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  ۞ َما أَنـْزَْلَنا َعَلْيَك اْلُقْرآَن لَِتْشَقى
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الذان  دارميايتوأّمي املكرمة  عبد الرئيسإىل أيب املكرم  - ١

ربياين صغريا و�ركهما هللا وحفظهما يف سالمة الدنيا 
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  رشكر وتقدي

  

  
  

احلمد � الذي أنزل القرآن على عبده ليكون للعاملني 

والصالة والسالم على خامت األنبياء واملرسلني سيد� . نذيرا

وحبيبنا وشفيعنا  دمحم صّلى هللا عليه وسّلم الذي قد بّلغ الرسالة 

جهاده وعلى آله وأصحابه  ونصح األمة وجاهد يف سبيل هللا حقّ 

  .أمجعني ومن تبعه �حسان إىل يوم الدين

فقد متت �ذن هللا تعاىل وتوفيقه كتابة هذه الرسالة اليت 

يقررها قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية و�هيل املعلمني 

جبامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية كمادة من املواد يتعلمها 

استخدام طريقة هر�رت لتشجيع الطلبة  :الطالب حتت املوضوع

 MAN 2 Banda Aceh) بـدراسة جتريبية ( على ممارسة اللغة العربية
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عبد الرئيس و العاىل لوالديه احملبوبني  الشكر قول ويقول

الذين قد ربّياه تربية حسنة وهّذ�ه أخالقا كرميا ولعّل هللا دارميايت 

 .تعاىل جيزيهما جبّنة الفردوس

إشراف كتابة هذه الرسالة �شراف املشرفني ويتم 

 ، املاجسترية الدكتورة سالمي بنت حممودالفضيلني مها األستاذ

قيقّدم هلما الباحث . ، املاجستريالدكتور فجر الفالح األستاذو 

شكرا الذان قد دبّراه بكتابة هذه الرسالة وأنفقا أوقا�ما إلشراف 

و�رك هلما هللا يف .  آخرهاهذه الرسالة إشرافا جيدا من أّوهلا إىل

 .الدنيا واآلخرة

وال ينسى الباحث أن يقّدم الشكر ملدير اجلامعة وعميد  

املعلمني ورئيس قسم تعليم اللغة العربية  و�هيلكلية الرتبية 

وكذلك جلميع . وجلميع األساتذة الذين قد عّلموه علوما �فعا

بة هذه الرسالة أصدقائه الذين قد ساعدوه �فكارهم يف إمتام كتا

عبد العزيز وإيدي بشرى ونندا موال� أقصى ونور وخاصة إىل 

  .األزىل وحارص موال� و�ركهم هللا



 

 ح 

 

و�إلضافة يقّدم الباحث الشكر ملعلمة اللغة العربية 

عطاه الفرصة بقيام البحث العلمي  قد أيتالدوي هر�يت األستاذة 

جلمع البيا�ت احملتاجة  MAN 2 Banda Aceh بـيف الفصل الثاين 

  .عسى هللا أن يعطيها أجرا عظيما

وأخريا، يتقن الباحث �ّن هذه الرسالة ال ختلو من اخلطأ 

والنقصان ولذلك يرجو من القارئني نقدا وإصالحا �فعا إلكمال 

  .هذه الرسالة وعسى أن تكون هذه الرسالة �فعة للقارئني مجيعا
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  البحثمستخلص 

  ريضا الرئيس:   االسم الكامل 

لتشجيع   (Herbart)استخدام طريقة هر�رت:   عنوان البحث 

 MAN 2 Bandaبـ جتريبية دراسة( الطلبة على ممارسة اللغة العربية

Aceh  (  
 ٢٢١٣٢٣٩٦٤:   رقم القيد 

  

أن األخالق هي السلوك والطبيعة والعادة يعين احلديث 

لذلك األخالق تعين السلوك والعادة . أو املخلوق

كل شئ   يالق هخواأل. والطبيعة أو نظام السلوك املؤدي

وقد تكون األخالق خرياً أو شراً معتمدة  .متصل �ألدب

على النتائج القيم املستخدم كمراجعها، مهما كان من 

�حية السيكولوجيا �ندونيسيا كلمة األخالق حتتوي فيها 

على اخلري، إذن اإلنسان ذو أخالق تعين أنه ذو خلق 

ما يؤثر املعلم عند. واألخالق شئ مهم يف تدريس. عظيم

ى التنظيم سيكون الطالب طاعة عل ،األخالق يف تعليم

وحيتاج املعلم الطريقة املناسبة ليؤدب  .الذي ثبته املعلم



 

 ف 
 

ف مث جيب على املعلم أن يعرف ويفهم ويتكي. الطالب

ملعلم يف تدريس نفسه مع طالبه حىت حيب الطال�

ولكن الواقعة احلاصلة كثري من املعلم ال يستطيع  .الدراسة

لذا، الطالب ال يريدون  .أن يناسب نفسه مع الطالب

من . وهذا فرص للمعلم كاملريب. تنظيم املعلم أن يتبعوا

املعلم MAN 2 Banda Aceh  مالحظة الباحث يف

سيلة طاملا استخدامهما يف تعليمه يستخدم طريقة وو 

أما اهلدفان  .لطالب عن حرصهمأن يهتم � دون اليومي

فعالية يف البحث يف كتابة هذه الرسالة يعين التعّرف على 

تعليم اللغة العربية �ستخدام طريقة هر�رت واستجابة 

. الطلبة يف تعليم اللغة العربية �ستخدام طريقة هر�رت

 MAN 2أما ا�تمع يف هذا البحث هو مجيع الطلبة يف 

Banda Aceh   طالب وعينته صف من  �٤٤٦لتفصيل

الصف الثاين  أي  MAN 2 Banda Acehالصفوف 

ويف هذا البحث يستخدم الباحث استبانة  . ٢الطبيعي 

ونتيجة احملصولة أن دوافع الطلبة يف . كأدوة البحث



 

 ص 
 

. التعليم والتعّلم �ستخدام طريقة هر�رت ليست جيدة

و�لتايل، حصل الباحث على نتيجة االستبانة األوىل 

 > ٪ ٩٦,٥٦(أكثر استجابة من استبانة الثانية وهي 

وفرض  مقبول ولذلك أن الفرض الصفر). ٪ ٦٤,٠٢

 .مردودالبديل 
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ABSTRACT 

Title : The use of Herbart Method to increase 
student’s motivation in practicing Arabic at 
MAN 2 Banda Aceh 

Name  : Reza Arrais 

Student ID : 221323964 

The word morality comes from the word khuluk which in 
Arabic means character, behavior, temperament, manners, 
and habits. Morals in Islam are the attitudes and behaviors 
that exist in a person who has been attached, done and 
maintained continuously. Morals are closely related to 
deeds. When a person performs a good deed then the act is 
said to be noble character. Conversely, if a person does bad 
deeds then the act is said bad morals. But in Indonesia, the 
word morals is the main focus of goodness. In a lesson, 
morality is a point that should take precedence. So when a 
teacher emphasizes morals, students will automatically 
become more obedient to the rules set by the teacher. And 
teaching and learning activities will run optimally. A teacher 
also needs an appropriate method to educate the 
students.The teacher must also know and understand the 
student's personality so that the student likes it. However, 
from the observation at MAN 2 Banda Aceh teachers are 
unable to adapt themselves to the students. So students 
won’t to follow the rules of instruction that have been set by 
the teacher. Teachers only use methods and media that are 
considered in accordance with learning regardless of student 
personality or psychology. As forwriting goalof this thesis is 
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to know the effectiveness and to know the response of 
students in learning Arabic using Herbart Method. The 
population in this study were all students MAN 2 Banda 
Aceh which amounted to 446 students and class 2 IPA 2 as 
sample amounted to 28 students. In this study the authors 
used a questionnaire as a research instrument. From the 
research data, the researcher got that student motivation in 
learning using Herbart Method is not good. Furthermore, the 
researcher obtained the result of questionnaire 1 obtained 
from the calculation of greater response than the response of 
questionnaire 2 (96,56%> 64,02%). Then the null 
hypothesis is accepted and otherwise the alternative 

hypothesis is rejected. 
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ABSTRAK 

Judul   : Penggunaan Metode Herbart untuk 
mendorong motivasi siswa dalam praktek 
Bahasa Arab 

Nama lengkap  : Reza Arrais 

NIM  : 221323964 

 

Kata akhlak berasal dari kata khuluk yang dalam bahasa 
arab artinya watak, kelakuan, tabiat, perangai, budi pekerti, 
tingkah laku dan kebiasaan. Akhlak dalam islam adalah 
perangai serta tingkah laku yang terdapat pada diri 
seseorang yang telah melekat, dilakukan dan dipertahankan 
secara terus menerus. Akhlak erat kaitannya dengan 
perbuatan. Bila seseorang melakukan perbuatan baik maka 
perbuatan tersebut dikatakan akhlak yang mulia. Sebaliknya, 
bila seseorang melakukan perbuatan buruk maka perbuatan 
tersebut dikatakan akhlak yang buruk. Akan tetapi di 
Indonesia, kata “akhlak” fokus utamanya adalah kebaikan. 
Dalam sebuah pembelajaran, akhlak merupakan sebuah poin 
yang harus diutamakan. Maka ketika seorang guru 
mengedepankan akhlak, secara otomatis murid akan 
menjadi lebih patuh kepada peraturan-peraturan yang telah 
di tetapkan oleh guru. Dan kegiatan belajar mengajar pun 
akan berjalan maksimal. Seorang guru juga membutuhkan 
metode yang sesuai untuk mendidik murid-murid.  Guru 
juga harus mengetahui dan memahami kepribadian murid 
sehingga murid menyukainya. Akan tetapi, dari amatan 
peneliti pada MAN 2 Banda Aceh guru tidak mampu 
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menyesuaikan dirinya dengan murid. Sehingga murid tidak 
mau mengikuti aturan-aturan pembelajaran yang telah 
ditetapkan oleh guru. Guru hanya menggunakan metode 
serta media yang dianggap sesuai dengan pembelajaran 
tanpa memperhatikan kepribadian atau psikologi murid. 
Adapun tujuan peneliti dalam penulisan skripsi ini adalah 
untuk mengetahui efektifitas dan untuk mengetahui respon 
siswa dalam pembelajaran Bahasa Arab menggunakan 
Metode Herbart. Adapun populasi dalam penelitian ini 
adalah seluruh siswa(i) MAN 2 Banda Aceh yang berjumlah 
446 siswa(i) dan sampel kelas 2 IPA 2 sebanyak 28 siswa(i). 
Dalam penelitan ini penulis menggunakan angket sebagai 
instrumen penelitian. Dari data-data penelitan, peneliti 
mendapatkan bahwasanya motivasi siswa(i) dalam belajar 
menggunakan Metode Herbart tidak baik. Selanjutnya, 
peneliti memperoleh hasil uji angket 1 yang diperoleh dari 
perhitungan lebih besar responnya daripada respon angket 2 
(96,56% > 64,02%). Maka hipotesis nihil diterima dan 
sebaliknya hipotesis alternatif ditolak. 
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  الفصل األول

