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 استهالل

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

َزْلَناُه قـُْرآاًن َعَربِيًّا َلَعلاُكْم تـَْعِقُلْوَن )  (0ِإانا أَنـْ

 0سورة يوسف آية 

 )صدق هللا العظيم(

 

 

 قال أمري ادلؤمنني عمر بن اخلطاب هنع هللا يضر:

 ِاْحِرُصْوا َعَلى تـََعلُِّم اللَُّغِة اْلَعَربِياِة َفِإنـاَها ُجْزٌء ِمْن ِديِْنُكمْ 
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 كل اغبمد هلل عز كجل  

إىل نفسي اليت قد حاكلت بكل اعبهد كأغلبت الكسل يف إسباـ ىذه 
 الرسالة، أنت عجيبة كفبتازة

مذكر البكالريوس كإىل سبب كجودم يف ىذه الدنيا أيب اؼبكـر احملبوب 
حفظها هللا يف سبلمة زبيدة البكالريوس رضبو هللا كأمي اؼبكرمة احملبوبة 

الدين كالدنيا كاآلخرة اللذين قد ربياين تربية حسنة ابلرضبة منذ الصغر، 
 جزامها اعبنة.

كضبي كضبايت الذين قد شجعوين تشجيعا عليا إىل أويس قرين كإىل زكجي 
 جزاىم هللا أحسن اعبزاء يف الدنيا كاآلخرةإسباـ كتابة ىذه الرسالة 

يف جامعة الرانَتم اإلسبلمية اغبكومية حفظهم هللا  مجيع ادلعلمنيكإىل 
الذين قد علموين أنواع العلـو النافعة كاؼبفيدة كأرشدكين إرشادا نبيبل ابرؾ 

 هللا ؽبم كجزاىم هللا خَت اعبزاء

التاسع كأقوؿ  فصلالكالطلبة يف   MTsN 3 Banda Aceh بػ ادلعلمنيكإىل 
 يف ىذه الرسالة لكم شكرا كثَتا على مساعدتكم يف نيل البياانت

يف جامعة الرانَتم اإلسبلمية اغبكومية الذين قد  مجيع زمالئيكإىل 
 شجعوين لكتابة ىذه الرسالة حفظهم هللا كلعل هللا أف يسهل كل أمورىم 
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 شكر وتقدمي

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

شرؼ العربية كعظمها، كقيد ؽبا حفظة كخزنة من خواص الناس  الذماغبمد هلل 
اؼببُت، كأشهد  ق، أشهد أف ال إلو إال هللا اؼبلك اغبىم علماؤىا، ككرمها كخلدت كتبها

على نعم كثَتة . ربمد الباحثة سبحانو عز كجل رسلو رضبة للعاؼبُتأ دمحما عبده كرسولو أف
 أتثَتكتشكره شكرا على إؽبامو بنور الفهم كاإلرشاد إلسباـ ىذه الرسالة ربت اؼبوضوع "

 MTsN 3 Banda يف تعلم اللغة العربية بػ ةطلبال ًتقية شجاعةمدخل الذكاء العاطفي ل

Aceh كالصبلة كالسبلـ على حبيب الرضبن سيدان دمحم كعلى آلو كأصحابو أصبعُت كمن .
 دايتو كإحسانو إىل يـو الدين. تبعو هب

كتشكر الباحثة اؼبشرفُت الفاضلُت الدكتور خبارم مسلم اؼباجستَت كفضيلة 
يف كتابة ىذه الرسالة إلسباـ مادة من اؼبواد الدراسية  اجستَت على حُت إشرافهما للباحثةاؼب

يف زبصص قسم تعليم  (s.pd)اؼبقررة على الطلبة للحصوؿ على شهادة اعبامعة األكىل 
اللغة العربية بكلية الًتبية كأتىيل اؼبعلمُت. سهل هللا أمورمها كجزامها هللا خَت اعبزاء 

كابرؾ يف عمرمها، أبهنما قد أعطيا أكقاهتما  يف سبلمة الدين كالدنيا كاآلخرةكحفظهما هللا 
ر الباحثة أيضا إلشراؼ كتابة ىذه الرسالة إشرافا اتما من البداية حىت النهاية. كتشك

مدير اعبامعة كعميد كلية الًتبية كأتىيل اؼبعلمُت كرئيس قسم تعليم اللغة العربية كصبيع 
إرشادا نبيبل  ىاالعلـو النافعة كاؼبفيدة كأرشدك أنواع  ىاالذين قد علمو أعضائو كاؼبعلمُت 

لذين قد . كتشكر الباحثة أيضا موظفي اؼبكتبة اابرؾ هللا ؽبم كجزاىم هللا خَت اعبزاء
 .ساعدكىا يف إعارة الكتب احملتاجة إىل إسباـ ىذه الرسالة

منذ  كال تنسى الباحثة للوالدين اؼبكرمُت احملبوبُت اللذين قد ربياىا تربية حسنة
تشجيعا عليا إىل إسباـ كتابة  كضباىا كضباهتا الذين قد شجعوىا كإىل زكجها، الصغر جزامها اعبنة

كللصديقات احملبوابت البلئي قد  ،ىذه الرسالة جزاىم هللا أحسن اعبزاء يف الدنيا كاآلخرة
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ساعدهنا بتقدمي بعض أفكارىن اؼبفيدة كشجعنها تشجيعا عليا إىل إسباـ كتابة ىذه 
 الرسالة جزاىن هللا أحسن اعبزاء يف الدنيا كاآلخرة.

ة من القارئُت االقًتاحات إلكماؿ كتابة ىذه الرسالة لتكوف كأخَتا ترجو الباحث
 الرسالة مفيدة للباحثة كقارئيها.

 2127 نوفمبَت 74 بندا أتشيو،
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بػ  بتعلم اللغة العربية طلبةال شجاعة ًتقيةالذكاء العاطفي ل مدخل أتثَت:  عنواف البحث
MTsN 3 Banda Aceh 

 زيرينا أكىل:  االسم الكامل

 771212771:  رقم القيد

مهم  دكرلو ، كلكن الذكاء العاطفي فحسب العقلي يتحدد من الذكاءليس  يف التعلم
أف العاطفي أمهية الذكاء ك  ،ال ديكن للعقل أف يعمل بدكف الذكاء العاطفي لذلك. أيضا

كأىداؼ   .ممثبتا يف أذىاهنعل التعلم أكثر فائدة ك جيك  إفهاـ الطلبةيف  اؼبدرس يساعد
لًتقية ه أتثَت ك سلوؾ الطلبة علىالذكاء العاطفي مدخل  أتثَت تعرؼكتابة ىذه الرسالة ل

منهج البحث ىو منهج ذبجرييب ابلتصميم . ك العربية اللغة تعلم طلبة يف شجاعة
كؾبتمع البحث ىو صبيع . One Shot Case Studyالتمهيدية. كتستخدـ الباحثة تصميم 

يف  ةالطلب يىطالبا. كالعينة ؽبذا البحث  283كعددىم  MTsN 3 Banda Acehبػ الطلبة 
الطلبة عند  سلوؾإف . كأما نتائج البحث احملصولة اطالب 36 ىمكعدد فصل التاسعال

 كذلك أنشطةك  تعلم اللغة العربيةعند  لو أثر جيد جدا الذكاء العاطفي دبدخل التعلم
حبيث حصلت على درجة  طلبةال شجاعة ًتقيةل تؤثرالذكاء العاطفي  دبدخل اؼبدرسة

% كالنتيجة احملصولة ؼببلحظة 97،5 لنتيجة احملصولة ؼببلحظة سلوؾ الطلبة ىي اب زاتفب
لًتقية  مدخل الذكاء العاطفي أتثَتإف  ستبانةلبل  كالنتيجة .%97،5أنشطة اؼبدرسة ىي

، إعطاء رأيهميف تقدمي األسئلة للمدرسة ك  العناصر اؼبتنوعة كىي طلبة يفلاشجاعة 
حبث عما ، ك تقدـ أماـ الفصل إلجابة من أسئلة يف السبورة، ك اإلجابة من أسئلة اؼبدرسةك 

ضباسة الطلبة صدقائهم للدراسة معا يف اجملموعة، ك دعوة أ، ك يتعلق ابؼبادة اليت سيدرسوهنا
الطلبة جبميع الواجبات اليت تطرحها  إقامة، ك لشراء الكتب اؼبتعلقة ابؼبادة اؼبدركسة

 .صعبةكلو اؼبدرسة 
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Dalam belajar, bukan hanya membutukan kecerdasan intelektual akan tetapi 

kecaerdasan emosional juga ikut berperan penting, oleh karena itu, tidak mungkin 

kecerdasan intelektual bekerja tanpa kecerdasan emosional. Pentingnya 

kecerdasan emosional itu dapat memudahkan guru dalam memahamkan siswa dan 

menjadikan pembelajaran itu melekat di pikiran siswa. Adapun tujuan penelitian 

ini adalah untuk mengetahui pengaruh pendekatan kecerdasan emosional terhadap 

sikap dan keberanian siswa dalam belajar bahasa arab. Penelitian ini merupakan 

penelitian eksperimen dengan desain one shot case study. Jumlah populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh siswa-siswi MTsN 3 Banda Aceh yang berjumlah 

283. Dan adapun sampelnya berjumlah 36 siswa-siswi kelas IX. Adapun hasil 

penelitian ini adalah bahwa pengaruh pendekatan kecerdasan emosional terhadap 

sikap siswa dalam belajar sangat bagus, begitu juga kegiatan guru dengan 

pendekatan tersebut sangat bagus, yang hasilnya mencapai 97,5%  untuk lembar 

sikap siswa dan 97.5% untuk lembar observasi kegiatan. Dan adapun hasil kedua 

bahwa pendekatan kecerdasan emosional mempengaruhi keberanian siswa selama 

proses belajar bahasa arab dalam berbagai hal, yaitu berani bertanya kepada guru, 

memberikan pendapat, menjawab soal dari guru, maju ke depan kelas untuk 

menjawab soal yang ada di papan tulis, mencari bahan materi yang akan 

dipelajari, mengajak teman untuk belajar kelompok, semangat siswa membeli 

buku yang berkaitan dengan materi, dan mengerjakan semua tugas yang diberikan 

guru walaupun soal tersebut susah. 
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ABSTRACT 

Title               : The Effect of Emotional Intelligence Approach To Increase 

Students' Courage in Learning Arabic 

Name  : Zairina Aula 

Student Number : 170202110 

 

In learning, not only requires intellectual intelligence but emotional intelligence 

also plays an important role, therefore, it is impossible for intellectual intelligence 

to work without emotional intelligence. The importance of emotional intelligence 

can make it easier for teachers to understand students and make learning 

embedded in students' minds. The purpose of this study was to determine the 

effect of the emotional intelligence approach on students' attitudes and courage in 

learning Arabic. This research is an experimental research with a one shot case 

study design. The total population in this study were all students of MTsN 3 

Banda Aceh, amounting to 283. And as for the sample, there were 36 students of 

class IX. The results of this study are that the influence of the emotional 

intelligence approach on student attitudes in learning is very good, as well as the 

activities of teachers with this approach are very good, the results reach 97.5% for 

student attitude sheets and 97.5% for activity observation sheets. And the second 

result is that the emotional intelligence approach affects students' courage during 

the Arabic learning process in various ways, namely daring to ask the teacher, 

giving opinions, answering questions from the teacher, coming to the front of the 

class to answer questions on the blackboard, looking for material. to be studied, 

invite friends to study in groups, encourage students to buy books related to the 

material, and do all the assignments given by the teacher even though the 

questions are difficult. 
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 الفصل األول

 أساسية البحث

 مشكلة البحث - أ
 كضبط اآلخرين كمشاعر مشاعران على التعرؼ على القدرة وى العاطفي الذكاء

 على كالقدرة  اإلحباط، مواجهة يف كالبقاء الذات ربفيز على كالقدرة ةكاغبماس النفس
 كاغبفاظ اؼبزاجية اغبالة اؼبتعة، تنظيم يف اؼببالغة كليس كالعواطف، االنفعاالت يف التحكم

 قدر العبلقات على كاغبفاظ كالتعاطف التفكَت على القدرة شل من التوتر عبء على
 كبيئتهم. أنفسهم كقيادة النزاعات حل على كالقدرة اإلمكاف

 التعلم، عملية يف. اغبياة يف كسلوكو الشخص مواقف على العاطفي الذكاء سيؤثر
 يف التحكم على قادرنا الطالب كاف إذا. العاطفي بذكائو كبَت أثر الطالب تأثَتسي

 تدريسو. يتم الذم الدرس على سَتكز لذلك احمليطة، البيئة من ينزعج فلن نفسو،
 يف اؼبسح على بناء. الطلبة ربصيل على العاطفي الذكاء يؤثر أف ديكن لذلك،

 ال. األمثل من أقل عاطفي ذكاء الطلبة لدل كاف البحث، إجراء قبل اؼببلحظة كقت
 مع التعاطف عدـ إىل الطلبة دييل اؼبراىقة، مرحلة يف ألنو مستقرين غَت الطلبة يزاؿ

 اؼبشاعر. تنظيم يف صعوبة كجيدكف ،أاننيُت يكونوا أف إىل كدييلوف ،اآلخرين
التعليم ( عناصر داخلية يف عملية 7يتفق علماء النفس يف التعلم على أف ىناؾ )

( 2)ك ،كىي اؼبواىب كاالىتمامات كاالستعداد كالتجارب السابقة لدل اؼبتعلم، كالتعلم
 7.خارجية كىي بيئة اؼبعلم كالكتب اؼبدرسية كما إىل ذلك عناصر

                                                             
1
 Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat, 2004), 

hlm. 9-10. 
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من اؼباضي كحىت اآلف، ال تزاؿ اللغة العربية تعترب مادة صعبة كفبلة، فالكثَت من 
كلكنهم يشعركف ابالستياء كاػبوؼ من تعلم اللغة  األطفاؿ ال يهتموف هبا على اإلطبلؽ

 .العربية، إذا ظبح ؽبم بذلك فإف ذلك سيعيق تطور معرفتهم، خاصة يف تعلم اللغة العربية
ىذا الشعور ابػبوؼ سيحفز العقل العاطفي، كاػبوؼ الذم ينشأ سَتكز االنتباه 

لم اللغة العربية. ؤدم على مشاكل تع الطلبةعلى التهديد الذم يتم مواجهتو حىت يركز 
على نسياف اؼبواد قيد الدراسة بسهولة. لذا فإف  الطلبةالشعور ابػبوؼ أيضنا إىل حث 

 اػبوؼ من اللغة العربية يلعب دكرنا مهمنا ابلنسبة لشخص ما يف ذبنب تعلم اللغة العربية.
Daniel Goleman مؤلف "emotional intelligence"  نقل ربليلو أف الذكاء

 .العاطفي مهم جدنا يف ربديد قباح اؼبرء
Maurice J. Elias dkk   يف كتاهبم بعنواف " طرؽ فعالة لصقل الذكاء العاطفي

إف   قاؿ لدل األطفاؿ،  نقاط القوة تتطلب من اآلابء )اؼبعلمُت( الًتكيز على للشباب"
 2األبوة كاألمومة ابإلضافة إىل منحهم اؼبهارات اليت حيتاجوهنا يف حياهتم.

