا من دافع الطالب 
جتاه مقاييس األداء، كبالتايل تساعد الطالب يف 

 26حتديد كيفية ختصيص كقتهم كجهدىم.
 مزايا وعيوب الثواب -5

 مزاياأ(  
ديكن أف يكوف حافزنا للطالب اآلخرين ظتتابعة  -

الطفل الذم ناؿ فخر معلمو، سواء يف السلوؾ 
 أك األخالؽ أك اضتماس كالتحفيز لفعل اطتَت.

ديكن نشر القدرة التعليمية للطالب كتوزيعها  -
 بالتساكم على رتيع الطالب.

 ب( عيوب 
اىل ديكن أف يكوف عبئنا نفسينا على الطالب الكس -

كلديهم عقلية ضعيفة. تركز بشكل عاـ على 
 27اظتتعلمُت النشطُت.
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إذا قاـ اظتعلم بذلك يف مبالغة، كنتيجة لذلك قد  -
يكوف قادرنا على جعل الطالب يشعركف بأهنم 

 28متفوقوف على أقراهنم.
 الدوافع -ب 

  تعريف الدافع (7
يأيت الدافع من كلمة "الدافع" على أهنا ػتاكلة لتشجيع 

ما على فعل شيء ما، ألف الدافع ديكن أف يعطي  شخص
التشجيع االستثنائي لشخص ما على التصرؼ كديكن أف يوفر 
التوجية يف التعلم. كفقا ؿ دكنالد يف كتاب كتبو اجملتهد أف 
الدافع ىو تغيَت يف الطاقة لدل شخص يتميز بظهور "الشعور" 

 29كيسبقة استجابة لوجود األىداؼ.
فع بشكل مباشر كلكن ديكن بناؤه من ال ديكن رؤية الدا

إجراءات مثل االستجابة، التشجيع كتوليد الطاقة لتحفيز القياـ 
بشيء ما. الدافع ىو أيضنا كسيلة لشخص ما لتحسُت نفسو 

                                                             
28 Karmilawati, dkk,  Penerapan Metode Pembelajaran..., 

hlm.101 
الدافع في تعلم اللغة ة حيايت ىسَتجير، جعفرنسوتيوف، رزت 29

87ص....
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ليكوف أفضل يف اضتياة. انطالقا من دافع الطالب أثناء عملية 
خل التعلم، أم من خالؿ رؤية الطاقة اإلجيابية اليت تظهر من دا

الطالب مثل الشعور بالسعادة كاضتماس الدائم كاضتماس يف 
 10اظتشاركة يف كل درس.

ينقسم الدافع إىل اثنُت، الدافع الداخلي كاطتارجي. 
الدافع اصتوىرم ىو الدافع الذم يأيت من الفرد نفسو، كال يوجد 

( كال ديكن حتقيق ذلك إال 2006: 50تشجيع خارجي )عزيز، 
يدرؾ كيفهم أف ما حيصل عليو مفيد كذك من قبل الفرد عندما 

مغزل. بينما الدافع اطتارجي ىو الدافع من خارج الفرد، مثل 
 17التشجيع من الوالدين كاألقراف كالتعليم كالبيئة.

 أهمية الدوافع (2
ىناؾ حاجة إىل الدكافع خاصة للتعلم الناجح كمع 

لتعلم الدكافع قدرة الشدة الطلبة. إذا كاف الدكافع مستعمل يف ا
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أف أربع أمهية الدكافع  Sardirman AMفستكوف مغبة جيدة. قاؿ 
 يف التعلم: 
أ. كحافز الختاذ اإلجراءات، الدافع كمحفز ذايت للقياـ  

 باألنشطة.
 ب. يكوف دليال ؿتو ىدؼ جيب حتقيقة. 

ج. اختيار االىتمامات يف حتديد ما جيب القياـ بو من 
على العوامل أجل حتقيق اعتدؼ الرئيسي كالقضاء 

 اليت ديكن أف تقوض ىذا ىدؼ. 
د. يساعد الطلبة على أف يكونو قادرين على احتيار 
االىتمامات اليت تعادؿ ىداؼ اظتراد حتقيقها ككلما  
كاف الدكافع أقول من داخل الطلبة ككلما اقًتبنا من 

-Alex sobur, 2003:295)12أحالمهم كتطلعاهتم 

296). 
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 مؤشر الدوافع (3
مؤشرات الدافع للتعلم ديكن  Hamzah B.Unoقاؿ 

 التقسيم على النحو التايل:
 (  اضتماسة كالرغبة يف النجاح7) 
 (  التشجيع كاالحتياجات يف التعلم2) 
 (  آماؿ كاعتمة يف اظتستقبل1) 
 (  اإلحًتاـ يف التعلم4) 
 (  األنشطة اظتثَتة لإلىتماـ يف التعلم5) 

بالتايل دتكُت الطالب ( كجود بيئة تعليمية مواتية، ك 6) 
 11من التعلم اصتيد.

 خصائص الدافع (4
تشمل خصائص دافع التعلم اليت ديتلكها كل طالب ما 

 :14يلي
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أ.  اجتهاد يف إؾتاز اظتهاـ )متحمس دائمنا على اظتدل 
 الطويل(

ب.  جيرؤ على مواجهة اظتهمة )إؾتاز بدكف تشجيع 
 خارجي(.

 ج. يظهر االستعداد ظتواجهة اظتشاكل 
 د.  مستقل يف العمل 

 ق. متسقة ككاثقة يف رأيو
 ك. ليس من السهل الًتدد يف اإلدياف بشيء

 ز. شغوؼ حبل اظتشكالت كإجياد اضتلوؿ
 ( العوامل التي تؤثر على دافعية الطالب5

 Euisالعوامل اليت تؤثر على دافعية الطالب، حبسب )

Karwati and Donni June Priansa ،2015: 181: ) 
 بالنفس أ.  ثقة

اإلدراؾ الذايت ىو اظتكاف الذم سيعتقد فيو 
الطالب أهنم قادركف على فعل شيء ما كسيكوف 
                                                                                                                           
Maharah Kitabah. Arfannur: Journal of Islamic Education: Vol. 

1.(1) , 2020, hlm. 22-23 
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لديهم الدافع للقياـ بذلك. سيكوف الطالب أكثر 
حتفيزنا للتعلم قدر اإلمكاف إذا مت منحهم التشجيع 
من أسرىم، كبيئتهم اظتدرسية، كاجملتمع االجتماعي 

بأهنم ممنحوا األكلوية، كاألقراف ألنو سيصبح تصورنا 
 كاىتمامنا بفعل شيء ما.

 ب.  جنس
كاف النوع االجتماعي يف التعليم بُت 
الثقافات يؤثر بشكل كبَت على الدافع للتعلم ألنو  
كاف يعترب أف النساء ال ديكن مقارنتو بالرجاؿ يف 
تصورات العمل، لكن مهمة النساء ىنا ىي فقط 

النساء غَت خدمة أزكاجهن بشكل جيد كىذا جيعل 
 متحمسات لتحقيق اضتلم.

 ج.  القدرة على التعلم 
ديكن رؤية قدرات التعلم لدل الطالب من 
منظور اصتوانب النفسية، مثل الرغبة كطريقة 
التفكَت كاطتياؿ. يف ىذه اظترحلة، يكوف اظتعيار 
ىو الطريقة اليت يفكر هبا الطالب، كالطالب 
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ليسوا  الذين لديهم طريقة ملموسة يف التفكَت
مثل الطالب الذين لديهم أسلوب تفكَت 
تشغيلي. سيكوف الطالب الذين لديهم طريقة 
تفكَت عالية أكثر سهولة يف التعلم ألهنم 
سيحصلوف دائمنا على النجاح أك النجاح، لذا 

 15فهم دائمنا متحمسوف ظتواجهة التحدم.

 تعلم اللغة العربية  -ج
 اللغة العربية  أ.  تعريف تعلم  

لم ىو نشاط تدريسي يقـو بو اظتعلم صتعل الطالب التع
يفهموف اظتواد على النحو األمثل كيقوموف هبا بشكل جيد. 
اصتهود اليت يبذعتا اظتعلم يف جعل األنشطة التعليمية مواتية 
لتحقيق األىداؼ. أف تعلم اللغة األجنبية ىو نشاط تعليمي يتم 

يتمكن الطالب تنفيذه على النحو األمثل بواسطة اظتعلم حىت 
 16من التعلم جيدنا حبيث ديكن حتقيق أىداؼ التعلم بسهولة.

                                                             
35

 Sri Wahyuni, Penerapan Reward Dalam Meningkatkan 

Motivasi Belajar Siswa...,hlm.14 
36

 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa 

Arab. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011), hlm.32 
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أف اللغة العربية ىي إحدل لغات العامل اليت شهدت 
. تنتمي اللغة العربية يف  تطور اجملتمع االجتماعي كالعلـو
الدراسات التارخيية إىل عائلة اللغات السامية ، كىي اللغة 

كالسهوؿ السورية كشبو  اظتستخدمة حوؿ هنرم دجلة كالفرات
. من التعريف أعاله ، ديكن 17اصتزيرة العربية )الشرؽ األكسط(

االستنتاج أف تعلم اللغة العربية ىو نشاط تعليمي كتعليمي يقـو 
   بو اظتعلم لتعليم اللغات األجنبية للطالب.

يذكر يف كتاب أزتد فؤاد أفندم أف تعلم اللغة يأيت من 
لنفس( كاللغويات )علم اللغة(. نظريات علم النفس )علم ا

يصف علم النفس كيف يتعلم شخص ما شيئنا ما، بينما يوفر 
علم اللغة علم أصل اللغة. كالمها متحد بطريقة أك طريقة 

 18تستخدـ لتحقيق أىداؼ معينة.

