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 اإلستهالل

 بسم هللا الرمحن الرحيم

 واخفض هلما جناح الذل من الرمحة

 وقل رب ارمحنهما كما ربياىن صغريا 

 24األسراء : 

 

 عن أيب هريرة رضي هللا عنه أن رسوهللا صلى هللا عليه وسلم قال 

 من سلك طريقا يلتمس فيه علما 

 سهل هللا طريقا إىل اجلنة 

 )رواه الرتمذى(

  



 و
 

 

  
 إهداء

وأمي احملبوبة سيت مرمي  إىل أيب احملبوب بودميان -6
الذين ربياين صغريا بكل حمبة عسى أحيفظهما 

 هللا و سالمة يف الدنيا واآلخرة.

وإىل أساتذ املكرم وأساتذات املكرمة يف جامعة  -2
اإلسالمية احلكومية، الذين قد علموين الرانريي 

خمتلفة العلوم املفيدة وإرشادا صحيحا، شكرا 
 جزيال هلم.

وإىل مجيع أصدقائي يف اجلامعة اإلسالمية  -0
احلكومية الرانريي . أقول شكرا كثريا على 
مساعدتكم يل يف إجناز هذه الرسالة، جزاكم 

 هللا خريا اجلزاء. 
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 شكر وتقدير

هللا الرمحن الرحيمبسم   

احلمدهلل الذى أنزل السكينة يف قلوب املؤمنني، ليزداد اميان على امياهنم. 
أشهد أن ال إهلل اال هللا وحده ال شريك له وأشهد أن سيدان ونبينا حممدا عبده 

 ورسوله سيد العظيم صلى هللا عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أمجعني.

من كتابة هذه الرسالة العلمية حيث تعترب إبذن هللا تعاىل انتهت الباحثة 
بكلية الرتبية وأتهيل ( S.Pd)شرطا للحصول على درجة املرحلة اجلمعية األوىل 

املعلمني جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية بندا أتشيه حتت املوضوع "رغبة الطلبة 
 ".  MTSN  1 Nagan Rayaعن اللغة العربية بـــــــــ 

كتابة هذه الرسالة إبشراف املشرفني الكرميني مها األستاذة إشراف  وتتم 
الدكتورة، سالمي حممود اجمليستري واألستاذ ترميذي نينورسي اجمليستري. تقدم الباحثة 
هلما شكرا جزيال أبهنما قد أنفقا أوقتهما لإلشراف هذه الرسالة إشرافا اتما من 

دا،عسى أن يباركهما هللا وجيزيهما بدايتها حىت هنايتها حىت كتبت الباحثة حبثا جدي
 أحسن اجلزاء.

وتشكر شكرا عظيما ملدير جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية وعميد  
كلية الرتبية وأتهيل املعلمني ورئيس قسم التعليم اللغة العربية ومجيع أعضائه ومجيع 

 كم. األساتذة يف كلية الرتبية وأتهيل املعلمني و العاملني فيها، هللا جيزي



 ح
 

تدعو هللا وأخريا   وقول الشكر العايل لوالديه الذين قد ربيها برتبية حسنة
وكذلك جلميع أصدقائي الذين قد ساعدوها أبفكارهم يف  أن جيعل هذا العمل انفعا.

 إمتام كتابة هذه الرسالة، وابركهم اللهفي الدنيا واآلخرة.

وال تنس الباحثة أن تقدم الشكرا لناظر املدرسة ومجيع املدرسني والعاملني 
 . MTSN  1 Nagan Rayaبـــــــــــــ  

القارئني نقدا بنائيا هلذه الرسالة ألن اإلنسان  وأخريا ترجوا الباحثة من
 الحيلوا من اخلطأ والنسيان. وتدعو هللا أن يهدينا إىل صراط املستقيم، واحلمدهلل رب

 العاملني.  

  
 ليداي نوفيتا
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 MTsN  1رغبة الطلبة عن اللغة العربية بــــــــــــ  : عنوان البحث

Nagan Raya       
 ليداي نوفيتا : اإلسم الكامل

   611212161: رقم القيد 

اللغة الشريفة وهي مهمة يف حياتنا، لكن ىف اللغة العربية هي 
العربية عصران احلاضر كثرة من الطلبة يف املدرسة الحيبون اللغة 

 MTsN  1 Naganكما حلظت الباحثة وجدت أن الطلبة بـ .

Raya ويشعرون بلملل عند تعلمها. ال حيبون اللغة العربية .
 ةثرة يف رغبة الطلبؤ املالعوامل  ولذالك تريد الباحثة التعرف على

عن اللغة ة حلول مشكلة يف رغبة الطلبالتعرف و  عن اللغة العربية
منهج البحث الذي وأما . MTSN  1 Nagan Rayaبـ  العربية

اعتمدت عليه الباحثة يف كتابة الرسالة هو منهج  الوصفي 
التحليلي. واجملتمع يف  هذ البحث على الطلبة فصل الثاين بـ 

MTSN  1 Nagan Raya  اربعة فصول. فالعينة هي الطلبة  وأهنم



 ف
 

الطلبة.وتقوم الباحثة ابملقابلة  01 " وعددهم2"  من فصل الثاين
وإلستبانة.وأما نتائج البحث وهي أن رغبة الطلبة عن اللغة العربية  

هي  جاء من العوامل الداخلية  MTsN  1 Nagan Rayaبـ 
الذكاء،يعىن يعرب الطلبة أن اللغة العربية صعبة للفهم. والعوامل 

فع لدي الطلبة من اخلارجية أتثر ابلبيئة اليت ال يشجعهم وأقل دوا
بة. والعوامل اطرق التدريس املستعملة غري جذوسائل و والديهم و 

اللغوية هي وجد الطلبة الصعوابت ىف فهم مادة اللغة العربية 
خاصة يف فهم النص والكتابة بللغة العربية. حلل هذه املشكلة 
يدافع املدرس الطلبة أن يتعلموا اللغة العربية ويعاقب من ال يعمل 

 جبات من املدرس.الوا

 اللغة العربية الطلبة، رغبة عن:  الكلمات األساسية
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Abstract 
Title  : An analysis of  students dislike toward 

Arabic  

Name  : Lidiya Novita  

Arabic language is one of noble languages and  also an 

important language in human’s life. But the realities are 

those some students didn’t  like it. Based on observation the 

majority of students  MTsN 1 Nagan Raya didn’t like arabic  

lessons, most of them were not  enthusiastics and  felt bore 

when  taking arabic lessons in classroom. The purpose of 

this research is to find out the factors  that influence the 

students dislike toward Arabic and to find out the solution of 

students dislike toward Arabic. This reseach employed a 

cualitative descriptive method. The population of this 

research is  all of student second grade. The sample is class 

two (II) there are 30 students. The research instruments  

were  interviews and questionnaires.   Based on the result 

finding that factors were influence of students dislike toward 

Arabic were internal factors  that are  most of student  

MTsN 1 Nagan Raya assumed  that arabic was difficult and 

also that most of them didn’t interest and didn’t have self 

motivation toward arabic. As for external factors were 

influenced by the environment that does not support and 

increase motivation from parents to students and also media 

and learning methods that are less attractive used by 

NIM  : 160202010 
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teachers in every learning process. As for liguistic factors is 

difficult for students to understand Arabic material 

especially  understanding of  Arabic texts and writing 

Arabic. The solution taken by school to this problem is  to 

motivate students to be more active in learning arabic and 

also provide resistance to students who often do not do 

Arabic assignments given by the teacher. 