 أساسية البحث

 مشكلة البحث  -أ 

أن األخالق هي السلوك والطبيعة والعادة يعين احلديث 

لذلك اإلخالق تعين السلوك والعادة والطبيعة أو . أو املخلوق

وقد تكون األخالق خريًا أو شرًا معتمدة . نظام السلوك املؤدي

على النتائج القيم املستخدم كمراجعها، مهما كان من �حية 

حتتوي فيها على اخلري، السيكولوجيا �ندونيسيا كلمة األخالق 

كما قال تعاىل . إذن اإلنسان ذو أخالق تعين أنه ذو خلق عظيم

  ". وإنك لعلى خلق عظيم: " ٤يف سورة القلم اآلية 

ما يؤثر املعلم عند. كل شئ متصل �ألدب  يالق هخواأل

ى التنظيم الذي ثبته طاعة عل ةبسيكون الطل ،األخالق يف تعليم

هداف من األاملعلومات و  لاين أن ةبلستطيع الطي ،لذا. املعلم
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وحيتاج املعلم الطريقة املناسبة ليؤدب . تحقق مباشرةسو الدراسة 

ف نفسه مع مث جيب على املعلم أن يعرف ويفهم ويتكي. ةبالطل

  .املعلم يف تدريس الدراسةة به حىت حيب الطلتبطل

ولكن الواقعة احلاصلة كثري من املعلم ال يستطيع أن 

تنظيم  ة ال يريدون أن يتبعوابالطللذا،  .ةبالطليناسب نفسه مع 

 MANمن مالحظة الباحث يف. وهذا فرص للمعلم كاملريب. املعلم

2 BANDA ACEH ،  سيلة يف تعليمه املعلم يستخدم طريقة وو

تجه املعلم يف وي. عن حرصهم ةبلطلأن يهتم � دون اليومي

ة وال يهتم املعلم بالطلبهما سيلة اليت حيوالو استخدام الطريقة 

سيتأثر هذا الواقع على و . هبتعليم يهتمونن ال الذي ةبلطل�

  .سيكولوجية الطلبة

يستصعب املعلم أن يضم طريقة ، ومن هذه الظواهر

الدليل عندما يدرس املعلم . ووسيلة بقدرة وسيكولوجية الطلبة

  .يلعب ويتكلم و ينام وال يهتم �لدراسة الدراسة
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حث يريد الباحث أن يبحث الب ومن هذه الظواهر،

فاعلية طريقة اللغة العربية وهو لتشجيع الطلبة على ممارسة 

خيتار و . اللغة العربية رت لتشجيع الطلبة على ممارسةهر�

لتشجيع الطلبة على  )Herbart( هر�رت طريقة استخدام"الباحث

  )MAN 2 BANDA ACEHـ بدراسة جتربية ( ممارسة اللغة العربية

  .كموضوع البحث هلذه الرسالة

 

 البحث سؤاال  -ب 

 الطلبة يكون فعاال لتشجيع رتهل تطبيق طريقة هر� - ١

 ؟ MAN 2 BANDA ACEHـ بعلى ممارسة اللغة العربية 

رت طريقة هر�استجابة الطلبة �ستخدام كيف  - ٢

 ؟ اللغة العربيةهم على ممارسة علتسجي

  

  هدفا البحث  -ج 
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يكون فعاال  رتعلى فعالية تطبيق طريقة هر� التعرف - ١

 MAN 2ــب اللغةالعربيةعلى ممارسة  ع الطلبةلتشجي

BANDA ACEH.  

رت طريقة هر� استجابة الطلبة �ستخدامالتعرف على   - ٢

 MAN 2 BANDAـ باللغةالعربية هم على ممارسة عشجيلت

ACEH. 

 

  أمهية البحث  -د 

هذا البحث ميكن أن يكون طريقة  علم،لدى امل

  .اللغة العربيةعلى ممارسة الطلبة  دوافعمنّوة اليت ستتدارك 

ميكن أن يساعد الطلبة يف حتقيق  ،ةبالطللدى     

  .التعليمعملية  املعلومات طول

ليكمل  لدى الباحث، إن هذا البحث مهم

العربية  تعليم اللغةبقسم  البكالوريوسبر�مج التعليم يف 
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 اللغة العربيةعلى ممارسة ع الطلبة وسيكون عماد لتشجي

  .MAN 2 BANDA ACEHبـ

  

  

  البحث االفرتاضات وفروض  -ه 

االفرتاضات اليت اعتمد عليها الباحث يف هذا       

الباحث هي أن النظرية العامة تتعلق بنجاح التعليم والتعلم 

  . خاصة �رتفاع الدوافع

  :يف هذا البحث فهيوأما الفروض       

استخدم طريقة هر�رت ال أثر : الفروض الصفري - ١

 .لتشجيع الطلبة على ممارسة اللغة العربية

استخدم طريقة هر�رت فيه أثر :  الفروض البديل  - ٢

 .لتشجيع الطلبة على ممارسة اللغة العربية

  

  حدود البحث  - و 
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 احلد املوضوعي - ١

 )Herbart( رتهر� طريقة استخدامعلى  الباحثيسعى 

، وحترير الرسالة الطلبة يف تعليم اللغة العربية لتشجيع

 .يببمبنهج جتري

 احلد املكاين - ٢

إن الباحث يبحث هذا البحث يف الفصل الثاين للمرحلة 

  MAN 2 .BANDA ACEHالثانوية بـ 

 احلد الزماين - ٣

ستة  أشهر يف سنة  إن الباحث يبحث هذا البحث مدة

  م ٢٠١٨

  

   مصطلحات البحث  -ز 

 (Herbart)طريقة هر�رت  - ١

 على أسس سيكوجلية (Herbart)قد وضع طريفة هر�رت 

عملية التعلم، ونظريته سيكوجلية كانت وليدة علم النفس الرتابطى 

ووفقاً هلذه النظرية يتعلم " نظرية الكتل املتآلفة"وكانت تعرف �س 
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وطريقة  .اإلنسان احلقائق اجلديدة مبساعدة احلقائق القدمية

اسم الباحث يف نطاق السيكولوجية واحلاسوب هر�رت نسبة من 

 Johan Frederich Herbartواإلدارة واإلقتصاد والفلسفة هو 

(1776-1841).  

 التشجيع - ٢

تشجيعا  -يشّجع  -مصدر من شّجع : تشجيع لغة 

ترغيب أو إغراء  تفعيالً مبعىن -يفّعل  -على الوزن فّعل 

أو إ�رة أو �ليب أو حتبيب أو حتريض أو تزيني أو 

شيء يعطي الشجاعة واملراد �لتشجيع هنا هو  . �ييج

واعطاؤه . ىل التشجيعإكل فرد حيتاج . او مينح الرجاء

و التعبري عن أاملساعدة الشخصية  قد يتطلب تقدمي

وغالبا ما يشمل مساعدة الشخص لريى كيف . التقدير

و مناقشة االسباب للثقة أغلب على وضع صعب يت

  . مبستقبل افضل

" الدوافع"ويف املباحث املستقبل يستعمل الباحث 

الدافع أما . ليتخصص املباحث عما يتعلق �لتشجيع
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هو قوة نفسية داخلية حترك اإلنسان لإلتيان بسلوك 

فإذا حدث ما يعيق . معني لتحقيق هدف حمدد

يشعر �لتوتر و�لضيق،  اإلنسان عن حتقيق هدفه ظل

إىل أن ينال بغيته ويشبع الدافغ الذي حركه حنو ذلك  

  .كله

  

  الدراسات السابقة  -ح 

دراسة (رمحة اهلداية، دوافع الطالب يف تعليم النحو  - ١

 ه١٤٣٦/م ٢٠١٥سنة ) وصفية مبعهد روح العتيق

كان علم النحو لغة القصد واصطالحا علم 

. �صول يعرف �ا أحوال أو أواخر الكالم إعرا� وبناء

واملراد بألصول املذكورة اإلسم والفعل واحلرف وأنواع 

أو علم �صول تعرف �ا . اإلعراب والعوامل وحنو ذلك

أي من . أحوال الكلمة العربية من حيث اإلعراب والبناء

فيه نعرف ما جيب .  حال تركيبهاحيث ما يعرض هلا يف

عليه أن يكون أخر الكلمة من رفع أو نصب أو جر أو 
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وكان . جزم أو لزوم حالة واحدة بعد إنتظامها يف اجلملة

علم النحو جيب على أن يتعلمه ملن أراد أن يعمق علم 

ألن من دون متكن علم النحو عميقا , القواعد العربية

ية على فهم النصوص سوف يصعب ملتعلمى اللغة العرب

إذا كان األمر كذالك، جيب ألولئك الذين . العربية

. يرغبون يف معرفة املزيد عن اللغة العربية لتعليم النحو

التعّرف على : و�دف الباحثة يف كتابة هذا البحث

سيطرة وعملية تعليم النحو لدى املتعلم يف معهد  روح 

 ترقية دوافع التيق الوالية والتعّرف على طريقة مناسبة يف

ويستخدم الباحث يف كتابة هذه الرسالة منهاجا . الطلبة

الطريقة املناسبة وتطبيقها على : النتائج احملصولة. وصفيا

  .ةبالطلترقية دوافع 

وجه : وعالقة الدراسة السابقة �لدراسة احلالية

البحث احلاىل خيتلف �لبحث الذي كتبه :  ختالفال

والدراسة . املكان املشكلةيف املوضوع و  رمحة اهلداية

السابقة تبحث عن الطريقة اليت يستعملها املدرس لرتقية 
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وأما الدراسة احلالية فيبحث . يف تعليم النحو ةبالطلدوافع 