                                                             
37

 Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode 

Pengejarannya. (Surabaya: Pustaka Pelajar,2003), hlm.2 
38

 Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa 

Arab. (Misykat Malang, 2009), hlm.12  
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 ب. أىداؼ تعلم اللغة العربية
التعليم ىو عملية كاعية اعتدؼ، ىذا يعٍت أف أنشطة 

م توجيهها كتنفيذىا لتحقيق اعتدؼ. ىدؼ التعلم ال بد أف يت
التعلم ىذا ىو نتيجة تعلم الطالب بعد تنفيذ عملية التعلم حتت 
إشراؼ اظتعلم. أكضحت كزارة الدين أف الغرض العاـ من تعلم 

 اللغة العربية ىو:
(  القدرة على فهم القرآف كاضتديث كمصدر 7) 

 للشريعة اإلسالمية
الكتب الدينية ( أف تكوف قادرنا على فهم 2)

 كالثقافية اإلسالمية اظتكتوبة باللغة   العربية
 ( القدرة على التحدث كالتأليف باللغة العربية1) 
( الستخدامها كأداة ظتساعدة مهارات أخرل 4) 

 )تكميلية(
( لتطوير خرباء اللغة العربية ، كىذا ىو اظتهنية 5) 

 19حقا

                                                             
39 Departemen Agama, Kurikulum IAIN/STAIN Tahun 

1999 yang disempurnakan. (Jakarta: Ditbinperta, 1997), hlm. 117 
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غة العربية يقوؿ ػتمود يونس يف كتابو الطريقة اطتاصة لل
أف الغرض من دراسة اللغة العربية ىو فهم القراءات يف الصالة 
كفهم قراءة القرآف حىت تتمكن من أخذ التعليمات كالدركس فيو 

اللغة العربية ىي لغة  .مث تعلم علـو اإلسالـ. من اظتصدر األصلي
 40اليـو اليت أصبحت لغة علمية.

 ج.  مهارات اللغة العربية
للغة ىو إتقاف اللغويات كإتقاف اللغة الغرض من تعلم ا

العربية، كذلك الكتساب الكفاءة اللغوية اليت تشمل أربعة 
 جوانب، كىي:
( مهارة استماع، مهارات االستماع ىي مهارات 7)

لغوية تقبيلية، كتلقي اظتعلومات من أشخاص 
 آخرين )اظتتحدثُت(.

( مهارة الكالـ، بينما تعد مهارات التحدث 2)
تاجية، تنتج اظتعلومات أك تنقلها إىل مهارات إن

أشخاص آخرين )مستمعُت( يف شكل أصوات 

                                                             
40 Mahmud Yunus, Metode Khusus Bahasa Arab. Cet. I, 

(Bandung: Hidyakarya, 1981), hlm. 77 
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لغة )الكالـ ىو عملية تغيَت شكل أصوات 
 اللغة إىل أشكاؿ الكالـ(.

( مهارة القراءة، مهارات القراءة ىي مهارات 1)
لغوية تقبيلية، كتتلقى اظتعلومات من أشخاص 
آخرين )كتاب( يف شكل مكتوب. القراءة ىي 
تغيَت شكل الكتابة إىل شكل من أشكاؿ 

 اظتعٌت.
( مهارة الكتابة، مهارات الكتابة ىي مهارات 4)

لغوية تنتج أك توفر معلومات ألشخاص آخرين 
)قراء( يف شكل مكتوب. الكتابة ىي تغيَت يف 
شكل األفكار أك اظتشاعر إىل شكل 

  47مكتوب.

                                                             
41 Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode..., hlm.8 
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 مبادئ تعلم اللغة العربية -د
ور أف تعلم اللغة العربية بشكل أكضح أزتد مهتدم أنس 

عاـ يهدؼ إىل دتكُت الطالب من استخداـ اللغة العربية بشكل 
 مبادئ تعلم اللغة العربية ىي كما يلي: .42فعاؿ كسليب
 ( مبدأ الكالـ قبل الكتابة7)

ينص ىذا اظتبدأ على أف تعلم اللغة     
العربية يبدأ يف البداية باالستماع إىل أصوات اللغة 

كل كلمات أك رتل مث نطقها. بعد ىذه على ش
اظترحلة ديكن تدريس دركس القراءة كالكتابة. ىذا 

اللغوم،  -اظتبدأ ىو أساس األسلوب السمعي
حيث جيب أف يكوف تعلم اللغة العربية مليئنا 

 باألنشطة اللغوية، كليس بدراسة قواعد اللغة.
 ( مبادئ اصتمل األساسية2)  

على اظتعلم  جيادؿ ىذا اظتبدأ بأنو جيب
إعطاء رتل أساسية للمحادثة ليتم حفظها 

                                                             
 42 Ahmad Muhtadi Anshor, Pengajaran Bahasa Arab 

Media dan Metode-Metodenya. (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm.7  
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بأكرب قدر ؽتكن من الدقة. ألف اضتوار بلغة 
 41أجنبية أصعب من اضتوار باللغة األـ.

 ( مبدأ أمناط اصتملة كعادة )عادة(1)
ا مت  ينص ىذا اظتبدأ على أف ما مت تعلمو جيدن
تأسيسو من خالؿ العادة. ألف الطالب الذين 

ات األجنبية كقواعد النحو ال يعٍت أنو يعرفوف الكلم
 ديكنهم استخداـ اللغة األجنبية.

 ( مبدأ التعبَت / اصتملة كليس الكلمات4)
جيادؿ ىذا اظتبدأ بأف اظتعلمُت جيب أال يقوموا 
فقط بتدريس اظتفردات اليت تقف مبفردىا كلكن 
 تعليم الطالب اظتفردات يف شكل رتل أك تعبَتات.

 صوت لالستخداـ( مبدأ نظاـ ال5)
جيادؿ ىذا اظتبدأ بأف اظتعلم ال ينبغي أف 
يشجع الطالب على االستماع إىل منوذج الكالـ 
اصتيد، كلكن تعليم الطالب نظاـ الصوت بشكل 

                                                             
43 Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa 

Arab... hlm.46 
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منهجي حبيث ديكن للطالب استخدامو إما من 
 خالؿ التقليد أك غَت ذلك.

 ( مبدأ التحكم / تقييد اظتفردات6) 
و ال ينبغي للمدرسُت جيادؿ ىذا اظتبدأ بأن

تدريس الكثَت من اظتفردات عندما حياكؿ الطالب 
إتقاف البنية األساسية للغة، كلكن يقوموف بتدريس 

 اظتفردات الالزمة فقط ألنشطة التدريب.
 

 ( مبادئ الكتابة اليت ما ىي تعلمتها7)  
جيادؿ ىذا اظتبدأ بأنو جيب على اظتعلمُت    

ـ مفردات أك أمناط تدريس دركس الكتابة باستخدا
رتل مت تعلمها، ألف كتابة الدركس ىي دتثيل 

  44لدركس التحدث.
 

 

                                                             
44 Ahmad Muhtadi Anshor, Pengajaran Bahasa Arab 

Media dan Metode..., hlm.17 
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 الفصل الثالث
 إجراءات البحث الحقلي

 مدخل البحث ومنهجه -أ
إف اظتدخل اظتستخدـ يف ىذا البحث ىو اظتدخل الكمي.  

اظتدخل الكمي ىو حبث قائم على  (Sugiyono) 2017: 7 -كفقنا لػ
، يف اظتدخل الكيفي حيتوم على قواعد علمية الفلسفة الوضعية

متزامنة كامال ككاقعيا كمنظما كمنهجيا. كالغرض من اظتدخل 
الكمي ىو إثبات الفرضيات اليت مت حتديدىا يف البحث على 
السكاف كالعينات، يتم رتع البيانات باستخداـ أدكات البحث 

  45كالتحليل الكمي أك اإلحصائي.
ظتنهج التجرييب أك باللغة اإلؾتليزية كاظتنهج اظتستخدـ ىو ا 

"Experiment Research"" باللغة اإلندكنيسي ،Penelitian 

Eksperimen يعٌت اظتنهج العلمي الذم تستطيع الباحثة بواسطتو "
أف تعرؼ أثر السباب )اظتتغَت اظتستقل( على النتيجة )اظتتغَت 

                                                             
45

 Ananda Rizki Aulia, Ali Lili Yulianti, Pengaruh City 

Branding „A Land of Harmony‟ terhadap Minat Berkunjung dan 

Keputusan Berkunjung ke Puncak, Kabupaten Bogor. JIMEA, Jurnal 

Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akutansi): Vol. 3.(3), September-

Desember 2019, hlm.71 
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أثر . يقصد مصطالحا "جترييب" تغيَت شيء كمالحظة 46التابع(
التغَت على شيء آخر. أل أف التجريب يتضمن إدخاؿ تعديالت 
أك تغيَتات معينة من أجل مالحظة أثرىا على شيء آخر. 
كالعرض النهائي من التجربة ىو التعلم، أم تعلم نتيجة أك أثر 

 التغَت. 
كينقسم البحث التجرييب إىل أربعة األقساـ كىي، 

، (Pre-Experimental Design)التصميمات التمهيدية 
 (،True- Experimental Design)التصميمات التجريبية 

، كالتصميمات شبو (Factorial Designالتصميمات العاملية )
(Quazi- Experimental Design)التجريبية 

. كيف ىذا البحث 47
 Pre-Experimentalاختارت الباحثة التصميمات التمهيدية )

Design)  اجملموعة الواحدة مع كىي التصميم األكىل لتصميم
 (One Grup Pre -Test Post- Test)االختبار القبلى كالبعدم 

                                                             
46

تعليم الجملة الفعلية واَّلسمية باستخدام أسلوب خرائط أكمل،    
 Mtss lam ujong aceh )دراسة تجريبية ب concept mapping  المفاهيم/

besar)، 26. (، ص2020،)بندا أتشيو: جامعة الرانَتم ، رسالة 

 
47

   11...، ص. Time Token تطبيق أسلوب الفية الرحم،  
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كختصص الباحثة عتذا البحث التصميمات التمهيدية. كأما 
 التصميم كما يلي:

 2خ      X      5ت         خ
 التفصيل :

 ت : الفصل التجرييب
 : االختبار القبلي7خ
X  اظتعاصتة التجريبية : 
 ار العبدم: االختب2خ

 مجتمع البحث -ب
كيكوف اجملتمع يف ىذا البحث فهو كل الطلبة يف الفصل  

 Aceh Tengah 7الثامن اظتدرسة الثانوية اإلسالمية اضتكومية 
 الفصل.  6طالبا كتنقسم إىل  271عددىم 

 عينة البحث -ج
كأما طريقة اختبار العينة فهي الطريقة العمدية أك   

كىذه الطريقة تسمى أيضا  (Purpossive Sampling)الغرضية 
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بالطريقة اظتقصودة أك االختيار باطتربة كىي تعٌت أف أساس 
االختيار خربة الباحثة كمعرفتها بأف ىذه اظتفردة تتمثل غتتمع 

. كتكوف عينة البحث يف ىذا البحث ىي طالبات 48البحث
طالبة. اختارت الباحثة ىذا  79عددىن  1الفصل الثامن 
 فعهن لتعليم اللغة العربية ال تزاؿ ضعيفة.الفصل ألف دكا

 أدوات البحث -د
كأما أدكات البحث اظتستخدمة صتمع البيانات فتعتمد 

 الباحثة على أدكات التالية: 
 ( اظتالحظة اظتباشرة 7

اظتالحظة ىي أدكات البحث جتمع بواسطتها 
البيانات أك اظتعلومات اليت دتكن الباحثة من إجابة أسئلة 

كىل كاختبار فركضو. إف اظتالحظة اظتباشرة ىي البحث األ
مالحظة سلوؾ معُت من خالؿ اتصالو مباشرة 

. كىذه 49باألشخاص أك األشياء اليت تدرسها الباحثة
                                                             

، المدخل إلى البحث في العلوم السلوكيةصاحل بن زتد العساؼ،  48
 99(، ص.ه7477)الرياض: مكتبة العبيكاف، 

406، ص.ى البحث...المدخل إلصاحل بن زتد العساؼ،  49
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إلصالحها  (Badruzzaman)اظتالحظة قد قاس األستاذ
كاستخدمت الباحثة ظتالحظة اظتعلمة كالطلبة أثناء عملية 

 التعليم كما يلي:
حظة اظتعلمة: مالحظة نشاط الباحثة  أ. قائمة مال

كاظتعلمة كقدرهتا على أف يعطى الثواب لًتقية دكافع 
 الطلبة يف تعلم اللغة العربية

ب. قائمة مالحظة الطلبة: مالحظة االستجابة الطلبة 
   على الدرس كاىتمامهم يف الفصل. 