ا ؽبم، فإف حب الوالدين كعاطفتهم )اؼبعلمُت( سيعززاف قباح األطفاؿ كيعطوف كفق
كبَت بتصوراهتم حوؿ   أثر تأثَتمعٌت أكرب ألفعاؽبم ألف فضوؿ األطفاؿ حوؿ أنفسهم ي

نفسهم. اغبب كاغبناف مها الركيزاتف األساسيتاف. الباحثُت شعور كالديهم )اؼبعلمُت( ذباه أ
 .كعلماء النفس

Dr. Daniel Goleman  يشرح  يف رقصة اؼبشاعر كاألفكار، توجو قوة العواطف
تعطيل ك كالعمل جنبنا إىل جنب مع األفكار العقبلنية، كتنشيط أ قراراتنا غبظة بلحظة

العقل نفسو. ديكنك القوؿ أف لدينا عقلُت كعقبلف كنوعُت من الذكاء عقبلين 

                                                             
2
 Dwiyono Iriyanto, Membangun Keluarga Cerdas Dunia Akhirat, (Yogyakarta: Aksara 

Indonesia, 2006), hlm. 79. 
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كعاطفي. كيف نشارؾ يف اغبياة )يف التعلم( يتحدد ليس فقط من خبلؿ معدؿ الذكاء، 
كلكن الذكاء العاطفي يلعب أيضنا دكرنا. ابلطبع ال ديكن للعقل أف يعمل يف ذركتو بدكف 

 3الذكاء العاطفي".
التوازف العاطفي )الذكاء العاطفي(، كاالىتماـ ابلعواطف ديكن أف يساعدان أمهية 

 ا.يف تسريع التعلم. ديكن أف يؤدم فهم اؼبشاعر أيضنا إىل جعل التعلم أكثر فائدة كدائمن 
العاطفة ىي شيء منحو هللا للبشر كديكن ربويلو إىل بشر ليحققوا حياهتم بشكل 

" أف من كظائف  سيكولوجية االتصاؿيف كتابو " Jalaluddin Rakhmat  قاؿ صحيح.
 4كمولد للطاقة.العواطف  
يقتصر دكر اؼبعلم ككاجباتو على تقدمي اؼبواد يف الفصل فحسب، بل جيب أف ال

يد، كلكن اعب. ليس فقط إتقاف اؼبادة ككيفية التدريس الطلبةيعرؼ العقبات اليت يواجهها 
التغلب على أم صعوابت تنشأ أثناء عملية التعلم. االحًتاؼ يف  وى اؽباـالشيء األكثر 

صعوابت التعلم اليت ك لذلك، يسعى اؼبعلم إىل ازباذ إجراء للتغلب على اؼبشكبلت أ
 .الطلبةيواجهها 

 ًتقيةالذكاء العاطفي ل مدخل أتثَت"إجراء حبث يركز على  باحثةعتـز التلذلك        
 ." MTsN 3 Banda Acehبػ  بتعلم اللغة العربية طلبةال جاعةش

 أسئلة البحث - ب
 البحث يف كتابة عن ىذه الرسالة فهي : أسئلة أماك 

                                                             
3
 Bobbi DePorter, Mark Reardon, dan Sarah Singer-Nourie, Quantum Teaching: 

Mempraktekan Quantum Learning Di Ruang Ruang Kelas, (Bandung: Kaifa, 2002), hlm.22. 
4
 Jalaluddin Rakhmat, Psikologi Komunikasi, Edisi Revisi (Bandung:. Remaja Rosda 

Karya, 1996), hlm.41. 
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بػ  تعلم اللغة العربيةيف  الطلبة سلوؾ علىمدخل الذكاء العاطفي  أتثَتكيف  -7
MTsN 3 Banda Aceh؟ 

العربية بػ  اللغة تعلم طلبة يفال شجاعةلًتقية  مدخل الذكاء العاطفي أتثَت ما -2
MTsN 3 Banda Aceh  ؟ 

 

 ثىداف البحأ - ج

 البحث يف كتابة عن ىذه الرسالة فهي : ىداؼأ أماك 

 اللغة تعلمعلى سلوؾ الطلبة يف العاطفي  مدخل الذكاء أتثَتعلى  عرؼلتا -7
 ؟MTsN 3 Banda Aceh بـ  العربية 

 تعلم طلبة يفال شجاعةلًتقية  مدخل الذكاء العاطفي أتثَتما التعرؼ على  -2
 ؟ MTsN 3 Banda Acehالعربية بػ  اللغة

 أمهية البحث - د
 :بحث يف كتابة عن ىذه الرسالة فهيأما أمهية الك 

 زايدة العلـو كاػبربات من أسلوب التعليميةلللمدرسُت :  -
زايدة اؼبعرفة يف تدريس اللغة العربية كتعلمها ابستخداـ هنج الذكاء لللباحثة :  -

 العاطفي
 كربفيزىم على تعلم اللغة العربيةزايدة اىتماـ الطلبة لطلبة : لل -

  حدود البحث - ه
 البحث يف كتابة عن ىذه الرسالة فهي : دحدك  أماك 

مدخل الذكاء  أتثَت: تبحث الباحثو ىذه الرسالة عن اغبدكد اؼبوضوعي -7
 MTsN 3 Banda Aceh ػيف تعلم اللغة العربية ب ةطلبال شجاعةًتقية العاطفي ل

 MTsN 3 Banda Aceh يف  ىذه الرسالة ة: تبحث الباحث اغبدكد اؼبكاين -2
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  2127/2122يف اغبدكد الزماين : تبحث الباحثو ىذه الرسالة  -3
 

 معاين ادلصطلحات - و
 البحث يف كتابة عن ىذه الرسالة فهي : معاين اؼبصطلحات أماك 

 أتثَت -7
 5.ا" ترؾ شيئأتثَت  -تأثَتي   -أتثَتمصدر من كلمة " أتثَتإف 

 أتثَتيف ىذه الرسالة ىو  تأثَتكتطبع بو، دبعٌت ظهر عليو األثر. كاؼبراد ب
 مدخل الذكاء العاطفي لًتقية شجاعة الطلبة.

 الذكاء العاطفي -2
 أبنو الذكاء ، يُعرَّؼKBBI))الكبَت  اإلندكنيسي للقاموس كفقنا

 الذم العقل تطوير أبنو يُعرَّؼ آخر معٌت مع الذكية، األمور كأ الذكاء
يشَت الذكاء العاطفي إىل القدرة على التعرؼ على  6.الكماؿ  إىل يؤدم

فسنا، كالقدرة على مشاعران كمشاعر اآلخرين، كالقدرة على ربفيز أن
 .بشكل جيد يف أنفسنا كيف العبلقات مع اآلخرين إدارة العواطف

 شجاعة -3
تشجيعا -يشج ع-إف شجاعة ىو اسم مصدر من كلمة "شج ع

كشجاعة" كىو حثو كبعث يف نفسو الرغبة يف العمل، كتركيح ؼبشركع 

                                                             
7(، ص. 7976، )بَتكت: دار اؼبشرؽ، ادلنجد يف اللغة واإلعالملويس معلوؼ،  5

6
 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ke-empat. Jakarta: Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan RI, 2013. 
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كاؼبراد ابلشجاعة يف ىذه الرسالة ىو يدفع أك دفع  7أك منتج أك فكرة.
 الطلبة يف عملية التعليم كالتعلم. 

 الدراسة السابقة - ز
ؼبعرفة  ةاحثبعليها ال تاعتمد حث اليتبالالسابقة من أىم أسس ت كانت الدراسا

الرسالة اليت  الباحثة كحبثت مقارنة النتائج كالفرؽ بُت الدراسة اغبالية كالدراسة السابقة.
يف تعلم اللغة العربية  ةطلبال شجاعةًتقية مدخل الذكاء العاطفي ل أتثَت تتعلق ابؼبوضوع "

 فوجدت الباحثة كما يلي: MTsN 3 Banda Aceh بػ
 21798 سييت ىجر اؼبشيطة:  ةالباحث -7

عبلقة الذكاء العاطفي كالذكاء الركحي دبعرفة اغبديث عن اؼبوضوع : - أ
كلية باإلسبلـ كاإلدياف كإحساف يف طلبة القرآف كعلـو التفسَت 

 . لسفة يف جامعة الرانَتم بندا أتشيوالدين كف صوؿأ
للذكاء  اغبصوؿ على حافزالطلبة  ىناؾأف  :اؼبشكلة يف ىذا البحث- ب

فهم اغبديث عن اإلسبلـ كاإلدياف  الركحي كالذكاء العاطفي ألف
الذين ال حيصلوف على ىذا  ةبلطلا كاإلحساف جيدان. بينما ىناؾ

ىذا اغبديث عن اإلسبلـ كاإلدياف  اغبافز كال يفهموف أيضنا
يف حضور احملاضرات ذكي  كاإلحساف. ىناؾ طبلب أقل قباحنا

، ىناؾ طبلب ابلعكس عاطفيا كحىت ركحيا. فكراي كلكن أقل ذكاء
مثقف لكنو سبكن من اغبصوؿ على درجات  ليسوا أذكياء فكراي

  .جيدة

                                                             
 787....، ص. ادلنجد يف اللغة واإلعالملويس معلوؼ،   7

8
 Siti Hajril Masyitah, Hubungan Kecerdasan Emosional dan Kecerdasan Spritual 

dengan Pengetahuan Hadis Tentang Islam,Iman dan Ihsan, Karya Ilmiah, (Banda Aceh: 

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019) 
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بُت الذكاء العاطفي  ؼبعرفة العبلقة :كأما أىداؼ يف ىذا البحث- ج
بكلية لقرآف كالتفسَت بقسم ا ةبلطل كالذكاء الركحي مع علم اغبديث

مفيدنا يف ؾباالت الًتبية . سيكوف ىذا البحث أصوؿ الدين كفلسفة
منيل اغبديث، ككذلك توفَت البصَتة كاؼبعرفة  كعلم النفس كالعلـو

 اجملتمع كاؼبؤسسات فيما يتعلق ابغباجة إىل بذؿ اعبهود للكتاب،
من  كاحملاضرين يف تطبيق اغبديث الشريف ةباىتماـ كمشاركة الطل

  .ة الذكاء العاطفي كالذكاء الركحيأجل زايد
-exة يف ىذا البحث حبث ستخدـ الباحثالبحث: كتمنهج - د

postfacto الستبانة كعبمع البياانت قاـ الباحث اب ببحث كمي
 الشخصية.  كاالختبار كاؼبقابلة

ىناؾ عبلقة يف ىذا البحث أف  ةالباحث تكأما النتيجة اليت انل- ق
إجيابية كمهمة بُت الذكاء العاطفي كالذكاء الركحي مع نتائج معرفة 

القرآف بقسم  ةبإلسبلـ كاإلدياف كاإلحساف لدل طلعن ا اغبديث
، فإف من الناحية العمليةك كالفلسفة.  ؿ الدينصو التفسَت بكلية أك 

على  ةببلـ كاإلدياف كاإلحساف يشجع الطلمعرفة اغبديث عن اإلس
ربفيز أنفسهم كالتحكم يف العواطف يف التفاعبلت االجتماعية 

تطبيق التصريفات قادر على  كتفسَت عملية التعلم على أهنا عبادة.
ترقية كتطوير مفردات الطلبة كقدرة الطلبة بعد أف يقـو الباحث 

 بتطبيق التصريفات لتطوير مفردهتم مرتفعة.
 ة السابقة:العبلقة بُت الدراسة اغبالية كالدراس- ك

 .مدخل الذكاء العاطفياتفقت الرسالتاف يف  كجوه التشابو: -
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مدخل الذكاء  أتثَتلنظَتة كجوه االختبلؼ: الدراسة اغبالية  -
نظَتة العبلقة ، كأما الدراسة السابقة العاطفي يف شجاعة الطلبة

 مدخل الذكاء العاطفي كالذكاء الركحي. بُت
 21219ش عزيزة عسٍت عار :  الباحثة -2

عبلقة بُت الذكاء العاطفي كنتائج تعلم اللغة العربية لدل  اؼبوضوع:- أ
طبلب الفصل الثامن للمدرسة الثانوية مداين عبلء الدين ابك ابك 

 غوكا.
أف الباحثة ركزت على اجمليبُت يف سن اؼبشكلة يف ىذا البحث  - ب

، اؼبراىقة اؼببكرة أك اؼبراىقُت الذين تلقوا التعليم يف اؼبدارس الثانوية
رباكؿ الباحثة اكتشاؼ العبلقة بُت الذكاء العطفي كنتائج تعلم اللغة 

 . العربية
الذكاء العاطفي كنتائج تعلم اللغة  كأما أىداؼ يف ىذا البحث ؼبعرفة- ج

 . العربية كالعبلقة بينهما للطبلب يف الفصل الثامن للمدرسة الثانوية
الذم يعتمد الباحث الذم يقـو بو الباحث ىو  كأما منهج البحث- د

  الستبانة.اب ةقـو الباحثكعبمع البياانت تحبث كصفي. 
الذكاء العاطفي يف فئة  يف ىذا البحث أف  ةالباحث تكالنتيجة اليت انل- ق

كنتائج تعلم اللغة العربية يف فئة كافية بنتيجة  63،42كافية بنتيجة 
 .1،4127كافية بنتيجة ، كالعبلقة بينهما يف فئة  3163،272

 العبلقة بُت الدراسة اغبالية كالدراسة السابقة:- ك
مدخل الذكاء كجوه التشابو: اتفقت الرسالتاف يف استخداـ  -

 .العاطفي
                                                             

9
عالقة بني الذكاء العاطفي ونتائج تعلم اللغة العربية لدى طالب الفصل ، شعزيزة عسٍت عار  

)مكاسر: جامعة عبلء الدين اإلسبلمية ، حبث علمي، االثامن للمدرسة الثانوية مداين عالء الدين ابو ابو غوو
ـ(.2121اغبكومية، 
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مدخل الذكاء  أتثَتكجوه االختبلؼ: الدراسة اغبالية تبحث عن  -
الدراسة السابقة تبحث عن ك  العاطفي لًتقية شجاعة الطلبة

 .العاطفي بنتائج تعلم اللغة العربيةعبلقة بُت الذكاء 
 212771 ديسي تيٍت صاغبةالباحثة :  -3

العبلقة بُت الذكاء العاطفي كثقة النفس يف مهارة الكبلـ اؼبوضوع : - أ
 . لدل الطلبة قسم تعليم اللغة العربية

اؼبشكلة يف ىذا البحث أف اؼبدرس مل يستخدـ الطريقة اؼبناسبة - ب
 كالوسائل التعليمية اؼببلئمة لدل الطلبة يف تعلم علم البياف. 

مستول الذكاء العاطفي كأما أىداؼ يف ىذا البحث التعرؼ على - ج
كمستول ثقة النفس كالعبلقة بينهما يف مهارة الكبلـ لدل طلبة 

 . قسم تعليم اللغة العربية
الباحثة يف ىذا البحث اؼبنهج  استخدمتو الذم كأما منهج البحث- د

ياانت قامت الباحثة كعبمع الب. عليقي أك العبلقة ببحث كميالت
 كاؼبقابلة.  ابالستبانة

الذكاء  عبلقة بُت النتيجة اليت انلت الباحثة يف ىذا البحث أف- ق
 جودة اللغةكثقة النفس عبلقة قوية كمها مًتابطاف يف ربسُت العاطفي 

 .لدل الطلبة
 كالعبلقة بُت الدراسة اغبالية كالدراسة السابقة:- ك

كجوه التشابو: اتفقت الرسالتاف يف استخداـ الطريقة االستقرائية  -
 كتستخدـ الدراسة التجريبية.

                                                             
العالقة بني الذكاء العاطفي وثقة النفس يف مهارة الكالم لدى الطلبة قسم ديسي تيٍت صاغبة،  71

 (2127، جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية، )ماالنج: حبث علمي، تعليم اللغة العربية



71 
 

 
 

ة السابقة تبحث عن علم البياف،  كجوه االختبلؼ: الدراس -
 ابختبلؼ الدراسة اغبالية تبحث عن التصريف.

 كتابة البحث  طريقة - ح
اعتمدت الباحثة طريقة كتابة ىذه الرسالة كأتليفها على طريقة التاليف اعبارية 
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Panduan Akademik dan Penulisan Skripsi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2016. 
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 لفصل الثاينا
 نظرىال إلطارا

 الذكاء العاطفيمفهوم  -أ 
 تعريف الذكاء العاطفي -2

جامعة ىارمشاير صاغ عامل النفس بيًت سالويف من جامعة ىارفارد كماير من 
ضركرية ك لوصف الصفات العاطفية اليت تبد 7991مصطلح الذكاء العاطفي عاـ 

 7للنجاح.
تعرؼ على مشاعران كمشاعر اآلخرين، يشَت الذكاء العاطفي إىل القدرة على ال

، كالقدرة على إدارة العواطف بشكل جيد يف أنفسنا كيف كالقدرة على ربفيز أنفسنا
 2العبلقات مع اآلخرين.

ذكاء يتعلق و ، الذكاء العاطفي ى(2118فقنا لقاموس بيج إندكنيسي )ك 
 3ابلقلب كالعناية بُت البشر كاؼبخلوقات األخرل كاحمليط الطبيعي.

نوع من الذكاء و أف الذكاء العاطفي ى 2175، يكشف أفندم يف سبياف تورؤ
كتطبيقها يف يركز على فهم كإدراؾ كالشعور كإدارة كقيادة مشاعر الذات كاآلخرين 

كإدارة كقيادة دافع  اغبياة الشخصية كاالجتماعية، الذكاء يف فهم كإدراؾ كتعزيز

                                                             
1
LowrenceE.Sapiro, Mengajarkan Emotional Intellegence Pada Anak, (Alih Bahasa; Alex 

Trikantjono, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,1998), hlm.5 
2
Daniel Goleman, Kecerdasan Emosional Untuk Mencapai Puncak Prestasi, (Alih 

Bahasa; Alex Trikantjono,Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,2003), hlm.512. 
3
Departemen Pendidikan Nasional, 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat bahasa. 

Jakarta : Gramedia Pustaka Utama 
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كاآلخرين لتحسُت كظيفة الطاقة كاؼبعلومات كالعبلقات كالتأثَت لتحقيق  الذات
 4األىداؼ اؼبرجوة كاحملددة.

قدرة الشخص و بناءن على الرأم السابق ديكن االستنتاج أف الذكاء العاطفي ى
لى التحكم يف عواطفو ككضع مشاعره كفقنا للموقف كالظركؼ اليت يواجهها. ع

األشخاص األذكياء عاطفينا ىم أشخاص قادركف على فهم أنفسهم، كالتعرؼ على 
عواطفهم، كما ىي التأثَتات على عواطفهم، كفهم اآلخرين، كقادركف على 

 5التعاطف كالقدرة على فهم ؿبيطهم.
األطفاؿ اؼبرضى ىم أطفاؿ يتمتعوف بذكاء عاٍؿ من كجهة نظر جوؼباف، 

الذكاء ك ككفاءة عاطفية. استنادنا إىل نتائج عقود من البحث، دييل البشر ذك 
العاطفي العايل إىل أف يكونوا أكثر قباحنا من الناحية اؼبالية، كأكثر سعادة يف 

 التعامل مع اآلخرين، كأكثر إبداعنا يف حل اؼبشكبلت.
 طفيجوانب الذكاء العا -0

   من : 6تتكوف جوانب الذكاء العاطفي ،(2175كفقنا عبوؼباف )
 القدرة على التعرؼ على اؼبشاعر الذاتية .7

القدرة على التعرؼ على مشاعر اؼبرء ىي قدرة الشخص على التعرؼ على 
أساس الذكاء العاطفي. الشخص و مشاعره عند ظهورىا. غالبنا ما يقاؿ أف ىذا ى

الذم يتعرؼ على عواطفو عندما يكوف لديو حساسية حادة ؼبشاعره اغبقيقية مث 
                                                             

4
Subiantoro, A. Nilasari. 2015.  Peranan Pendidikan Karakter dalam Meningkatkan 

Kecerdasan Emosional Siswa (Suatu Penelitian pada Pembelajaran Matematika di Kelas VII SMP 

Negeri 1 Telaga). Jurnal. Universitas Negeri Gorontalo 
5
Saifullah, Mencerdaskan Anak-Mengoptimalkan Kecerdasan Intelektual, Emosi Dan 

Spiritual Anak, (Jombang: Lintas Media, 2004), hlm.44 dan 46 
6
Goleman, Daniel. 2015. Emotional Intelligence Kecerdasan Emosional. )Jakarta : 

Gramedia(. 
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يتخذ قرارات اثبتة، يف ىذه اغبالة، على سبيل اؼبثاؿ، اؼبوقف اؼبتخذ يف ازباذ 
 خيارات ـبتلفة مثل اختيار اؼبدرسة، األصدقاء، العمل، ؼبسألة شريك اغبياة.