Keywords : Student, Dislike, Arabic 
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Abstrak 

Judul Skripsi : Analisis ketidak sukaan murid terhadap 

Bahasa Arab MTsN 1 Nagan Raya 

Nama penulis : Lidiya Novita  

Bahasa Arab adalah bahasa yang mulia dan juga bahasa 

yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Akan tetapi 

dewasa ini banyak peserta didik yang tidak menyukai 

bahasa Arab. Berdasarkan hasil pengamatan, peneliti 

menemukan mayoritas siswa di MTsN 1 Nagan Raya tidak 

menyukai mata pelajaran bahasa Arab, kebanyakan dari 

mereka tidak antusias dan cenderung bosan ketika 

mengikuti pelajaran bahasa Arab di kelas. Adapun tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi ketidaksukaan murid terhadap bahasa Arab 

serta untuk mengetahui bagaimana solusi untuk mengatasi 

ketidaksukaan murid terhadap bahasa Arab. Penelitian ini 

menggunakan Metode Deskriptif Analisis. Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 2 MTsN 1 Nagan 

Raya. Adapun sampel pada penelitian ini adalah siswa kelas 

2 (2) dengan jumlah sampel 30 siswa. Instrumen penelitian 

adalah angket dan wawancara. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi 

ketidak sukaan murid terhadap bahasa Arab adalah faktor 

internal,yaitu kebanyakan dari murid di MTsN 1 Nagan 

Raya menganggap bahwa bahasa Arab itu sulit serta tidak 

NIM   : 160202010 
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adanya minat dan juga kurangnya motivasi dalam diri murid 

itu sendiri terhadap bahasa asing, khususnya bahasa Arab. 

Adapun faktor eksternal yaitu dipengaruhi oleh lingkungan 

yang tidak mendukung dan kurangnya motivasi dari orang 

tua kepada siswa serta media dan metode pembelajaran yang 

kurang menarik yang digunakan oleh guru dalam setiap 

proses pembelajaran. Adapun faktor linguistik yaitu siswa 

susah memahami materi bahasa Arab khususnya dalam 

memahami teks Arab dan juga kesulitan dalam menulis 

bahasa Arab. Adapun solusi yang dilakukan di sekolah 

untuk problematika tersebut adalah memberi motivasi 

kepada siswa agar lebih giat untuk belajar bahasa Arab dan 

juga memberikan hukuman kepada siswa yang sering tidak 

mengerjakan tugas-tugas bahasa Arab yang diberikan oleh 

guru.  

Kata kunci : Siswa, Ketidaksukaan, Bahasa Arab 
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 الفصل األول

 ساسية البحثأ

 مشكلة البحث  -أ

اللغة العربية لغة متطورة أدبية انضجة احتفظت خبصائها 
 1.تزال صامدة أمام هجمات أعدائها أملتتابعة املتالحقة العامة وال

لقد زاد االهتمام بتعلم اللغة العربية يف خمتلف يف مراحل 
التدريس، ألن هذه اللغة الشريفة وهي لسان اإلسالم، تؤكد 

يف  وجودان وتبين حضارتنا، ومن خالهلا نطل على أنواع املعرفة
العصور احلديثة حتهيأت اللغة العربية عوامل جديدة للنمو والتطور 

لتعليم ونشطت حركة الرتمجة فقد ارتقت الصحافة وانتشر ا
وأنشئت اجملامع اللغوية يف العواصم العربية الكرب وتعددت 

فمن 2اجلامعات، كل هذا ساعد على تطور اللغة العربية وهنوضها.
                                                           

 
)بندا أتشيه : مركز ، تعليم اللغة العربية للمرحلة الثانيةخباري مسلم، 1

   4.ص (،222ة وتطوير هيئة التدريس ،اللغ
(، 1891)دمشق :، اللغة العربيةطرق تدريس ، جودت الركايب2 

    19ص.
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حق هذه اللغة علينا أن خنلص هلا، ونعىن بتعلميها ألطفالنا 
وشبابنا، وأن نتعهدها ابلدرسة ونتعرف على ما يكتنفها من 

عىن لتذليلها، ونضع األساليب احلديثة لتعلميها كسائر صعاب ون
يتم تعليم اللغة العربية بشكل عام يبدأ من  اللغات احلية احلديثة.

مئسسات التعليم الرمسي منها املدرسة اإلبتدائية و املدرسة 
املتوسطة واملدرسة الثانوية اىل اجلامعة أما املئسسات غري الرمسية 

 دوراة اللغة. منها املعاهد واملئسسات

مئسسة التعليم الرمسي  MTsN  1 Nagan Raya تكان
تعليمية، فوجب على الطلبة أن  فيها تعليم اللغة العربية كاملادة

يكتسبها. بيد أن تشجيع الطلبة لفهمها وإلكتساهبا  غري 
 سهلة,وجد فيها مشكالت الكثرية يف عملية التعليم والتعلم.

 MTsN 1جراؤها يف على املالحظات اليت مت إ تعتمد

Nagan Rayaال إال قليال، وهم  تعلم اللغة العربية ة، اليهتم الطلب
صعبة، كما أن تعلمها غري مثري لالهتمام،  نحيبون اللغة العربية أل

يشعرون ابمللل وعدم التحمس ملتابعة عملية  ةمما جيعل الطلب
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رغبة عن  إبجراء البحوثهتتم  ةالتعلم. هذه املشاكل جتعل الباحث
 .عن اللغة العربية ةالطلب

 أسئلة البحث -ب
 لك تريد الباحثة أن حتدد املسائل كما يلي : الذ

 MTSNبـ  عن اللغة العربية ةثرة يف رغبة الطلبؤ املما العوامل  .1

 1 Nagan Raya  ؟ 
 ـبـ عن اللغة العربيةة كيف حلول مشكلة يف رغبة الطلب   .2

MTSN  1 Nagan Raya ؟   
 

 أهداف البحث -ج
 وأما أهداف البحث يف هذه الرسالة فهي : 

بـ  عن اللغة العربية ةرغبة الطلبثرة يف ؤ امل اواملالعمعرفة  .1
MTSN  1 Nagan Raya Raya 

بـ  عن اللغة العربيةة حلول مشكلة يف رغبة الطلبمعرفة  .2
MTSN  1 Nagan Raya 
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 امهية البحث -د
 ليكون منعكس يف تنمية تعلم اللغة العربية للمدرسة :  .1
للمدرس : لتدفيع مدرس اللغة العربية يف استعمال طرق  .2

 التدريس املتنوعة حىت يرغب الطلبة يف اللغة العربية
 للطالب : لرتقية رغبة الطلبة يف اللغة العربية .3
للباحثة : لزايدة اخلربة و معرفة املشاكل عند الطلبة يف  .4

 عملية تعليم اللغة العربية خاصة.
 