 طريقة تحليل البيانات  -ه
التحليل الكمي، تستخدـ الباحثة طريقة حتليل البيانات ب 

كىو حتليل رقمي. كتعتمد الباحثة يف حتليل البيانات للحصوؿ 
 على نتيجة كرقة اظتالحظة كما يلي:

 ( حتليل البيانات للمالحظة اظتباشرة:7 
حتسب البيانات من استجابة اظتعلمة كالطلبة 
عند إجراء عملية التعليم كالتعلم على الرمز اظتقرر  

 كما يلي:
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 البيانات:
 P نسبة مئوية : 
 F غتموعات القيمة احملصولة عليها : 
 N غتموعة الطلبة : 

كحتليل أنشطة اظتعلمة كاستجابة الطلبة أثناء عملية التعليم يعتمد 
 :50على معايَت
 % = جيد جدا87-700
 % = جيد67-80
 % = مقبوؿ 47-60
 % = ناقص27-40
 % = راسب20 -0
 
 
 
 

                                                             
50 Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan 

(Jakarta: Bumi Aksara,2010), hlm.281 
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 بعالفصل الرا
 نتائج البحث ومناقشتها

 عرض البيانات  -أ
قد قامت الباحثة بعرض يف الفصل السابق عما يتعلق بػػ 

دراسة )"فعالية الثواب لًتقية دكافع الطلبة يف تعلم اللغة العربية" 
(. كللحصوؿ على البيانات MTsN 1 Aceh Tengahجتريبية بػػ 

 2فصل دراسي  قامت الباحثة بالبحث التجرييب يف الفصل الثامن
 كاستخداـ اظتالحظة اظتباشرة. 2022-2027للسنة 

كقد قامت الباحثة بالبحث التمهيدية للحصوؿ على تلك 
البيانات اعتمادا على رسالة عميد كلية الًتبية كتأىيل اظتعلمُت 

 -B  جبامعة الرانَتم اإلسالمية اضتكومية بندا أتشيو برقم

17497/Un.08/FTK.1/TL.00 /12/2021 ن القياـ بالبحث ع
 اظتيداف. 

 ( لمحة عن ميدان البحث5
أتشيو الوسطى ىي مدرسة  7اظتدرسة الثانوية اضتكومية 

قددية جدا يف منطقة اتشيو الوسطى مع موقع اسًتاتيجي يف 
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تاكنغوف. تقع ىذه  Lut Tawarمدينة تاكنغوف عنواف يف شارع 
 96.857711.  ك4.679750اظتدرسة على خط عرض 

اتشيو  7مدرسة اإلبتدائية اضتكومية  -، اظتتاخم لػخط الطوؿ
الوسطى، كالذم يتم تنفيذه حالينا بناءن على مرسـو كزير الدين يف 

 . 7978مارس  76يف  76/7978رتهورية إندكنيسيا رقم: 
كل عاـ يكوف اىتماـ الطلبة الذين يرغبوف يف الدراسة   

ا. أتشيو الوسطى كب 7يف اظتدرسة الثانوية اضتكومية   َتنا جدن
عدد الطلبة المرحلة الثانوية  أتشيه الوسطى  4-5الجدول 

2925-2922 

عدد  عدد الطالب الفصل
 الطالبات

 عدد الطلبة

-7الفصل سبعة 
7 

707 711 214 

 246 751 91 7-7الفصل ذتانية 
-7الفصل تسعة 

6 
90 777 207 

 687 493 284 المجموع      
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 MTsN 1 Aceh Tengahعدد الطلبة في  4-2الجدول 
 (3في الفصل الثامن ) 2925-2922

 المجموع عدد الطالب/عدد الطالبات جنس رقم
  6 راجل 7

79 
 71 مرءة  2

 MTsN 1 Aceh Tengahعدد المدرسين في  4-3الجدول 

2925-2922 
 عدد المدرسين

 المجموع
 المدرسة اللغة العربية المدرسة المدرس

70 47 4 57 
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المرافق والمباني في المرحلة الثانوية أتشيه  4-4الجدول 
 الوسطى

 العدد المرافق والمباني الرقم
 4 إدارة اظتدرسُت 7
 20 الفصوؿ 2
 7 اظتكتبة 1
 7 اظتلعب 4
 7 موقف السيارة 5
 77 اضتماـ 6
 7 اظتصلى 7
 7 معمل الكمبيوتر 8
 7 اظتخفر 9

 
تعلم اللغة استخدام الثواب لترقية دوافع الطلبة في  (2

 العربية
لقد قامت الباحثة باستخداـ الثواب لًتقية دكافع الطلبة 

اظتدرسة الثانوية يف  (1الثامن )يف تعلم اللغة العربية يف الفصل 
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مبدة ثانية لقاءات. ككانت معها إحدل األستاذة  اضتكومية
لتساعدىا يف مالحظة أنشطة اظتدرسة كالطلبة أثناء عملية 

 لتوقيت التجرييب يف اصتدكؿ التايل:التعليم. كتتضح ا
 التوقيت التجريبي 4-5الجدول 

 النشاط التاريخ اليوم اللقاء
اللقاء 
 األكؿ

 2022 يناير 4 الثالثاء
تعليم اللغة العربية قبل 

 استخداـ الثواب

اللقاء 
 الثاين

 2022 يناير 5 األربعاء
تعليم اللغة العربية بعد 

استخداـ الثواب 
 لفظي

اللقاء 
 ثالثال

 2022 يناير 6 اطتامس
تعليم اللغة العربية بعد 
استخداـ الثواب غَت 

 لفظي
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 تحليل البيانات -ب
 ( حتليل بيانات اظتالحظة اظتباشرة7

اعتمدت الباحثة على عدد القانوف اظتقرر يف حتليل 
البيانات اليت ستحل منها الباحثة. كحتسب البيانات من 

لتعليم كالتعلم باستخداـ أنشطة الطلبة كاظتعلمة يف عملية ا
 القانوف:

  
 

 
        

 البيانات:
 P النسبة اظتئوية : 
 F غتموع القيمة احملصولة عليها : 
 N النتيجة الكاملة : 

 :57كيعتمد على ستسة معايَت
 % = جيد جدا87-700
 % = جيد67-80

                                                             
51 Suharsimi Arikonto, Dasar-Dasar Evaluasi, (Jakarta: 

Bumi Aksara, 2010), hlm. 281 
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 % = مقبوؿ 47-60
 % = ناقص27-40
 % = فاشل20 -0

 أنشطة الطلبة  -أ(
ا بنود مالحظة الطلبة عند استخداـ الثواب لًتقية دكافع أم

 الطلبة يف تعلم اللغة العربية، كما يلي:
 تقرير تقييم من كل مؤشرات :

 : إذا ال الطلبة لتفعل  7
 : إذا القليل الطلبة لتفعل 2
 : إذا كثَت الطلبة لتفعل1
 : إذا رتيع الطلبة لتفعل4
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 طلبة قبل استخدام الثوابدليل مالحظة أنشطة ال 4-6الجدول 

 النتيجة الناحية الملحوظة مؤشرات التقييم رقم
7 2 1 4 

7 

     أ. يقـو الطلبة بإعداد كتاب مقرر اللغة العربية الرغبة كإرادة يف النجاح
     ب. يقرأ الطلبة الدعاء قبل تعلم اللغة العربية

 ج. الطلبة مستعدكف لتقدـ أماـ الفصل إذا طلب
     اظتعلم اللغة العربية 

     د. يطرح الطلبة أسئلة أثناء تعلم اللغة العربية كثَتا
ق. يستطيع الطلبة أف جييبوا على األسئلة اليت 

 طرحها اظتعلم
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ك. الطلبة سعداء كمتحمسوف للحصوؿ على قيمة 
 إضافية

    

2 

     على مادة اللغة العربية أ. يقـو الطلبة بكتابة التشجيع كاضتاجة للتعلم
     ب. يشجع الطلبة على تقدًن آرائهم

     ج. الطلبة متحمسوف عند تعلم اللغة العربية
د. حيب الطلبة مساعدة األصدقاء الذين جيدكف 

     صعوبة يف اإلجابة على األسئلة

     ق. يركز الطلبة على شرح اظتعلم للمادة العربية
يستمع الطلبة إىل اصتمل العربية اليت تتحدث ك. 