 رة العواطفالقدرة على إدا .2
إف القدرة على إدارة اؼبشاعر ىي قدرة الشخص على التحكم يف مشاعره 
حىت ال تنفجر كيف النهاية ديكن أف تؤثر على سلوكو بشكل غَت صحيح. ردبا ديكن 
تشبيهو بطيار طائرة ديكنو إحضار طائرتو إىل مدينة الوجهة مث اؽببوط فيها بسبلسة. 

ا دكف أف على سبيل اؼبثاؿ، ديكن للشخص الغ اضب أف يتحكم يف غضبو جيدن
 يتسبب يف عواقب يندـ عليها يف اؼبستقبل.

 القدرة على ربفيز نفسك .3
إف القدرة على ربفيز نفسك ىي القدرة على تشجيع نفسك على فعل شيء 
جيد كمفيد. يف ىذه اغبالة توجد عناصر من األمل الكبَت كالتفاؤؿ حبيث يكوف 

أبنشطة معينة، على سبيل اؼبثاؿ من حيث لدل الشخص قوة اغبماس للقياـ 
 الدراسة كالعمل كمساعدة اآلخرين كما إىل ذلك.

 القدرة على التعرؼ على مشاعر اآلخرين .4
القدرة على التعرؼ على مشاعر اآلخرين ىي القدرة على فهم مشاعر 
اآلخرين كاحتياجاهتم حبيث يشعر اآلخركف ابلسعادة كيتم فهم مشاعرىم. غالبنا ما 

إىل ىذه القدرة على أهنا القدرة على التعاطف، كالقدرة على التقاط الرسائل  يشار
غَت اللفظية من أشخاص آخرين. كابلتايل، دييل ىؤالء الطلبة إىل أف يكونوا ؿببوبُت 

 من قبل الناس.
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 القدرة على بناء العبلقات  .5
القدرة على بناء العبلقات ىي القدرة على إدارة مشاعر اآلخرين ػبلق 

هارات اجتماعية عالية كجعل عبلقات شخص ما أكسع. دييل الطلبة الذين م
يتمتعوف هبذه القدرة إىل أف يكوف لديهم العديد من األصدقاء، كجييدكف التواصل 

 االجتماعي، كيصبحوف أكثر شهرة.
الذين يتمتعوف بذكاء   الطلبةىناؾ العديد من  Uno and Kuadrat  ػػ كفقنا ل

هم غَت قادرين على إدارة لكن ،كلديهم إقبازات أكادديية فبتازة كبَت يف اؼبدرسة،
الغطرسة كالغطرسة حبيث ال تفيده ك اإلحباط بسهولة، أك ، مثل التهيج، أعواطفهم

ىذه اإلقبازات. اتضح أف الذكاء العاطفي حيتاج إىل اؼبزيد من التقدير كالتطور لدل 
 لشخص يف كسط اجملتمعات اما يكمن كراء مهار و منذ سن مبكرة ألف ىذا ى الطلبة

 7األمثل.و يف اؼبستقبل حبيث ديكن تطوير كل إمكاانتو على النح
 

 نظرة عامة على تعلم اللغة العربية دبنهج الذكاء العاطفي -3
مزيج من العناصر البشرية كاؼبواد كاؼبرافق و كفقنا لعمار مهاليك، التعلم ى

كما يتضمن   8ألغراض التعلم.كاؼبعدات كاإلجراءات اليت تؤثر على بعضها البعض 
اؼبزيد  و التعلم عملية تفاعل بُت الطلبة كالبيئة، فبا يؤدم إىل تغيَتات يف السلوؾ كب

 بعدة عوامل داخلية كخارجية. تأثَتكبلمها ي
فمنها تولد لغة  ،يف حُت أف اللغة ىي كسيلة اتصاؿ بُت إخواننا من البشر

ألف كل ؾبتمع خيلق لغتو اػباصة اليت ؾبتمع معُت دكف اغباجة إىل التشاكر مسبقنا 
                                                             

7
Uno, D. Hamzah & Masri Kuadrat. 2009. Mengelola kecerdasan dalam pembelajaran. 

Jakarta : Bumi Aksara. 
8
 Oemar Hamalik, Kurikulum Dan Pembelajaran, Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm.57 
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تعمل على التواصل فيما بينهم، كابلتايل تولد لغة متنوعة كفقنا ؼبستول اجملتمع الذم 
 9فيو كلدت اللغة.

ا االنتباه  عند تنفيذ تعلم اللغة العربية بنهج الذكاء العاطفي، من الضركرم جدن
إىل العبلقات اؼبتناغمة كإنشاء تفاعبلت تعليمية جيدة، فبا يسهل على اؼبعلمُت 

، كتسهيل إدارة الفصل، كإطالة كقت الًتكيز، كزايدة الفرح. ىذا ما الطلبةإشراؾ 
 العاطفي للتعلم.لفوف هنج الذكاء يسميو اؼبؤ 

فشل أم نشاط تعليمي أساسنا من خبلؿ شيئُت، كمها إدارة ك يتم ربديد قباح أ
إدارة الفصل ىي مهارة اؼبعلم يف اإلنشاء كاغبفاظ على  71الفصل كالتعليم نفسو.

دبعٌت آخر، 77ظركؼ التعلم اؼبثلى كاستعادهتا يف حالة حدكث خلل يف عملية التعلم.
 الظركؼ اؼبثلى كاغبفاظ عليها غبدكث عملية التعلم. األنشطة ىي أنشطة لتهيئة

قباح التدريس، دبعٌت أف ربقيق األىداؼ التعليمية يعتمد بشكل كبَت على 
القدرة على تنظيم الفصل، ديكن للفصل اعبيد أف خيلق مواقف تسمح لؤلطفاؿ 

 ابلتعلم حبيث يكوف نقطة البداية لنجاح التدريس.
عاطفي و جك ارة الفصل الدراسي عملية خلق مناخ أمن الناحية النفسية، تعد إد

كعبلقات اجتماعية إجيابية، فبا يعٍت أف ىناؾ عبلقة جيدة كإجيابية بُت اؼبعلمُت 
اؼبفتاح لتكوين عبلقات شخصية و . هبذا اؼبعٌت، اؼبعلم ىالطلبةبُت زمبلئهم ك أ الطلبةك 

 افية كاليت تشمل:صحية. حبيث ُيطلب من اؼبعلمُت امتبلؾ اؼبهارات العاطفية الك

                                                             
9
 Abdul Muin, Analisis Kontrastif Bahasa Indonesia Telaah Terhadap Fonetik Dan 

Morfologi, (Jakarta: Pustaka al-HusnaBaru, 2004), hlm.19 
10

Conny Semiawan dkk, Pendekatan Keterampilan Proses :Bagaimana Mengaktifkan 

Siswa dalam Belajar, (Jakarta: Gramedia,1990), hlm.63 
11

Syaiful Bahri Djammarah dan Aswan  Zain, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta:Rineka 

Cipta, 2003), hlm. 94 
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أف ك كاحد منهم من خبلؿ إخبارىم ابلنكات )الدعابة(. يبدو مريح ىو خلق ج .7
الضحك كالسعادة يساعداف الناس على التفكَت على نطاؽ أكسع كاالرتباط 
حبرية أكرب، كلكن ديكن أيضنا أف يعززكا القدرة على التفكَت دبركنة كأكثر تعقيدنا، 

 فبا يسهل إجياد حلوؿ للمشكبلت.
القدرة على التعاطف كفهم كجهات نظر اآلخرين، أم من خبلؿ عدـ تعميم  .2

الطلبة ألف الطلبة ليسوا أشياء ديكن تعميمها. الطلبة )األفراد( ـبلوقات فريدة 
بسبب تفردىم، فهم يظهركف كجودىم اػباص حبيث جيب أف يكوف اؼبعلموف 

تحقق ذلك إذا كاف قادرين على قبوؿ تفرد الطلبة كتنوعهم يف عملية التعلم.سي
لدل اؼبعلم القدرة على التعاطف كاليت تشمل؛ القدرة على تقبل كجهات نظر 
اآلخرين، كاغبساسية ؼبشاعر اآلخرين، كالقدرة على االستماع لآلخرين. ستكوف 
ىذه القدرة ذات فائدة كبَتة للمعلم يف تقدير جهود الطلبة يف عملية تعلم اللغة 

 .يت ىي يف األساس غَت مواتية لعاطفية الطلبةالعربية كتقليل العقوبة ال
القدرة على التحفيز كغرس الشعور ابلتفاؤؿ. يف تعلم اللغة العربية، غالبنا ما  .3

حيدث اؼبلل كاؼبلل ألنو دييل إىل أف يكوف رتيبنا، من خبلؿ ربفيز الطلبة، من 
ىذه اؼبأموؿ أف يكوف الطلبة متحمسُت للتعلم مرة أخرل. الدافع الرئيسي يف 

الشعور ابلتفاؤؿ، كالتفاؤؿ سيجعل الطلبة ينهضوف بسهولة من الفشل، و اغبالة ى
ألهنم يعتقدكف أف الفشل انتج عن شيء ديكن تغيَته حىت يتمكنوا من النجاح 

 يف اؼبستقبل.
استخداـ اؼبهارات االجتماعية اإلجيابية يف بناء العبلقات، أم من خبلؿ خلق  .4

كالطلبة كأيضنا بُت الطلبة كالطلبة. القدرة على بناء عبلقة متناغمة بُت اؼبعلمُت 
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العبلقات مطلوبة يف تعلم اللغة العربية ألف تعلم اللغات يتطلب اؼبمارسة كيف 
لغة، خاصة فبارسة اللغة دييل الطلبة إىل اغباجة إىل شركاء ديكن دعوهتم لتطوير ال

 .يف ىذه اغبالة العربية
اؼببذكلة لتكوين اؼبعرفة كالقدرات  بينما يرتبط التدريس نفسو ابعبهود

كاؼبهارات كاؼبواقف لدل الطلبة ذباه اللغة العربية، من خبلؿ كضع الطلبة 
كإشراكهم بنشاط كتوجيو الطلبة لبلستمتاع بتعلم اللغة العربية حبيث تكوف 

 اؼبعرفة اليت يكتسبوهنا معرفة ذات مغزل كمرتبطة عاطفينا بذات الطالب.
ن فصل صبيع األنشطة اليت نقـو هبا، دبا يف ذلك يف األساس، ال ديك

ا  أنشطة التعلم يف الفصل، عن اعبانب العاطفي. ستكوف العواطف عامبلن مساعدن
يف التعلم إذا سبت إدارة ىذه اؼبشاعر بشكل جيد كلكن ديكن أف تكوف أيضنا 

اـ حاجزنا للتعلم إذا مل تتم إدارة العواطف بشكل صحيح، حيتاج اؼبعلم إىل اىتم
جاد ابغبالة العاطفية للطبلب كاالستفادة منها يف عملية التعلم، أم من خبلؿ 

كبُت  الطلبةربسُت األنشطة كالتفاعبلت التعليمية كتعزيز العبلقات اعبيدة بُت 
 .الطلبةاؼبعلمُت ك 
 

 مفهوم الشجاعة وأنواعها - ب
 الشجاعة تعريف -2

حالة داخلية نفسية تثَت السلوؾ يف مظاىر معينة  الدكافع ىيأك  الشجاعة
صبع من دافع كمعناه لغة الدافع  شجاعة 72 كتواصل حىت ينتهى إىل غاية معينة.

                                                             
 375(، ص. 7987، )الرايض: دار اؼبريخ، أسس علم النفسعبد الستار إبراىيم،  72
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على  معُت للفرد، كيتحدد ىذا السلوؾىو حاجة غَت مشبعة يؤدم إىل سلوؾ 
وع كدبجرد قوة الدافع. فالبحث عن األكل أييت من كاقع اعتمادا طبيعي ىو اعب

ىي العوامل احملركة للسلوؾ  الشجاعةالسلوؾ. ك  ي ىذاإشباع ىذه اغباجة ينقض
 كاؼبثَتة للنشاط العقلي كاغبركي.

من قوة النفسية الداخلية ربرؾ الشخص لئلتياف أبسبلؾ معينة  شجاعةال
كلتحقيق أىداؼ معينة، فإذا حدث ما يعيق الشخص عن ربقيق أىدافو عند 

 73الدافع الذم حركو. ما يشعر ابلضيق إىل أف يشبع
 السلوك شجاعةدراسة  أمهية -0

  السلوؾ شجاعةدراسة  أمهيةكأما 
 زايدة فهم اإلنساف لسلوكو -7
 القدرة على تفسَت سلوؾ اآلخرين  -2
 التنبؤ دبا قد يكوف عليو سلوؾ إنساف ما يف ظركؼ معينة -3
تدفعو للسلوؾ  شجاعةتوجيو سلوؾ الفرد بصنع موقف يثَت فيو  -4

 اؼبرغوب
 االت الًتبية كالتعليم،السلوؾ تطبيقات عملية يف ؾبلدراسة  -5

  74.كاعبردية ،كالصناعة
كالشك أف فهم دافعية الفرد يف العمل يساعد إىل حد كبَت يف كضع نظاـ 
سليم كجيد للحوافز داخل اؼبنظمة مهما كانت طبيعة عملها إذ يعمل ىذا 

                                                             
مناىج تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرل،  على أضبد مدكور، كرشدم أضبد طعيمة، اؼبرجع يف 13

 778ـ(، ص. 2171)القاىرة: دار الفكرم العريب، 
373ص. .....، أسس علم النفسعبد الستار إبراىيم،  14
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، حيقق ؽبا كفرا الفهم على أف يقـو نظاـ اغبوافز فيها على أسس علمية صحيحة
يف تكلفة العمل من جهة، كزايدة األداء من جهة اثنية، ىذا ابإلضافة إىل خلق 
اذباىات مؤيدة للمنظمة لدل العاملُت. كديكن القوؿ أف اؼبشكلة األساسية اليت 
تعاين منها اؼبنظمات اليـو كال سيما يف البلداف النامية يف تعاملها مع العنصر 

شكل رئيسي إىل إخفاقها يف نظاـ جيد للحوافز يعمل البشرم لديها، تعود ب
على حث  العاملُت كتشجيعهم على بذؿ اعبهد كالعمل، كزايدة اإلنتاجية 

 .كإشباع حاجاهتم كرغباهتم يف نفس الوقت
 الشجاعةأنواع  -3

 الفسيولوجية الشجاعة- أ
 حاجات للبدف ربدث تغَتا يف توازنو العضوم كالكيميائي، ىي

من التوتر تدفع الكائن اغبي للقياـ بنشاط من  فتنشأ عن ذلك حالة
 75.أجل إشباع تلك اغباجات كالعودة إىل حالة التوازف

 :الفسيولوجية الشجاعةخصائص ك 
فهي تؤدم كظيفة ىامة من  ،أهنا عامة يف صبيع أفراد النوع -7

 حفظ اغبياة كاستمرارا النوع
،كىناؾ أهنا توجد ابلفطرة كال تكتسب ،يولد الكائن مزكدا هبا  -2

بعض اغباجات ربتاج مدة من الزمن حىت تنضج مثل الدافع 
 .اعبنسي

 أهنا تنشأ نتيجة اختبلؿ يف التوازف العضوم كالكيميائي للبدف -3

                                                             
377 ص......، أسس علم النفسعبد الستار إبراىيم،  15
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 الفطرية الشجاعة- ب

 ،العطش تكفل احملافظة على بقاء الفرد : اعبوع، شجاعة -7
الراحة  ،حتفاظ بدرجة حرارة مناسبة للجسماال اإلخراج،

،  .األملذبنب  كالنـو
اعبنسية  الشجاعةربافظ على بقاء النوع :  شجاعة -2

 .األمومة شجاعة،
 .دافع االستثارة اغبسية -3
  .دافع االستطبلع -4

 النفسية االجتماعية الشجاعة- ج
 ،ألهنا ليست انشئة عن حاجات بدنيةالنفسية  لشجاعةتسمى اب

 76.الغالب بعبلقات الفرد االجتماعيةكتسمى ابجتماعية ألهنا تتعلق يف 
  :إما أف تكوف الشجاعةكىذه 

اجتماعية عامة: كنظرا لتشابو الظركؼ اليت ينشأ فيها معظم  -7
األطفاؿ تظهر حاجات نفسية اجتماعية مشًتكة فيما بينهم 