 طريقة كتابة الرسالة -ه
أما طريقة أتليف هذه اخلطة متعمد على دليل إعداد 
وكتابة الرسالة  )درجة املرحلة اجلامعة األوىل( قسم تعليم اللغة 
العربية كلية أتهيل املعلمني جبامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية 

2211 . 
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 حدود البحث  -و
احلد املوضوعي : تريد الباحثة  أن حتدد هذه الرسالة حتىت  .1

 وصفية اللغة العربية )دراسة عن  ةرغبة الطلباملوضوع "
 (MTSN  1 Nagan Raya حتليلية بـ 

ـ احلد املكاين : تريد الباحثة أن حتدد هذه الرسالة ب  .2
MTSN  1 Nagan Raya 

احلد الزماين : تريد الباحثة أن حتدد هذه الرسالة يف العام  .3
 2222-2218الدراسي 

 

 املصطلحاتمعاين  -ز
 عن  رغبة .1

 –كلمة "رغبة" لغة هي مصدر من "رغب 
رغبا ورغبة. واملراد بـ "رغبة" يف هذه الرسالة هي  –يرغب 

 مبعىن يكرهها الطالب إىل اللغة العربية. 
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 ةالطلب .2
أما كلمة الطلبة لغة مجع من كاملة طالب مبعىن 

طلبا،  –يطلب  –من طلب  وهي اسم الفاعل 3التلميذ
مبعىن الذىي يطلب العلم. ويقصد هبا الباحثة هي مجيع 

 . MTSN  1 Nagan Rayaاألعضاء أو مجع الطلبة ىف 
 

 اللغة العربية  .3
كلمة "اللغة العربية"  هي ترتكب من الكلمتني 

لغة -يلغو-وهي "اللغة" و "العربية". اللغة أصلها لغا
طالحا معنها"إذ قلنا لغة من كذ فاملعىن تكلم هبز واص

 هي " ألفاظ يعرب هبا كل قوم عن مقاصدها".
و"العربية" منصوب إىل العرب وهو "جيل من 
الناس بالدهم شبه جزيرة شرققي حبر األمحر وتنايف به 

 .4العجم من الفرس والرتك غريهم"
                                                           

، الطبعة الثامنة وعشرون، ) املنجد يف اللغة والألعالملويس معلوف،  3 
  289ص. (، 1891لبنان: دار املشرق،  –البريوت 

الطبعة  جامع الدروس العربية، اجلزء األول،مصطفى الغالييين،  4 
 52.(، ص1893: مصرية ميدانية،  بريوت الثانية عشر، )
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 الدراسة السابقة -ح
كانت الدراسة السابقة تساعد الباحثة على مقارنة النتائج 

الدراسة احلالية والدراسة السابقة من خربات ومعرفة الفرق بني 
 الدراسني السابقني.

أكرب سجري، رغبة الطالبة يف تعلم اللغة العربية )دراسة  .1
الرسالة  SMA (Darussa’adah Tepin Rayaوصفية حتليلية بـ 

اجلامعة، غري منشورة ، كلية الرتبية  يف قسم تعليم اللغة 
بندا أتشيه،عام العربية جبامعة الرانري اإلسالمية 

إن املشكلة من هذالبحث وجد   ه.1439/م2211
الباحث أن قلة الرغبة عند الطالب يف تعلم اللغة العربية 
تتوقف على عاملني مها عامل داخلي وعامل خارجي. 
وأسئلة البحث هي ما اسباب قلة الرغبة عند  الطلبة بـ 

SMA Darussa’adah Tepin Raya  ؟  يف تعليم اللغة العربية
 SMA Darussa’adahكيف يرقي املدرس رغبة الطلبة بـ 

Tepin Raya ؟ إن منهج البحث الذي يف تعليم اللغة العربية
استخدم الباحث يف هذا البحث هو منهج وصفية حتليلية، 

 SMAونتائج البحث أن أسباب قلة الرغبة عند الطلبةبـ 
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Darussa’adah Tepin Raya تتوفق على  يف تعليم اللغة العربية
عاملني مها عامل داخلي ) ما لدي الطلبة اهلمة يف تعلم 

خارجي) قلة الوسائل التعليمية  اللغة العربية(وعامل
   5املستخدمة يف عملية التعلم(.

أما الفرق بني الدراسة السابقة والدراسة احلالية هو 
أسئلة البحث. ووجه تشابه هو مشكلة الطالب يف تعلم 

 اللغة العربية.
 

حممد عصام الدين، مشكلة تعلم اللغة العربية )يف مدرسة  .2
مفتاح العلوم الثانوية بكالست مجرب وحلها( الرسالة اجلامعة، 
غري منشورة، كلية علوم الرتبية وتعليم يف قسم تعليم اللغة 

موالانمالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مالنج،  العربية جبامعة
ن هذا البحث وجد ه. إن مشكلة م1431  /م2215عام 

الباحث أن مشكالت التعليم تسبب ابملوانع يف عملية 
                                                           

سة وصفية ، )درا رغبة الطالبة يف تعلم اللغة العربية أكرب سجري،  5 
( الرسالة اجلامعة، غري منشورة كلية Darussa’adah  Tepin Raya) SMAـ حتليلية ب

  2211الرتبية  يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة الرانري اإلسالمية بندا أتشيه 
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التعليم وهي من انحية عوامل التعليم مثل املعلم واملتعلم 
والطريقة والوسائل وغريها.  وأسئلة البحث هي ما مشكلة 
تعليم اللغة العربية يف مدرسة مفتاح العلوم الثانوية بكالست 

يف مدرسة مفتاح العلوم  مجرب؟ كيف حلول هذه املشكالت
الثانوية بكالست مجرب؟ إن منهج البحث الذي استخدم 
الباحث يف هذا البحث هو املنهج الكيفي الوصفي،  ونتائج 
البحث هي أن مشكلت الطالب يف تعليم اللغة العربية هي 

 1قلة استعاب املفردات وقلة الفهم يف القواعد اللغة.
 الدراسة احلاليةأما الفرق بني الدراسة السابقة و 

. ووجه تشابه هو منهج البحث الذي هونتائج البحث
 استخدم فيها.
 

دراسة وصفية حتليلية خريل رمضان، مشكلة تعلم اإلنشاء ) .3
الرسالة اجلامعة، غري منشورة ، كلية  مبعهد مصباح العلوم(

الرتبية  يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة الرانري اإلسالمية 
                                                           

"،) الرسالة اجلامعة، اللغة العربيةمشكلة تعلم حممد عصام الدين،"  6 
  (2215غري منشورة جبامعة  موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مالنج : 
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ه. إن مشكلة من هذا 1438/م2219أتشيه،عام بندا 
البحث وجد الباحث اليزال الطلبة يواجحون املشكالت 
يف تعليم مادة اإلنشاء حيث إهنم ال يقدرون على كتابة 
اجلمل والفقرات وفقا بقواعد النحوية الصحيحة. وأسئلة 
البحث هي ما مشكالت اليت يواجهها الطلبة يف تعلم 

من املعلم حلل املشكالت يف تعلم اإلنشاء؟ ما حماوالت 
اإلنشاء؟ إن منهج البحث الذي استخدم الباحث يف هذا 
البحث هو منهج وصفي. ونتائج البحث هي أن 
املشكالت اليت يواجهها الطلبة يف تعلم اإلنشاء هي قلة 
سيطرة على املفردات ، وقلة فهم القواعد النحوية والصرفية، 

ت التعلم، وعدم املداومة يف وقلة املراجع الدرس, وقلة أوقا
قراءة النصوص العربية، وتعلم غري الشاطي، ويضعفون يف 
تكوين اجلملة املفيدة، والتعب والنعاس والكسال. ومن 
حماوالت املعلم حللول املشكالت الطلبة يف تعليم اإلنشاء 

، ومراجعة املواد السابقة (LDC)هي تكوين مركز تطوير اللغة 
يبدأ املواد اجلديدة. وإدخل املادة اإلنشاء عند املعلم قبل أن 
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إىل اإلضايف يف النهار. وإصالح اللغة داخل وخارج الفصل، 
 .9وحبث املعلم الطلبة بتعلم اإلنشاء يف أي مكان

  أما الفرق بني الدراسة السابقة والدراسة احلالية  
يف املشكلة البحث وأسئلتها. ووجه تشابه هو املنهج البحث 