 هبا اظتعلم
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1 

أ. جييب الطلبة على األسئلة باستخداـ اللغة العربية   اآلماؿ كأمنية اظتستقبل 
     كثَتا

ب. يشجع الطلبة على تقدًن األسئلة إذا كانوا ال 
     يفهموف اظتادة العربية

     ات العربيةج. حيفظ الطلبة الكثَت من اظتفرد
د. ال يشعر الطلبة بالنعاس يف الفصل أثناء تعلم 

 اللغة العربية
    

     ق. يريد الطلبة درسا معنا يف غتموعات
     ك. الطلبة ال يتحدثوف مع أصدقائهم يف الفصل

    أ. يريد الطلبة تعلم اللغة العربية على الرغم من عدـ  احًتاـ يف التعليم 4
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 الثواب
ب. يسعد الطلبة باضتصوؿ على درجات عالية يف 

 تعلم اللغة العربية
    

ج. يسعد الطلبة إذا أعطت اظتعلمة عتم الفرصة 
     لقراءة النصوص العربية

د. يسعد الطلبة عندما يطلب منهم قيادة الفصل 
 أثناء تعلم اللغة العربية

 
    

د من االىتماـ ق. حيب الطلبة اضتصوؿ على مزي
   من معلم اللغة العربية

   

    ك. يستمع الطلبة دائمنا إىل اجتاه مدرس اللغة 
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 العربية
ز. حيب الطلبة التحديات من معلمي اللغة العربية 

 للحصوؿ على درجات
   

  

5 

     أ. يقـو الطلبة جبميع كاجبات اللغة العربية اظتعطاة أنشطة ؽتتعة يف التعلم
ب. يقـو الطلبة جبمع كاجبات اللغة العربية يف 

     الوقت احملدد

     ج. حيب الطلبة العمل مع األصدقاء يف الفصل
د. الطلبة ال يغشوف يف أجرل اللغة العربية مع 

     األصدقاء

    ق. يسعد الطلبة إذا أجرل مدرس اللغة العربية 
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 اختبارنا
ة يف غتموعات لتعلم اللغة ك. حيب الطلبة الدراس

 العربية
    

ز. يسعد الطلبة بإجراء ػتادثة باللغة العربية أماـ 
     الفصل

ح. يسعد الطلبة عندما يقـو اظتعلم باأللعاب يف 
 الفصل

    

6 
     أ. الطلبة جيلسوف باصتيد أثناء تعلم اللغة العربية بيئة تعليمية مواتية

     ثناء تعلم اللغة العربيةب. يسكت الطلبة أ
     ج. ال يلعب الطلبة أثناء تعلم اللغة العربية
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د. حيضر الطلبة إىل الفصل يف الوقت احملدد يف 
 دركس اللغة العربية

    

ق. غادر الطلبة الفصل أثناء دركس اللغة العربية 
     نادرا

للغة ك. يقـو الطلبة بتنظيف الفصل قبل بدء تعلم ا
     العربية

ز. ينصح الطلبة أصدقائهم الذين صخبوا يف 
     الفصل

ح. يدعو الطلبة أصدقائهم للتحدث باللغة العربية 
     خارج الفصل 
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 77 المجموع
 نتيجة أنشطة الطلبة قبل استخداـ الثواب، ىي:

  
 

 
   700  

  
77
764

   700  

  
7700
764

  

   47   
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 دليل مالحظة أنشطة الطلبة بعد استخدام الثواب لفظي وغير لفظي 4-7الجدول 

 رقم
مؤشرات 

 التقييم
 الناحية الملحوظة

 الثواب غير لفظي الثواب لفظي
7 2 1 4 7 2 1 4 

الرغبة كإرادة  7
 يف النجاح

أ. يقـو الطلبة بإعداد كتاب مقرر 
         اللغة العربية

الدعاء قبل تعلم  ب. يقرأ الطلبة
         اللغة العربية

ج. الطلبة مستعدكف لتقدـ أماـ 
الفصل إذا طلب اظتعلم اللغة 

 العربية
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د. يطرح الطلبة أسئلة أثناء تعلم 
         اللغة العربية كثَتا

ق. يستطيع الطلبة أف جييبوا على 
         األسئلة اليت طرحها اظتعلم

ك. الطلبة سعداء كمتحمسوف 
         للحصوؿ على قيمة إضافية

2 
التشجيع 
كاضتاجة 
 للتعلم

أ. يقـو الطلبة بكتابة على مادة 
         اللغة العربية

ب. يشجع الطلبة على تقدًن 
 آرائهم
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ج. الطلبة متحمسوف عند تعلم 
 اللغة العربية 

        

مساعدة األصدقاء د. حيب الطلبة 
الذين جيدكف صعوبة يف اإلجابة 

 على األسئلة
        

ق. يركز الطلبة على شرح اظتعلم 
         للمادة العربية

ك. يستمع الطلبة إىل اصتمل العربية 
 اليت تتحدث هبا اظتعلم

        

        أ. جييب الطلبة على األسئلة آماؿ كأمنية  1
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 لغة العربية كثَتاباستخداـ ال اظتستقبل
ب. يشجع الطلبة على تقدًن 
األسئلة إذا كانوا ال يفهموف اظتادة 

 العربية
        

         اظتفردات العربية 

د. ال يشعر الطلبة بالنعاس يف 
 الفصل أثناء تعلم اللغة العربية

        

درسا معنا يف ق. يريد الطلبة 
         غتموعات

ج. حيفظ الطلبة الكثَت من 



66 
 

 

ك. الطلبة ال يتحدثوف مع 
 أصدقائهم يف الفصل

        

احًتاـ يف  4
 التعليم

أ. يريد الطلبة تعلم اللغة العربية 
         على الرغم من عدـ الثواب

ب. يسعد الطلبة باضتصوؿ على 
درجات عالية يف تعلم اللغة 

 العربية
        

سعد الطلبة إذا أعطت ج. ي
اظتعلمة عتم الفرصة لقراءة 

 النصوص العربية
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د. يسعد الطلبة عندما يطلب 
منهم قيادة الفصل أثناء تعلم 

 اللغة العربية
        

ق. حيب الطلبة اضتصوؿ على مزيد 
من االىتماـ من معلم اللغة 

 العربية
        

ىل اجتاه ك. يستمع الطلبة دائمنا إ
 مدرس اللغة العربية

        

ز. حيب الطلبة التحديات من 
        معلمي اللغة العربية للحصوؿ 
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 على درجات

أنشطة ؽتتعة  5
 يف التعلم

أ. يقـو الطلبة جبميع كاجبات اللغة 
 العربية اظتعطاة

        

ب. يقـو الطلبة جبمع كاجبات 
         دداللغة العربية يف الوقت احمل

ج. حيب الطلبة العمل مع 
 األصدقاء يف الفصل

        

د. الطلبة ال يغشوف يف أجرل 
         اللغة العربية مع األصدقاء

        ق. يسعد الطلبة إذا أجرل مدرس 
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 اللغة العربية اختبارنا
ك. حيب الطلبة الدراسة يف 

 غتموعات لتعلم اللغة العربية
        

ز. يسعد الطلبة بإجراء ػتادثة 
         باللغة العربية أماـ الفصل

ح. يسعد الطلبة عندما يقـو اظتعلم 
 باأللعاب يف الفصل

        

6 
بيئة تعليمية 

 مواتية
 

أ. الطلبة جيلسوف باصتيد أثناء تعلم 
         اللغة العربية

        ب. يسكت الطلبة أثناء تعلم 
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 ة العربيةاللغ
ج. ال يلعب الطلبة أثناء تعلم 

 اللغة العربية
        

د. حيضر الطلبة إىل الفصل يف 
الوقت احملدد يف دركس اللغة 

 العربية
        

ق. غادر الطلبة الفصل أثناء 
         دركس اللغة العربية نادرا

 قبل بدء تعلم اللغة العربية
         ك. يقـو الطلبة بتنظيف الفصل
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ز. ينصح الطلبة أصدقائهم الذين 
         صخبوا يف الفصل

ح. يدعو الطلبة أصدقائهم 
للتحدث باللغة العربية خارج 

 الفصل
        

إعطاء  7
 الثواب

أ. يسعد الطلبة على الثواب مثل 
         ىاأدكات الكتابة كغَت 

         ب. الطلبة سعداء بالتصفيق
ج. يسعد الطلبة اضتصوؿ على 
مائة من الدرجة يف تعلم اللغة 
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 العربية
د. يسعد الطلبة على غتامالت 
جيدة مثل "أنت رائع، ماىر، 

 ىذا صحيح"
        

ق. يسعد الطلبة على الدافع لتعلم 
 اظتعلماللغة العربية من 

        

ك. يسعد الطلبة على الثواب غَت 
لفظي مثل النجـو كالدكائر 

 كغَتىا
        

 744 729 المجموع
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 نتيجة أنشطة الطلبة بعد استخداـ الثواب لفظي، ىي:

             
 

 
   700  

 

              
729
788

   700  

  
72900
788

  

   69   
نشطة الطلبة بعد استخداـ الثواب غَت لفظي، كنتيجة أ

 ىي:

  
 

 
   700  

  
744
788

   700  

  
74400
788

  

   77   
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كأما نتيجة اظتالحظة أنشطة الطلبة قبل استخداـ الثواب  
ك غَت %   69=  كبعد استخداـ الثواب لفظي % 47=   

العربية. كىذه تدؿ  لًتقية دكافع يف تعلم اللغة % 77=   لفظية 
كىذا حصلت على تقدير جيد.  80-67على أهنا بُت حد 

الثواب لًتقية دكافع الطلبة مبعٌت أف أنشطة الطلبة عند استخداـ 
 ؾتحت يف جعل التعلم أكثر فعايل. يف تعلم اللغة العربية زيادة ك 

 أنشطة اظتعلمة  -ب(
ثواب كأما نتيجة اظتالحظة أنشطة اظتعلمة قبل استخداـ ال

كبعد استخداـ الثواب لفظي كغَت لفظي لًتقية دكافع الطلبة 
 يف تعلم اللغة العربية كما يلي:  
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دليل مالحظة أنشطة المعلمة قبل استخدام الثواب وبعد استخدام الثواب لفظي  4-8الجدول 
 وغير لفظي

 الرقم
الناحية 
 الملحوظة

 النتيجة
 الثواب غير لفظي الثواب لفظي قبل الثواب

5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 

7 

قدرة اظتعلم على 
ابتداء دركس 
اللغة العربية 
)مثل إعطاء 
السالـ، حتية 
الطلبة، كشف 

، إذا = ناقص5
نقصت قدرة اظتعلم 
 على ابتداء الدرس 

، إذا  = مقبول2
كفت قدرة اظتعلم 
على ابتداء الدرس 
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الغياب، مرتب 
 الطلبة(

 أقصى مقبوؿ
، إذا  = جيد3

ة اظتعلم كانت قدر 
على ابتداء الدرس 

 جيد
، = جيد جدا4

إذا كانت قدرة 
اظتعلم على ابتداء 

 الدرس جيد جدا

 
 
 

 

            ، إذا = ناقص5قدرة اظتعلم على  2
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اسًتعى الطلبة 
يف تعلم اللغة 

 العربية 

نقصت قدرة اظتعلم 
اسًتعى الطلبة 

 للًتكيز على التعلم
، إذا  = مقبول2

درة اظتعلم كفت ق
اسًتعى الطلبة 

 للًتكيز على التعلم
، إذا  = جيد3

كانت قدرة اظتعلم 
اسًتعى الطلبة على 
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 التعلم جيد
، = جيد جدا4