 .مثل اغباجات األساسية كاغباجة لبلنتماء
اجتماعية حضارية : تكوف يف ؾبتمعات دكف غَتىا مثل   -2

  .اغباجة للسيطرة ،كاغباجة للتملك

                                                             
379 ص......، أسس علم النفسعبد الستار إبراىيم،  16
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اجتماعية فردية : حيث زبتلف بعض الظركؼ األخرل بُت  -3
األطفاؿ كالعوامل األسرية ،كالًتبية كالتعليم كاػبربات 

لئلقباز كالنجاح  شجاعةكالصداقات فتظهر لبعضهم 
 .كالتنافس

 االىتمام ابلتعلم - ج
 تعريف االىتمام ابلتعلم -2

 دكف نشاط، كأ بشيء ابالىتماـ كالشعور ابلتفضيل الشعور وى االىتماـ
 هتم اليت األنشطة. األنشطة بعض كتذكر لبلنتباه دائم ميلو ى االىتماـ. أحد إخبار

 77اؼبتعة. من بشعور مصحوبة ابستمرار مبلحظتها ليتم الشخص
 بدكف التعلم من أفضل بشكل التعلم على الطبلب ابىتماـ التعلم سيشجع

 احتياجاهتم يناسب ألنو ما بشيء الطبلب يهتم عندما االىتماـ ينشأ. اىتماـ
 78.ؽبم مفيد تعلمو جيب ما شيئنا أف يشعركفك أ

 أنو على ابلتعلم االىتماـ تعريف ديكن أعبله، اػبرباء بعض فهم على بناءن 
 تعليمي بنشاط للقياـ االستعداد أشكاؿ من كشكل الطبلب من اىتماـ

 عند .االنشطة ىذه التنفيذ يف كالنشاط كاالنتباه اؼبتعة مشاعر ظهور خبصائص
 ابإلعجاب الشعورو ى ابلتعلم االىتماـ أف االستنتاج ديكن العربية، ابؼبواد االرتباط

 الطبلب درسها اليت للمواد كاالستجابة كاالىتماـ التفوؽ على كالتشجيع كاالىتماـ
 .اؼبدرسة يف

 
                                                             

17 Slameto. (2010). Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya. Jakarta: Rineka 

Cipta, hlm 57 dan 180 
18 Oemar Hamalik. (2009). Psikologi Belajar Mengajar. Bandung: Tarsito, hlm 33 
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 لتعلماب ىتمامالا مؤشر -0
 ابلتعلم( الطبلب) ما شخص كاىتماـ كإعجاب اىتماـو ى ابلتعلم االىتماـ

 أف دجايل ذكر. التعلم يف كالنشاط كاؼبشاركة اغبماس خبلؿ من يظهر كالذم
 كانت كلما. نفسو خارج كشيء اؼبرء بُت عبلقة قبوؿ األساس يف ىي اؼبصلحة
 .االىتماـ زاد أقرب،ك أ أقول العبلقة

 أف إىل تشَت اليت العبارات خبلؿ من االىتماـ عن التعبَت ديكن لذلك،
 يف اؼبشاركة خبلؿ من يتجلى أف أيضنا كديكن آخر، على شيئنا يفضلوف، الطبلب

 حىت ابلتعلم اؼبهتمُت الطبلب عبلمات اؼبعلموف يعرؼ أف جيب كابلتايل،. نشاط
 79.أكرب بشكل اىتماماهتم تطوير ديكن

 : منها ابلتعلم الطالب اىتماـ على مؤشرات عدة ىناؾ
 على جيدة، اؼبواد ىذه يف الطبلب ديتلكها اليت اػبربة. التعليمية اػبربة -7

 .التعليمي التحصيل اؼبثاؿ سبيل
 عاطفي موقف لديو ابلتعلم اؼبهتم الطفل. عايل عاطفي موقف لديو -2

 كيقـو الدركس، يف بنشاط الطالب يشارؾ اؼبثاؿ، سبيل على عايل،
 جيد. بشكل اؼبنزلية ابلواجبات دائمنا

 البالغُت مع يناقشونوك أ الطبلب عنو يتحدث ما. احملادثة موضوع -3
 تلك قوة كمدل اىتماماهتم حوؿ أدلة يعطي أف ديكن األقرافك أ

 .االىتمامات

                                                             
19 Djaali. (2009). Psikologi Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara, hlm 121 
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 اختيار حرية الطبلب دُينح عندما عادة،(. الكتب قراءة) الكتب قراءة -4
 ؼبواىبهم كفقنا فبتعة قراءة كتب سيختاركف فإهنم ،معينة قراءة كتب

 .كاىتماماهتم
 دائمنا الطبلب ينشط كالتعلم، التدريس عملية ربدث عندما. سؤاؿ -5

 تدريسها. يتم اليت للمادة كفقنا كطرحها األسئلة طرح يف
 اؼبهتموف الطبلب سيحاكؿ أعبله، ابلتعلم االىتماـ مؤشرات إىل استنادنا

 أعبله، الشرح من. إليهم اؼبوكلة ابؼبهاـ كالقياـ للتعلم كثيق اىتماـ إيبلء ابلتعلم
 :تشمل ابلتعلم اؼبهتمُت الطبلب خصائص أف نستنتج أف ديكن

 مثل االىتماـ، ؿبل ابؼبوضوع فاعلية أكثر بشكل االرتباط إىل اؼبيل -7
 جيد. بشكل ابلواجبات كالقياـ الدركس يف النشطة اؼبشاركة

 لو الكتب كقراءة التحدث يف الرغبة مثل التعلم، يف ابلرغبة الشعور -2
 االىتماـ. دبوضوع عبلقة

 الدركس أثناء بنشاط كالسؤاؿ اؼبوضوع تكرار مثل الدرس، إىل االنتباه -3
 سيحصلوف ابلتعلم كبَت اىتماـ لديهم الذين الطبلب فإف حيبها، اليت
 أفضل. تعليمي ربصيل على

 ابلتعلم االىتمام لزايدة ادلبذولة اجلهود -3
 اؼببذكلة اعبهود تشمل. ابلتعلم الطبلب اىتماـ إاثرة اؼبعلم حياكؿ أف جيب

 21:يلي ما الدين لبحر كفقنا ابلتعلم الطبلب اىتماـ لزايدة

                                                             
20 Baharuddin. (2007). Psikologi Pendidikan Refleksi Teoritis terhadap Fenomena. 

Yogyakarta: Ar -ruzz Media, hlm  2 



24 
 

 
 

 فبلة، كليست اإلمكاف بقدر فبتعة دراستها اؼبراد اؼبواد جعل خبلؿ نم -7
 الطبلب ربرر تعليمية تصميماتك أ مادية، كتب شكل يف سواء

 الطبلب تعلم ؾباالت صبيع كتشمل تعلمو، يتم ما الستكشاؼ
 الطبلب يصبح أف لذلك( النفسية كاغبركية كالعاطفة، اإلدراؾ،)

 .الدراسة أثناء فبتعنا اؼبعلم أداء ككذلك نشيطُت،
 من سيكوف اغبالة، ىذه يف. الدراسة ؾباالتك أ التخصصات اختيار -2

 كفقنا الطبلب قبل من الدراسة ؾباؿك أ التخصص اختيار يتم أف اعبيد
 .الىتماماهتم

 جعل ؿباكلة للمدرسُت ديكن أنو استنتاج ديكن الوصف، ىذا من
 كإعطاء لبلىتماـ مثَتنا موضوعنا جعل مثل ابلتعلم، اىتمامنا أكثر الطبلب
 .الطبلب هبا يهتم اليت اػبيارات الزباذ الفرصة الطبلب
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 الفصل الثالث
 إجراءات البحث

 منهج البحث - أ
التجريب. إف منهج البحث الذم تعتمد عليو الباحثة يف ىذا البحث ىو منهج 

كىو منهج البحث العلمي الذم لو األثر اعبلي يف تقدمي العلـو الطبيعة الذم يستطيع 
. أما 7الباحثة بواسطتو أف تعرؼ أثر السبب )اؼبتغَت اؼبستقل( على النتيجة )اؼبتغَت التابع(
-pre)تصميات اؼبنهج التجريب ينقسم على أربعة أنواع كىي التصميات التمهد 

eksperimental designs) كالتصميات التجربية ،(true-eksperimental،  كالتصميات
 2،(quazieksperimentaldesign)كالتصميات شبو التجربية  ،factorial design))العاملية 

 (.pre-eksperimental design)كاختارت الباحثة التصميمات التمهدية 

 كىذه التصميمات تتكوف من ثبلث تصميمات أم :

 One Shot Case Studyالتصميم األكؿ  -
 One Group Pre-test Post-Test Designالتصميم االثاين  -
 Static Group Comparison Designالتصميم الثالث  -

 One Shot Caseأما يف ىذا البحث، الباحثة تستخدـ التصميم األكؿ، يعٍت 

Study  كيف كل لقاء تقـو الباحثة ابلتقييم فصل كاحد يقـو ابلتجربة يفكىذا تصميم ،
بوسيطة اؼببلحظة اؼبباشرة لتعرؼ على سلوؾ الطلبة أثناء عملية التعليم كالتعلم، كبوسيطة 

 مدخل الذكاء العاطفي على ترقية شجاعة الطلبة يف التعلم. أتثَتاالستبانة لتعرؼ 
 

                                                             
 الرايض: مكتبة العبيكاف،) ،ادلدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية صاحل بن ضبد العساؼ، 7

 313ـ(، ص.2111
 .374.ص ...،البحث ادلدخل إىلصاحل بن ضبد العاسف،  2
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 توالبحث وعين جمتمع - ب
 من كمجموعة تمعاجمل 3االجتماعي. البحث يف الكامل اؼبوضوع ىم تمعاجمل

 ؽبذه يكوف أف جيب. البحث نتائج لتعميم خيضعوا أف يريدكف الذين األشخاص
 كلكنها اجملموعة عن سبيزىا مشًتكة خصائصك أ خصائص كمجتمع، اػباضعة، اجملموعة

 4فردية. خصائص من تتكوف قد
 اليت اؼبوضوعات. كائنات من تتكوف تعميم منطقة أهنا على تمعاجمل تعريف يتم

 بينما 5.النتائج استخبلص مث كمن لدراستها ةالباحث ددىارب معينة كخصائص قدرات ؽبا
 كعدد معينة، مناطق يف تمعاجمل ىم اؼبثاؿ سبيل على تمعاجمل. تمعاجمل من جزء العينة

 6.ذلك إىل كما معينة مدارس يف الطلبةك  اؼبعلمُت كعدد معينة، منظمات يف اؼبوظفُت
 283 عددىم كالبالغ MTsN 3 Banda Aceh ػبصبيع طلبة  بحثال اىذ ؾبتمع كاف
 .فصوؿ ثبلثة إىل تقسيمهم مت اطالب

، كىي ؾبموعة جزئية من اجملتمع لو خصائص تمعاجمل من جزء العينةكإف 
 خصائص للعينة يكوف أف ابلطبع جيب ،تمعاجمل من جزء العينة ألف انظر  7.مشًتكة
 أخذىا األفضل فمن ،طالبا 711 من أقل البحث تمعؾب كاف إذا. تمعاجمل ديتلكها

 فيمكن ا،كبَت  تمعاجمل عدد كاف إذا كلكن. ؾبتمعية دراسة البحث يكوف حبيث اصبيع

                                                             
3 Arikunto, S. (2006). Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Edisi Revisi VI. 

Jakarta: Rineka Cipta 
4 Azwar, S. (2010). Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 

العبيكاف، ، )الرايض: مكتبة ادلدخل إىل البحث يف العلوم السلوكيةصاحل بن ضبد العساؼ،  5
 97ـ(، ص. 2111

6 Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: 

Alfabeta 

ـ(، 7989، )الكويت: مكتبة الفبلح، مدخل ادلناىج إىل البحث الرتبويرجاء ؿبمود أبو عبلـ،  7
 83ص. 
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 ،ا البحثىذ يف للعينة ابلنسبة أما .8أكثر كأ: 25-21كأ: 75-71 بُت أخذىا
 .اطالب 36 عددىمالذم يبلغ  يعٍت الفصل التاسع كاحدا فصبل الباحثة تاستخدم فقد

 
 وأدواهتا طرق مجع البياانت - ج

 :انت يف كتابة عن ىذه الرسالة فهيصبع البياإف طرؽ 
 ادلالحظة ادلباشرة .2

 مبلحظات إجراء خبلؿ من البياانت عبمع طريقة كأ تقنية ىي اؼببلحظة
 هبا يدرس اليت ابلطريقة مرتبطة األنشطة ىذه تكوف أف ديكن 9اعبارية. لؤلنشطة
 مبلحظة ىي اؼبؤلف قدمها اليت اؼببلحظة. ذلك إىل كما الطبلب، كيتعلم اؼبعلموف،
 .فيها كيشارؾ األنشطة ىذه اؼبؤلف يبلحظ حيث تشاركية،

 البياانت على مباشرة مبلحظات إلجراء الباحثة ستخدمهات اليت التقنية ىذه
 البياانت. اؼبلموسة البياانت من اؼبزيد على اغبصوؿ أجل من استخراجها، سيتم اليت

مت العاطفي. الذكاء هنج فعالية حوؿ بياانت ىي التقنية ىذه خبلؿ من اؼبستخرجة
كاؼبعلمُت  ةبالطل سلوؾصوؿ على صورة مباشرة لاستخداـ البياانت من اؼببلحظة للح

 .يف عملية التعلم اليت مت تنفيذىا ابستخداـ قائمة التحقق
 االستبانة .0

عبارة عن ؾبموعة من أسئلة تقـو الباحثة بتحليل البياانت أبداة االستبانة كىي 
 تعد إعدادات ؿبددات يقصد اغبصوؿ على اؼبعلومات، أك آراء اؼبفحوصُت حوؿ

                                                             
8 Arikunto, S. (2006). Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Edisi Revisi VI. 

Jakarta: Rineka Cipta 
9 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2015), hlm 220 
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ظاىرة، أك مواقف معينة، كتسلم إىل األشخاص اؼبختارين لتسجيل إجابتهم على 
 71.صحيفة األسئلة

لعلمية فهي اؼببلحظة اما أما. ء شية أك ظاىرأك ثة دؼبنتبو غبار االعتبااىي ك
ىل ؿ إلوصوب كاسباؼ أكتشاكابقصد تفسَتىا ادث غبوكاىر اؼبتنبو للظور االعتباا
ية رؤعلى ت لبيانااعبمع ب كأسلوؼببلحظة ما تعتمد اتعٍت اذف ؼبعينة انُت القوا

 77اؼببلحظات.تسجيل ع  كظباك
 MTsN 3 ػب الثامن الصف طلبةستقدـ الباحثة ل ةىذه الرسالاالستبانة يف كأما 

Banda Aceh  يف تعلم  ةطلب شجاعةًتقية مدخل الذكاء العاطفي ل أتثَتعلى لتعرؼ
  كللحصوؿ على إجابتهم الصحيحة. اللغة العربية

 
 طرق حتليل البياانت -د 

 ربليل البياانت يف كتابة عن ىذه الرسالة فهي : إف طرؽ
 اؼبباشرة لمبلحظةل ربليل البياانت -7

 ؼببلحظة اؼبباشرة على أنشطة تعليما البياانتاستعملت الباحثة يف ربليل 
 شجاعةمدخل الذكاء العطفي ل نظَتةالطلبة عند إجراء عملية التعليم ب سلوؾك 

 72الطلبة يف تعلم اللغة العربية على الرمز التايل :

                                                             

مع دراسة دلنهج علماء  البحث العلمي مناىجو وأساس كتابتونوح عبد الرؤكؼ حامد التكينو،  10 
 99، )السوداف: مطبعة جي اتكف(، ص. يف البحثادلسلمني 

ـ( 7985، ) الكويت : مكتبة الفبلح  مدخل إىل مناىج البحث الرتبويرجاء ؿبمود أبو عبلـ،  77
 776ص. 

12 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan (Jakarta Raja Grafindo Persada, 2009), 

hlm 305 
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 P= 
 

 
 x 100%   

 : البياانت

   P= النسبة اؼبعدلة 

F  = احملصولة عليها نتيجةؾبموع ال 

N = النتيجة الكاملة 

ربدد الباحثة اؼبسند ألنشطة اؼبدرسة كالطلبة عند إجراء عملية التعليم        
 لي :ا يكىي كم 73طبسة معايَتعلى كالتعلم 

  فبتاز=  711 – 87
 جدا = جيد   81 – 67
 جيد=    61 – 47
 مقبوؿ=    41 – 27

 = راسب     21 – 1
 

 لبلستبانة ربليل البياانت -2
 ،(Likert)كاستعملت الباحثة االستبانة يف ىذه الرسالة على مقياس ليكارت

يربط حوؿ مظاىر الشخص كمواقفو  (Likert)مقياس ليكارت حسب ما رأل أف
كدرجة لكل النقط  74متجو على شيئ ما، مثل من اؼبوافقة حىت  غَت اؼبوافقة بشدة.

يساكم  (Sangat Setuju/Selalu) / دائما، كابلتفصيل ىو موافق بشدة4حىت  7من 

                                                             
13 Suharsimi Arikonto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 

hal. 281. 
14

 Husein Umar, Metode Riset Bisnis, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002), hal. 