  م فيها.الذي استخد

 

                                                           

) الرسالة اجلامعة، غري منشورة  ،مشكلة تعلم اإلنشاءخريل رمضان،   7 
 (2219بندا أتشيه : 
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 الفصل الثاين

 اإلطار النضري

 تعريف الرغبة -أ
كلمة الرغبة يف بسيطة هلا املعىن وهو اإلجتاه أو احلماسة 

، يعرف أن Djaaliيف كتابه  crowو  crow 2.العالية على الشيئ
الرغبة يتعلق بقوة احلركة اليت تشجع الشخص على التعامل مع 

األنشطة اليت حيفزها الناس أو التعامل مع اجلماد، األشياء، جتريبة 
 1.النشاط نفسية

 Ws Winkle يعطى الفهم، أن الرغبة هو ميل موضوع
دائم، ليشعر ابألجنذاب إىل جمال معني من الدراسة أو املوضوع 

بني كذلك،    Ws Winkleويشعر ابلسعادة لتعلم املادة. وقال 
الرغبة والشعور ابلسعادة هناك عالقة متبادلة، لذلك ليس من 

                                                           
1 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan: Dengan Pendekatan 

Baru, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2005), hlm : 136  
2 Djaali, Psikologi Pendidkan, (Jakarta : Bumi Aksara, 2013), 

hal: 121  
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غرب أن الطلبة الذين يشعرون بعدم السعادة، سيكون االملست
     1.أيضا أقل اهتماما والعكس ابلعكس

Lilawati dalam Zusnani (2013:79) mengartikan 

minat adalah suatu perhatian yang kuat dan mendalam 

disertai dengan perasaan senang terhadap suatu kegiatan 

sehingga mengarahkan seseorang untuk melakukan 

kegiatan tersebut dengan kemauan sendiri.4 

 

 خصائص الرغبة  -1
ىي أاننية، وىذا يعٍت أنو إذا كان شخص ما هالرغبة  .2

 حيب شيئا، سينشأ شعور ابالنتماء.
إذا بدأت  هيتأثر الرغبة ابلثقافة .الثقافة مؤثرة للغاية، ألن .1

 الرغبة اأيض فالثقافة يف التالشي، فقد تضع

                                                           
3 W.S. Winkel, Psikologi Pengajaran, (Jakarta : PT. Grasindo, 

1996), hal : 188    
4 Carlos Kambuaya, “Pengaruh Motivasi, Minat, Kedisiplinan 

dan Adaptasi diri terhadap prestasi belajar siswa peserta program 

afirmasi pendidikan menengah asal papua barat di kota Bandung” 

Sosial Work Jurnal Vol 5 No 2 Agustus 2016, hal 160 
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الرغبة ينمو جنبا إىل جنب مع التطور البدين والعقلي  .1
ت اجلسدية يات خالل التغا.الرغبة يف مجيع اجملاالت التغي 

 والعقلية
ىي شيءّ  هتعتمد الرغبة على فرص التعلم .فرص التعلم  .1
 اكن للجميع التمتع هبال مي هللغاية ألن ميق
ىذا القيد يرجع إىل هدودة .حمقد تكون تنمية الرغبة  .5

 . ممكنةدية اليت ليست الظروف امل
 

 أنواع الرغبة : -2
 الرغبة اجلوهرية  .1

الرغبة اجلوهرية هي رغبة مرتبطة أبنشطة املرء، وهذه 
رغبة أساسية. على سبيل املثال، يقوم أحد األشخاص بنشاط 

حاجة للدرس، وليس تعليمي لنه مهتم أو ألنه يشعر أن هناك 
 ألنه يريد احلصول على املديح أو تقدير أو أي شيء آخر.
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 الرغبة اخلارجية .1

الرغبة اخلارجية هي رغبة اليت تنشأ بتأثر من خارج 
. الرغبة اخلارجية أتثرا كبيا فردية معينةال منوتنشأ كعملية الفرد. 

   ابلبيئة ، والدوافع واألدب.

 عن اللغة العربية ةالطلبالعوامل مؤثرة يف رغبة  -ب

الدارسني يف عملية عدم الرغبة وقلتها يئثر إىل شخصية  إن
التعليم التعلم.فالدراسون يشعرون ابمللل وينحرفون عن األنشطة 
املدرسة كإتباع الدرس وسأمهم يف تعلم أية مادة من املواد املقررة 

ئثرة الىت وهذه احلالة تؤر إىل فشلهم يف التعلم. فإن هلا العوامل امل
يف رغبة الطالب عن اللغة تثيىرها. وفيما يلي العوامل املئثرة 

 .العربية

 العوامل النفسية .1

إهنا جاءت من نفس الطالب، وهذه العوامل تشتمل على 
 االضطراابت النفسية واجلسدية الطالب. 
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 الذكاء -2

الذكاء يشي إىل طاقة الفطرية للفرد، ويعكس شكل النمط 
وقال عبد اجمليد نشويت إن مفهوم الذكاء ينقسم 5.الوراثى للذكاء

 إىل أربعة أقسام وهي : 

 القدرة على التفكي اجملرد (2
 القدرة على التعلم (1
 القدرة على حل املشكلة (1
 القدرة على التكيف واالرتباط باللبيئة (1

إن تباين هذه القدرات من حيث األمناط السلوكية اليت 
جتسد كال منها، ال يعين ابلضرورة استقالهلا كليا عن بعضها. 

 ورمبا كانت جوانب التشابه بينها أكثر من جوانب االختالف. 

 الدوافع -1
الدوافع هي القوة النفسية اليت تدفع الفرد إىل فعل شيء 

، وهي من العوامل النفسية والسعي إىل حتقيق أهدافه وراء ذلك

                                                           

 201. ، ص1001 ،بويعلم النفس الت عبد اجمليد نشويت،  5 
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األكثر أتثيا يف أي عملية تعلم. ويف جمال تعليم اللغة العربية 
للناطقني بغيها يعتقد اخلرباء أن الدافعية بكوهنا قوة نفسية دافعة 
تلعب دورا ابلغاألمهية أثناء عملية التعليم والنعلم لدرجة أن 

غة العربية يصدق أن أي الطالب أجنيب لن يستطيع أن يتعلم الل
مامل يكن لديه الدوافع أو الرغبة يف تعلمها ذلك ألن الدوافع هي 
اليت تدفعه إىل بذل مالديه من طاقة عقلية وجسمية من أجل 

  1.إتقاهنا
 وهبةامل -1

ينبغي على املدرس أن يهتم مبناسبة بني املادة املدروسة 
 وموهبة الطلبة، ألن مناسبتهما تؤدي إىل اجناز جيد من التعلم.