. لتشجيع الطلبةالباحث عن إستخدام طريقة هر�رت 

 .هلما تشبه ترقية الدوافع:  بهاوجه التش

  

سيت منورة، رغبة الطالبني والطالبات يف تعليم اللغة العربية  - ٢

 MAN Kruengبـدراسة مقارنة (وأثرها يف إجناز التعلم 

Geukuh ( 

كانت الرغبة اساس هام للشخص يف أداء كل 

األنشطة �جليد، ال تقوم الرغبة إال مبؤثرة سلوك الشخض 

ققط لكنها تدافع الشخص على قيام �لشيء واحلصول 

والباحثة يف هذا البحث تريد أن تعرف أثر يف . عليه

و�دف الباحثة . ارتفاع املعدل الدراسي يف اللغة العربية

التعّرف على أثر رغبة الطالبني : يف كتابة هذ البحث 

. والطالبات يف ارتفاع املعدل الدراسي يف اللغة العربية

 .وتستخدم الباحثة يف كتابة هذه الرسالة منهاجا مقار�

  .الطلبة راغبني يف تعليم اللغة العربية: النتائج احملصولة 
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وجه : وعالقة الدراسة السابقة �لدراسة احلالية 

البحث احلاىل خيتلف �لبحث الذي كتبه :  ختالفاال

والدراسة السابقة . يف املوضوع واملكان املشكلةسيت منورة

تبحث عن أثر رغبة الطلبني والطالبات يف ارتفاع املعدل 

هلما تشبه يف :  بهاوجه التش. الدراسي يف اللغة العربية

  .تعليم اللغة العربية

 

دراسة (رغبة الطلبة يف تعليم اللغة العربية رمحة اهلداية،  - ٣

 )SMA 2 Blang pidieبـميدانية 

كانت الرغبة تعلب دورا هاما يف توجيه الدارسني 

اليقوم اإلنسان �ي عمل . على سيطرة العلوم الدروسة

. إذا مل يتوافر لديه رغبة تبعث على القيام �ألعمال

والباحث يف هذا البحث يريد أن يعرف رغبة الطلبة يف 

تعليم اللغة العربية وأن يعرف العلقة بني رغبة الطلبة 

ويستخدم الباحث يف  . تعليم اللغة العربية وقدر�م يف

  . ميدانياكتابة هذه الرسالة منهاجا 
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وجه : وعالقة الدراسة السابقة �لدراسة احلالية     

البحث احلاىل خيتلف �لبحث الذي كتبه :  ختالفاال

والدراسة . يف املوضوع واملكان املشكلة رمحة اهلداية

. السابقة تبحث عن رغبة الطلبة يف تعليم اللغة العربية

 .هلما تشبه يف تعليم اللغة العربية:  بهاوجه التش

  

 طريقة كتابة الرسالة  -ط 

ذه الرسالة فيعتمد الباحث على ما أما طريقة كتابة ه  

  :الكتاب املسمىالمية احلكومية يف قررته جامعة الرانريي اإلس

“Pedoman Akademik dan Penulisan Skripsi Tahun 
2016”. 

) درجة املرحلة اجلامعة األوىل(دليل إعداد وكتابة الرسالة العلمية "

 ".قسم تعليم اللغة العربية
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 الفصل الثاين

 اإلطار النظري

  الدوافع ومكا�ا يف عملية التعليم والتعلم  -أ 

 مفهوم الدوافع -١

قوة نفسية داخلية حترك اإلنسان الدافع هو 

فإذا حدث ما . لإلتيان بسلوك معني لتحقيق هدف حمدد

يعيق اإلنسان عن حتقيق هدفه ظل يشعر �لتوتر 

الذي حركه  عو�لضيق، إىل أن ينال بغيته ويشبع الداف

واختالف علماء النفس حول التأثري إال  .حنو ذلك كله

أنه كلما  : مهاأوال: أ�م جيمعون على حقيقتني هامتني

كان وراء الدارس دافع يستحثه، وحافز يشده إىل تعلم 

شئ ما كان ذلك أدعى إىل إمتامه، وحتقيق اهلدف منه، 

 :و�نيهماخصة يف أشكاله املعقدة، ومهاراته املتشابكة، 
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أن وراء الكثري من حاالت الفشل يف تعلم فقدان 

 ١.الدافع

  أنواع الدوافع  -٢

من الدوافع اليت  يفرق الباحثون بني نوعني

هذان النوعان . تستحث الدارسني على تعلم اللغة الثانية

 :مها

  (Instrumental Motivation)الدوافع الغرضية   -أ 

إن الدارس الذي حتركه دوافع غرضية لتعليم 

لغة �نية معينة ال يتعلم هذه اللغة إال لقضاء 

حاجة قصرية املدى؛ كأن تكون سعيا وراء 

ة يف قضاء وقت وظيفة شاغرة أو رغب

يستمتع فيه �لسياحة، أو استجابة ملتطلبات 

أو استعدادا  requirementمقرر دراسي معني 

للحصول على درجة علمية، أو حرص على 

                                                           
- بريوت(،حديثة يف تدريس اللغة العربيةاجتاهات سام عمار،١

  ١١٨. ، ص)ه١٤٢٣لبنان،
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امتالك مهارة القراءة ليتصل بكتابة معينة، أو 

استجابة لشعائر دينية ليعلمهم أداءها �اذه 

املهم، إمنا يقتصر األمر عنده على . اللغة

كتساب القدر الذي يلزمه من هذه اللغة ا 

و�لشكل الذي حيقق له هدفه ويشبع عنده 

 .حاجته ويستويف معه غرضه

 

  )(Integrative Motivationالدوافع الكاملية   - ب 

إن الدارس الذي حتركه دوافع تكاملية لتعلم 

لغة �نية معينة فإمنا يتعلمها ال لقضاء مطلب 

إلشباع عاجل أو لتحقيق غرض حمدد أو 

إن هدفه األمسى أن . حاجة وظيفية معينة

يتصل مبتحدثي هذه اللغة، ميارس لغتهم 

  ٢.ويفهم تقليدهم ويعيش ثقافتهم

                                                           
- بريوت(،اجتاهات حديثة يف تدريس اللغة العربيةسام عمار،٢

  ١٢٠- ١١٩. ، ص)ه١٤٢٣لبنان،
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 الدوافع األولية - ج 

تتحدد هذه الدوافع عن طريق الوراثة ونوع 

الكائن احلى، وتتصل اتصاًال مباشرًا حبياته 

وحاجاته البيولوجية األساسية كدافع اجلوع 

لعطش والدافع اجلنسي ودافع األمومة ودافع ا

أو األبوة وغري ذلك من الدوافع اليت أشر� 

  .إليها

 

  الدوافع الثانوية  -د 

وهي اليت تنشأ كما بينا نتيجة تفاعل الفرد 

مع البيئة والظروف االجتماعية املختلفة اليت 

  ٣.يعيش فيها

 

                                                           
، )ه١٤٢٣دار املعرفة اجلامعية، : القاهرة(التعلم،إبراهيم وجيد حممود، ٣

    ٥٠-٤٧.ص
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  شدة الدوافع -٣

إن تعلم لغة �نية أمر ليس �ليسري وطريق ليس 

�لسهل؛ إنه يتضمن من العمليات العقلية ومن أشكال 

وتلعب . اجلهد واملعا�ة مايتطلب الصرب وحيتاج املثاربة

ولقد انتهى كثري من الباحثني إىل أن شدة . الدوافع دورها

الدوافع لتعلم لغة �نية يتوقف عليها جناح الدارس يف 

وزمالئه أخرجت  (Larsson)ففي دراسة الرسن . تعلمها

على عينتني من طالب اجلامعة ممن يدرسون اللغة األملانية 

وجد أن أكثر  ،وكانوا على مستوى واحد من الذكاء

الطالب حتصيًال هم أولئك الذين ميتعون مبيل قوي 

  .واهتمام شديد لتعلم هذه اللغة األجنبية

 

  انيةكيفية استثارة دوافع اللغة الث -٤

فيما يلي بعض املفرتحات اليت تساعد على خلق 

جو مناسب لتعلم العربية كلغة أجنبية واستثارة دوافع 
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وحنن يف هذه . الدارسني لتعلمها ومواصلة اجلهد فيها

املفرتحات إمنا طبق بعض املبادئ اليت يوصي علماء 

 .النفس �تباعها يف جمال استثارة دافعية الدارسني

 

  �ألهدافوعي الطالب   -أ 

ينبغي أن يكون الدارس على علم �هداف 

الرب�مج وعلى وعي �ملراحل اليت قطعها واملهارات اليت 

اكتسبها واملعلومات اليت حصلها واملستوى الذي وصل 

 .إليه

 

  تقدمي املعلومات يف سياقات ذات معىن   - ب 

تزداد قدرة املدرس على احلفظ كلما قدمت 

ات معىن، ويف مواقف املعلومات اللغوية يف سياقات ذ

 .حية

  البناء على خربات الدارسني  - ج 
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يرتبط مبا سبق ضرورة تقدمي املعلومات اجلديدة يف 