98 
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 Tidak) /أحياان، غَت موافق3يساكم بػػػ  (Setuju/Sering) / غالبا ، موافق4بػػػ 

Setuju/Kadang-Kadang)  مل يفعل، كغَت موافق بشدة2يساكم بػػػ/ (Sangat Tidak 

Setuju/Tidak Pernah)  كتعتمد الباحثة على الرموز:7يساكم بػػػ . 
 

 P= 
 

 
 x 100%   

 : البياانت

   P= النسبة اؼبعدلة 

F  = احملصولة عليها نتيجةؾبموع ال 

N = النتيجة الكاملة 
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 الفصل الرابع

 نتائج البحث ومناقشتها

 عرض البياانت - أ
لقد شرحت الباحثة يف الفصل السابق  فيما يتعلق دبنهج البحث.  كيف ىذا الفصل 

 MTsNتشرح الباحثة نتائج البحث اليت حصلت عليها بعد ما قامت الباحثة ابلبحث بػػ 

3 Banda Aceh  يف تعلم اللغة  ةطلب ًتقية سجاعةمدخل الذكاء العاطفي ل أتثَتعن
 سنةلثامن صف الاليف . كللحصوؿ على البياانت قامت الباحثة ابلبحث التجرييب العربية
عميد كلية الًتبية كأتىيل اؼبعلمُت جبامعة  إفادةاعتمادا على  ـ2127/2122 ةدراسي

  B-15024/Un.08/FTK.1/TL.00/10/2021الرانَتم اإلسبلمية اغبكومية بندا أتشيو رقم : 

 .2127 أكتوبر 6التاريغ  يف
 حملة عن ميدان البحث -2

 Kampus Unida pungeيف شارع  MTsN 3 Banda Acehإف موقع 

Balang Cut  يف قريةPunge Blang cut  .اآلف رئيس اؼبدرسة ك يف بندا أتشيو
كىذه اؼبدرسة مازالت تتطور حىت اآلف  .ـ ىو سيوطي اؼباجستَت2127سنة 

 تعليميا كاف أـ بنائيا.
 اؼبدرسة ىي:أما بعثة تعليمية هبذه 

 تنظيم التعليم كالتعلم بفعالية -7
 تنظيم التطوير لطلبة -2
 تطبيق األخبلؽ اغبسنة لطلبة -3

 تعليمية هبذه اؼبدرسة ىي:كأما أىداؼ  
 ربقيق يف األنشطة الدينية كاالىتماـ ابؼبدرسة -7
 ربقيق يف اكتساب نتيجة االمتحاف الوطٍت -2
 ربقيق ابلدخوؿ إىل اؼبدرسة العالية اغبكومية -3
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 ابستخداـ العلـو كالتكنولوجيا ربقيق -4
 ربقيق يف اؼبسابقة الرايضات كالفنوف كالكشافة -5

تسعة فصوؿ كىم  MTsN 3 Banda Acehبػػ أما الفصل التعليمية ك 
ينقسموف إىل ثبلثة فصوؿ، كيندمج اؼبناىج الدراسية فيها بُت الوزارة 

التعليمية كالوزارة الشؤكف الدينية. ككانت عملية التعليم كالتعلم اليت قررهتا 
اؼبدرسة، كىي عملية التعليم كاتعلم داخل الفصل من يـو اإلثنُت حىت يـو 

  و كما يف اعبدكؿ اآليت:كبيان 76،11 -17،31السبت من الساعة 

 ىوية ادلدرسة 1،2اجلدول 

 ىوية اؼبدرسة
 MTsN 3 Banda Aceh اسم اؼبدرسة

 Kampus Unida Punge Balang Cutشارع  عنواف اؼبدرسة
 Punge Balang Cut القرية

 23353 الرمز الربيدم
 بندا أتشيو اؼبدينة

 سيوطي اؼباجستَت رئيس اؼبدرسة
 7978 يف سنة أتسست اؼبدرسة
 فداان 2.416 مساحة األرض

 76.11-17.31 كقت الدراسة
 

 منها الطبلب 776طالبا،  MTsN 3 Banda Aceh 283بػػ ككاف عدد الطلبة 
 . فيوضح كما يف اعبدكؿ التايل:الطلبةمنها  767ك
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 ةالدراسي سنةلل MTsN 3 Banda Acehبػػ عدد الطلبة  1،0اجلدول 
 م0200م/0202

 اجملموعة النساء الرجل فصل الصفمستوى 
 
 
VII 

7 5 77 22 
2 74 74 28 
3 77 75 26 
4 76 73 29 

 225 55 14 اجملموعة
 
VIII 

7 72 72 24 
2 72 72 24 
3 9 73 22 

 72 37 33 اجملموعة
 
IX 

7 72 24 36 
2 72 24 36 
3 73 23 36 

 221 72 37 اجملموعة
 013 247 224 الشاملة اجملموعة

 

للسنة الدراسية  كاؼبوظفُت فيها يف ىذه اؼبدرسةالذين يعلموف كعدد اؼبدرسُت 
 إثنا عشر موظفامنهم منهم شبنية كعشركف مدرسا ك  نفرا أربعوفـ 2122ـ/2127

 كيوضح كما يف اعبدكؿ التايل:ؼبساعدة عملية التعليم كاإلدارة فيها. 
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للسنة  MTsN 3 Banda Acehبــ  وادلوظفني عدد ادلدرسني 3،1اجلدول 
 م0200م/0202الدراسية 

 جمموعة عدد الرقم
 9 اؼبدرس 7
 79 اؼبدرسة 2
 72 اؼبوظفوف 3

 41 جمموعة
 

بعض الوسائل اليت تدعم قباح عملية التعليم  MTsN 3 Banda Acehبػػ ك
 كالتعلم كىي كما توضح يف اعبدكؿ التايل:

للسنة الدراسية  MTsN 3 Banda Acehبــ ادلباين وادلرافق الدراسية  1،1اجلدول 
 م0200م/0202

 البيان العدد ادلباين وادلرافق الدراسية الرقم
 جيد 7 إدارة رئيس اؼبدرسة 7
 جيد 7 إدارة انئب اؼبدرسة 2
 جيد 7 دارة العامةاإل 3
 جيد 7 إدارة اؼبدرسُت 4
 فاسد 71 الفصوؿ الدراسية 5
 فاسد 7 اؼبكتبة 6
 فاسد 7 اؼبعمل 7
 جيد 3 اغبماـ للمدرسُت 8
 جيد 7 مكاف التوعية 9
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 جيد 2 اؼبقصف 71
 جيد 71 اغبماـ للطبلب 77
 جيد 7 غرفة االستشارة 72
 جيد 7 ملعب الرايضة 

 34 اجملموع
 

 حتليل البياانت -0
 MTsN 3 Bandaبتعليم الطبلب يف الفصل الثامن إف الباحثة قد قامت 

Aceh  كىي اليت تساعدىا  ليندا كارينمدة ثبلث لقاءات. ككانت معها صديقتها
أثناء عملية التعليم.  ةلبنتيجة مبلحظة أنشطة اؼبدرسة كالطيف اغبصوؿ على 

 :يتكستوضح الباحثة التوقيت التجرييب يف اعبدكؿ اآل

 التوقيت التجرييب 5 ،1اجلدول 

 النشاط التاريخ اليوم اللقاء
 اؼببلحظة 2127 نوفمبَت 2 الثبلاثء للقاء األكؿا

 التجريبة 2127 نوفمبَت 4 ميساػب ثايناللقاء ال
 كتقدمي االستبانة التجربة 2127 نوفمبَت 77 اػبميس ثالثاللقاء ال

 

الباحثة أنشطة  كقد جرت عملية البحث التجرييب ثبلثة أايـ، كستتضح
لكل لقاء يف دبدخل الذكاء العاطفي  عملية التعليم كالتعلم عند اؼبدرسة كالطلبة
 اعبداكؿ التالية:
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عملية التعليم عند  ةلبالطسلوك )أنشطة ادلدرسة و  ثايناللقاء ال 4 ،1اجلدول 
 (دبدخل الذكاء العاطفي والتعلم

 الطلبةأنشطة   أنشطة ادلدرسة
تبدأ اؼبدرسة الدرس إبلقاء السبلـ مث 

 تعرؼ نفسها
 السبلـ يرد الطلبة

 الدعاء الطلبةتقرأ  بقراءة الدعاء ةاؼبدرسة الطالبأتمر 
 إىل األظباء اؼبسجلةالطلبة  ستمع ي  تقـو اؼبدرسة بتسجيل اغبضور

إىل شرح اؼبدرسة عن  الطلبةستمع ي تعلم التشرح اؼبدرسة أىداؼ 
 تعلم الأىداؼ 

الطلبة عما يتعلق اؼبدرسة  نصحت
 علم اللغة العربيةتب

 إىل نصيحة  الطلبة يستمع

عن "نزكؿ  تعرض اؼبدرسة النص
مث ربلل النص ابلدرس  القرآف"

 اؼبفردات فيواؼبدركس من 

بشرح اؼبدرسة كيسألن عما  الطلبةهتم ي
 مل يفهموا

أتمر اؼبدرسة الطلبة أف يقدـ إىل 
أماـ الفصل ؼبن يشجع لشرح 

 اؼبفردات اليت قد تعلموىا

يقدـ الطلبة إىل أماـ الفصل ؼبن يشجع 
 لشرح اؼبفردات اليت قد تعلموىا

أتمر اؼبدرسة أف يقرأ طالبا النص عن 
"نزكؿ القرآف" قراءة صحيحة، 

 كاآلخركف يسمعوف قراءة صديقهم 

النص عن "نزكؿ القرآف"  طالبا يقرأ
 كاآلخركف يسمعوف قراءة صديقهم

"ال النافية" ك"ال تشرح اؼبدرسة 
 الناحية" اليت توجد يف النص

عما  بشرح اؼبدرسة كيسألوف الطلبةهتم ي
 مل يفهوا

 استنباط القاعدة ؼبا فهموا الطلبةذبرب الستنباط  الطلبةأتمر اؼبدرسة 
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 القاعدة من اؼبوضوع اؼبدركس
القاعدة  تطبيق الطلبةأتمر اؼبدرسة 
يف النص اآلخر الذم  اليت قد تعلوا

 قد أعدت اؼبدرسة

القاعدة اليت قد تطبيق  الطلبةرب جي
 النص اآلخر الذم قد أعدت يف تعلموا

 اؼبدرسة 
تقـو اؼبدرسة بتقدمي األسئلة 

 يف هناية الدرس الطلبةكاألجوبة بُت 
من بتقدمي األسئلة كاألجوبة  الطلبةتقـو 

 يف هناية الدرس اؼبدرسة
تعطي اؼبدرسة ىدية ؼبن يستطيع 

شجاعة  اإلجابة من أسئلة اؼبدرسة
 ؽبم

 اؼبدرسة يدافع الطلبة إلجابة األسئلة من

زبتتم اؼبدرسة الدرس بقراءة الدعاء 
 كإلقاء السبلـ

الدرس بقراءة الدعاء كرد  الطلبةتتم خي
 سبلـ اؼبدرسة

 

عملية التعليم عند  الطلبةسلوك لث )أنشطة ادلدرسة و اللقاء الثا 7 ،1اجلدول 
 (دبدخل الذكاء العاطفي والتعلم

 أنشطة الطلبة  أنشطة ادلدرسة
الدرس إبلقاء السبلـ مث تبدأ اؼبدرسة 
 تعرؼ نفسها

 يرد الطلبة السبلـ

 تقرأ الطلبة الدعاء أتمر اؼبدرسة الطالبة بقراءة الدعاء
 يستمع  الطلبة إىل األظباء اؼبسجلة تقـو اؼبدرسة بتحضَت الطلبة

يستمع الطلبة إىل شرح اؼبدرسة عن  تشرح اؼبدرسة أىداؼ التعلم 
 أىداؼ التعلم 

 يستمع الطلبة إىل نصيحة تنصح اؼبدرسة الطلبة عما يتعلق 
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 بتعلم اللغة العربية
تعرض اؼبدرسة النص عن "نزكؿ 
القرآف" مث ربلل النص ابلدرس 

 اؼبدركس من اؼبفردات فيو

يهتم الطلبة بشرح اؼبدرسة كيسألن عما 
 مل يفهموا

أتمر اؼبدرسة الطلبة أف يقدـ إىل 
لشرح أماـ الفصل ؼبن يشجع 
 اؼبفردات اليت قد تعلموىا

يقدـ الطلبة إىل أماـ الفصل ؼبن يشجع 
 لشرح اؼبفردات اليت قد تعلموىا

أتمر اؼبدرسة أف يقرأ طالبا النص عن 
"نزكؿ القرآف" قراءة صحيحة، 

 كاآلخركف يسمعوف قراءة صديقهم 

يقرأ طالبا النص عن "نزكؿ القرآف" 
 كاآلخركف يسمعوف قراءة صديقهم

اؼبدرسة "ال النافية" ك"ال  تشرح
 الناحية" اليت توجد يف النص

يهتم الطلبة بشرح اؼبدرسة كيسألوف عما 
 مل يفهوا

أتمر اؼبدرسة الطلبة الستنباط 
 القاعدة من اؼبوضوع اؼبدركس

 ذبرب الطلبة استنباط القاعدة ؼبا فهموا

أتمر اؼبدرسة الطلبة تطبيق القاعدة 
ر الذم اليت قد تعلوا يف النص اآلخ

 قد أعدت اؼبدرسة

جيرب الطلبة تطبيق القاعدة اليت قد 
تعلموا يف النص اآلخر الذم قد أعدت 

 اؼبدرسة 
تقـو اؼبدرسة بتقدمي األسئلة 

 كاألجوبة بُت الطلبة يف هناية الدرس
تقـو الطلبة بتقدمي األسئلة كاألجوبة من 

 اؼبدرسة يف هناية الدرس
تعطي اؼبدرسة ىدية ؼبن يستطيع 

اإلجابة من أسئلة اؼبدرسة شجاعة 
 ؽبم

 يدافع الطلبة إلجابة األسئلة من اؼبدرسة

خيتتم الطلبة الدرس بقراءة الدعاء كرد زبتتم اؼبدرسة الدرس بقراءة الدعاء 
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 سبلـ اؼبدرسة كإلقاء السبلـ
 

 حتليل البياانتإجراء  - ب
 البياانت للمالحظة ادلباشرة حتليل -2

لمبلحظة اؼبباشرة على أنشطة ل البياانتاستعملت الباحثة يف ربليل 
مدخل الذكاء العطفي  نظَتةالطلبة عند إجراء عملية التعليم ب سلوؾك  تعليمال
 7الطلبة يف تعلم اللغة العربية على الرمز التايل : شجاعةل

 P= 
 

 
 x 100%   

 :البياف

    P= النسبة اؼبعدلة 

F  = ة احملصولة عليهانتيجؾبموع ال 

N = النتيجة الكاملة 
الطلبة عند إجراء سلوؾ ربدد الباحثة اؼبسند ألنشطة اؼبدرسة ك        

 2كىي كما يلي:طبسة معايَت عملية التعليم كالتعلم على 
 فبتاز=  711 – 87
 جيد جدا=    81 – 67
 جيد=    61 – 47
 مقبوؿ=    41 – 27

 = راسب     21 – 1
                                                             

1 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan (Jakarta Raja Grafindo Persada, 2009), 

hlm 305 
2
 Suharsimi Arikonto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 

hal. 281. 
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 أنشطة اؼبدرسة(أ 

كما يف اعبدكؿ   دبدخل الذكاء العاطفيفأما نتيجة أنشطة اؼبدرسة اؼبلحوظة 
 التايل:

يف عملية التعليم دبدخل أنشطة ادلدرسة )دليل مالحظة  1 ،1اجلدول 
 (الذكاء العاطفي

 النتيجة الناحية اؼبلحوظة الرقم
7 2 3 4 

 لى إدارة الفصل حىت تكوف الطلبةقدرة اؼبدرسة ع 7
 للتعلم مستعدكف

    

√ 

قدرة اؼبدرسة على إلقاء موضوع الدرس كأىداؼ  2
 التدريس كخطواتو

   

 
 

√ 

قدرة اؼبدرسة على ربط اؼبوضوع السابق ابؼبوضوع  3
 اعبديد 

   √ 

يف  مدخل الذكاء العاطفيقدرة اؼبدرسة على تطبيق  4
  اللغة العربية تعليمعملية 

   

 
 

√ 

يف كترقيتها  شجاعة الطلبةقدرة اؼبدرسة على إرفاع  5
 دخل الذكاء العاطفيدب اللغة العربية  ميتعل

    

√ 

نص عن ال قدرة اؼبدرسة على شرح الدرس للطلبة 6
 "نزكؿ القرآف"

   √ 

ادة للمناقشة عن اؼب توجيو الطلبة قدرة اؼبدرسة على 7
 اؼبدركسة

   √ 

 √   توجيو الطلبة ليكونوا نشيطُت أثناء قدرة اؼبدرسة على  8
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 التعليم كالتعلم
يف استنباط  قدرة اؼبدرسة على مساعدة الطلبة 9

 التلخيص
   √ 

  √   قدرة اؼبدرسة على إدارة األكقات كأحواؿ الفصل 71
 35 اجملموع 

 
 التالية: نتيجةبناء على اعبدكؿ السابق فوجدان ال

  011% x 
 

 
  = P 

     

       011% X 
٩٣

٠1
 = P  

 011% x   ٩٣11

٠1
 =  P  

    ٣،،9 %   =P          

   

 – 87كىذه تدؿ على أهنا بُت حد  P % 5،97=ة احملصولة ىينتجفال
التعليم دبدخل  يف أنشطة اؼبدرسة. كىذا دبعٌت أف زاتفبحصلت على تقدير  711