 العوامل اخلارجية .2

، وهي تشتمل على إهنا جاءت من خارج الطالب
مجيع الظروف واألحوال من ببيئة حوهلم حيث التكون عاضدة 

 لعملية تعلم الطالب.
                                                           

األسس النفسية لتعلم اللغة العربية للناطقني نبيه إبراهيم إمساعيل،  1 
 12 .، مكتبة األجنلو املصرية، بدون السنة، صبغريها
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 البيئة املنزلية  (2
قال حممد احلادي عفيفي يف ذكر شرح هذالقسم على 
أانألسرة هي "البيئة الرئيسية األوىل اليت تنقل للطفل الصفات 

. وكانت البيئة املنزلية هي البيئة األوىل 1زمة حياته اجملتمع"الال
يتلقاه الصيب منذ والدةه وفيها يبدأ الطفل إدراك اللغة والعادات 
والتقليد من أعضاء أسرته. ويبدأ الطفل التعلم ومساع أصوات 
اللغة، وإذ تتكلم أفراد األسرة بلغتهم األم، فال شك أن الطفل 

 . اللغة كما أهنم فيهايستطيع أن حيكي تلك 
 

 البيئة اإلجتماعية (1

البيئة اإلجتماعية هي البيئة اليت يعيش فيها اإلنسان، وال 
ميكن  اإلنسان أن يبتعد عن هذه البيئة، ولذلك يكون دور 
اجملتمع كبيا يف تعلم أية لغة من اللغات يف العامل. وإن للمدرسة 

                                                           

: مكتبة )القاهرة ،أصول التبية وعلم النفسحممد اهلادي عفيفي،  1 
  21مصرى، بدون السنة(، ص: 
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املدرسي وعناصر الرتبية عالقة وثيقة ابجملتمع مبا فيها من النظام 
       2.والتعليم

 البيئة املدرسة  (1
 املنهج  -

املنهج هو جمموعة من املواد الدراسية يف مدرسة أو جامعة 
 . 1جيب اجتيازها للحصول على الشهادة أو للنجاح يف مرحلة ما

وإن املنهج عبارة عن كل اخلربات واألنسطة اليت يتعرض هلا 
وتنفذها املدرسة سواء كان ذلك يف التالميذ، واليت خيطط هلا، 

جمموعات أو أفراد يف داخل الفصل أو خارجة، أو يف داخل 
  20.املدرسة أو خارجها، لتحقيق النمو الشامل للتالميذ

                                                           

: ، )بيوتاملواد اللغة العربية طرق تدريسمجع احلقوق حمفوظة،  8  
  11ص: ، (1022داراملشرق، 
، الطبعة العاشرة، املوجه الفين ملدرس اللغة العربية، عبد العليم إبرهيم 1 

   15.، ص(م2112القاهرة، دار املعارف، )
حماضرات يف منهج تعليم اللغة العربية للناطقني حممد زايد بركة،  20 

  م1002اخلرطوم الدويل للغة العربية،  ، قسم االجستي، معهدبغريها
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 طرق تدريس -
طريقة التدريس ركن أساس يف عملية التدريس، ويتوفق 
عليها جناح املعلم يف عمله داخل الفصل، إذ من خالهلا ميكن 

ضعف مستوى املتعلمني، وتوضيح مايشمله املقرر الدراس عالج 
  22من معلومات.

واختيار طريقة التدريس املالئمة لقدرات املتعلمني يستدعى 
من املعلم تعرف طرق التدريس املختلفة ليحدد املالئم منها 

 للدروس الىت يتصدى  لشرحها. 
وبتطور الرتبية أصبح ينظر إىل طريقة التدريس على أهنا 

يلة لتنظيم اجملال احمليط ابملتعلم ليغي يف سلوك املتعلم ويطوره، وس
ابعتبار أن التعلم تغي شبه دائم ىف سلوكه، وأساس هذه النظرة 
هو أن التعليم يتم نتيجة التفاعل القائم بني املتعلم والبيئة احمليطة 
به، ومتتاز هذه النظرة أبهنا تنوع أهداف التعليم، وال تقصر ها 

علومات، وتعترب املعرفة متجددة ابستمرار، وجتعل دور على امل

                                                           

 21 .، ص1021، تعليم اللغة العربية املعاصرةسعيد اليف،  22 
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املعلم إجيابيا ىف حتصيل املعلومات وتنويع مصادرها، وتقدميها 
 .أهنا تراعى الفروق الفردية بينهمبطريقة إبداعية للمتعلمني، كما 

 وسائل تدريس -
التعلمية هي ما يلجأ إليه املدرس من  /الوسيلة التعليمية 

والتعليم وحتسينها  /أداوات وأجهزة ومواد لتسهيل عملية التعلم 
وتعزيزها.وهي تعليمية ألن املعلم يستخدمها يف عمله،وهي 

 21.تعلمية ألن التلميذ يتعلم بواسطتها

 : خصائص وسائل الناجحة

بغي أم لكي تنجح هذه الوسيلة يف أتدية وظيفتها الرتبوية،ين
 : 21تتوافر فيها الشروط التالية

أن تكون منتمية لألهداف الرتبوية النابعة من ثقافة األمة  .2
 وخصارهتا 

                                                           
يف مناهج البحث سامي عريفج، خالد حسني مصلح، مفيد حواشني، 21

 111 .ص، العلمي وأساليبه
بيوت:دار ) ،خصائص العربية وطرائق تدريسهاانيف معروف، 21 

 111 .ص، (م2112  سائالنف
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 أن تكون حمققة للهدف املباشر اللذي تستخدم من أجله .1
 أن تراعي خصائص الطالب اجلسدية والنفسية والعقلية .1
أن تكون الفائدة اليت تقدمها للمعلم واملنعلم تفوق اجلهد  .1

 اللذي يبدل إلعدادها، وللتكاليف اليت تصرف إلنتاجها
 أن تتسم ابلبساطة والوضوح وسهولة االستعمال .5
أن يراعى يف تصميمها وإعدادها صحة املعلومات، ويف  .1

 إخراجها جودة اإلتقان
أن تستعمل يف الوقت املناسب، واملكان املناسب،  .1

 والشكل املناسب .
 نظام املدرسة  -

نظام املدرسة واجتهاد الطالب يف  هناك عالقة قوية بني
تعلم وحضورهم إىل املدرسة.  يشتمل نظام املدرسة اجتهاد 

 املدرس وألركاب املدرسة وانظر املدرسة وغيه. 
 العوامل اللغوية  .3

لكل اللغة له خصائص، وكذلك اللغة العربية هلا 
خصائص. واملشكالت التوجدها املتعلمون اللغة العربية من 
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هي يف النظام الصويت ويف النظام كتابة احلروف اإلندونيسني 
 وشكل الكلمة وقواعد اجلملة واملفردات.

 :الصعوابت تعلم اللغة العربية لناطقني بغيها 

 صعوابت يف القراءة .2
ومن املعلوم أن القراءة من أعقد الوظائف اإلنسانية اليت 
يئديها اإلنسان، ومعظم الطالب ذوي صعوابت التعلم )حويل 

يواجحون صعوابت يف القراءة، مما يرتتب عليه مشاكل ( 20%
 21أخرى يف ابقي املواد الدراسية اليت تعتمد أصال على القراءة.

وأما الطالب اللغة العربية للناطقني بغيها فيعرتضون ملشاكل 
 عديدة يف قراءة اللغة العربية: 

 املشكلة الصوتية  -
 مشكلة يف القواعد  -
 مشكلة طريقة األداء واللكنة األعجمية  -

 صعوابت يف فهم املسموع واملقروء .1

                                                           

، للحقاين الرايض النادية شرح القاعدة النوريةصالح بن حممد محد،  14 
 10 .األلوكة.ص حممد، اإلسكندرية : منشورات شبكةنور 
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أما فهم املسموع فهم يواجهون أيضا صعوابت يف إدراك 
مايسمعون من اللغة، وذلك ألن جهازهم السمعي مل أيلف هبذ 
اللغة، ومل يتعودوا على استماعها لعدم اختالطهم أبهل اللغة، 

لسمعية، أولعدم ممارساهتم اللغة كادة أولقلة استخدامهم الربامج ا
  لإلتصال.  