مبعىن االستفادة من اخلربات . سياقات للدارس �ا ألفة

إن معلم العربية . السابقة اليت حيصل الدارس عليها

الناجح هو ذلك الذي يبين بناءاته اجلديدة على أسس 

جيعله يفهم أبعاد اجلديد،  الف�ا عهد، مما قدمية للدارس

  .ويعمق استيعابه له، ويعزز ما يعرفه من معلومات سابقة

  مهارة واحدة يف املرة الواحدة  -د 

يرتبط مبا سبق أن حيلل املعلم عناصر اللغة 

ومهارا�ا إىل جزئيا�ا البسيطة وأن يقدم واحدة منها 

 .بعد األخرى

  املشركة اإلجابية للدارسني  - ه 

رب مشاركة الدارس يف العملية التعليمية شرطاً تعت

ومن املمكن أن حتقق هذه املشاركة . أساسيًا لنجاحها

يف خمتلف املراحل اليت متر�ا هذه العملية بدءًا بتخطيط 

 .األهداف وانتهاء �لتقومي

  التنوع يف أوجه النشاط  -و 
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كلما اشتمل تعليم اللغة الثانية على أنشطة 

الدارسني االبتكارية كان ذلك  إبداعية تستثري قدرات

. أدعى إىل حتفيزهم على العمل وإبعاد شبح امللل عنهم

إن اعتماد املدرس على أشكال تقليدية من التدريبات 

اللغوية القائمة على التكرار أو اإلحالل واإلبدال فقط 

أدعى إىل بث السأم يف نفوس الدارسني وعزوفهم عن 

 .مواصلة التعليم

  ةاألنشطة الثقافي  -ز 

ينبغي التفكري يف جمموعة من أساليب النشاط 

اليت ميارس الدارسون من خالهلا اللغة العربية ويتعرفون 

 .ثقافتها

  التعزيز   - ح 

قائق اليت أثبتها علم النفس أنه ليس أدعى من احل

إن اإلنسان بشكل . إىل النجاح مثل الشعور �لنجاح

عام يف حاجة إىل أن يعرف  آثر ما يفعله ونتيجة ما 

وهذا ما يسمى يف علم النفس . ام به من عملق
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�لتعزيز، وهو نوعان أحدمها هو التعزيز اإلجيايب ويقصد 

تعريف الطالب مبدى التقدم الذي وصلوا إليه يف 

و�نيهما . التعلم، وإطراء أشكال النجاح اليت حيققو�ا

هو التعزيز السليب ويقصدبه تعريف الطالب �ألخطاء 

شكالت اليت تواجههم فيها واملستو�ت اليت يرتقبو�ا وامل

اللغويية اليت يعجزون عن الوصول إليها، وإشعارهم بعدم 

الرضا عن أشكال اإلمهال أو التخلف اليت تبدو على 

 .    أدائهم

  مراعة الفروق   -ط 

شاءت إرادة هللا يف خلقه أن يتخلف قدرا�م 

وتتفاوت ملكا�م وتتباين مستو��م يف كل مظهر من 

إن الفروق بني األفراد شيء يستطيع كل . حلياةمظاهر ا

ويف . إنسان أن يلمسه وميكن أن يقف على أبعاده

تعليم اللغة العربية كلغة �نية شأن أي عمل آخر ينبغي 

أن تراعى الفروق الفردية بني الدارسني، سواء يف طريقة 

التدريس أو يف إعداد الرب�مج أو يف تصحيح األخطاء 



 

٢٢ 
 

ومي أو يف غري ذلك من جماالت خمتلفة أو يف أسلوب التق

  .للعملية التعليمية

 الرتويح   -ي 

الرتويح شيء ال بد منه للحصة الناجحة، إنه 

  .يزيل جو التوتر ويبعد شبح امللل ويزيد دفعية الدارسني

 

  العالقات اإلنسانية يف الفصل   -ك 

تعّمد� أن �يت �ذه النطقة يف آخر احلديث حىت 

�مهيتها، إن من احلقائق اليت يقف عندها القارئ وحيس 

ينبغي أن يعرفها املعلم أن أكرب قدر من التعلم يتحقق  

كلما كان اجلو الذي يتم فيه متسًما �لو�م، غري 

  ٤.مشوب بروح التهديد أو القلق

 

  تعليم اللغة العربية يف (Herbart) طريقة هر�رت  -ب 

                                                           
، )ه١٤٢٣املعرفة اجلامعية، دار : القاهرة(التعلم،إبراهيم وجيد حممود، ٤

      ١٢٧-١٢١.ص
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   (Herbart) مفهوم طريقة هر�رت -١

على أسس (Herbart)قد وضع طريفة هر�رت 

سيكوجليةعملية التعلم، ونظريته سيكوجلية كانت وليدة علم 

ووفقاً " نظرية الكتل املتآلفة"النفس الرتابطى وكانت تعرف �س 

هلذه النظرية يتعلم اإلنسان احلقائق اجلديدة مبساعدة احلقائق 

  ٥.القدمية

رت تنسب هذه الطريقة اىل الرتبوي االملاين فريدريك هر�

مجع هر�رت الطريقتني االستنتاجية واالستقرائية ىف طريقة  وقد

 .واحدة وأطلق عليها الطريقة االستداللية أو اهلر�رتية

هي االعتماد يف الوصول إىل املعلومات : االستنباط 

 ).االستخراج واالستخالص(اجلديدة على جهود التالميذ 

ينطبق على   والطريقة االستنباطّية تنقسم إىل طريقتني متعاكستني

الطريقة  :كليهما معىن االستنباط وهو االستخراج واالستخالص

وتعين حتليل ): التحليلية( األوىل تسّمى القياسّية أو االستنتاجّية
                                                           

٥
 ٢٢٣: ص، الرتبية احلديثة، صاحل عبد العزيز 
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والثانية  ).من العام اىل اخلاص(الكّلّيات للوصول إىل اجلزئّيات 

وتعين مجع اجلزئّيات واستقصاءها للوصول إىل : تسّمى االستقرائّية

  ).من اخلاص اىل العام(الكّلّيات 

تقوم هذه الطريقة على النمط العقلي وترتب اخلطوات   

فيها ترتيبا تصاعد� وفكر� وتبدأ بدراسة اجلزئيات وفحصها 

واساس هذه الطريقة هي نظرية . ومالحظة نتائجها واملوازنة بينها

تربوية ترى أن العقل البشري يتكون من املدركات الفكرية وهذه 

ألخرية يرتاكم بعضها فوق بعض أو يرتبط بعضها �لبعض اآلخر ا

وان هذه األفكار تتفاعل مع بعضها البعض فتنتج أفكار جديدة 

-املقدمة: وهكذا وضع هر�رت اخلطوات املنطقية اخلمس وهي

والطريقة اهلر�رتية تتدخل . العرض والربط واالستنباط والتطبيق 

 :أهم مبادئهامع طريقة احملاضرة والنقاش ومن 

ن التعليم والتعلم يتمان عن طريق بناء ترابطات أ

عي أو الرتابط قدمي فقد قال للمحتو�ت، والتعليم عن طريق التدا

أن ما يكتسبه املتعلم من اخلربات اجلديدة يندمج " فالطونأ" به
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يف جمموعة خرباته القدمية فتتكون من اخلربات القدمية واجلديدة  

تكون مبثابة بوتقة تتلقى بدورها ما جيد من كتلة عملية مرتبطة 

اخلربات وتعمل على صهرها وهكذا ، الن التعليم الذي ينادي به 

هري�رت يستلزم االهتمام، أو بتعبري آخر ال يتم متثيل املعرفة 

واألفكار فيه متثيال فعليا إال إذا شارك الطفل فيها مشاركة فعالة 

  .فاعلة وهذا هو االهتمام واالنتباه

 العقل أن حيث العقل تكوين هو هار�رت عند اهلدف إن

 عن اإلنسان إىل تصل اليت األفكار جمموع أو الرتبية نتيجة هو

 ويعد ملكات إىل العقل تقسيم هر�رت ويرفض احلواس، طريق

 . واحدة وحدة العقل

 : اآلتية واملرتكزات األسس على هر�رت طريقة وتقوم

 إليه متثل شيء كل من وخال فراغ، البشري العقل أن - ١

 . أرادت كلما منه وخترج اخلارج من األفكار
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 املتكونة الذهنية الصور من جمموعة من العقل يتألف - ٢

 الصور من أقوى جيدة صور تولدت ما إذا حىت واملستقرة

 .الشعور عتبة إىل الشعور بؤرة من �ا دفعت السابقة

 والصور احلسية املدركات من جمموعة البشري العقل خيتزن - ٣

 فوق بعضها يرتاكم اليت القدمية احلقائق وبعض الذهنية

   البعض

 �ستمرار بعضها مع تتفاعل حية املخرتقة واملذكرات األفكار - ٤

 . جديدة ومدركات أفكار إلنتاج

 املعلومات �ستخراج املعّلم يقوم االستنباطية الطريقة ويف

 �سئلة التفكرييّة قدرا�م استثارة خالل من املتعّلمني من

 �ملعرفة تنتهي حبيث متتابعة أدلّة أو متنّوعة، أمثلة أو متسلسلة،

 صحيحاً  حتليًال  تتطّلب طريقة وهي. �ا املتعّلمني تعريف املراد

 أو مناسبة أسئلة لتحضري احملتوى يف املوجودة واملعارف للحقائق

 ملشاركة دقيقة متابعة تتطّلب كما مناسبة، وأدلّة حمكمة أمثلة

 .استخالصها املطلوب املعرفة حنو ذكيّ  وتوجيه املتعّلمني
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 ينبغي الرتبويّة، التعليمّية أهدافها الطريقة هذه حتّقق ولكي

 : يلي ما مراعاة

 وهي عرضها، يف الطريقة هذه استخدام املراد املعارف حتديد - ١

 .والرتكيب والعمق اجلّدة وصف فيها يتوّفر اّليت

 توزيع ينبغي لذا تطبيقها، يف نسبياً  طويالً  زمناً  تستغرق قد  - ٢

 بكثرة تستخدم ال وأن استخدامها، عند جّيداً  توزيعاً  الزمن

 . طويالً  احملتوى كان إذا خصوصاً  الواحدة احلّصة يف

 إجا�ت تلّقي يف ومهارته صدره بسعة املعّلم اّتسام - ٣

 .املتعّلمني

  

  :  االستنتاجية الطريقة -١

 األمثلة، إىل لتصل القاعدة من تبدأ: االستنتاجية الطريقة

 انتقال هو  فاالستنتاج. �جلزئيات وتنتهي الكليات بتعليم وتبدأ

  . خاص حكم إىل بصحتها مسلم عامة أحكام قواعد من العقل
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 :  مكو�ت ثالثة من االستنتاج يتكون