لذلك  .يف تعلم اللغة العربية شجاعة الطلبة قيةلًت  جيدة جدا الذكاء العاطفي
 .لًتقية شجاعة الطلبة يف تعلم اللغة العربية جدا مدخل الذكاء العاطفي لو أثر جيد

 الطلبة سلوؾ( ب
عملية التعليم كالتعلم دبدخل الذكاء عند  اؼبلحوظُت طلبةال سلوؾفأما نتيجة 

 كما يف اعبدكؿ التايل:العاطفي  
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عند عملية التعليم والتعلم  الطلبة سلوك )دليل مالحظة 5 ،1اجلدول 
 (دبدخل الذكاء العاطفي

 النتيجة الناحية اؼبلحوظة الرقم
7 2 3 4 

 √    بشرح اؼبدرس  اىتماـ الطلبة 7
رأيهم عما يتعلق ابؼبادة  يف تقدمي شجاعة الطلبة 2

 اؼبدركسة
   

 
 

√ 

 √    ضباسة الطلبة عند التعلم دبدخل الذكاء العاطفي 3
 √    كاؼبدرسة على اؼبناقشة بينهم قدرة الطلبة 4
يف تقدمي األسئلة عما يتعلق ابؼبادة  شجاعة الطلبة 5

 اؼبدركسة
    

√ 

عن اؼبادة  اؼبتنوعةمثلة على اإلتياف أب قدرة الطلبة 6
 اؼبدركسة

   

 
 

√ 

 √    ادةشرح اؼبدرسة عن اؼب عند إجابة الطلبة 7
ألسئلة البسيطة من اؼبدرسة على إجابة ا قدرة الطلبة 8

 عن اؼبادة
   

 
 

√ 

  √   التلخيص يف هناية الدرس  على قدرة الطلبة 9
 √    أثناء عملية التعليم كالتعلم انضباط الطلبة 71

 ٩٣ اجملموع

 

  بناء على اعبدكؿ السابق فوجدان النتيجة التالية:

  011% x 
 

 
  = P 
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       011% X 
٩٣

٠1
 = P  

 011% x   ٩٣11

٠1
 =  P  

    ٣،،9 %   =P          

بُت  كقعت كىذه تدؿ على أهنا P % 5،97=فالنتجة احملصولة ىي
طلبة ال سلوؾ. كىذا دبعٌت أف زاتفبحصلت على تقدير  711 – 87حد 

شجاعتهم يف تعلم اللغة  قيةلًت جيدة جدا  يف التعليم دبدخل الذكاء العاطفي
الذكاء العاطفي لو أثر جيد جدا لًتقية شجاعة الطلبة العربية. لذلك مدخل 

 يف تعلم اللغة العربية.

 البياانت لالستبانة حتليل -0
 أتثَتتوزيع االستباانت للطلبة، كذلك للتعرؼ على باحثة بقامت ال

 MTsN ػب العربية اللغة تعلم طلبة يفال شجاعةلًتقية  مدخل الذكاء العاطفي

3 Banda Aceh. 

احملصولة عليها الباحثة من توزيع االستباانت ظهرت يف أما البياانت 
 اعبدكؿ اآليت:

 22 ،1اجلدول 
 شجاعة الطلبة يف تقدمي األسئلة للمدرسة أثناء عملية التعليم والتعلم

 النسبة اؼبئوية ؾبموعة األجوبة األجوبة  رقم
 % 31،5 77 شجاعة بشدة 7
 % 47،2 77 شجاعة 2
 % 74 5 غَت شجاعة 3
 % 8،3 3 شجاعة بشدة غَت 4
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 %711 36 اجملموعة 
أف الطلبة جييبوف "شجاعة يوضح لنا  71 -4بناء على اعبدكؿ 
، كالذين يشجعوف )أحد عشر طالبا( % 31،5بشدة" من السؤاؿ السابق 

، كغَت شجاعة )سبعة عشر طالبا( % 47،2يف تقدمي األسئلة للمدرسة 
، كأما غَت شجاعة بشدة )طبسة طبلب( % 74يف تقدمي األسئلة للمدرسة 

. كىذا يدؿ على أف )ثبلثة طبلب( % 8،3يف تقدمي األسئلة للمدرسة 
كالتعلم أكثر الطلبة يشجعوف يف تقدمي األسئلة للمدرسة أثناء عملية التعليم 

 دبدخل الذكاء العاطفي.
 22 ،1اجلدول 

 أثناء عملية التعليم والتعلم إعطاء رأي الطلبة
 النسبة اؼبئوية ؾبموعة األجوبة األجوبة  رقم
 % 22،2 8 شجاعة بشدة 7
 % 55،6 21 شجاعة 2
 % 22،2 8 غَت شجاعة 3
 1 1 غَت شجاعة بشدة 4

 %711 36 اجملموعة 
يوضح لنا أف الطلبة جييبوف "شجاعة  77 -4بناء على اعبدكؿ 

، كالذين يشجعوف يف )شبنية طبلب( % 22،2بشدة" من السؤاؿ السابق 
، ن طالبا()عشري % 55،6 إعطاء رأم الطلبة أثناء عملية التعليم كالتعلم

 % 22،2 إعطاء رأم الطلبة أثناء عملية التعليم كالتعلمكغَت شجاعة يف 
أثناء هم إعطاء رأي، كاليوجد الطلبة غَت شجاعة بشدة يف )شبنية طبلب(

إعطاء ىذا يدؿ على أف أكثر الطلبة يشجعوف يف . إذنا عملية التعليم كالتعلم
 دبدخل الذكاء العاطفي. أثناء عملية التعليم كالتعلم همرأي
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 20 ،1اجلدول 
 أثناء عملية التعليم والتعلم يقوم الطلبة ابإلجابة من أسئلة ادلدرسة

 النسبة اؼبئوية ؾبموعة األجوبة األجوبة  رقم
 % 36،7 73 شجاعة بشدة 7
 % 47،2 77 شجاعة 2
 % 76،7 6 غَت شجاعة 3
 1 1 غَت شجاعة بشدة 4

 %711 36 اجملموعة 
يوضح لنا أف الطلبة جييبوف "شجاعة  72 -4بناء على اعبدكؿ 
(، كالذين يشجعوف يف ابالط ثبلثة عشر% )36،7بشدة" من السؤاؿ السابق 

% 47،2 أثناء عملية التعليم كالتعلم ابإلجابة من أسئلة اؼبدرسة إقامتهم
 ابإلجابة من أسئلة اؼبدرسة وايقوم أف الذين اليشجعوفطالبا(،  سبعة عشر)

(، كاليوجد الطلبة غَت ابالط ستة عشر% )76،7 أثناء عملية التعليم كالتعلم
أثناء عملية التعليم  ابإلجابة من أسئلة اؼبدرسةوا يقومأف شجاعة بشدة يف 

ابإلجابة من وا يقومأف أف أكثر الطلبة يشجعوف يف  لذلك يوضح لنا. كالتعلم
 دبدخل الذكاء العاطفي. أثناء عملية التعليم كالتعلم أسئلة اؼبدرسة

 
 23 ،1اجلدول 

أثناء عملية التعليم  يف السبورةتقدم الطلبة أمام الفصل إلجابة من أسئلة 
 والتعلم

 النسبة اؼبئوية ؾبموعة األجوبة األجوبة  رقم
 % 25 9 بشدةشجاعة  7
 % 47،7 75 شجاعة 2
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 % 22،2 8 غَت شجاعة 3
 % 77،7 4 غَت شجاعة بشدة 4

 %711 36 اجملموعة 
يوضح لنا أف الطلبة جييبوف "شجاعة  73 -4بناء على اعبدكؿ 

ب(، كالذين يشجعوف يف طبل تسعة% )25بشدة" من السؤاؿ السابق 
 أثناء عملية التعليم كالتعلم تقدـ أماـ الفصل إلجابة من أسئلة يف السبورةال

أماـ الفصل  واتقدمي أف الذين اليشجعوفك عشر طالبا(،  طبسة% )47،7
 شبانية% )22،2 أثناء عملية التعليم كالتعلم إلجابة من أسئلة يف السبورة

تقدـ أماـ البشدة يف منهم اليشجعوف )أربعة طبلب( % 77،7ب(، كبلط
 دليل. كىذا أثناء عملية التعليم كالتعلم الفصل إلجابة من أسئلة يف السبورة
تقدـ أماـ الفصل إلجابة من أسئلة يف العلى أف أكثر الطلبة يشجعوف يف 

 دبدخل الذكاء العاطفي. أثناء عملية التعليم كالتعلم السبورة
 

 21 ،1اجلدول 
 اليت سيدرسوهناعما يتعلق ابدلادة الطلبة  حبث

 اؼبئويةالنسبة  ؾبموعة األجوبة األجوبة  رقم
 % 22،2 8 شجاعة بشدة 7
 % 52،8 79 شجاعة 2
 % 25 9 غَت شجاعة 3
 1 1 غَت شجاعة بشدة 4

 %711 36 اجملموعة 
يوضح لنا أف الطلبة جييبوف "شجاعة  74 -4بناء على اعبدكؿ 
طبلب(، كالذين يشجعوف يف  شبانية% )22،2بشدة" من السؤاؿ السابق 
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طالبا(،  عشر تسعة% ) 52،8بحث عما يتعلق ابؼبادة اليت سيدرسوهنا ال
 تسعة% )25 عما يتعلق ابؼبادة اليت سيدرسوهناوا بحثي أف كالذين اليشجعوف

بحث عما يتعلق ابؼبادة اليت المنهم اليشجعوف بشدة يف ال أحد طبلب(، ك 
بحث عما اليدؿ على أف أكثر الطلبة يشجعوف يف  ذلك البياف. ك سيدرسوهنا

 دبدخل الذكاء العاطفي. يتعلق ابؼبادة اليت سيدرسوهنا
 

 25 ،1اجلدول 
  أصدقائهم للدراسة معا يف اجملموعة الطلبةدعا 

 النسبة اؼبئوية ؾبموعة األجوبة األجوبة  رقم
 % 38،9 74 شجاعة بشدة 7
 % 51 78 شجاعة 2
 % 8،3 3 غَت شجاعة 3
 % 2،8 7 غَت شجاعة بشدة 4

 %711 36 اجملموعة 
يوضح لنا أف الطلبة جييبوف "شجاعة  75 -4بناء على اعبدكؿ 
(، كالذين يشجعوف ابالط أربعة عشر% )38،9بشدة" من السؤاؿ السابق 

طالبا(،  عشر شبانية% ) 51 أصدقائهم للدراسة معا يف اجملموعة وادعأف ي
% 8،3 أصدقائهم للدراسة معا يف اجملموعة وادعأف ي كالذين اليشجعوف

 ودعأف يبشدة يف  الذم اليشجع (طالب كاحد% )2،8كطبلب(،  ثبلثة)
على أف أكثر الطلبة  البياف يدؿ. كىذا للدراسة معا يف اجملموعة أصدقائو

دبدخل الذكاء  أصدقائهم للدراسة معا يف اجملموعة وادعأف ييشجعوف يف 
 العاطفي.
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 24 ،1اجلدول 
 لشراء الكتب ادلتعلقة ابدلادة ادلدروسة الطلبة محاسة 

 النسبة اؼبئوية ؾبموعة األجوبة األجوبة  رقم
 % 25 9 شجاعة بشدة 7
 % 51 78 شجاعة 2
 % 8،3 3 غَت شجاعة 3
 % 76،7 6 غَت شجاعة بشدة 4

 %711 36 اجملموعة 
 يف يشجعوف بشدةيوضح لنا أف الطلبة  76 -4بناء على اعبدكؿ 

ب(، طبل تسعة% )25 ماسة لشراء الكتب اؼبتعلقة ابؼبادة اؼبدركسةاغب
%  51 ماسة لشراء الكتب اؼبتعلقة ابؼبادة اؼبدركسةكالذين يشجعوف يف اغب

ماسة لشراء الكتب اؼبتعلقة يف اغب طالبا(، كالذين اليشجعوف عشر شبانية)
 نالذي (ستة طبلب% )76،7% )ثبلثة طبلب(، ك8،3 ابؼبادة اؼبدركسة

ىذا . ماسة لشراء الكتب اؼبتعلقة ابؼبادة اؼبدركسةوف بشدة يف اغباليشجع
ماسة لشراء الكتب اؼبتعلقة اغبأف أكثر الطلبة يشجعوف يف  البياف اتضح

 دبدخل الذكاء العاطفي. ابؼبادة اؼبدركسة
 

 27 ،1اجلدول 
 عرفوىامل جابة األسئلة ولو الطلبة إل يشجع

 النسبة اؼبئوية األجوبةؾبموعة  األجوبة  رقم
 % 36،7 73 شجاعة بشدة 7
 % 47،2 77 شجاعة 2
 % 76،7 6 شجاعةغَت  3
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 1 1 بشدة شجاعةغَت  4
 %711 36 اجملموعة 

% )ثبلثة عشر 36،7أف  يدؿ على 77 -4بناء على اعبدكؿ 
، كالذين يشجعوف عرفوىامل إلجابة األسئلة كلو  بشدة وفيشجع طالبا(

طالبا(، كالذين  عشر سبعة% ) 47،2 عرفوىامل إلجابة األسئلة كلو 
ال طبلب(، ك  ستة% ) 76،7اليت ال يعرفوهنا  إلجابة األسئلة اليشجعوف
كىذا البياف دليل . عرفوىامل إلجابة األسئلة كلو الذين اليشجعوف  أحد منهم

مدخل ذا هب عرفوىامل إلجابة األسئلة كلو أف أكثر الطلبة يشجعوف  على
 الذكاء العاطفي.

 21 ،1اجلدول 
 يقوم الطلبة ابلواجبات اليت تطرحها ادلدرسة

 النسبة اؼبئوية ؾبموعة األجوبة األجوبة  رقم
 % 55،6 21 شجاعة بشدة 7
 % 27،7 71 شجاعة 2
 % 76،7 6 غَت شجاعة 3
 1 1 غَت شجاعة بشدة 4

 %711 36 اجملموعة 
طالبا(  ين% )عشر 55،6يدؿ على أف  78 -4بناء على اعبدكؿ 

، كالذين يشجعوف ابلواجبات اليت تطرحها اؼبدرسةوا يقومأف  وف بشدةيشجع
(، كالذين ببلة ط% )عشر 27،7 ابلواجبات اليت تطرحها اؼبدرسة وايقومأف 

% )ستة  76،7 ابلواجبات اليت تطرحها اؼبدرسةوا يقوم أف اليشجعوف
ابلواجبات اليت تطرحها  وايقومأف طبلب(، كال أحد منهم الذين اليشجعوف 
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وا يقومأف  بشدة أف أكثر الطلبة يشجعوف اعبدكؿ السابق يوضح لنا. اؼبدرسة
 هبذا مدخل الذكاء العاطفي. ابلواجبات اليت تطرحها اؼبدرسة

 
 25 ،1اجلدول 

 صعبةولو كانت الواجبات ميع يقوم الطلبة جب
 النسبة اؼبئوية ؾبموعة األجوبة األجوبة  رقم
 % 31،6 77 شجاعة بشدة 7
 % 47،7 75 شجاعة 2
 % 22،2 8 غَت شجاعة 3
 % 5،5 2 غَت شجاعة بشدة 4

 %711 36 اجملموعة 
 أحد عشر% )31،6يدؿ على أف  79 -4بناء على اعبدكؿ 

، كالذين كانت صعبةجبميع الواجبات كلو  وا يقومأف  وف بشدةيشجعطالبا( 
 طبسة% )47،7 جبميع الواجبات كلو كانت صعبةوا يقومأف يشجعوف 

%  22،2 صعبةجبميع الواجبات الوا يقومأف  طبلب(، كالذين اليشجعوف
جبميع ا يقومال يشجعاف بشدة أف  %(5،5طالباف اثناف )طبلب(، ك  شبانية)

جبميع وا يقومأف أف أكثر الطلبة يشجعوف بشدة نلخص . ك صعبةالالواجبات 
 هبذا مدخل الذكاء العاطفي. الواجبات كلو كانت صعبة

 
 مناقشة البياانت - ج

 قيةلًت جيدة جدا  طلبة يف التعليم دبدخل الذكاء العاطفيال سلوؾظهرت أف 
قدرة اؼبدرسة لتعليم اللغة العربية شجاعتهم يف تعلم اللغة العربية. إبضافة إىل ذلك أف 

لًتقية شجاعة الطلبة يف تعلم اللغة العربية. دبدخل الذكاء العطفي لو أثر جيد أيضا 
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مدخل الذكاء العاطفي لًتقية شجاعة الطلبة يف تعلم اللغة العربية استعملت  أتثَتكلتعرؼ 
 : الباحثة رموز للمبلحظة اؼبباشرة كىو 

 
 = P  x 011 ،% ألنشطة  فالنتجة احملصولة

حصلت على ف 711 – 87كىذه تدؿ على أهنا بُت حد  P % 5،97=ىي اؼبدرسة
جيدة جدا  يف التعليم دبدخل الذكاء العاطفي أنشطة اؼبدرسة. كىذا دبعٌت أف زاتفبتقدير 

 % P=ىي لسلوؾ الطلبة النتجة احملصولةك شجاعة الطلبة يف تعلم اللغة العربية.  قيةلًت 

. زاتفبحصلت على تقدير ف 711 – 87كىذه تدؿ على أهنا كقعت بُت حد  5،97
 جيدة جدا. دبدخل الذكاء العاطفي اللغة العربية مطلبة يف تعلال سلوؾكىذا دبعٌت أف 