 صعوابت يف الكتابة  .1
الصعوابت اليت يواجهها الطالب يف مرحلة الكتابة 
تكمن يف اإلمالء وضبط الكلمات، وضعف يف القواعد النحوية 

   والصرفية، وبعضها أتيت متداخلة يف مشكلة الرتمجة والتعبي. 
 صعوابت يف استخدام املعجم اللغوية  .1

وأما الصعوابت اليت يواجهها الطالب يف استخدام 
املعاجم فهي تكمن يف أن املعاجم الثنيائية اللغة )عربية 

اندونسية عربية( تتضمن مفردات اللغة ومعاهنا /اندونسية
فحسب، وال تتطرق إىل استخدام تلك املفردات يف الرتكيب 

  اندرا. اللغوية املختلفة إال
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كما أشار أمحد  يقول سكول فيلد يساهم مسامهة إجيابية
العايد إىل أن املعجم اللغوي مرجع للمستعمل املختص أو 
املثقف، فينبغي أن مكون ملما ابملواد اليت يشتمل عليها ضبطا 
للصيغة أو الصيغ، وحتديدا للمعىن أواملعاين، واستشهادا ابلتعابي 

 ابلرسوم املعربة عند احلاجة.   احلية املستعملة وتوضيحا
 

  اللغة العربية -ج
 األجنبية )اللغة العربية(   تعلم اللغة .1

من أهم االجتاهات احلديثة يف تعليم اللغت األجنبية 
االهتمام ابجلانب الثقايف من اللغة، والنظر اىل اللغة على أهنا 
وسيلة اتصال، واالهتمام ابستخدام الوسائل التعليمية املختلفة، 
والتكامل يف النظر اىل اللغة، واالهنمام ابجلنب الشفوى من 

 25.اللغة، وتنويع الربامج
 اهتمام ابجلجانب الثقايف من اللغة  -

                                                           

مكة املكرمة غي )، حبوث تربوية ونفسيةعبدهللا عبد الكرمي العبادي،  25 
   15.، ص(2101حمرم : 
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تربز عالقة اللغة ابلثقافة من حقيقة أن اللغة جزء من 
الثقافة وهي )أي اللغة( عمومية من عموميةها واللغة ظاهرة 

االجتماعية األخرى الىت اجنماعية، شاهنا شأن مجيع الظواهر 
تتغي وتتبدل وتنتقل من طور اىل آخر حسب سنن مطردة 

 ومتتابعة، وقد عرفت اللغة عدة تعريفات من مهها
 النظر إىل اللغة على أهنا وسيلة اتصال  -

كثي من الناس يف العصر احلاضر قيمة أن تكون لديهم 
ى بروز معرفة واسعة للغة أخرى غي لغتهم القومية، هذ عالوة عل

أمهية القدرة على التحدث بلغة أجنبة، وعلى فهمها من 
املتحدثني هبا، زد على ذلك بروز عيوب االجتاهات القدمية يف 
تعليم اللغات األجنبية تلك الىت كانت تركز اساسا على القراءة 
والكتابة والرتمجة دون العناية الكافية مبهارات احلديث واالستماع، 

األمهية ابلنسبة لعامل اليوم الذى يقف كل فرد  وهذه األخية فيغاية
فيه على عتبة اآلخر. والتأكيد اجلديد على مهارات االتصالفي 
تعليم اللغات األجنبية أدى إىل ظهور ابلورة مايسمي ابلطريقة 
الشفوية والسمعية الىت هتدف إىل تنمية مهارات االستماع 

كتابة، واألن واحلديث أوال كأساس لبناء مهارات القراءة وال
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تثي نوعا من الليس يف النطق بني  aural-oral approachالتسمية 
تغي ذلك االسم اىل : أي املدخل  aural oral الكلمتني  

 اللغوي.-السمعي

 خصائص اللغة العربية  .2

  –ومن خصائص العربية ظاهرة اإلعرب. وهذه الظاهرة 
ليست حلية لفظية أو عالماتال تفيد  –كما  ال حظ ابن جنيب 

. وهو كما 21معىن، إذهناك ارتباط وثيق بني اإلعراب واملعىن
) الفارق بني املعاين املتكافئة يف اللفظ ، وبه  –الحظ ابن فارس 

يعرف اخلرب الذي هو أصل الكالم، ولوال اإلعراب ما ميز فاعل 
ال من مفعول وال مصاف من منعوت والتعجب من استفهام، و 

. وليس أدل على عالقة اإلعراب ابملعىن من 21نعت من توكيد(

                                                           

  15 .، صاخلصائصابن جنيب :  21 
  21 ، ص.الصاحي ابن فارص :  21 
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شعرا -تفحص آايت القرآن الكرمي واحلديث الشريف، مث األدب
   22فنجد أن املعىن يتقف أحياان على اإلعراب. –ونثرا 

ويذكر علماء اللغة من خصائصها أيضا خصب املفردات 
املتعددة.  وكثرة املرتادفات ووجود األلفاظ املتضادة واجلموع

وبعد، هل هذه املرتادفات واجلموع الكثية  ثروة لغوية يعتز هبا؟ 
احلق أن اللغة إذا ارتقت استغنت عن املرتدفات وأصبح لكل 
لفظ آخر، وحنن نستطيع أن نستغين عن كثي من هذه 
املرتادفات اليت الطائل حتتها وال غناء فيها، وقد الغيت يف 

يت صورا جامدة يف كتب اللغة االستعمال منذ عهد بعيد وبق
واملعاجم، كما نستطيع االستغناء عن كثي من اجلموع اليت تعقد 

 21اللغة أكثر مما تبسطها.

ومن خصائصها أيضا اإلجيز والعرب أقدر على هذ النوع 
من البيان من غيهم من األهم اليت الختلو بالغتها من شيء منه. 

                                                           

بيوت:دار ( ،خصائص العربية وطرئق تدريسهاانيف معروف،  22 
   15 .، ص) م2112  سائالنف

  25 .، ص2121،  طرق تدريس اللغة العربيةجورت الركايب،  21 
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اإلمياء واإلشارة مع اشتماهلا وقد تصل العبارة من الفصر إىل حد 
على املعىن ووفائها ابلغرض كاملثل واحلكمة، وقلما تكون لغات 

 من لغات العامل كالعربية يف هذين.

 امهية اللغة العربية  .3

اللغة العربية من أقدام اللغات اليت ما زالت تتمتع خبصائصها 
من ألفاظ وتراكيب وصرف، وحنو، وأدب وخيال، فهي لغة اثبتة 

أصوهلا وجذورها، متجددة بفضل ميزاهتا وخصائصها، وهي  يف
مؤشرعلى وحدةاألمة، ومرآة حضارهتا، ولغة قرآهنا الذي تبوأ 

 . 10الذروة فكان مظهر إعجاز لغتها

 االمهية الدينية  -

اللغة العربية هي اللغة اليت يتعامل هبا املسلمون يف أمر 
قآن التتم إال هبا، دينهم، سواء اكانوا يتكلموهنا أم ال، فقراءة ال

لذلك كان القرآن الكرمي وال يزال حافزا للمسلمني لتعلم لغتهم،  

                                                           

املرجع يف تدريس مهارات اللغة العربية  ، علىي سامي احلالق 10 
 11 .، ص1020، وعلومها
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كما أن العربية لغة الصالة اليت جيب أن يؤدها املسلم مخس 
مرات يف اليوم والليل. والعربية هي لغة احلديث النبوي الشريف 
ولغة صحابة رسول هللا صل هللا عليه وسلم ولغة األئمة 

    12.العلماءواجملتهدين و 

 االمهية احلضارية -

فضال عن أهنا لغة القرآن  –وتستمد اللغة العربية قيمتها 
من كوهنا الوعاء الذي جيمع تراثنا الفكري  –واحلديث 

واحلضاري، وقد أثبحت بفضل القرآن الكرمي واحلضارة اإلسالمية 
وجهود علماء املسلمني على مر العصور يف مقدمة اللغات احلية 
وساعدعلى بقائها وانتقاهلا من جيل. وهي اليوم واحدة من 

كما أهنا تعترب اللغات الست اليت تكتب هبا واثئق االمم املتحدة،  
 برتاثها الضخم أهم اللغات احلية يف العامل. 