 مقبولة كلية قاعدة) الكربى القاعدة( األوىل املقدمة - ١

 . وصادقة

 حاالت من فردية حالة) الصغرى القاعدة( الثانية املقدمة - ٢

 .  الكلية القاعدة

 على الكلية القاعدة انطباق إلمكان التوصل هي النتيجة - ٣

  .الفردية احلالة

 : االستقرائّية الطريقة  -٢

 ومسّيت. والتفّحص والتحّري، التتّبع، هو االستقراء معىن

 وتفاصيل وأمثلته الّدرس أجزاء تّتبع ألّ�ا, كذلك الطريقة هذه

 خالصة منها لتستخرج, وتستقصيها حيتويها، اّليت املعلومات

 األجزاء تلك مجيع تنظّم اّليت قاعدته وتستنبط الدرس،

   . والتفاصيل



 

٢٩ 
 

 عاّمة قاعدة إىل الوصول يراد عندما الطريقة هذه  ُتستخَدم

 خاصّ  شيء من االنتقال بعملّية تتمثل وهي ،)قانون أو نظريّة(

 .واضحة االستدالل درجة فتكون النتيجة إىل مثّ  عامّ  شيء إىل

 إىل وصلنا مثّ  أعمّ  وهي إنسان إىل اخلاصّ  سقراط من انتقلنا فهنا

   .النتيجة

 احلديد من قطعة أنّ  الباحث رأى إذا ذلك، أمثلة ومن

 فإنّه �حلرارة متّدد� و�لثة �نية قطعة الحظ مثّ  �حلرارة، متّددت

 . �حلرارة يتمّدد احلديد كلّ : اآليت التعميم أو احلكم إىل ينتقل

 

 

 : االستقرائّية الطريقة ممّيزات - ١

 :يلي ما أبرزها من ممّيزات بعّدة االستقرائّية الطريقة تتمّيز

 يف الطريقة هذه بواسطة ُتكتسب اّليت املعلومات تبقى  -أ 

 أو القراءة بواسطة ُتكتسب اّليت املعلومات من أكثر الذاكرة



 

٣٠ 
 

 ذهنه يف يرسخ بنفسه املتعّلم إليه يتوّصل ما ألنّ  اإلصغاء،

 .إليه املعّلم يقدمه ممّا أكثر

 قاعدة يستنتج أو ما، تعميم إىل يتوّصل اّلذي املتعّلم إنّ   - ب 

 أن طويالً  كان ولو زمن مرور بعد يستطيع الطريقة �ذه ما

 فخطوات نسيها، إذا نفسها القاعدة أو التعميم إىل يصل

 .معه تبقى عليها احلصول يف التفكري

 مبساعدة إليها يتوصلون اّليت التعميمات املتعّلمون يفهم - ج 

 اّليت أو مهّيأة، إليهم املعّلم يقّدمها اّليت تلك من أكثر املعّلم

 .املقّررة كتبهم يف جيدو�ا

 بسهولة إليها يتوصل اّليت التعميمات تطبيق املتعّلم يستطيع   -د 

 حلسن وذلك مهيَّأة، إليه تقدَّم اّليت تلك تطبيق من أكثر

 .هلا فهمه

 الدروس يف املتعّلم عليه يتعود اّلذي التفكري أسلوب إنّ    - ه 

 يتعّلم اّلذي فاملتعّلم القادمة، حياته يف يفيده االستقرائّية

 طريقة ويتقن االستقرائّية، الدروس بواسطة يفّكر كيف
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 يف مستقالً  فرداً  يصبح التعميمات إىل الوصول يف التفكري

 .األخرى واحلياتّية املدرسّية أعماله ويف واّجتاهاته، تفكريه

 :االستقرائّية الطريقة سلبيات - ٢

 :أّ�ا االستقرائّية الطريقة على يؤخذ

 التعليمّية، العملّية حمور يكون أن ينبغي اّلذي املتعّلم متّثل ال  -أ 

 .للمعّلم معظمه الطريقة هذه   يف النشاط يكون بل

 .املهارات كسب دروس يف الطريقة هذه تطبيق يتعّذر  - ب 

 الدوافع �مهاهلا احلديث النفس علم مبادئ مع تتعارض - ج 

 . الوجدانّية للنواحي واستعداداته للفرد الداخلّية

 احلياة و�مل اجلديدة، األفكار وتقدمي املاّدة بدراسة �تمّ    -د 

 .ومشكال�ا

 قدرات إىل حيتاج والقوانني النظرّ�ت بعض إىل التوّصل إنّ    - ه 

 والقدرات املواهب أصحاب املتعّلمني على تقتصر لذا. عالية

 إىل التوّصل العاديّون املتعّلمون يستطيع ال قد و. العالية

 .نتائج
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  .طويل وقت إىل حتتاج   -و 

  

يف عملية التعليم  (Herbart) خطوات طريقة هر�رت -٢

  والتعلم

أربع خطوات متميزة بوسطتها يتمكن " هر�رت"قد وضع 

تسيري دفة الدرس، وهذه اخلطوات األربع قد زادها املدرس من 

أحد أتباعه خطوة خامسة  فأصبحت تعرف بعد وفاته �سم 

 :اخلطوات اخلمس وهي

  التمهيد أو اإلعداد: أوال 

و�ذه اخلطوة يبدأ املدرس درسه حبقائق يعتقد متامًا أ�ا 

معروفة لدى التالميذ، وبعبارة أخرى يبدأ مبعان واضحة لدى 

ميذ مبنية على خربات سابقة أو على مدركات حسية مألوفة التال

  .عنده

  رضعال: �نيا 
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ويف هذه اخلطوة يعرض املدرس حقائق اجلديدة اليت يود أن 

  .لتالميذليعلمها 

  الربط: �لثا 

وقد تكون هذه املرحلة أهم اخلطوات اخلمس، فاملدرس 

السابقني، وكلما فيها يتقدم بعقلية التالميذ إىل مقارنة اخلطوتني 

متكن املدرس من ربط اجلديدة �لقدمي، كلما ضمن عنصر 

  .التمثيل السكولوجية

  

  مرحلة التنظيم أو التعميم: رابعا 

ويف هذه املرحلة يعرض املدرس أمثلة مطابقة للموضوع 

ولكنها جديدة جتذب انتباه التالميذ، وعن طريق هذه األمثلة 

  .التلميذ يف اخلطوة السابقةيتمكن من تعميم ما سبق أن أدركه 
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  التطبيق: خامسا 

ويف هذه املرحلة من احملتمل أن يطلب املدرس إىل تالميذه 

فمرحلة التطبيق إذن . تطبيق ما سبق ذكره على مشا كل جديدة

مرحلة تساعد التلميذ على أن يقوم بنفسه حبل املشاكل وفقاً 

  ٦.للقاعدة اجلديدة أو للتعليم السابق فهمه

  

  (Herbart) مميزات طريقة هر�رت -٣

  .مشوقة ومثرية للطالب  -أ 

تتيح الفرصة للمتعلمني كى يفكروا ويتوصلوا اىل   - ب 

  .التعميمات

  .تدرب الطالب على تطبيق التعميمات والقواعد  - ج 

  .�تم برتتيب املعلومات ىف اذهان الطالب   -د 

                                                           
دار الطالب لنشر ثقافة :مصر(,الرتبية احلديثةصاحل عبد العزيز، ٦

  ١٤٢. ، ص)اجلامعات
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  .ترسيخ وتثبيت املعلومات ىف اذهان الطالب   - ه 

  .السابقة واخلربات اجلديدةتربط بني اخلربات    -و 

تدرب الطالب على مقارنة احلقائق بعضها البعض ،   -ز 

 .واظهار ما بينها من عالقات

 

 (Herbart)  عيوب الطريقة اهلر�رتية  -٥

 

متثل املتعلم الذى ينبغى ان يكون حمو العملية التعليمية   -أ 

 .حيث تركز على املدرس

  العلمىمل تبىن هذه الطريقة على اساس من التجريب   - ب 

�مل الدوافع الداخلية للفرد وكل ما يتعلق �ستعداداته  - ج 

 ونواحيه النفسية واالنفعالية

تصلح ىف دروس كسب املعرفة اما دروس كسب املهارة    -د 

  .يصعب اتباعها

   .تركز اهتمامها على املادة واحلقائق   - ه 



 

٣٦ 
 

  الفصل الثالث

  إجراءات البحث امليداين

 منهج البحث  -أ 

يعتمد عليه الباحث يف كتابة إن منهج البحث الذي 

وهو منهج  البحث العلمي . يبيهذه الرسالة هو منهج جتر 

الذي له األثر اجللي يف تقدم العلوم الطبيعية هو املنهج 

التجرييب الذي يستطيع الباحث بواسطته أن يعرف أثر 

  .٧)املتغري التابع(على النتيجة ) املتغري املستقل(السبب 

 جمتمع البحث  -ب 

الطلبة  عيمج علي لةاالرس هذه يف ا�تمع يشتمل

 ٣٤٧وكان عددهم يبلغ علي  MAN2 BANDA ACEHبـ

 .طالب

                                                           

، ، املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكيةصاحل بن محد العّساف ٧ 

  ٣٠٣. ص ،)م٢٠٠٠مكتبة العبيكان،: لر�ض ا(



 

٣٧ 
 

 عينة البحث  -ج 

 الطبيعيةالعلوم  الثاين الفصل من العينة الباحث أخذ

عينة من فأخذ الباحث ال. اطالب ٢٨ علي يبلغ عددهم وكان

 بغري العربية اللغة يتعلمون منهم كثري ألن، IPA 2 2الفصل 

 يف االباحث يستخدمه اليت الطريقة وأما. اإلرادة قوة موجود

�لطريقة  يسمى أو الغرضية الطريقة هي العينة اختيار

  .القصدية

 أدوات البحث  -د 

 اإلستبانة  -أ 

هي اليت حتتوي على جمموعة من األسئلة أو العبارات 

املكتوبة مزودة �جابتها أو األراء احملتملة أو بفراغ 

ا�يب عليها اإلشارة إىل ما يراه ويطلب من . لإلجابة

مهماً، أو ما ينطبق عليه منها، أو ما يعتقد أنه هو 

  .اإلجابة الصحيحة

  