مدخل الذكاء العاطفي لًتقية شجاعة الطلبة يف تعلم اللغة العربية  أتثَتقد ظهر ك 
 P استخدمت الباحثة الرمز:  كلتعرؼ عليو ىو عشرة عناصر، MTsN 3 Banda Acehبػػ 

=  
 
  x 011 .% 

. بناء شجاعة الطلبة يف تقدمي األسئلة للمدرسة أثناء عملية التعليم كالتعلم، أكال
% )أحد عشر  31،5يوضح لنا أف الطلبة جييبوف "شجاعة بشدة"  السابقعلى اعبدكؿ 

أما % )سبعة عشر طالبا(، ك  47،2طالبا(، كالذين يشجعوف يف تقدمي األسئلة للمدرسة 
. كىذا % فحسب77،3الطلبة الذين ال يشجعوف شبانية طبلب فحسب أـ ما يعادؿ بػ 

رسة أثناء عملية التعليم كالتعلم يدؿ على أف أكثر الطلبة يشجعوف يف تقدمي األسئلة للمد
 .دبدخل الذكاء العاطفي

. يوضح لنا يف اعبدكؿ السابق إعطاء رأم الطلبة أثناء عملية التعليم كالتعلم اثنيا،
إعطاء % )شبنية طبلب(، كالذين يشجعوف يف  22،2أف الطلبة جييبوف "شجاعة بشدة" 

رين طالبا(، كغَت شجاعة يف % )عش 55،6 رأم الطلبة أثناء عملية التعليم كالتعلم
% )شبنية طبلب(، كاليوجد الطلبة  22،2 إعطاء رأم الطلبة أثناء عملية التعليم كالتعلم
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. إذنا ىذا يدؿ على أف أثناء عملية التعليم كالتعلمهم إعطاء رأيغَت شجاعة بشدة يف 
دبدخل الذكاء العاطفي. أثناء عملية التعليم كالتعلم همإعطاء رأيأكثر الطلبة يشجعوف يف 

من  .يقـو الطلبة ابإلجابة من أسئلة اؼبدرسة أثناء عملية التعليم كالتعلم اثلثا،
% )ثبلثة 36،7اعبدكؿ السابق أف الطلبة جييبوف "شجاعة بشدة" من السؤاؿ السابق 

أثناء عملية التعليم  ابإلجابة من أسئلة اؼبدرسة عشر طالبا(، كالذين يشجعوف يف إقامتهم
ابإلجابة من أسئلة  وايقوم أف % )سبعة عشر طالبا(، الذين اليشجعوف47،2 كالتعلم
% )ستة عشر طالبا(، كاليوجد الطلبة غَت 76،7 أثناء عملية التعليم كالتعلم اؼبدرسة

ك . لذلأثناء عملية التعليم كالتعلم ابإلجابة من أسئلة اؼبدرسةوا يقومشجاعة بشدة يف أف 
أثناء عملية  ابإلجابة من أسئلة اؼبدرسةوا يقوميوضح لنا أف أكثر الطلبة يشجعوف يف أف 

 دبدخل الذكاء العاطفي. التعليم كالتعلم

تقدـ الطلبة أماـ الفصل إلجابة من أسئلة يف السبورة أثناء عملية التعليم ، رابعا
يوضح لنا أف الطلبة جييبوف "شجاعة بشدة" من  السابقبناء على اعبدكؿ . كالتعلم

تقدـ أماـ الفصل إلجابة % )تسعة طبلب(، كالذين يشجعوف يف ال25السؤاؿ السابق 
% )طبسة عشر طالبا(، كالذين 47،7 أثناء عملية التعليم كالتعلم من أسئلة يف السبورة

أثناء عملية التعليم  أماـ الفصل إلجابة من أسئلة يف السبورة واتقدمي أف اليشجعوف
% )أربعة طبلب( منهم اليشجعوف بشدة يف 77،7% )شبانية طبلب(، ك22،2 كالتعلم

. كىذا دليل أثناء عملية التعليم كالتعلم تقدـ أماـ الفصل إلجابة من أسئلة يف السبورةال
أثناء  تقدـ أماـ الفصل إلجابة من أسئلة يف السبورةعلى أف أكثر الطلبة يشجعوف يف ال

 دبدخل الذكاء العاطفي. عملية التعليم كالتعلم

 السابق. بناء على اعبدكؿ حبث الطلبة عما يتعلق ابؼبادة اليت سيدرسوهناخامسا، 
% )شبانية 22،2يوضح لنا أف الطلبة جييبوف "شجاعة بشدة" من السؤاؿ السابق 

%  52،8بحث عما يتعلق ابؼبادة اليت سيدرسوهنا طبلب(، كالذين يشجعوف يف ال
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 عما يتعلق ابؼبادة اليت سيدرسوهناوا بحثي أف طالبا(، كالذين اليشجعوف عشر تسعة)
بحث عما يتعلق ابؼبادة % )تسعة طبلب(، كال أحد منهم اليشجعوف بشدة يف ال25

بحث عما يتعلق . كذلك البياف يدؿ على أف أكثر الطلبة يشجعوف يف الاليت سيدرسوهنا
 دخل الذكاء العاطفي.دب ابؼبادة اليت سيدرسوهنا

. بناء على اعبدكؿ دعا الطلبة أصدقائهم للدراسة معا يف اجملموعةسادسا، 
% )أربعة 38،9يوضح لنا أف الطلبة جييبوف "شجاعة بشدة" من السؤاؿ السابق  السابق

%  51 أصدقائهم للدراسة معا يف اجملموعة وادععشر طالبا(، كالذين يشجعوف أف ي
 أصدقائهم للدراسة معا يف اجملموعة وادعأف ي طالبا(، كالذين اليشجعوف عشر شبانية)

 ودع% )طالب كاحد( الذم اليشجع بشدة يف أف ي2،8% )ثبلثة طبلب(، ك8،3
. كىذا البياف يدؿ على أف أكثر الطلبة يشجعوف يف أف للدراسة معا يف اجملموعة أصدقائو

 دبدخل الذكاء العاطفي. أصدقائهم للدراسة معا يف اجملموعة وادعي

بناء على اعبدكؿ  .ضباسة الطلبة لشراء الكتب اؼبتعلقة ابؼبادة اؼبدركسةسابعا، 
ماسة لشراء الكتب اؼبتعلقة ابؼبادة أف الطلبة يشجعوف بشدة يف اغبفهمنا ي السابق

ماسة لشراء الكتب اؼبتعلقة % )تسعة طبلب(، كالذين يشجعوف يف اغب25 اؼبدركسة
ماسة لشراء يف اغب طالبا(، كالذين اليشجعوف عشر شبانية% ) 51 اؼبدركسةابؼبادة 

% )ستة طبلب( الذين 76،7% )ثبلثة طبلب(، ك8،3 الكتب اؼبتعلقة ابؼبادة اؼبدركسة
. ىذا البياف اتضح ماسة لشراء الكتب اؼبتعلقة ابؼبادة اؼبدركسةاليشجعوف بشدة يف اغب

دبدخل  شراء الكتب اؼبتعلقة ابؼبادة اؼبدركسةماسة لأف أكثر الطلبة يشجعوف يف اغب
 الذكاء العاطفي.

يدؿ  السابق. بناء على اعبدكؿ يشجع الطلبة إلجابة األسئلة كلو مل عرفوىااثمنا، 
، عرفوىامل إلجابة األسئلة كلو  وف بشدةيشجع% )ثبلثة عشر طالبا( 36،7على أف 

طالبا(، كالذين  عشر سبعة% ) 47،2 عرفوىامل إلجابة األسئلة كلو كالذين يشجعوف 
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% )ستة طبلب(، كال أحد منهم  76،7اليت ال يعرفوهنا  إلجابة األسئلة اليشجعوف
. كىذا البياف دليل على أف أكثر الطلبة عرفوىامل إلجابة األسئلة كلو الذين اليشجعوف 

 هبذا مدخل الذكاء العاطفي. عرفوىامل إلجابة األسئلة كلو يشجعوف 

 السابقبناء على اعبدكؿ  .لطلبة ابلواجبات اليت تطرحها اؼبدرسةيقـو ااتسعا، 
ابلواجبات اليت وا يقومأف  وف بشدةيشجع% )عشرين طالبا( 55،6يدؿ على أف 
% 27،7 ابلواجبات اليت تطرحها اؼبدرسة وايقوم، كالذين يشجعوف أف تطرحها اؼبدرسة

 76،7 اليت تطرحها اؼبدرسةابلواجبات وا يقوم أف ة طبلب(، كالذين اليشجعوف)عشر 
ابلواجبات اليت تطرحها  وايقوم% )ستة طبلب(، كال أحد منهم الذين اليشجعوف أف 

ابلواجبات وا يقوم. اعبدكؿ السابق يوضح لنا أف أكثر الطلبة يشجعوف بشدة أف اؼبدرسة
 هبذا مدخل الذكاء العاطفي. اليت تطرحها اؼبدرسة

 بناء على اعبدكؿ السابق .ت كلو كانت صعبةيقـو الطلبة جبميع الواجباعاشرا، 
جبميع الواجبات وا يقومأف  وف بشدةيشجع% )أحد عشر طالبا( 31،6يدؿ على أف 

 جبميع الواجبات كلو كانت صعبةوا يقوم، كالذين يشجعوف أف كلو كانت صعبة
 22،2 صعبةوا جبميع الواجبات اليقومأف  طبسة طبلب(، كالذين اليشجعوف% )47،7

جبميع ا يقومال يشجعاف بشدة أف  %(5،5% )شبانية طبلب(، كطالباف اثناف )
جبميع الواجبات وا يقوم. كنلخص أف أكثر الطلبة يشجعوف بشدة أف صعبةالالواجبات 

هبذا مدخل الذكاء العاطفي. كلو كانت صعبة
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 الفصل اخلامس

 اخلامتة

 نتائج البحث - أ
 ًتقيةالذكاء العاطفي ل مدخل تأثَتب فبا يتعلق انتهت الباحثة يف ىذا البحثقد ل
قًتاحات . فاآلف حيسن للباحثة أف تقدـ نتائج البحث كاؼببتعلم اللغة العربية طلبة شجاعة

 . فحصلت نتائج البحث كما يلي:ا البحثختاما ؽبذ
 لو أثر جيد جدا الذكاء العاطفي دبدخل عند التعلم الطلبة سلوؾإف  -7

 دبدخل اؼبدرسة كذلك أنشطةك  بتعلم اللغة العربية طلبةلا شجاعة ًتقيةل
حبيث  بتعلم اللغة العربية طلبةلا شجاعة ًتقيةل تؤثرالذكاء العاطفي 

مبلحظة أنشطة اؼبدرسة  كما اتضح يف كرقيت زاتفبحصلت على درجة 
% 97،5 ىي  سلوؾ الطلبةاحملصولة ؼببلحظة  نتيجةأف ال كسلوؾ الطلبة

 .%97،5ىي أنشطة اؼبدرسةاحملصولة ؼببلحظة  لنتيجةكا
العناصر اؼبتنوعة  طلبة يف شجاعةلًتقية  مدخل الذكاء العاطفي أتثَتإف  -2

 ، كىي كما يلي:MTsN 3 Banda Acehالعربية بػ  اللغة تعلمعند 
 يف تقدمي األسئلة للمدرسة  -
 إعطاء رأيهم يف -
 اإلجابة من أسئلة اؼبدرسةيف  -
 لفصل إلجابة من أسئلة يف السبورةتقدـ أماـ ا يف -
 حبث عما يتعلق ابؼبادة اليت سيدرسوهنا يف -
 أصدقائهم للدراسة معا يف اجملموعة  دعوة يف -
 لكتب اؼبتعلقة ابؼبادة اؼبدركسةضباسة الطلبة لشراء ايف  -
 صعبةكلو اليت تطرحها اؼبدرسة الطلبة جبميع الواجبات  يف إقامة -
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 ادلقرتحات - ب
 رأهتا الباحثة ضركرية تقدمها، كىي كما يلي: اعتمادا على الظواىر السابقة

ليكوف الطلبة شجاعُت  مدخل الذكاء العاطفيينبغي للمدرسُت أف يطبقوا  -7
  .أثناء عملية التعليم كالتعلم

تعلم اللغة العربية جيدا،  أف ديارسوا MTsN 3 Banda Acehبػ  ينبغي للطلبة -2
 الدراسة.كيشجوا يف أمور 

ترجو الباحثة من القارئُت أف يصححوا أخطاء ىذه الرسالة كعيوهبا حىت  -3
 تكوف الرسالة كاملة كمفيدة للباحثة كلقارئيها.
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU 

Nama Guru yang diamati :  

Sekolah / Kelas  : 

Hari / Tanggal   : 

Tujuan    : 

 Mendata kualitas aktifitas mengajar guru dengan menggunakan metode 

istiqraiyyah. 

Petunjuk : 

1. Observer mengamati aktifitas mengajar guru dalam kelas selama 

berlangsungnya pembelajaran dengan menggunakan metode istiqraiyyah. 

2. Observer memberikan skor sesuai petunjuk berikut: 

Kualitas : 

1 : Kurang  

2 : Cukup 

3 : Baik 

4 : Sangat baik 

 

NO ASPEK YANG DINILAI NILAI 

    

1 Kemampuan guru mengelola kelas agar 

siswa siap untuk belajar. 

    

2 Kemampuan guru dalam menyampaikan 

materi pembelajaran, tujuan pembelajaran 

dan uraian kegiatan di kelas. 

    

3 Kemampuan guru dalam mengaitkan 

materi baru dengan materi sebelumnya. 

    

4 Kemampuan guru dalam menerapkan 

pendekatan kecerdasan emosional anak 

dalam proses pembelajaran bahasa arab. 

    

5 Kemampuan guru dalam meningkatkan 

keberanian siswa selama proses 

pembelajaran dengan menggunakan 

pendekatan kecerdasan emosional. 

    

6 Kemampuan guru dalam menjelaskan 

materi pelajaran bahasa arab kepada 

siswa. 

    

7 Kemampuan guru dalam mengajak siswa 

berdiskusi terkait pembelajaran yang 

    



 

  
 

berlangsung. 

8 Kemampuan guru dalam mengajak siswa 

aktif dengan menyuruh maju ke depan 

kelas. 

    

9 Kemampuan guru dalam mengarahkan 

siswa untuk mengambil kesimpulan materi 

yang dipelajari. 

    

10 Kemampuan guru dalam mengelola waktu 

dan situasi. 

    

 Jumlah Keseluruhan 

 

 

 

Saran dan Komentar Pengamat: 

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

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

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

 

 

 

Banda Aceh, ... ...................... 2021 

Observer, 

 

 

       

(......................................) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

LEMBAR OBSERVASI AKTIFITAS SISWA 

Sekolah / Kelas : 

Hari / Tanggal  : 

Kelas   :  

Tujuan   : 

 Mendata kualitas aktifitas belajar siswa setelah menggunakan metode 

istiqraiyyah. 

Petunjuk:  

1. Observer mengamati keaktifan belajar siswa dalam kelas selama 

berlangsungnya pembelajaran dengan menggunakan metode istiqraiyyah. 

2. Observer memberikan skor sesuai petunjuk berikut: 

Kualitas: 

1 : Kurang 

2 : Cukup 

3 : Baik 

4 : Sangat Baik 

 

NO ASPEK YANG DI AMATI NILAI 

1 2 3 4 

1 Perhatian siswa dalam menyimak penjelasan 

guru. 
    

2 Keberanian siswa dalam memberikan 

pendapat terkait materi yang dipelajari. 
    

3 Semangat belajar siswa dengan 

menggunakan pendekatan kecerdasan 

emosional 

    

4 Kemampuan siswa dalam berdiskusi sesama 

murid dan guru. 
    

5 Keberanian siswa dalam bertanya terkait 

pembelajaran yang sedang dipelajari. 
    

6 Kemampuan siswa dalam memberi contoh-

contoh yang bervariasi tentang pembelajaran 

yang berlangsung. 

    

7 Respon siswa ketika guru menyampaikan 

terkait dengan materi.  
    

8 Kemampuan siswa dalam menanggapi 

pertanyaan-pertanyaan sederhana yang 

diberikan oleh guru terkait materi yang 

    



 

  
 

diajarkan. 

9 Kemampuan siswa dalam memberi 

kesimpulan dari materi yang telah diajarkan 

pada akhir pembelajaran. 

    

10 Ketertiban siswa dalam proses belajar.     

 

 

Jumlah Keseluruhan  

 

Saran dan Komentar Pengamat: 

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

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

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

 

 

 

Banda Aceh, ... ...................... 2021 

Observer, 

 

 

       

(......................................) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

ANGKET PENELITIAN 

Nama Lengkap : 

Tanggal Pengisian : 

Siswa/i yang terhormat, 

Pertama-tama saya mendoakan semoga Responden dalam keadaan sehat walafiat 

dan sukses dalam menjalankan aktifitas sehari-hari, amin Ya Rabbal ‘Alamin. 