إذا كانت اظتعلم 
اسًتعى الطلبة على 

 التعلم جيد جدا

1 

قدرة اظتعلم على 
تقدًن الثواب 
يف عملية تعلم 

 اللغة العربية 

، إذا = ناقص5
درة اظتعلم نقصت ق

على تقدًن الثواب 
 للطلبة

، إذا  = مقبول2
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كفت قدرة اظتعلم 
على تقدًن الثواب 

 للطلبة
، إذا  = جيد3

كانت قدرة اظتعلم 
على تقدًن الثواب 

 للطلبة جيد
، = جيد جدا4

إذا كانت قدرة 
اظتعلم على تقدًن 
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الثواب للطلبة جيد 
 جدا

4 

قدرة اظتعلم 
مساعدة الطلبة 

ذين يواجهوف ال
اظتشكالت يف 
تعلم اللغة 

 العربية 

، إذا  = ناقص5
كاف اظتعلم غَت 
قادر على مساعدة 
 الطلبة لفهم الدرس 

، إذا  = مقبول2
كفت قدرة اظتعلم 
على مساعدة 
 الطلبة لفهم الدرس
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، إذا كاف = جيد3
اظتعلم قادرا على 
مساعدة لفهم 

 الدرس
، = جيد جدا4

إذا كاف اظتعلم قادر 
مساعدة  جدا على

 الطلبة لفهم الدرس

قدرة اظتعلم على  5
 إعطاء الدافع

، إذا = ناقص5
نقصت قدرة اظتعلم 
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على إعطاء الدافع 
 يف تعلم الطلبة

، إذا  = مقبول2
كفت قدرة اظتعلم 
على إعطاء الدافع 

 يف تعلم الطلبة
، إذا كاف = جيد3

اظتعلم قادر على 
إعطاء الدافع يف 

 تعلم الطلبة
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، = جيد جدا4
إذا كاف اظتعلم قادر 
جدا على إعطاء 
الدافع يف تعلم 

 الطلبة

قدرة اظتعلم على  6
 اشًتط الفصل 

، إذا  = ناقص5
كاف اظتعلم غَت 
قادر على التحكم 

 الطلبة يف الفصل 
، إذا  = مقبول2
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كاف اظتعلم قادر 
مقبوؿ على 
التحكم الطلبة يف 

 الفصل
، إذا كاف = جيد3

اظتعلم قادر على 
التحكم الطلبة يف 

 الفصل
، = جيد جدا4

إذا كاف اظتعلم قادر 



85 
 

 

جدا على التحكم 
 الطلبة يف الفصل

7 
قدرة اظتعلم على 
إدارة الوقت 

 فعاال

، إذا = ناقص5
نقصت قدرة اظتعلم 
على إدارة الوقت 

 فعاال 
، إذا  = مقبول2

كفت قدرة اظتعلم 
على إدارة الوقت 

 الفعا
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، إذا كاف = جيد3
اظتعلم قادر على 

 إدارة الوقت فعاال
، = جيد جدا4

إذا كاف اظتعلم قادر 
جدا على إدارة 

 الوقت فعاال

8 
قدرة اظتعلم على 
إهناء دراسة 

 اللغة العربية 

، إذا = ناقص5
نقصت قدرة اظتعلم 
على إهناء دراسة 
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 اللغة العربية
، إذا  = مقبول2

ظتعلم كفت قدرة ا
على إهناء دراسة 

 اللغة العربية
، إذا  = جيد3

كانت قدرة اظتعلم 
على إهناء دراسة 

 اللغة العربية جيدا
، = جيد جدا4
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إذا كانت قدرة 
اظتعلم على إهناء 
دراسة اللغة العربية 

 جيد جدا
 23 59 58 المجتمع
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 نتيجة أنشطة اظتعلمة قبل استخداـ الثواب، ىي:
                                                  

 

 
   700                                      
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  64   
 كنتيجة أنشطة اظتعلمة  بعد استخداـ الثواب لفظي، ىي:    
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 كنتيجة أنشطة اظتعلمة  بعد استخداـ الثواب لفظي، ىي:
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   82   
كأما نتيجة اظتالحظة أنشطة اظتعلمة قبل استخداـ  

%   68=  كبعد استخداـ الثواب لفظي % 64=   الثواب 
تعلم اللغة لًتقية دكافع الطلبة يف  % 82=   ك غَت لفظية 

الثواب لًتقية كىذا مبعٌت أف أنشطة اظتعلمة عند استخداـ العربية. 
دكافع الطلبة يف تعلم اللغة العربية زيادة كؾتحت يف جعل التعلم 

 أكثر فعايل. 

  المناقشة -ج
أما اظتناقشة يف ىذا البحث فهي لتعرؼ ترقية دكافع 

فظي كغَت استخداـ الثواب كبعد استخداـ الثواب لالطلبة قبل 
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الثواب لًتقية استخداـ كأف أنشطة اظتعلم كالطلبة عند  لفظي.
دكافع الطلبة يف تعلم اللغة العربية حصلت على دراجة جيد جدا 

% كالقيمة من 82حبيث القيمة من كرقة مالحظة اظتعلمة ىي 
%، فهاتاف القيمتاف تدالف على أف 77كرقة مالحظة الطلبة ىي 

 ًتقية دكافع على تعلم اللغة العربية فعاال. أنشطة اظتعلمة كالطلبة ل
اظتفهـو األساس من إعطاء الثواب يف التعلم ىو حتفيز 
الطلية كإعطاءىم الشجاعة من أمهية تعلم اللغة العربية، كالثواب 

يف اللغة  ىي جزء من اسًتاتيجية اظتعلم يف تقدًن التعلم للطلبة.
غيب ىو شكل من العربية،كلمة الثواب تعادؿ كلمة ترغيب. الًت 

أشكاؿ الدكافع لتحقيق األىداؼ كالنجاح، كديكن أف خيلق 
 52مشاعر السركر بعد حتقيقو.

إف الباحثة قد قامت بتحليل البيانات من نتائج اظتالحظة 
للمعلم كالطلبة عن فعالية الثواب لًتقية دكافع الطلبة يف تعلم 

حصلت  . كرتع البياناتMTsN 1 Aceh Tengahاللغة العربية يف 
                                                             

52 Muhammad Usman Najati, Psikologi dalam Al-Qur‟an, 

(Bandung: Pustaka Setia,2005), hlm.265. 
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الفصل  6كتنقسم إىل غتتمع  271عينة مأخوذ من  79من 
. كإجراء ىذا البحث ظتدة ثالثة أياـ، 1كىم من الفصل الثامن 

يف اللقاء األكؿ التعليم بدكف إعطاء الثواب، اللقاء الثاين التعليم 
بإعطاء الثواب لفظا، كاللقاء الثالث التعليم إعطاء الثواب غَت 

 لفظى.
ستعمل يف ىذا البحث مثل أثناء عملية أما الثواب م 

التعليم يف البحث، تثٍت الباحثة الطلبة الذين يقوموف بأشياء 
صحيحة كجيدة، مثل اإلجابة على أسئلة اظتعلم بصحيح، 
كالتعبَت عن اآلراء، كالنشاطة عند التعلم. يبدك الطلبة سعداء 
عندما تثنيهم الباحثة، كديكن رؤيتو من خالؿ زتاسة الطلبة 
كتعبَتاهتم. ككلمات الثناء مثل جيد، جيد جدا، ذكي، ؽتتاز، 

تطبيق  51نبيلة مولياندا(كغَت ذلك. ىذا البحث تؤكد رسالة )

                                                             
تطبيق الثواب و العقاب لترقية دوافع تعلم دروس نبيلة مولياندا،  53

، لوبوك إنغين جايا بآتشيه كبيرة 5دين اَّلسالم الطلبة في المدرسة الثانوية عليا 
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الثواب كالعقاب لًتقية دكافع تعلم دركس دين االسالـ إف الثواب 
لفظا تبدك بسيطا، لكن الثواب لفظا فعاؿ يف اقًتاح كترقية دافع 

 ية. الطلبة لتعلم دركس اإلسالم
مث حركات اصتسم، الثواب بتحرؾ البدف مثل االبتساـ، 
كاإلهباـ كالتصفيق. كإعطاء ىذه الطريقة أيضنا من الباحثة ألهنا 
أبسط ثوابا كأرحص كأسهل. كمنح ىذا الثواب يف أم كقت 
كمكاف ما يريده اظتعلم، مثل رمي القمامة يف مكاهنا قبل أف 

فصوؿ الدراسية. كتؤكد حيدث التعلم، كمسح السبورة كترتيب ال
فعالية الثواب لًتقية دكافع الطلبة  54أيضا رسالة )ػتمد ىيكاؿ(

يف تعلم دركس اإلسالمية، الىت حصلت قيمتها على أف 
 االبتساـ، كاإلهباـ كالتصفيق فعاؿ لًتقية دكافع الطلبة. 

                                                                                                                           

قسم تعليم دين االسالـ يف كلية الًتبية كالتعليم يف اصتامعة الرانَتم ) رسالة،
(ـ2027كومية بندا آتشيو اإلسالمية اضت

54 Muhammad Haikal,  Efektivitas Pemberian Reward Dalam 

Meningkatkan Motivasi Belajar Peserta Didik Pada Mata Pelajaran 

Pendidikan Agama Islam di SMK Al-Amiin Wani II, Skripsi, Tarbiyah 

dan Keguruan Universitas Islam Negeri (IAIN) Palu, 2018 M 
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إعطاء اعتدية، ككانت االستعدادات اليت قامت هبا الباحثة ك 
الكتابة )أقالـ الرصاص، كاظتمسحات، ىي شراء بعض أدكات 

كاظتربايات( كالكتب كالوجبات اطتفيفة كالوافَت أك اضتلول، مث 
ىدايا لتقدديها للطلبة. ىذه اعتدية سهلة  70أعدت الباحثة 

كرخيصة ألهنا غَت احتياج إىل النقود الكثَت. إف ىذه الثواب 
منا تعطي معٌت حسننا كنتائج إجيابية حبيث يكوف الطلبة دائ

متحفزين كمثابرين على تعلم اللغة العربية. كتؤكد أيضا رسالة 
تطبيق الثواب لًتقية دكافع تعلم الطالب يف  55)سرم كاىيوين(

مادة الفقهية، كحصلت استخداـ الثواب بشكل ىدية فعاؿ 
 لًتقية دكافع الطلبة. 