 

٣٨ 
 

 طريقة حتليل البيا�ت  -ه 

 حتليل البيا�ت للورقة االستبانة - ١

 االستبانة ورقة نتيجة عن البيا�ت بتحليل الباحث ويقوم

  :  ٨فيعتمد الباحث على القانون

  :البيان ٩

P   :النسبة املؤية  

  الرتددات:   �

N   :جمموعة الطلبة  
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٣٩ 
 

  الفصل الرابع

  عرض البيا�ت وحتليلها

 عرض البيا�ت   -أ 

يعرض الباحث يف هذا الفصل عن نتائج البحث اليت 

وجدها بعد القيام �لبحث التجرييب للفصل الثاين الثانوية مبعهد 

 One Group)التمهيدية �لبحث  وقد قام الباحث.علوم القرآن 

Pre test – Post test Design) حصول على تلك البيا�ت يفلل 

الرتبية و�هيل  اعتمادا على رسالة عميد كليةمعهد علوم القرآن 

  .Un.08/TU-FTK/TL.00/ 7361 /2017تشيه برقم آاملعلمني ببندا 

  

 حملة عن امليدان البحث  -ب 

 MAN 2( ٢كانت املدرسة الثانوية احلكومية بندا آتشيه 

Banda Aceh ( بندا ٥٩٠رقم  نيك دينجوت تقع يف شارع ،

. م١٩٩٢يناير سنة  ٢تاريخ أسست هذه املدرسة يف ال. آتشيه

للمدرسني الدينية  وكانت هذه املدرسة حمولة من مدرسة الرتبية



 

٤٠ 
 

الشؤون الدينية حتت رسالة القرار وزيرة ) PGAN 6(٦احلكومية 

  .م١٩٩٢سنة  ٦رقم 

وقيام هذه املدرسة ليس جمردا من سياسة ديوان الدينية 

منطقة آتشيه فحسب، ولكن حاجة ا�تمع والطلبة من مدرسة 

و جمهزهذه املدرسة .الثانوية ليستمر الدراسة إىل مدرسة العالية

 بغرف مدير املدرسة وغرفة األساتذ واملكتبة ومعمل احلاسوب

 يرأسه هذه املدرسة واآلن. ومعمل اللغة ومصلى وقاعة

 لكل تقدما وأ تطوير املاجستري، تظهرإحسان  دكتوراندوسا

 رؤساء وعدد. املختلفة يف هذه املدرسة الرؤساء قيادة من السنة

  :١٠يلي كما وهم شخصا ٨ املدرسة حىت اآلن
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٤١ 
 

 
  ٤-١اجلدول

  MAN Banda Aceh 2أمساء رؤساء املدرسة بـ 

  السنة  رئيس املدرسة  رقم

١  
دكتوراندوس حيي عبد 

  الوهاب
  م١٩٩٣ –م ١٩٨٨

٢  
دكتوراندوس مجل الدين 

  حسني
  م١٩٩٩ –م ١٩٩٣

  م٢٠٠٠–م ١٩٩٩  دكتوراندوس عبد ا�يد حيي  ٣

  م٢٠٠٤–م ٢٠٠٠  دكتوراندوس أبو بكر آمني   ٤

٥  
دكتوراندوس دهال سندنك 

  املاجستري
  م٢٠٠٥–م ٢٠٠٤

  م٢٠٠٨–م ٢٠٠٥  إبراهيم .دكتوراندوس ت  ٦



 

٤٢ 
 

٧  
دكتوراندوس عبد الشكور 

  املاجستري
  م٢٠١٠–م ٢٠٠٨

٨  
دكتوراندوس إحسان 

  املاجستري
  حىت اآلن –م ٢٠١٠

 

  

 فصال ٢٨ إىل يبلغ اآلن املدرسة هلذه الفصل وعدد  

 هذه يف الطلبة وعدد التعليم مراحل ثالثة إىل وينقسم

 : فما يلي بيا�ا وأّما شخصا ٤٤٦ إىل يبلغ املدرسةكلهم

 

  ٤-٢اجلدول

  ١١عدد الصف الدراسي وجمموعه

  ا�موع  عدد الصف  الصف  رقم

  ١٤٩  ٥  الصف األول  ١

  ١٤٨  ٦  الصف الثاين  ٢
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٤٣ 
 

  ١٤٩  ١٧  الصف الثالث  ٣

  ٤٤٦  ٢٨  ا�موع

 ٥٤أما عدد املدرسني يف هذه مدرسة فمجموعهم 

أشخاص وهم كما  ٣شخصا وعدد مدرسي اللغة العربية كلهم 

  :اجلدول اآليت يف 

 

  

  ٤-٣اجلدول 

  أمساء مدرسي اللغة العربية

  متخرج  اسم  رقم

  جامعة الرانريي  أيدى الصمد  ١

 جامعة الرانريي  دوى هر�يت  ٢

 جامعة الرانريي  جوت رحيان  ٣



 

٤٤ 
 

 

  

وأما عدد الطلبة اليت قام الباحث �جراء التجريبة يف 

 وأّماشخصا  ٢٨الصف الثاين بقسم الطبيعية كلهم يبلغ إىل 

  : فمايلي بيا�ا

 

  ٤-٤اجلدول

  عدد الطلبة يف صف الثاين

  الطلبة  رقم
  عدد الطلبة

  ا�وع
  الطالبة  الطالب

  ٢٨  ١٧  ١١  ا�موع  ١

  

اجلداول السابقة تدّل على أن هذه املدرسة هلا قيادة   

هلا  واآلن، هذه املدرسة .دورها وتقدما لكل تطويرا وتظهرخمتلفة 

الطلبة يف إجراء عملية التعليم فصول كثرية  لتسهيل مدّرس و 

  .والتعلم فيها



 

٤٥ 
 

 

  

 استخدام طريقة   -ج 

. كان الباحث مدرسا عند إجراء التجريبة يف الصف الثاين

ويف عملية التدريس اللغة العربية يستخدم الباحث طريقة من 

ة ومادّ . طرق التدريس وهي طريقة هر�رت يف تعليم اللغة العربية

  .التعليم مأخوذة من كتاب تعليم اللغة العربية للصف الثاين

وجلمع البيا�ت فقام الباحث نفسه �لبحث احلقلي يف 

. م ٢٠١٨ينايري  ٣١ينايري إىل  ٣٠تلك املدرسة يف التاريخ 

 :سيوضحها الباحث �لتوقيت التجرييب كما يف اجلدول  التايل 

  

  ٤-٥اجلدول 

  التجريبيةالتوقيت يف عملية 

  احلصة  التاريخ  اليوم  اللقاء

  اإلثنني  اللقاء األّول
يناير ٢٩

  م٢٠١٨
٢- ١  



 

٤٦ 
 

  اإلثنني  اللقاء األّول
يناير ٢٩

  م٢٠١٨
٨- ٧  

  األربعاء  اللقاء الثاين
يناير  ٣٠

  م٢٠١٧
٤- ٣  

  

قبل إجراء البحث يقوم الباحث �ستبانة القبلي لكي 

وبعد �اية تدريس يعرف دوافع الطلبة على سيطرة املادة التعليمة 

فيقوم الباحث �ستبانة البعدي ملعرفة دوافع الطلبة بعد جتريبيب مث 

    .يقار�ا مع إستبانة القبلي

  

 ومناقشتها حتليل البيا�ت  -د 

وملعرفة نتائج البحث فرييد الباحث أن يعرض حتليل 

البيا�ت ومناقشا�ا من االستبانتني أي القبلي والبعدي  كما 

  :يلي

 ت استجابة الطلبةحتليل بيا� -١



 

٤٧ 
 

ة �ستخدام طريقة هر�رت النتائج يف حتليل استجابة الطلب  

  :  ١٢فيعتمد الباحث على القانون لتشجيع الطلبة

 

� =
�

�
� ١۰۰٪  

  :البيان 

P   :النسبة املؤية  

  الرتددات:   �

N   :جمموعة الطلبة  
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٤٨ 
 

 

  

  

 

  ٤-٦اجلدول 

  الطلبة القبلي نتيجة استجابة

  البيا�ت  رقم

 (F)الرتددات 

النسبة املؤية 

)٪(  
  م ب

)٤(  

  م

)٣(  

  غ م

)٢(  

  غ م ب

)١(  

كنت �شطا لذهاب إىل املدرسة   ١

  خاصة املادة اليت أحبها
٦,٣٨  ٣  ٦  ٥  ١٤  

افرح حبث املعلومات املتعلقة �ملادة   ٢

  تغىن علومنا
١,٩٦  -  ٨  ١٥  ٥  

افرح �ملناقشة مع أصدقائ الفامهني   ٣

  املدرسةعن املادة يف 
٣,٧  -  ٣  ١٠  ١٥  

  ٦,٢٥  ١  ٥  ١٥  ٧ان استصعب يف املادة الدراسة   ٤



 

٤٩ 
 

  أحاول على حبث معاولتها

  ٣,٣٨  ٦  ٢٠  ٢  -  ابتعد عن املادة الصعبة  ٥

  ٥,٧١  ٥  ٣  ١٤  ٦  إن حيرجين أحد، احبث على حماولتها  ٦

اذا أغيب للحضور إىل املدرسة، فسأ   ٧

تعليم عن الدرس بسؤاهلا مع 

  أصدقائ

٥,٧٨  ٣  ٦  ١٣  ٦  

  ٦,٧٦  ٢  ٣  ٩  ١٤  أريد أن أطور العلوم مناسبا بفكري  ٨

  ٦,١٦  ١  ٥  ١٦  ٦  اتعلم مامل افهم من الدرس  ٩

  ٧,٢٢  ١  ٢  ٨  ١٧  اختتام الدرس �جحا مهم يل  ١٠

افرح �اذا الدرس حىت اريد أن   ١١

  اعمقها هذا البحث
٥,٩٣  ٤  ٤  ١٢  ٨  

  هذه املادة مناسبا برغبيت  ١٢
٥,٥٦  ٣  ٦  ١٥  ٤  

  البيا�ت  رقم
  م ب

)٤(  

  م

)٣(  

  غ م

)٢(  

  غ م ب

)١(  

النسبة املؤية 

)٪(  



 