Selanjutnya, pada kesempatan ini saya mohon kesediaan Responden untuk 

mengisi angket yang telah diberikan. Pengisian angket ini bertujuan untuk 

memperoleh data dan informasi berkenaan dengan Pengaruh Kecerdasan 

Emosional untuk Meningkatkan Motivasi Siswa MTsN 3 Banda Aceh. Data dan 

informasi yang diperoleh dari Responden semata-mata untuk kepentingan 

penelitian dan tidak ada maksud lain yang dapat merugikan Responden. Oleh 

karena itu diharapkan Responden memberikan informasi yang sesungguhnya dan 

berdasarkan keadaan yang sebenarnya.  Atas kesediaan Ananda saya ucapkan 

terima kasih. 

Petunjuk Pengisian Angket 

1. Tulislah nama di tempat yang telah disediakan.  

2. Bacalah angket ini dengan teliti dan isi jawaban dengan keadaan yang 

sebenarnya. 

3. Jawaban yang Anda cantumkan dijaga kerahasiaannya.   

4. Berilah tanda (X) pada kolom yang tersedia dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

 

SS= Sangat Berani   TS   = Cukup Berani  

S = Berani            STS = Tidak Berani  

 

5. Tanyakan jika ada hal yang kurang jelas.  

6. Terima kasih atas kesediannya untuk mengisi angket ini dengan tulus dan 

jujur. 

Kecerdasan Emosional 

 

No Pernyataan Skala 



 

  
 

SS S TS STS 

1 Saya berani bertanya kepada guru ketika saya 

tidak paham saat belajar bahasa arab 

    

2 Saya memberikan pendapat ketika guru meminta 

pendapat saya ketika dalam pembelajaran 

    

3 Saya menjawab pertanyaan guru saat guru 

bertanya pada saat proses pembelajaran 

    

4 Saya maju ke depan ketika guru menyuruh 

mengerjakan soal yang ada di papan tulis 

    

5 Saya mencari bahan pembelajaran sendiri terkait 

materi yang akan dipelari 

    

6 Saya mengajak teman untuk belajar kelompok     

7 Saya semangat untuk membeli buku yang 

berkaitan dengan pelajaran 

    

8 Saya berani menjawab pertanyaan guru walaupun 

saya tidak tahu jawabannya 

    

9 Saya mengerjakan tugas yang diberikan guru     

10 Saya merampung semua tugas walaupun terdapat 

kesulitan dan hambatan  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

 الصور الفوتوغرافية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

 السرية الذاتية

 أكال : خلفية الشخصية

 زيرينا أكىل:    اسم الكامل -7
 771212771:    رقم القيد -2
 ـ7998نوفمبَت  73، بندا أتشيو:   مكاف اؼبيبلد كاترخيو -3
 : األنثى   اعبنس -4
 : اإلسبلـ   الدين -5
 : إندكنيسية   اعبنسية -6
 : متزكجة  اغبالة االجتماعية -7
  بندا أتشيو، ، شيخ كواالT. Lamgugobشارع :    العنواف -8
 : طالبة   العمل -9

 aulazairina@gmail.com:   الربيد األلكًتكين -71
 -رضبو هللا-البكالريوس مذكر :    اسم األب -77
 -:    العمل -72
 زبيدة البكالريوس:    اسم األـ -73
 : ربة البيت   العمل -74
 ، بندا أتشيو، شيخ كواالT. Lamgugobشارع :    العنواف -75

 اثنيا : خلفية التعليم

 ـ 2171 -ـ 2114، سنة بندا أتشيو 76اؼبدرسة االبتدائية اغبكومية  -7
  ـ2173 -ـ 2171، سنة أتشيو رككوه، بندا  اؼبدرسة اؼبتوسطة اغبكومية -2
 ـ2176-ـ 2173، سنة رككوه، بندا  أتشيواؼبدرسة الثانوية اغبكومية  -3



 

  
 

قسم تعليم اللغة العربية، كلية الًتبية كأتىيل اؼبعلمُت جبامعة الرانَتم  -4
 ـ2127 –ـ 2177اإلسبلمية اغبكومية بندا أتشيو، سنة 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

 

Madrasah  :  MTsN 3 Banda Aceh 

Mata Pelajaran :  Bahasa Arab 

Kelas/Semester :  IX / Ganjil 

Materi Pokok  :  نزول القرآن 
Alokasi Waktu :  2 Pertemuan (2 X 40 Menit)   

 

A. Kompetensi Inti : 

1. Menghargai dan menghayati yang dianutnya 

2. Menunjukkan perilaku jujur dispilin, tanggung jawab, peduli (toleran, gotong royong, 

santun, percaya diri dalam berintraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam 

dalam jangkaun pergaulan dan keberadaannya. 

3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual dan prosudural) 

berdasarkanrasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan teknologi, seni, budaya terkati 

fenomena kejadian tampak mata 

4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakanm mengurai, 

merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranahabstarct (menulis, membaca, 

menghitung menggambar dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari disekolah dan 

sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori. 

 

B. Kompetensi Dasar & Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 

No Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

 3.7 Memahami fungsi sosial, 

struktur teks dan unsur 

kebahasaan (bunyi, kata, dan 

makna) dari teks sederhana 

yang berkaitan dengan tema:  

القرآن  yang melibatkan نزول 

tindak tutur melarang 

melakukan suatu pekerjaan 

dengan memperhatikan susunan 

gramatikal النا الفعل  ال    + هية/لم  

الثالثي    -ع   المضار  الفعل  من  المزيد 

( )ماض ومضارع  ومصدر  

3.7.1 Mengidentifikasi bunyi kata terkait tema 

 yang diperdengarkan dengan   نزول القرآن

benar 

3.7.2 Menyebutkan mufradat terkait tema   نزول
 yang diperdengarkan dengan tepat القرآن

3.7.3 Menyebutkan makna mufradat terkait 

tema نزول القرآن yang diperdengarkan 

dengan baik dan benar 

3.7.4 Mengartikan kalimat sederhana yang 

sesuai tema  نزول القرآن 
3.7.5 Memberikan contoh kalimat sederhana 

dengan menggunakan gramatikal    ال

المزيد من الفعل    -ع  الفعل المضارالناهية/لم  +   

( الثالثي )ماض ومضارع  ومصدر  



 4.8 Mendemonstrasikan tindak 

tutur melarang melakukan 

suatu pekerjaan dengan 

memperhatikan bentuk, makna 

dan fungsi dari susunan 

gramatikal     ال الناهية/لم  +  الفعل

المزيد من الفعل الثالثي    -المضارع 

()ماض ومضارع  ومصدر )  baik 

secara lisan maupun tulisan 

3.8.1 Membaca teks sederhana terkait tema 

 dengan benar نزول القرآن

3.8.2 Menerjemahkan teks sederhana terkait 

tema  dengan tepat  نزول القرآن   

3.8.3 Menjelaskan makna teks yang terkait 

tema  نزول القرآن 
3.8.4 Menguraikan susunan kalimat yang 

mengandung gramatikal 

المزيد من الفعل الثالثي   -ال الناهية/لم  +  الفعل المضارع 

 ( )ماض ومضارع  ومصدر

 

 

Pertemuan Pertama 

a. Tujuan Pembelajaran: 

Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasi siswa 

mampu memahami dan menerapkan ke dalam teks terkait dengan nuzulul qur’an. 

b. Materi Pembelajaran (terlampir) 

c. Metode Pembelajaran 

1- Pendekatan  : Saintifik dan Kecerdasan Emosional 

2- Metode  : Ceramah, Diskusi, Tanya jawab, demonstrasi 

 

 

d. Media/Alat dan Bahan pembelajaran  

1. Media 

• Kartu 

 

2. Bahan  

• Spidol   

• Papan tulis 

 

e. Sumber Belajar 

• Buku Bahasa Arab 

• Internet  

• Qamus bahasa arab 

 

f. Langkah-Langkah Pembelajaran  

Langkah 

Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran Alokasi 

Waktu 



Kegiatan Awal 

Mempersiapkan 

siswa untuk 

belajar 

 

 

Apersepsi 

 

 

 

Motivasi 

 

 

Informasi 

 

Guru mengucapkan salam, menanya kabar, 

menyuruh siswa untuk berdoa sebelum belajar, 

kemudian mengabsen siswa dan 

mengkondisikan kelas agar rapi. 

 

Guru mengecek pemahaman siswa mengenai 

materi sebelumnya. 

Guru menyampaikan tujuan pembelajaran pada 

saat ini, yaitu tentang nuzul qur’an. 

 

Guru memberikan motivasi tentang 

pembelajaran nuzul qur’an. 

 

Guru menyampaikan pokok materi yang akan 

dipelajari hari ini adalah tentang nuzul qur’an. 
Guru membagikan kertas HVS yang berisi 

naskah berbentuk teks. 

 

 

 

 

5 menit 

Kegiatan Inti 

Mengamati 

 

 

 

Menanya 

 

 

 

 Mengeksplorasi 

 

 

 

 

Mengasosiasi  

 

Siswa mengamati naskah teks yang dibagikan 

oleh guru. 

Siswa mengamati contoh-contoh yang 

diberikan guru mengenai nuzul qur’an. 

 

Siswa menanyakan hal-hal yang belum jelas 

baik mengenai naskah teks, contoh-contoh 

maupun penjelasan guru.  

 

Siswa memberikan contoh lain berkaitan 

dengan yang dijelaskan guru. 

Siswa membaca teks sederhana terkait nuzul 

qur’an. 

 

Siswa melatih untuk menganalisis kesesuaian 

didalam teks-teks sederhana yang diberikan 

oleh temannya. 

 

7 menit 

 

 

 

 

4 Menit 

 

 

10 Menit 

 

 

 

 

6 Menit 



 

 

 

 

 

 

Mengkomunikasi 

Siswa yang semangat dalam belajar, diberi 

hadiah oleh guru. 

 

 

Siswa mengerjakan soal yang diberi guru di 

depan kelas. 

Siswa mempresentasikan hasilnya di depan 

kelas. 

Siswa yang lain memperbaiki jawaban yang 

dipresentasikan dan dibenarkan oleh guru. 

 

 

 

 

 

 

 

10 Menit 

Penutup 

Kesimpulan 

 

 

Evaluasi 

 

 

 

Informasi 

 

 

 

Siswa diminta menyimpulkan kembali tentang 

apa yang telah dipelajari 

 

Guru melakukan penilaian hasil belajar siswa. 
 

 

Guru menganjurkan siswa agar sering-sering 

latihan dalam melatih membaca dan berbicara 

berbahasa arab. 

Guru memberikan materi pertemuan 

selanjutnya dan menegaskan siswa untuk 

membaca buku. 

 

 

1 Menit 

 

 

 

 

 

1 Menit 

 

 

 

 

1 Menit 

 

 

 

 

 

 

g. Penilaian  

  1. Penilaian Sikap 

Sikap dinilai melalui observasi 

Terlampir 



 

 2.Penilaian Pengetahuan 

  Penilaian melalui tes lisan 

  Terlampir 

 

3.Penilaian Keterampilan  

  Terlampir 

 

 

Pertemuan Kedua 

a. Tujuan Pembelajaran: 

Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasi siswa 

mampu memahami dan menerapkan ke dalam teks terkait dengan tashrif. 

b. Materi Pembelajaran (terlampir) 

c. Metode Pembelajaran 

• Pendekatan  : Saintifik dan Kecerdasan Emosional 

• Metode : Ceramah, Diskusi, Tanya jawab, demonstrasi 

 

d. Media/Alat dan Bahan pembelajaran  

1. Media 

• Proyektor 

 

2. Bahan  

• Spidol  

• Papan tulis 

e. Sumber Belajar 

• Buku Bahasa Arab 

• Internet  

• Qamus bahasa arab 

 

 

f. Langkah-Langkah Pembelajaran  

Langkah 

Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran Alokasi 

Waktu 

Kegiatan Awal 

Mempersiapkan 

siswa untuk 

belajar 

 

 

 

Guru mengucapkan salam, menanya kabar, 

menyuruh siswa untuk berdoa sebelum belajar, 

kemudian mengabsen siswa dan 

mengkondisikan kelas agar rapi. 

 

Guru mengecek pemahaman siswa mengenai 

 

 

 

 

5 menit 



Apersepsi 

 

 

 

Motivasi 

 

 

Informasi 

materi sebelumnya. 

Guru menyampaikan tujuan pembelajaran pada 

saat ini, yaitu tentang nuzul qur’an. 

 

Guru memberikan motivasi tentang 

pembelajaran nuzul qur’an. 

 

Guru menyampaikan pokok materi yang akan 

dipelajari hari ini adalah tentang nuzul qur’an. 
Guru membagikan kertas HVS yang berisi 

naskah berbentuk teks. 

Kegiatan Inti 

Mengamati 

 

 

 

Menanya 

 

 

 

 Mengeksplorasi 

 

 

 

 

Mengasosiasi  

 

 

 

 

 

 

 

Siswa mengamati naskah teks yang dibagikan 

oleh guru. 

Siswa mengamati contoh-contoh yang 

diberikan guru mengenai nuzul qur’an. 

 

Siswa menanyakan hal-hal yang belum jelas 

baik mengenai naskah teks, contoh-contoh 

maupun penjelasan guru.  

 

Siswa memberikan contoh lain berkaitan 

dengan yang dijelaskan guru. 

Siswa membaca teks sederhana terkait nuzul 

qur’an. 

 

Siswa melatih untuk menganalisis kesesuaian 

didalam teks-teks sederhana yang diberikan 

oleh temannya. 

Siswa yang semangat dalam belajar, diberi 

hadiah oleh guru. 

 

 

Siswa mengerjakan soal yang diberi guru di 

depan kelas. 

 

7 menit 

 

 

 

 

4 Menit 

 

 

10 Menit 

 

 

 

 

6 Menit 

 

 

 

 

 

 



Mengkomunikasi Siswa mempresentasikan hasilnya di depan 

kelas. 

Siswa yang lain memperbaiki jawaban yang 

dipresentasikan dan dibenarkan oleh guru. 

 

10 Menit 

Penutup 

Kesimpulan 

 

 

Evaluasi 

 

 

 

Informasi 

 

 

 

Siswa diminta menyimpulkan kembali tentang 

apa yang telah dipelajari 

 

Guru melakukan penilaian hasil belajar siswa. 
 

 

Guru menganjurkan siswa agar sering-sering 

latihan dalam penggunaan tashrif ke dalam 

nash. 

Guru memberikan materi pertemuan 

selanjutnya dan menegaskan siswa untuk 

membaca buku. 

 

1 Menit 

 

 

1 Menit 

 

 

1 Menit 

 

 

 

 

 

g. Penilaian  

  1. Penilaian Sikap 

Sikap dinilai melalui observasi 

Terlampir 

 

 2.Penilaian Pengetahuan 

  Penilaian melalui tes lisan 

  Terlampir 

 

3.Penilaian Keterampilan  

  Terlampir 

 

 

Mengetahui,                Banda Aceh, 4 November 2021 

Kepala Sekolah                  Guru 

 

 

Sayuthi, S.Ag        Zairina Aula 



LAMPIRAN-LAMPIRAN: 

Penilaian Sikap 

Indikator : Menunjukkan sikap santun dalam 

berkomunikasi dengan guru dan teman  

Teknik Penilaian : Observasi 

Instrumen Penilaian : Rubrik lembar penilaian sikap dan 

pedoman penskoran 

 

NO PERNYATAAN 

PILIHAN JAWABAN 

 

SKOR 

 

Selalu Sering 
Kadang- 

kadang 
Tidak Pernah  

1 Memulai memberikan 

pendapat dengan ucapan 

salam.  

     

2 Santun dalam 

memberikan pendapat 
     

3 Menghargai pendapat 

orang lain 
     

4 Menggunakan kata-kata 

atau ungkapan yang 

santun 

     

JUMLAH SKOR  

KETERANGAN NILAI NILAI AKHIR 

Bila Peryataan Positif 

Selalu 

Sering 

Kadang-kadang 

Tidak pernah 

= 

Skor 4 
= 

Skor 3 

= 

Skor 2 

= 

Skor 1 

Skor yang 
diperoleh 

-------------------

------ X  100   

Skor maksimal 

=   --------- 

  

 

 

Penilaian pengetahuan 

 

Kompetensi 

Dasar 

: 3.7 Memahami secara sederhana unsur kebahasaan, struktur teks 

sederhana yang berkaitan dengan tashrif 

Teknik Penilaian : Lisan dan Tulisan   

Instrumen 

Penilaian 

: Lembar soal tulisan dan pedoman penskoran 

   

No. Soal Jawaban Skor 

1 Mengidentifikasi bunyi kata terkait tema نزول القرآن   yang 

diperdengarkan dengan benar 

 25 



Memberikan contoh kalimat sederhana dengan menggunakan 

gramatikal   ال النافية 

2 Menyebutkan mufradat terkait tema نزول القرآن yang 

diperdengarkan dengan tepat 

 25 

3 Menyebutkan makna mufradat terkait tema نزول القرآن yang 

diperdengarkan dengan baik dan benar 

 25 

4 Mengartikan kalimat sederhana yang sesuai tema 25  نزول القرآن 

 Total skor  100 

 

 

Penilaian keterampilan  

 

Kompetensi 

Dasar 

: 4.7 Mendemonstrasikan ungkapan sederhana terkait topik dengan 

memerhatikan unsur kebahasaan, struktur teks yang benar 

Teknik 

Penilaian 

: Praktek 

Instrumen 

Penilaian 

: Lembar soal Praktek dan pedoman penskoran 

   

 

Soal Skor 

Mempraktikkan teks sederhana  terkait  tema    nuzulul qur’an dengan struktur 

bahasa yang benar 
 

Menganalisis ungkapan sederhana terkait dengan nuzulul qur’an.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran Materi Pembelajaran 

 
 

 



 