 

    

                                                           

   15 .علي سامي احلالق،.....ص 12 
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 االمهية القومية  -

يتكلم العربية اليوم وفقا جلغرفية املكان غالبية سكان 
( مليون نسمة، وهي لغة 200العامل العريب الذين  يزيدون على )

التفاهم واحلديث والتعليم فيما بينهم، فاللغة العربية توحد بينهم، 
وتربط بني شعوهبم، وتقوي وحدهتم، واللغة اليت تربط بني تلك 
الدول لغة فصحى، نستخدم يف الكتابة يف األغلب االعم، 
والتأليف اجليد يف شىت مناحية وفنونه، وأيضا هلا وجود من نوع 

 يف الكالم املنطوق.   ما 

 االمهية العلمية      -

نظر األمهية املوقع اجلغرايف االسرتاتيج للدول العربية، 
ولتوفر الثروات الطبيعية، السيما النفط، فقد ازداد اهتمام دول 
العامل ابملنطقة العربية، وبدأت اللغة العربية تنتشر وتكتسب أرضا 

يشها ابناؤها ونتيجة جديدةنتيجة الظروف االقتصادية اليت يع
تعاملهم أيضا مع غي الناطقني بلعربية، وازدايد األفواج السياحية 
إىل البالد غي العربية ، وزايدة احتتكاكهم بغيهم ممن ال ينطقون 
العربية، سواء أكانوا أفراد أم مؤسسات مما فرض على هؤالء 
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 ضرورة معرفة اللغة العربية، واكتساهبا من خمتلف الدول حىت
أصبحت العربية اليوم واحدة من اللغات اليت تكتب هبا  واثئق 

 األمم املتحدة.
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 الفصل الثالث

 ج البحثهمن

 طريقة البحث  -أ

كان منهج البحث الذي تعتمد عليها الباحثة يف كتابة 
وصفي حتليلى. وأما طريقة البحث هي  هذه الرسالة هو منهج

طريقة البحث املكتىب، هو اإلطالع على الكتب اليت هلا صلة 
ابملوضوع سواء كنت هذه الكتب موجودة يف مكتبة اجلامعة أو 

  مكتبة قسم اللغة العربية أم غريها. 

 
 جمتمع وعينة البحث  -ب

يشتمل اجملتمع يف هذه الرسالة على الطلبة فصل الثاين 
اربعة فصول يف الصف الثاين.  وأهنم  MTSN  1 Nagan Rayaبــــــــــ 

وكانت الطلبة يف  " 3"  فأخذت الباحثة العينة من فصل الثاين
 الطلبة.   23هذه الفصل 
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Apabila subjeknya kurang dari 100 lebih bak diambil 

semua, sehingga penelitiannya merupakan penelitian 

populasi. selanjutnya jika jumlah subjeknya lebih besar dari 

100, maka dapat diambil 10-15% atau lebih1 " 
اذا كان اجملتمع أقل من مئة فمن األفضل أن أيخذ كلهم 
حىت يكون ذلك البحث حبث اجملتمع، وإن كان عددهم أكثر 

 أو أكثر. %01-03مئة فيمكن أن أيخذ من 
 

 اداوت البحث -ج

إن أداوت البحث هو الوسيلة اليت جتمع هبا امللومات 
الالزمة إلجابة أسئلة البحث . وجتمع املعلومات بواسيطة واحدة 

 أو أكثر من األدوات التالية :

 االستبانة .1

يعترب االستبيان أو االستقصاء هي أداة مالئمة 
للحصول على معلومات وبياانت وحقائق مرتبطة بواقع 
معني. االستبانة )االستبيان( يف أبسط صوره عبارة عن 

                                                           
1 Suharsimi Arikantono, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan 

Praktek edisi revisi VI. (Jakarta : Renika Cipta, 2006), hal.134 
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جمموعة من األسئلة، تعد إعدادا حمددا بقصد احلصول 
على معلومات أو آراء املففحوصني حول ظاهرة أوموقف 

الربيد أو تسلم إىل األشخاص معني، وترسل بوساطة 
املختارين لتسجيل إجابتهم على صحيفة األسئلة الواردة، 
ليقوموا إبعادهتااثنيا، ويتم ذلك بدون معاونة الباحث 
لألفراد سواء يف فهم األسئلة أوتسجيل اإلجاابت عليها. 
وتعد هذه األدواة من أكثر األدوات املستخدمة يف مجع 

اإلجتماعية اليت تتطلب احلصول البياانت اخلاصة ابلعلوم 
على معلومات، أو معتقدات، أو تصورات، أو آراء 

 األفراد.      

ثة الجراء حتقيق حاالستبانة اليت تقدمها البا 
العوامل املؤثرة رغبة الطلبة عن اللغة العربية فهي تتعلق  
ابلعوامل االداخلية، العوامل اخلارجية، العوامل اللغوية 

مث توزع هذا االستبانة  للطلبة للحصول (سؤل. 3أبربعة)
 منهم على اإلجاابت الصحيحة.

       



21 
 

  

 املقابلة .2
املقابلة هي منط وأسلوب متخصص 
لالتصااللشخصي والتفاعل اللفظي الذي جيرى لتحقيق 
غرض خاص يركذ فيه على بياانت ومعلومات وتستبعد 
ما عدهامن معلومات غريبة أودخيلة أودخيلة أوغري ذات 

 .3أمهية
وتعترب املقابلة نوعا من اال ستبيان الشفوي، 
ويشبع استعماهلا مع االستبيان حني يكون للبياانت صلة 
وثيقة اْبراء االفراد او ميوهلم او اجتاهاهتم حنو موضوع 
معني، كما تصلح املقابلة مع االستبيان جلمع معلومات 
عن مواقف ماضية اومستقبلية يصعب فيها استخدام 

  2ظة.املالح
                                                           

، البحث العلمي مناهجة وأسس  نوح عبد الرئوف حامد التكينة 2 
  003 .، ص3303كتابته،

يف مناهج البحث حواشني،  مفيدو  خالد حسني مصلحو  عريفجسامي 2 
  99ص.   ،العلمي وأساليبه



23 
 

تقوم الباحثة يف هذا البحث ابملقابلة على مدرس 
 MTSN  1اللغة العربية الذي يعلم يف الصف الثاين بــــــ 

Nagan Raya . سألته الباحثة فيما يتعلق برغبة الطلبة عن
 ( سؤل.3اللغة العربية بستة )

 
 طريقة حتليل البياانت -ج

 حتليل البياانت هو طريقة مستخدمة لتحليل البياانب
واهلدف  ،اخلالصة عنها ذحىت يستطيع الباحث أن أيخ ،املعينة

كتشافات لتكون من التحليل يف البحث هو تضييق وحتديد اال 
استخدمت الباحث حتليل . 3ة.بياانت منّظمة وكثر االستفاد

الكيفية الوصفية وهو طريقة التحليل يستخدم الكلمات الوصفية 
بياانت ليشرح الظاهرة من البياانت املكتسبة من عملية مجع ال

ث الكيفية من الدخول إىل لبحوايف ت لبيانااحتليل و املعينة
البياانت حىت اخلروج منه أو بعد  امليداين أو بداية مجعحلقل ا

 اإلنتهاء من مجع البياانت.
                                                           

4 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan 

Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta , 2008), hlm. 205 
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 مجع البياانت -0

حتتاج الباحثة إىل طريقة مجع البياانت للوصول إىل 
العلمية وهي اإلستبانة البياانت احملتاجة وتستخدم بغض الطرق 

واملقابلة. تقوم الباحثة جبمع البياانت من نتائج اإلستبانة 
 واملقابلة.  