٥٠ 
 

  

  

احضر يف وقتها متاما عند التعليم يف   ١٣

  املادة السهلة عندي
٦,٣  ١٠  ١٢  ٣  ٣  

ان وجدت انتقاد من أصدقائ كنت   ١٤

  �ئسا
-  -  ٢,٠٨  ١٦  ١٢  

إذا ال أعرف على إجابة الوظيفة،   ١٥

  ادخروها والعب
٣,٤  ١  ٢  ١١  ١٤  

أن أجرب شيئا ألن فكري  أخاف  ١٦

  تظل �لغشال
٣,٣٣  ١  ١  ١٢  ١٤  

مل افرغ وقيت خاصة اذهاب إىل   ١٧

  املكتبة لتعلم
٤,٨٨  ٢  ٧  ١٨  ١  

اذا مل افهم عن الدرس، اكسل يف   ١٨

  تعليمها
٣,٧  ١  ٢  ١٥  ١٠  

مل اقدر على املواجهة �لدرس   ١٩

  الصعب
٣,٣٨  -  ٣  ١٨  ٧  

  ٤,٧  ١  ١١  ١٠  ٦  أصمم انشطة التعليم كل يوم  ٠٢

  ٩٦,٥٦  ٦١  ١٢١  ٢٢١  ١٥٧  ا�موع  



 

٥١ 
 

  

  

  

 ٤-٧اجلدول 

  الطلبة البعدي نتيجة استجابة

  البيا�ت  رقم

النسبة  (F)الرتددات 

  )٪(املؤية 

  

  م ب

)٤(  

  م

)٣(  

  غ م

)٢(  

  غ م ب

)١(  

كنت متحمسا على   ١

  التعلم مامل أعرف
٣,٢٥  -  ٥  ١٨  ٥  

/ اسعى إلختتام   ٢

الستكمال الوظيفة 

بدون اجلديدة 

  مساعدة آخرين

٣,١٢  -  ٨  ١٥  ٥  

افرح �ملناقشة مع   ٣

أصدقائ الفامهني عن 
٣,٤٧  -  ٢  ١٨  ٨  



 

٥٢ 
 

  املادة املدرسة

اسعى لنيل الدرجة   ٤

اجلديدة واحفظها 

  بتعلم جيد

٣,٦٦  -  ٢  ١٣  ١٣  

ما عندي اإلجتهاد   ٥

يف التعلم ولو كان 

الدرجة إلمتحاين من 

  قبل منخفض

٠,٩٩  -  -  ١٦  ١٢  

لنيل املرفة مل أفكر   ٦

  اجلديدة
٣,٧  -  ١  ١٤  ١٣  

اكرر املادة يف لقاء   ٧

املاض قبل ذهاب إىل 

  املدرسة

٣,٢  -  ٤  ٢١  ٣  

شعرت على احرتام   ٨

األراء عند سؤيل 

  اصدقائ

-  ٢,٤  -  ٣  ٢٥  



 

٥٣ 
 

مل توثر نفسي اذا أرى   ٩

األصدقاء تنالون 

القيمة اجلديدة يف 

  اإلمتحان

٦,٤٥  ١  ٢  ١٨  ٧  

القيمة ال أريد أن أ�ل   ١٠

اجلديدة حىت الأكون 

  ٢,٠٣  -  -  ١٦  ١٢  متحمسا يف التعلم

  البيا�ت  رقم
  م ب

)٤(  

  م

)٣(  

  غ م

)٢(  

  غ م ب

)١(  

النسبة 

  )٪(املؤية 

أتعلم �جلد ألن ال   ١١

أريد أن أ�ل القيمة 

املنخفض بني 

  أصدقائ

-  -  ٢,٠١  ١٣  ١٥  

٣,٢٧  ٥  ١٩  ٤  -    ١٢  

ان وجدت أصدقائ   ١٣

الدرجة العالية يف 

إلمتحان أسعى كما 

-  ٣,٦١  ١١  ١٦  ١  



 

٥٤ 
 

  سعى

مل اجذب لتعلم املعرفة   ١٤

  اجلديدة
-  -  ١,٩٧  ١١  ١٧  

ال أفرح �ملناقشة مع   ١٥

األصدقائ عن املادة 

  الدراسة 

-  -  ١,٩٩  ١٢  ١٦  

افتنع على نيل املعرفة   ١٦

  اجلديدة
-  ٣,١٢  ٢  ٢١  ٥  

اريد أن اكتشف   ١٧

  املعرفة اجلديدة
-  -  ١,٩٧  ١١  ١٧  

مل أقدر على تطور   ١٨

  العلوم حسب ارآئ
٥,١٤  ٩  ١٨  -  ١  

ال اسعى يف حفظ   ١٩

القيمة اجلديدة ما 

  نلتُ 

-  ٣,٤٢  ٨  ١٧  ٣  

امهل الوقت التعلم   ٠٢

  للعب غالبا
٥,٢٥  ١١  ١٦  -  ١  

  ٦٤,٠٢  ٩٤  ١٩٩  ١٨٧  ٨٠  ا�موع  



 

٥٥ 
 

 

 

 

 

 

  :املالحظة 

  ).إجيابيا(موافق بشدة :    م ب 

  ).إجيابيا(موافق :    م

    ).سلبيا(غري موافق :    غ م

  ).سلبيا(غري موافق بشدة : غ م ب 

  

طلبة الذين درسوا  ٢٨من  ومن اجلدول السابق فعرفنا أنّ   

 طريقة هر�رت يف الصف الثاين�ستخدام  يف تدريس اللغة العربية

  :فرتددات استجابتهم كما يلي  طبيعيةلقسم ال

  : نتيجة اإلستبانة األوىل  -١

  ١٥٧ :       موافق بشدة بقيمة - ١



 

٥٦ 
 

  ٢٢١:          موافق بقيمة - ٢

  ١٢١:        غري موافق بقيمة  - ٣

 ٦١ :       غري موافق بشدة بقيمة  - ٤

          ٩٦,٥٦ ٪  

  

  :  نتيجة اإلستبانة الثانية -٢

  ٨٠ :       موافق بشدة بقيمة - ١

   ١٨٧:          موافق بقيمة - ٢

  ١٩٩ :       غري موافق بقيمة  - ٣

  ٩٤ :       غري موافق بشدة بقيمة  - ٤

             ٦٤,٠٢ ٪  

  

 أنّ  من ورقة االستجابة للطلبة نظرا إىل البيا�ت السابقة  

من النسبة املؤية  أكثر ٪٩٦,٥٦ بقيمةاألوىل  املؤية النسبةنتيجة 

طريقة  استخدام هذه تدل على أن ٪ ٦٤,٠٢ بقيمةالثانية 



 

٥٧ 
 

هر�رت لتشجيع الطلبة على ممارسة اللغة العربية جيد ليست 

 .جيدة

  

  

 

 حتقيق الفروض  -ج

وأّما الفروض اليت قدم الباحث يف هذا البحث فهي كما 

  :يلي 

 هر�رت طريقة استخدام ان:الصفري  الفرض  - ١

)Herbart( لتشجيع الطلبة على ممارسة اللغة  أثر ال

 .العربية

 هر�رت طريقة استخدام ان:البديل  فرض  - ٢

)Herbart( لتشجيع الطلبة على ممارسة اللغة  فيه أثر

  .العربية

 



 

٥٨ 
 

اإلستبانة األوىل النتيجة على قد حصل الباحث     

 ،"٪ ٦٤,٠٢"اإلستبانة الثانية من النتيجة  أكرب "٪ ٩٦,٥٦"

، يعين مردودوفرض البديل  مقبول ولذلك أن الفرض الصفر

لتشجيع الطلبة على  ال أثر )Herbart( هر�رت طريقة استخدام

MAN 2 BANDA ACEH بـ ممارسة اللغة العربية



٦٠ 
 

  الفصل اخلامس

  اخلامتة

 نتائج البحث  -أ 

طريقة هر�رت  بواب السابقة عناألوقد حبث الباحث يف   

، ومن البيا�ت السابقة لتشجيع الطلبة عاى ممارسة اللغة العربية

 : قد وجد الباحث دليال على أنّ 

هم عرت لتسجيطريقة هر� �ستخدام الطلبة استجابةكيف  - ١

 :هي العربية اللغةعلى ممارسة 

مناسبا �ملواد  واملقدمة واختيار املوضوع اللغة العربية التمهيد  -أ 

 .الدراسية وخربات لدى الطلبة

تعليم الدراسة قبل  العربيةيبني املعلم أهداف من تعليم اللغة    - ب 

 .�ستخدام طريقة هر�رت

 يعرض املعلم حقائق اجلديدة اليت يود أن يعلمها لتالميذ  - ج 

يتقدم املعلم بعقلية التالميذ إىل مقارنة اخلطوتني السابقني،   -د 

 .وكلما متكن املدرس من ربط اجلديدة �لقدمي

 .يشرح املعلم عن املادة اليت تتعلق �للغة العربية  - ه 



 
 

٦١ 

 

املدرس أمثلة مطابقة للموضوع ولكنها جديدة جتذب  يعرض  -و 

 .انتباه التالميذ

يطلب املدرس إىل تالميذه تطبيق ما سبق ذكره على مشا كل   -ز 

.جديدة



دوافع الطلبة يف تعليم اللغة العربية �ستخدام طريقة هر�رت ليست  - ٢

أنشطة املدرس ليست جيد ألن جيدة، هذه الظاهرة تدل على أن 

نتيجة البحث تشري إىل أن قدرة املدرس يف تنظيم عملية التعليم 

 .عند حتليل بيا�ت اإلستبانة ٪٦٤,٠٢والتعلم بقيمة 

ولذلك  )اإلستبانة الثانية(من النتيجة أكرب ) اإلستبانة األوىل(النتيجة  - ٣

 طريقة استخداميعين  مردود،وفرض البديل  مقبول أن الفرض الصفر

 لتشجيع الطلبة على ممارسة اللغة العربية ال أثر )Herbart( هر�رت

 .MAN 2 BANDA ACEHبـ
  
  
  