تكوف الباحثة ىي اظتعلمة أثناء البحث، كقد فامت الباحثة 
ب نفسها أثناء عملية التعلم غتموعة كاف أـ فرديا، بتقدًن الثوا

                                                             
تطبيق الثواب لترقية دوافع تعلم الطالب في مادة سرم كاىيوين،  55

جامعة )، رسالة، في المدرسة الثانوية الجوارين جامبي VIIIالفقهية الفصل 
 (ـ 2027اإلسالمية اضتكومية الرشتية سلطاف طاىا سيف الدين جاميب 



95 
 

 

كذلك لتحفيز الطلبة اآلخرين على اضتماسة كالشجاعة للوصوؿ 
على اعتدايا. كأظهرت نتائج من إعطاء الثواب أثناء عملية التعليم 

نتيجة جيدة حبيث أف إعطاء الثواب  1كالتعلم  يف الفصل الثامن 
 دكافع الطلبة لتعلم اللغة العربية. أثناء عملية التعليم كالتعلم يرقي

إجراء التعلم بإعطاء الثواب من الباحثة مبساعدة 
اظتالحظة، كالباحثة كاظتعلمة يف عملية التعلم لتحقيق أىداؼ 
التعلم اظتقصود. ككانت األشياء اظتلحوظة أثناء البحث ىي من 
أنشطة أكلية كأنشطة أساسية كأنشطة هنائية. كاظتالحظة تالحظ 

ة التعليم كالتعلم إلعطاء عالمة الصحيح يف قائمة اظتالحظة عملي
 7مقبوؿ،  2جيدة، ك 1أف اإلجابة جيدة جدا، ك 4حبيث 

 نقيص. 
كقد جرل ىذا البحث ظتدة ثالثة أياـ. كانت نتيجة 
التعلم يف اللقاء األكؿ ال تزاؿ نقيصة ألنو غَت تطبيق إعطاء 

اللقاء الثاين حصل تنفيذ الثواب أثناء عملية التعليم كالتعلم، كيف 
التعلم على جيدة ألنو تطبيق إعطاء الثواب أثناء عملية التعليم 
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كالتعلم لفظيا كجعل بعض الطلبة سعداء بالثناء كالتصفيق، كيف 
اللقاء الثالث، تطبيق إعطاء الثواب أثناء عملية التعليم كالتعلم 

ا كديكن رؤيتها من نتائج  تقييم غَت اللفظية حصل على جيدة جدن
اظتالحظة. لذلك تشَت نتائج البحث إىل أف إعطاء الثواب أثناء 
عملية التعليم كالتعلم لو تأثَت إجيايب على الدكافع لتعلم اللغة 

(. أنشطة تعلم الطلبة ترقية لوجود 1العربية يف الفصل الثامن )
دكافع التعلم. حيث أف الثواب ىي شكل من أشكاؿ الدكافع 

اظتعلموف للطلبة لدعم ؾتاح أنشطة الطلبة  اطتارجية الذم تقدمو
يف التعلم. كتكوف الدكافع فعالة لًتقية أنشطة الطلبة يف تعلم اللغة 

 العربية. 
لكن إعطاء الثواب لو تأثَت سليب فيجعل الطلبة نشطُت 
عند إعطائهم الثواب فحسب. ىذا كفقا يل رأم ننغسيو 

اب أك العقاب ( أف الطريقة يف التعليم بإعطاء الثو 2005:20)
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اظتخصصة الستجابة الطلبة بسبب أفعاعتم، كلديها ىدؼ تريد 
  56تغيَت سلوؾ الطلبة كحتفيزىم كتشجيعهم لتحسُت نتائج التعلم.

الدكافع ىي اإلرادة القوية للطلبة عند الدراسة، فإعطاء 
الثواب للطلبة من ترقية الدكافع للدراسة كسيكوف متحمسُت يف 

( أنو عندما يكوف الطلبة 2072:797حبسب رتارة )الفصل. ك 
عتم دكافع كبَت بالتعلم فيسهلوف لفهم الدرس، كإذا كانت دكافع 

  57الطلبة صغَتة بالتعلم فيصعبوف لفهم الدرس.
من نتائج حتليل الباحثة يف ىذ البحث اليت إعطاء الثواب 
فعاال لًتقية دكافع الطلبة يف تعلم اللغة العربية. لكن إعطاء 

لفظي أكثر فعاال لًتقية دكافع الطلبة، بسبب يبدك أنو  الثواب غَت
 يرضي رغبات الطلبة أكثر من غَتىم. 

                                                             
56 Ida Yanti, Bachtiar Syamsuddin, Amri Rahman, Pengaruh 

Pemberian Reward dan Punishment Terhadap Minat Belajar Bahasa 

Arab pada Siswa Kelas XI Sma Negeri 5 Barru, Thesis, Universitas 

Negeri Makassar, 2019, hlm.07 
57 Ida Yanti, Pengaruh Pemberian Reward,... , hlm.07 
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 تحقيق الفرضين -د
لقد ذكرت الباحثة الفرضُت ىذا البحث يف الفصل األكؿ، 

 مها:
(: إف إعطاء الثواب يكوف فعاؿ Ha( الفرض البديلي )7

لًتقية دكافع الطلبة يف تعلم  اللغة 
 العربية

إف إعطاء الثواب ال يكوف فعاؿ  (:Hoفرض الصفرل )( ال2
لًتقية دكافع الطلبة يف تعلم اللغة 

 العربية.
كبعد قياـ الباحثة بتحليل اظتالحظة اظتباشرة تظهر أف  

%  كالطلبة عند 82أنشطة اظتعلمة حصلت على دراجة 
الثواب لًتقية دكافع الطلبة يف تعليم اللغة العربية استخداـ 

%  كىذا يدؿ على أف الفرض البديل 77اجة حصلت على در 
أك الصفرم مقبوؿ كالفرض البديل أك الصفرم مردكد. فتدؿ على 

الثواب لًتقية دكافع استخداـ أف أنشطة اظتدرسة كالطلبة عند 
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الطلبة يف تعليم اللغة العربية تؤثر يف ترقية قدرة الطلبة على تعليم 
   اللغة العربية. 
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 مسالفصل الخا
 الخاتمة

 نتائج البحت  -أ
الثواب استخداـ لقد قامت الباحثة بالبحث التجرييب 

لًتقية دكافع الطلبة يف تعلم اللغة العربية يف اظتدرسة الثانوية 
أتشيو الوسطى، فاآلف حيسن بالباحثة أف تقدـ نتائج  7اضتكومية 

البحث كاالقًتاحات ختاما عتذه الرسالة. فحصلت نتائج البحث  
 يلي: كما 

ف إعطاء الثواب فعاؿ لًتقية دكافع الطلبة لتعلم اللغة إ
(. ك ىذا 1يف الفصل الثامن ) MTsN 1 Aceh Tengahالعربية يف 

دليل من نتائج إف أنشطة الطلبة قبل استخداـ الثواب كبعد 
استخداـ الثواب لفظي  كغَت لفظي. أف القيمة اضتصولة ظتالحظة 

%، ىف اللقاء الثاىن 47كىل ىي اظتباشرة الطلبة يف اللقاء األ
% كاللقاء الثالث اضتصولة 69اضتصولة ظتالحظة اظتباشرة ىي 

%، حصلت على درجة جيد كزيادة 77ظتالحظة اظتباشرة ىي 



111 
 

 

مقبوؿ كالفرض  (Ha) النتائج.  فتشَت إىل أف الفرض البديل
 مردكد.  (Ho)الصفر 

 المقترحات -ب
باحثة اظتقًتحات كما اعتمادا على الظواىر السابقة تقدـ ال

 يلي:
( ينبغي للمدرس أف يستخدـ الثواب عند تعلم اللغة 7

العربية ألنو أثر شديد لًتقية رغبة كدكافع الطلبة 
 كقدرهتم على اللغة العربية.

 ( ينبغي للطلبة بأف يستمركا تعليم اللغة العربية 2
( ترجو الباحثة من القارئُت أف يصححوا نقصاف ىذه 1

س أف تكوف الرسالة مفيدة للباحثة الرسالة. كع
 كللقارئُت.
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 المراجع
  المراجع العربية

. الربط بين دوافع الطالب مع قدرتهم على 2020أشتاريندا. 
، )بندا  MTsN 2 Aceh Besarمهالرة الكالم في 

  أتشيو، جامعة الرانَتم(
تعليم الجملة الفعلية واَّلسمية باستخدام . 2020 أكمل.

)دراسة  concept mappingالمفاهيم/  أسلوب خرائط 
)بندا  ،(MTSs Lam Ujong Aceh Besarتجريبية ب 

 أتشيو، جامعة الرانَتم(
بالقصة  Time Token تطبيق أسلوب.  2020الفية الرحم. 

لترقية مهارة الكالم )دراسة تجريبية بمعهد دار 
  ، )بند أتشيو، جامعة الرانَتم(Aceh Besarالزاهدين 

الدافع في تعلم اللغة ىسَتجير، جعفرنسوتيوف،  رزتة حيايت
 . العربية

Thariqah Ilmiyah; Jurnal Ilmu-Ilmu Kependidikan 

Dan Bahasa Arab" 
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.  فعالية استخدام نموذج 2079سابرينا دكم ىيلدايانيت. 
Time Token Arend  لترقية مهارة الكالم لفصل

ر العلوم الحادي عشرة بالمدرسة العالية اإلسالمية دا
)سورابايا، جامعة سوناف أمبيل  وارو سيداهرجا،

 اإلسالمية اضتكومية سورابايا(
تطبيق الثواب لترقية دوافع تعلم ـ (  2027سرم كاىيوين، )

في المدرسة  VIIIالطالب في مادة الفقهية الفصل 
، جامعة اإلسالمية اضتكومية الثانوية الجوارين جامبي

  دين جاميب.الرشتية سلطاف طاىا سيف ال
العالقة بين نمط التعلم البصري .  2079ػتمد إعتاـ. 

والسمعي والحركي ونتيجة التعلم في مهارة الكالم 
بمدرسة ثنائية اللغة الثانوية اإلسالمية باتو 

،)ماالنج، جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية ماَّلنج
 اضتكومية(

   Arabia، ) هامهارة الكالم وتعليم. 2071ػتمد إيفاف ألفياف.

Vol.5 No.1 Januari – Juni 2013 ) 
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في   Talking Stickفعالية أسلوب . 2020مقاما ػتمودا.  
ترقية استيعاب المفردات بمدرسة الهدايات المتوسطة 

، ) ماالنج، جامعة اإلسالمية كرنيع فساواران َّلمفنج
 موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اضتكومية( 

محاوَّلت المدرس لترقية دوافع الطلبة ( ـ2078موليا رزتة، )
بكلية الًتبية كتأىيل اظتعلمُت يف  ،في تعليم اللغة العربية

 اصتامعة الرانَتم اإلسالمية اضتكومية بندا آتشية 
تطبيق الثواب و العقاب لترقية ـ (" 2027نبيلة مولياندا )

دوافع تعلم دروس دين اَّلسالم الطلبة في المدرسة 
"، قسم لوبوك إنغين جايا بآتشيه كبيرة 5الثانوية عليا 

تعليم دين االسالـ يف كلية الًتبية كالتعليم يف اصتامعة 
 الرانَتم اإلسالمية اضتكومية بندا آتشية 

الثواب والعقاب في . 2074-2075ؾتاح قصَت كاكيم.  
األسرة ورياض األطفال وتأثيرهما في التفاعل 

 مشق(، ) سوريا، جامعة داَّلجتماعي لألطفال
 ، نور اهلل كورت، مَتاف أزتد أبو اعتيجاء، ػتمد سامل العتـو

اللغة العربية )نشأتها ومكانتها في اإلسالم،  (2015)
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LEMBAR OBSERVASI GURU PADA EFEKTIVITAS 

REWARD DALAM MENINGKATKAN MOTIVASI 

SISWA DALAM BELAJAR BAHASA ARAB 

(Sebelum Pemberian Reward)  

Sekolah  : MTsN 1 Aceh Tengah  

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Nama Observer : 

A. Petunjuk Penilaian  

1. Penilaian dilakukan dengan cara memberikan tanda (X)  

atau melingakri aspek yang dinilai pada kolom yang telah 

disediakan 

2. Diharapkan untuk memberikan kritik, saran atau masukan 

pada kolom yang telah disediakan. 

N

o 

Aspek  Yang 

Diamati 
Penilaian Ket. 

1 

Kemampuan 

membuka 

pelajaran bahasa 

arab ( 

mengucapkan 

salam, menyapa 

siswa,absensi, 

menertibkan 

siswa ) 

 

1 = Kurang, apabila kemampuan guru 

dalam membuka pelajaran tidak 

maksimal  

2 = Cukup, apabila kemampuan guru 

dalam membuka pelajaran cukup 

maksimal  

3 = Baik, apabila kemampuan guru 

dalam membuka pelajaran maksimal  

4 = Sangat baik, apabila kemampuan 

guru dalam membuka pelajaran sangat 

maksimal 

 

2 

 

Kemampuan guru 

dalam menarik 

perhatian siswa 

dalam belajar 

bahasa arab 

 

1 = Kurang, apabila guru tidak mampu 

menarik perhatian siswa untuk fokus 

pada pembelajaran   

2 = Cukup, apabila guru cukup 

mampu menarik perhatian siswa untuk 

fokus pada pembelajaran  

3 = Baik, apabila guru mampu menarik 

 



 

perhatian siswa untuk fokus pada 

pembelajaran  

4 = Sangat baik, apabila guru sangat 

mampu menarik perhatian siswa untuk 

fokus pada pembelajaran 

3 

Kemampuan guru 

dalam membantu 

siswa yang 

mengalami 

kesulitan dalam 

pembelajaran 

bahasa arab 

1 = Kurang, apabila guru tidak mampu 

membantu siswa yang kesulitan dalam 

memahami pembelajaran   

2 = Cukup, apabila guru cukup 

mampu membantu siswa yang 

kesulitan dalam memahami 

pembelajaran  

3 = Baik, apabila guru sering 

membantu siswa yang kesulitan dalam 

memahami pembelajaran 

4 = Sangat baik, apabila guru selalu 

membantu siswa yang kesulitan dalam 

memahami pembelajaran 

 

4 

Kemampuan guru 

dalam memberi 

motivasi / 

penguatan 

1 = Kurang, apabila guru tidak mampu 

membangkitkan semangat siswa dalam 

belajar  

2 = Cukup, apabila guru cukup 

mampu membangkitkan semangat 

siswa dalam belajar  

3 = Baik, apabila guru mampu 

membangkitkan semangat siswa dalam 

belajar  

4 = Sangat baik, apabila guru selalu 

membangkitkan semangat siswa dalam 

belajar 

 

5 

Kemampuan guru 

dalam 

mengkondisikan 

kelas 

1 = Kurang, apabila guru tidak mampu 

mengontrol siswa di dalam kelas  

2 = Cukup, apalagi guru cukup 

mampu mengontrol siswa di dalam 

kelas  

3 = Baik, apabila guru mampu 

mengontrol siswa di dalam kelas  

4 = Sangat baik, apabila guru selalu 

mampu mengontrol siswa di dalam 

kelas 

 



 
 

 

 

6 

Kemampuan guru 

mengelola waktu 

secara efektif 

1 = Kurang, apabila kemampuan guru 

dalam mengatur waktu tidak optimal 

dalam pembelajaran 

2 = Cukup, apabila kemampuan guru 

dalam mengatur waktu cukup optimal 

dalam pembelajaran 

3 = Baik, apabila guru mampu 

mengoptimalkan waktu dalam 

pembelajaran  

4 = Sangat baik, apabila guru sangat 

mampu mengoptimalkan waktu dalam 

pembelajaran 

 

7 

Kemampuan guru 

dalam mengakhiri 

pembelajaran 

bahasa arab 

1 = Kurang, apabila kemampuan guru 

dalam mengakhiri pembelajaran tidak 

terstruktur  

2 = Cukup, apabila kemampuan guru 

dalam mengakhiri pembelajaran cukup  

terstruktur 

3 = Baik, apabila kemampuan guru 

dalam mengakhiri pembelajaran 

terstruktur dengan baik  

4 = Sangat baik, apabila kemampuan 

guru dalam mengakhiri pembelajaran 

sangat terstruktur 

 

Jumlah  

  

B. Kritik dan Saran  

.................................................................................................

................................... 

.................................................................................................

................................... 
 

 

  



 

LEMBAR OBSERVASI GURU PADA EFEKTIVITAS 

REWARD DALAM MENINGKATKAN MOTIVASI 

SISWA DALAM BELAJAR BAHASA ARAB 

 (Sesudah Pemberian Reward) 

Sekolah  : MTsN 1 Aceh Tengah  

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Nama Observer : 

A. Petunjuk Penilaian  

1. Penilaian dilakukan dengan cara memberikan tanda (X) 

atau melingkari aspek yang dinilai pada kolom yang telah 

disediakan 

2. Diharapkan untuk memberikan kritik, saran atau masukan 

pada kolom yang telah disediakan. 

No 
Aspek  Yang 

Diamati 
Penilaian Ket 

1 Kemampuan 

membuka 

pelajaran bahasa 

arab 

(mengucapkan 

salam, menyapa 

siswa,absensi, 

menertibkan 

siswa ) 

 

1 =Kurang, apabila kemampuan guru 

dalam membuka pelajaran tidak 

maksimal 

2 = Cukup, apabila kemampuan guru 

dalam membuka pelajaran cukup 

maksimal 

3 = Baik, apabila kemampuan guru 

dalam membuka pelajaran maksimal 

4 = Sangat baik, apabila kemampuan 

guru dalam membuka pelajaran sangat 

maksimal 

 

2 Kemampuan 

guru dalam 

memberikan 

reward saat 

proses 

pembelajaran 

bahasa arab 

1 = Kurang, apabila guru tidak 

maksimal dalam memberikan reward 

kepada siswa sesuai dengan 

pencapaiannya 

2 = Cukup, apabila guru cukup 

maksimal dalam memberikan reward 

kepada siswa 

3 = Baik, apabila guru maksimal dalam 

memberikan reward kepada siswa, 

sesuai dengan pencapaiannya 

4 = Sangat baik, apabila guru selalu 

 



 

maksimal dalam memberikan reward 

kepada siswa, sesuai dengan 

pencapaiannya 

3  

 

Kemampuan 

guru dalam 

membantu siswa 

yang mengalami 

kesulitan dalam 

pembelajaran 

bahasa arab 

1 = Kurang, apabila guru tidak mampu 

membantu siswa yang kesulitan dalam 

memahami pembelajaran 

2 = Cukup, apabila guru cukup mampu 

membantu siswa yang kesulitan dalam 

memahami pembelajaran 

3 = Baik, apabila guru sering 

membantu siswa yang kesulitan dalam 

memahami pembelajaran 

4 = Sangat baik, apabila guru selalu 

membantu siswa yang kesulitan dalam 

memahami pembelajaran 

 

4 Kemampuan 

guru dalam 

memberi 

motivasi / 

penguatan 

1 = Kurang, apabila guru tidak mampu 

membangkitkan semangat siswa dalam 

belajar 

2 = Cukup, apabila guru cukup mampu 

membangkitkan semangat siswa dalam 

belajar 

3 = Baik, apabila guru mampu 

membangkitkan semangat siswa dalam 

belajar 

4 = Sangat baik, apabila guru selalu 

membangkitkan semangat siswa dalam 

belajar 

 

5 Kemampuan 

guru dalam 

mengkondisikan 

kelas 

1 = Kurang, apabila guru tidak mampu 

mengontrol siswa di dalam kelas 

2 = Cukup, apalagi guru cukup mampu 

mengontrol siswa di dalam kelas 

3 = Baik, apabila guru mampu 

mengontrol siswa di dalam kelas 

4 = Sangat baik, apabila guru selalu 

mampu mengontrol siswa di dalam 

kelas 

 

6 Kemampuan 

guru mengelola 

waktu secara 

efektif 

1 = Kurang, apabila kemampuan guru 

dalam mengatur waktu tidak optimal 

dalam pembelajaran 

2 = Cukup, apabila kemampuan guru 

 



 

 

dalam mengatur waktu cukup optimal 

dalam pembelajaran 

3 = Baik, apabila guru mampu 

mengoptimalkan waktu dalam 

pembelajaran 

4 = Sangat baik, apabila guru sangat 

mampu mengoptimalkan waktu dalam 

pembelajaran 

7 Kemampuan 

guru dalam 

mengakhiri 

pembelajaran 

bahasa arab 

1 = Kurang, apabila kemampuan guru 

dalam mengakhiri pembelajaran tidak 

terstruktur 

2 = Cukup, apabila kemampuan guru 

dalam mengakhiri pembelajaran cukup  

terstruktur 

3 = Baik, apabila kemampuan guru 

dalam mengakhiri pembelajaran 

terstruktur dengan baik 

4 = Sangat baik, apabila kemampuan 

guru dalam mengakhiri pembelajaran 

sangat terstruktur 

 

Jumlah  

 

B. Kritik dan Saran  

................................................................................................. 

................................................................................................. 
  