 

 املفرتحات  -ب 

اآلتية اعتمادا على الظواهر السابقة يقدم الباحث اإلقرتاحات 

:  

ينبغي للمعلم أن اليستجدم هذه الطريقة يف عملية التعليم  - ١

 .والتعّلم اللغة العربية



ينبغي للباحث الذي يبحث عن حبث العلمي �ذه الطريقة يف  - ٢

املستقبل أن يلصق الطريقة أو الوسيلة معينة ملؤيدة طريقة 

  .هر�رت
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  .اجلامعية

اجتاهات حديثة يف تدريس اللغة  ه،١٤٢٣سام عمار،

  .لبنان-،بريوتالعربية

، دار املوضوعية يف العلوم الرتبوية, عبدالرمحن بن صاحل عبد هللا

  .املنارة، جدة
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ANGKET 1 

PETUNJUK PENGISIAN 

 

 Berikut ini terdapat sejumlah pernyataan, baca dan 
pahami baik-baik setiap pernyataan tersebut. Anda diminta untuk 
mengemukakan pernyataan-oernyataan yang sesuai dengan diri 
anda, dengan memberi tanda silang (x) atas pilihan anda pada 
kolom yang tersedia, yaitu: 

 

STS  : apabila pernyataan tersebut Sangat Tidak Sesuai bagi 
anda. 

TS  : pernyataan tersebut Tidak Sesuai bagi anda. 

S  : pernyataan tersebut Sesuai bagi anda. 

SS  : pernyataan tersebut Sangat Sesuai bagi anda. 

 

 Kesediaan anda untuk menjawab pernyataan dengan 
lengkap sangat saya harapkan. Anda bebas menentukan pilihan 
yang sesuai dengan diri anda. Kerjakanlah sesuai dengan nomor 
urut dan jangan sampai ada yang terlewati. 

 

 

 

 

*_SELAMAT MENGERJAKAN_* 



 
 

 

 

 

NO PERNYATAAAN STS TS S SS 

1 
Saya rajin ke sekolah terutama 
mata pelajaran yang saya sukai. 

    

2 

Saya senang mencari informasi 
yang berhubungan dengan 
pelajaran, karena bisa 
memperkaya ilmu kita. 

    

3 

Saya senang berdiskusi dengan 
teman-teman yang paham 
mengenai materi pelajaran 
disekolah. 

    

4 
Saya hadir tepat waktu ketika 
belajar pada mata pelajaran yang 
saya anggap gampang. 

    

5 

Bila menghadapi kesulitan dalam 
mempelajari mata pelajaran, saya 
berusaha menemukan alternatif 
pemecahannya. 

    

6 
Saya menghindari pelajaran yang 
saya anggap sulit. 

    

7 
Saya telah merencanakan kegiatan 
belajar setiap hari. 

    

8 
Jika seseorang menghambat 
aktivitas belajar saya, maka saya 
akan mencari alternatif untuk 

    



 
 

 

mengatasi hambatan itu. 

9 
Bila saya mendapat kritikan dari 
teman, saya merasa putus asa. 

    

10 

Bila ada tugas yang tidak saya 
ketahui jawabannya, saya 
menyimpan tugas itu dan memilih 
bermain. 

    

11 
Saya takut mencoba sesuatu 
karena pikiran saya dibayang-
bayangi oleh kegagalan. 

    

12 

Jika saya berhalangan masuk 
sekolah maka saya akan 
mempelajari pelajaran hari 
tersebut dengan menanyakan 
kepada teman-teman. 

    

13 

Saya berkeinginan 
mengembangkan ilmu 
pengetahuan sesuai pemikiran 
saya. 

    

14 
Saya tidak pernah meluangkan 
waktu khusus ke perpustakaan 
untuk mempelajari sesuatu. 

    

15 

Apabila saya tidak dapat 
memahami salah satu mata 
pelajaran, maka saya malas untuk 
mempelajarinya. 

    

16 
Saya akan mempelajari pelajaran 
yang belum saya pahami. 

    



 
 

 

17 
Saya merasa tidak mampu dalam 
menghadapi pelajaran yang sulit 

    

18 
Menyelesaikan pembelajaran 
dengan berhasil sangat penting 
bagi saya. 

    

19 

Saya sangat senang pada 
pembelajaran ini sehingga saya 
ingin mengetahui lebih lanjut 
pokok bahasan ini. 

    

20 
Isi pembelajaran ini sesuai dengan 
minat saya. 

    

 

 

 

 

 

 

Periksalah kembali untuk memastikan bahwa tidak ada 

jawaban yang belum terisi pada angket diatas. 

*_TERIMA KASIH_* 

 

 

 

 



 
 

 

ANGKET 2 

PETUNJUK PENGISIAN 

 

 Berikut ini terdapat sejumlah pernyataan, baca dan 
pahami baik-baik setiap pernyataan tersebut. Anda diminta untuk 
mengemukakan pernyataan-oernyataan yang sesuai dengan diri 
anda, dengan memberi tanda silang (x) atas pilihan anda pada 
kolom yang tersedia, yaitu: 

 

STS  : apabila pernyataan tersebut Sangat Tidak Sesuai bagi 
anda. 

TS  : pernyataan tersebut Tidak Sesuai bagi anda. 

S  : pernyataan tersebut Sesuai bagi anda. 

SS  : pernyataan tersebut Sangat Sesuai bagi anda. 

 

 Kesediaan anda untuk menjawab pernyataan dengan 
lengkap sangat saya harapkan. Anda bebas menentukan pilihan 
yang sesuai dengan diri anda. Kerjakanlah sesuai dengan nomor 
urut dan jangan sampai ada yang terlewati. 

 

 

 

 

*_SELAMAT MENGERJAKAN_* 



 
 

 

NO PERNYATAAAN STS TS S SS 

1 
Saya antusias mempelajari sesuatu 
yang belum saya ketahui. 

    

2 
Saya berusaha untuk 
menyelesaikan tugas yang baru 
tanpa bantuan orang lain. 

    

3 

Saya senang berdiskusi dengan 
teman-teman yang paham 
mengenai materi pelajaran 
disekolah. 

    

4 
Apabila ada teman yang mendapat 
nilai tinggi dalam ujian saya akan 
berusaha seperti dia. 

    

5 

Saya berusaha memperoleh nilai 
yang baik dan saya akan 
mempertahankannnya dengan 
belajar sungguh-sungguh. 

    

6 
Saya tidak memiliki kesungguhan 
dalam belajar meskipun nilai ujian 
saya sebelumnya rendah. 

    

7 
Saya sering mengabaikan waktu 
belajar untuk bermain. 

    

8 
Tidak pernah terpikir dibenak saya 
untuk mendapatkan suatu 
pengetahuan yang baru. 

    

9 
Saya tidak tertarik mempelajari 
sesuatu hal yang baru. 

    



 
 

 

10 
Saya tidak senang berdiskusi 
dengan teman-teman yang paham 
tentang materi pelajaran. 

    

11 
Saya merasa puas ketika saya 
mendapat pengetahuan yang baru. 

    

12 
Saya akan mempelajari ulang 
materi pelajaran pada pertemuan 
yang lalu sebelum ke sekolah. 

    

13 

Saya merasa dihargai pendapat 
saya ketika teman-teman bertanya 
tentang materi pelajaran kepada 
saya. 

    

14 
Saya berkeinginan untuk dapat 
menciptakan suatu pengetahuan 
yang baru. 

    

15 
Saya tidak mampu 
mengembangkan ilmu pengetahuan 
berdasarkan dari ide saya sendiri. 

    

16 
Saya tidak terpengaruh ketika 
melihat teman-teman mendapat 
nilai bagus dalam ujian. 

    

17 
Saya tidak berusaha 
mempertahankan nilai bagus yang 
sudah saya peroleh. 

    

18 

Saya tidak memiliki keinginan 
untuk mendapatkan nilai yang baik 
sehingga saya tidak antusias 
mengikuti pelajaran disekolah. 

    



 
 

 

19 

Saya belajar sungguh-sungguh 
karena tidak ingin memiliki nilai 
yang lebih rendah daripada teman-
teman saya. 

    

21 

Untuk mendapat nilai yang 
memuaskan, saya akan 
mengorbankan waktu bermain 
untuk belajar. 

    

22 

Saya mencatat hal-hal penting 
yang berkaitan dengan pelajaran 
sekolah agar mudah 
mempelajarinya. 

    

23 
Saya meluangkan waktu khusus ke 
perpustakaan untuk mempelajari 
materi pelajaran esok hari. 

    

24 
Saya senang menanyakan hal-hal 
baru mengenai mata pelajaran 
disekolah. 

    

25 
Untuk meningkatkan pemahaman 
terhadap pelajaran tidak harus 
dengan belajar. 

    

26 
Saya merasa tidak perlu 
mempelajari ulang materi pelajaran 
sebelum ke sekolah. 

    

NO PERNYATAAAN STS TS S SS 

27 
Meskipun saya berhalangan masuk 
sekolah, saya tetap tidak akan 
mempelajari pelajaran hari itu. 

    



 
 

 

28 
Saya malas mencatat pelajaran 
disekolah. 

    

29 
Orang tua saya sangat bangga 
ketika melihat saya belajar dengan 
rajin. 

    

30 

Saya memiliki keinginan 
mengikuti pelajaran disekolah 
untuk mendapat nilai yang 
memuaskan. 

    

31 
Saya yakin dengan belajar hari ini 
penuh konsentrasi akan 
menentukan masa depan saya. 

    

32 
Kegiatan belajar akan 
meningkatkan pemahaman yang 
baru. 

    

33 
Ketika proses belajar berlangsung 
saya khawatir akan ditanyai oleh 
guru. 

    

 

 

 

Periksalah kembali untuk memastikan bahwa tidak ada 

jawaban yang belum terisi pada angket diatas. 

*TERIMA KASIH* 
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