 

LEMBAR OBSERVASI SISWA PADA EFEKTIVITAS 

REWARD DALAM MENINGKATKAN MOTIVASI 

SISWA DALAM BELAJAR BAHASA ARAB 

 (Sebelum Pemberian Reward) 

A. Petunjuk Pengisian  

1. Penilaian dilakukan dengan cara memberikan tanda (√) 

pada kolom yang telah disediakan 

2. Isilah kolom nilai sesuai pedoman penilaian berikut.  

Pedoman penskoran dari setiap komponen  

 1 : Jika tidak ada siswa yang melakukan  

2 : Jika sebagian kecil siswa yang 

melakukan  

3 : Jika sebagian besar siswa yang 

melakukan  

4 : Jika semua siswa yang melakukan  

No 
Komponen 

penilaian 
Aspek yang diamati  

Skor 
Keteran

gan 
1 2 3 4 

1 

 

Hasrat dan 

keinginan 

berhasil   

a. Siswa menyiapkan buku 

pelajaran bahasa arab  

      

b. Siswa membaca doa 

sebelum belajar  bahasa 

arab 

    

c. Siswa bersedia maju 

kedepan kelas jika diminta 

oleh guru bahasa arab 

    

d. Siswa sering bertanya 

pada saat pembelajaran  

bahasa arab berlangsung  

    

e. Siswa bisa menjawab 

pertanyaan yang diberikan 

oleh guru   

    



 

 

f.  Siswa senang dan 

antusias untuk 

mendapatkan nilai 

tambahan 

2 

Dorongan 

dan 

kebutuhan 

dalam 

belajar   

a. Siswa mencatat materi 

pelajaran bahasa arab  

      

b. Siswa berani 

memberikan pendapatnya  

    

c. Siswa semangat saat 

belajar bahasa arab  

    

d. Siswa suka membantu 

teman yang kesulitan 

menjawab pertanyaan 

    

e. Siswa Fokus dengan 

penjelasan guru tentang 

materi  bahasa arab 

    

f. Siswa menyimak kalimat 

bahasa arab yang 

diucapkan oleh guru   

    

3 

Harapan 

dan cita-

cita masa 

depan   

a. Siswa sering  menjawab 

pertanyaan menggunakan 

bahasa arab  

      

b. Siswa berani bertanya 

jika tidak mengerti materi  

bahasa arab 

    

c. Siswa mempunyai 

hafalan kosakata bahasa 

arab yang banyak 

    

d. Siswa tidak mengantuk 

dikelas saat pembelajaran  

bahasa arab 

    

e. Siswa mau bekerja sama 

dalam kelompok  

    

f. Siswa tidak bercerita 

dengan teman sebangku  

    

4 

Pengharga

an dalam 

belajar  

a. Siswa tetap ingin belajar  

bahasa arab walaupun 

tidak diberikan nilai 

tambahan   

      



 

 

b. Siswa senang 

mendapatkan nilai tinggi 

dalam belajar  bahasa arab 

    

c. Siswa senang jika diberi 

kesempatan untuk 

membaca teks bahasa arab  

    

d. Siswa senang jika 

diminta untuk memimpin 

kelas saat pembelajaran  

bahasa arab 

    

e. Siswa senang 

mendapatkan perhatian 

lebih dari guru bahasa arab 

    

f. Siswa selalu 

mendengarkan arahan guru  

bahasa arab   

    

g. Siswa suka menerima 

tantangan dari guru  

bahasa arab untuk 

menambah nilai   

    

5 

Kegiatan 

yang 

menarik 

dalam 

belajar  

a. Siswa mengerjakan 

semua tugas  bahasa arab 

yang diberikan  

      

b. Siswa mengumpulkan 

tugas  bahasa arab tepat 

waktu  

    

c. Siswa suka bekerjasama 

dengan teman sebangku  

    

d. Siswa tidak menyontek 

tugas bahasa arab dengan 

teman  

    

e. Siswa senang jika guru  

bahasa arab mengadakan 

quiz   

    

f. Siswa suka belajar 

kelompok pada 

pembelajaran  bahasa arab 

    

g. Siswa senang 

melakukan percakapan 

bahasa arab didepan kelas   

    



 

 

 

  

h. Siswa senang jika guru 

mengadakan game dikelas   

    

6 

Lingkunga

n belajar 

yang 

kondusif  

a. Siswa duduk rapi selama 

pembelajaran bahasa arab 

     

b. Siswa tidak ribut selama 

pembelajaran bahasa arab 

    

c. Siswa tidak bermain 

main selama pembelajaran 

bahasa arab   

    

d. Siswa masuk ke kelas 

tepat waktu di jam 

pelajaran  bahasa arab 

    

e. Siswa tidak sering 

meminta izin keluar kelas  

di jam pelajaran  bahasa 

arab 

    

f. Siswa selalu 

membersihkan sampah 

kelas sebelum 

pembelajaran bahasa arab 

dimulai 

    

g.  Siswa selalu menegur 

teman yang ribut dikelas 

    

g. Siswa sering mengajak 

teman berbicara bahasa 

arab di luar kelas   

    

Jumlah  



 

LEMBAR OBSERVASI SISWA PADA EFEKTIVITAS 

REWARD DALAM MENINGKATKAN MOTIVASI 

SISWA DALAM BELAJAR BAHASA ARAB 

 (Sesudah Pemberian Reward) 

A. Petunjuk Pengisian  

1. Penilaian dilakukan dengan cara memberikan tanda (√) 

pada kolom yang telah disediakan 

2. Isilah kolom nilai sesuai pedoman penilaian berikut.  

Pedoman penskoran dari setiap komponen  

1 : Jika tidak ada siswa yang melakukan 

2 : Jika sebagian kecil siswa yang melakukan 

3 : Jika sebagian besar siswa yang melakukan 

4 : Jika semua siswa yang melakukan 

No 
Komponen 

penilaian 
Aspek yang diamati  

Skor Keteranga

n 
1 2 3 4 

1 

 

Hasrat dan 
keinginan 

berhasil   

a. Siswa menyiapkan buku 

pelajaran bahasa arab  

      

b. Siswa membaca doa 

sebelum belajar  bahasa 
arab 

    

c. Siswa bersedia maju 
kedepan kelas jika diminta 

oleh guru bahasa arab 

    

d. Siswa sering bertanya 

pada saat pembelajaran  

bahasa arab berlangsung  

    

e. Siswa bisa menjawab 

pertanyaan yang diberikan 

oleh guru   

    

f.  Siswa senang dan 

antusias untuk mendapatkan 

nilai tambahan 

2 
Dorongan 

dan 

a. Siswa mencatat materi 

pelajaran bahasa arab  

      



 

kebutuhan 

dalam 
belajar   

b. Siswa berani memberikan 

pendapatnya  

    

c. Siswa semangat saat 

belajar bahasa arab  

    

d. Siswa suka membantu 

teman yang kesulitan 
menjawab pertanyaan 

    

e. Siswa Fokus dengan 
penjelasan guru tentang 

materi  bahasa arab 

    

f. Siswa menyimak kalimat 

bahasa arab yang diucapkan 

oleh guru   

    

3 

Harapan dan 

cita-cita 
masa depan   

a. Siswa sering  menjawab 

pertanyaan menggunakan 
bahasa arab  

      

b. Siswa berani bertanya 
jika tidak mengerti materi  

bahasa arab 

    

c. Siswa mempunyai 

hafalan kosakata bahasa 

arab yang banyak 

    

d. Siswa tidak mengantuk 

dikelas saat pembelajaran  

bahasa arab 

    

e. Siswa mau bekerja sama 

dalam kelompok  

    

f. Siswa tidak bercerita 

dengan teman sebangku  

    

4 

Penghargaa

n dalam 
belajar  

a. Siswa tetap ingin belajar  

bahasa arab walaupun tidak 

diberikan nilai tambahan   

      

b. Siswa senang 

mendapatkan nilai tinggi 

dalam belajar  bahasa arab 

    

c. Siswa senang jika diberi 

kesempatan untuk membaca 
teks bahasa arab  

    

d. Siswa senang jika 
diminta untuk memimpin 

kelas saat pembelajaran  

bahasa arab 

    



 

 

e. Siswa senang 

mendapatkan perhatian 
lebih dari guru bahasa arab 

    

f. Siswa selalu 

mendengarkan arahan guru  

bahasa arab   

    

g. Siswa suka menerima 

tantangan dari guru  bahasa 

arab untuk menambah nilai   

    

5 

Kegiatan 

yang 

menarik 

dalam 

belajar  

a. Siswa mengerjakan 

semua tugas  bahasa arab 

yang diberikan  

      

b. Siswa mengumpulkan 

tugas  bahasa arab tepat 
waktu  

    

c. Siswa suka bekerjasama 
dengan teman sebangku  

    

d. Siswa tidak menyontek 
tugas bahasa arab dengan 

teman  

    

e. Siswa senang jika guru  

bahasa arab mengadakan 

quiz   

    

f. Siswa suka belajar 

kelompok pada 

pembelajaran  bahasa arab 

    

g. Siswa senang melakukan 

percakapan bahasa arab 
didepan kelas   

    

h. Siswa senang jika guru 
mengadakan game dikelas   

    

6 

Lingkungan 

belajar yang 

kondusif  

a. Siswa duduk rapi selama 
pembelajaran bahasa arab 

     

b. Siswa tidak ribut selama 
pembelajaran bahasa arab 

    

c. Siswa tidak bermain main 
selama pembelajaran bahasa 

arab   

    

d. Siswa masuk ke kelas 

tepat waktu di jam pelajaran  

bahasa arab 

    

e. Siswa tidak sering 

meminta izin keluar kelas  

di jam pelajaran  bahasa 

    



 

 

 

 
 

arab 

f. Siswa selalu 

membersihkan sampah 

kelas sebelum pembelajaran 

bahasa arab dimulai 

    

g.  Siswa selalu menegur 

teman yang ribut dikelas 

    

g. Siswa sering mengajak 

teman berbicara bahasa arab 
di luar kelas   

    

7 
Pemberian 

reward 

a. Siswa senang 
mendapatkan hadiah seperti 

alat tulis dan barang lainnya   

     

b. Siswa senang 

mendapatkan tepukan 

tangan  

    

c. Siswa senang 

mendapatkan nilai 100 

dalam pembelajaran bahasa 

arab  

    

d. Siswa senang 
mendapatkan pujian yang 

baik seperti “ kamu hebat, 

pintar, betul sekali” 

    

e. Siswa senang 

mendapatkan motivasi 

belajar bahasa arab dari 
guru  

    

f. Siswa senang 
mendapatkan simbol 

keberhasilan seperti 

bintang, lingkaran dll   

    

Jumlah 
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