 فرض البياانت -3

البياانت اليت مت للحصول عليها من امليدان هي كثرية،  
وجتدار اإلشارة ابلعناية وابلتفصيل. لذلك حنتاج للتأكد حتليل 
البياانت من خالل احلد. وفرز البياانت يعين تلخيص واختيار 
األشياء األساسية، والرتكيز على أشياء مهمة، والبحث عن 

ابلتايل فإن البياانت موضوعات وأمناط ورميها غري الضرورية. و 
اليت مت ختفيضها تعطي صورة واضحة وتسهل على الباحث إجراء 

 .مجع البياانت
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 عرض البياانت -2

عرض البياانت هو عملية منهجية جلمع املعلومات من 
أجل احلصول على استنتاجات نتائج البحث واختاذ اإلجراءات. 
وهو عملية ليعرض البياانت قبل يستنتج الباحث اخلالصة. 
حيتوي عرض البياانت من عملية التحرير والتنظيم لرتتيب البياانت 

إىل الفكرة وكذلك عملية اختصار مجع البياانت وتفريقها 
والفصيلة املعينة أو إىل املوضوع املعني. عرض البياانت كمجموعة 
البياانت املنتظمة واملرتبط حىت ميكن من استنباطها وختطيط أية 

وتنظيمها.  لبياانتاخطوة منها، فبهذا العمل تقوم الباحثة بتحرير 
غري النافعة حىت تبقى لديها  لبياانتالنافعة ا لبياانتمث تعيني ا

اجملموعة وتفصلها  لبياانتالنافعة، مث تتفرق الباحثة ا لبياانتا
  على حسب مشكلة البحث اليت قدمتها.

 االستنتاج -3

وهو نتيجة لتحليل البياانت النهائية يف البحث العلمي.  
يف هذه املرحلة من استخالص النتائج يتم عمله إبعطاء 
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األنشطة اليت  االستنتاجات لنتائج حتليل البياانت وتفسري وتقييم
 عليها الباحثة. تتشمل لبحث معىن وشرح البياانت اليت حصل

 

 

 

 

 

 

 
 نظرية ميلس وحربمان 0-2الرسم        

 

 مجع
 البياانت

فرض 
 البياانت

عرض 
تالبياان  

جا اإلستنت  



04 
 

 الفصل الرابع

 رض البياانت وحتليلهاع

 رض البياانتع -أ
 ((MTsN 1 Nagan Rayaحملة عن  .1

كما وردت الباحثة يف الفصل السابق أن مقايس امليول يف 
يد الباحثة أن تر ويف هذالفصل  هذا البحث ابإلستبانة واملقابلة.

 .MTsN 1 Nagan Rayaيعرض النتائج اليت وجدها الباحثة بـــــــــ 

إحدى من املدارس اإلسالمية بـــــــــ   MTsN 1 Nagan Raya تكان
Nagan Raya  وهي يقاع يف شارع  1694الىت مت أتسيسها سنة

  بلمدرسة MTsN 1 Nagan Raya انسيونل. قبل أن تصبح بـــــــــ
بعد قرار الوزاري لثالثة وزراء يعىن ووزير (SMI). ة اإلسالميةالثانوي

 MTsNالرتبية والتعليم ووزير الداخلية ووزير الدين فأصبحت بـــــ 

Jeuram  بناء على مرسوم وزير الدين يف مجحورية  6419، يف عام
بشأن  6419نوفمرب  17بتاريخ  6419لعام  674أندونيسيا رقم 



01 
 

 MTsN 1 Nagan Rayaإىل  MTsN Jeuram تغيري اسم املدرسة من 

 .T. Khairul Mahfudh مع مدير املدرسة

 وأما أغراض هذه املدرسة فهي :
تكوين وهذيب األجيال املتخصصني بتعاليم اإلسالم  .1

 .والتنكولوجي
 واملبتكر الطلبة. تنمية السلوك ابداعي .6
مساعدة الطلبة لتعريف على هوايتهم وفقا للشريعة اإلسالمية و  .3

 العادة و الثقافة.
 واملبتكر والناجع و واملفرح.  حتقيق نظام التعلم النشط وإلبداعي .0

 هذه املدرسة :  وابلتايل املدرسون الذين يقومون ابللغة العربية يف
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 1،4 جلدولا

 MTsN 1 Naganاللغة العربية يف  يعلمون ذينأمساء املدرسني ال
Raya 

 الوظيفة أمساء املدرسني

 تعلم يف الفصل األول S.Pd.Iرسلى وىل 

 تعلم يف الفصل الثاين و الثالث S.Pd.I, M.Aفجرول احلادى 

 1،4 اجلدول

 MTsN 1 Naganاملباين والوسائل لرتقية غرض الرتبية والتعليم يف 
Raya 

 عدد نوع من املباين والوسائل التعليمية رقمال

 1 معمل الطبيعة 1

 1 معمل احلسوب 6

 1 مصلى 3
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 1 مكتبة 0

 1 ملعب الرايضة 5

 1،4 اجلدول

 MTsN 1 Nagan Rayaعدد الطلبة يف 

 الفصول الرقم
 عدد الطلبة

 اجملموعة الطالبة الطالب

 139 67 36 الفصل األول 1

 165 77 04 الفصل الثاين 6

 161 74 51 الفصل الثالث 3

 346 جمموع
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 1،1 اجلدول
 اإلجراء لتحليل

 التاريخ اإلجراء اللقاء

 م6464ابريل  04 اإلستبانة 1

 م6464ابريل  04 املقابلة 6

تلقي الباحثة الطلبة يف الفصل الثاين لتعطي اإلستباانت. 
 MTsN 1 Naganاإلستباانت عن رغبة الطلبة عن اللغة العربية بــــــ 

Raya .الفصل الرابع من هذه يف التحصل من اإلستباانت تكتب 
 الرسالة.

 MTsNيف النفس اليوم، تلقي الباحثة مدرسة اللغة العربية بــــــ 

1 Nagan Raya  رغبة الطلبة عن لتقابله. وقد سألت الباحثة عما
  اللغة العربية.

 حتليل البياانت  -ب
 وأما النتيجة من اإلستبانة واملقابلة اليت قدمتها الباحثة فهي مايلي:  
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 لبياانت الدميوغرفية ا -4

النوع والصفوف ت الدميوغرافية من العينة على تشتمل البياان
 . وبيان على هذه املعلومات يف اجلدول اآليت:  الدراسية

 1،4 اجلدول
 ينةعالبياانت الدميةرافية من ال

 اجملموع النوع الصفوف الرقم
النسبة 
 املئوية

 الصف الثاين 1
 %74 61 البنات

 %34 6 البنون

فظهر أن  0،5اجلدوال اعتماد على بياانت النتيجة يف 
البنات يف الصف الثاين كعينة البحث أكثر من عدد البنني ونسبة 

 .%74من جمموعة الطلبة، أما البنون  %34مؤية للذكور 
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 حتليل رغبة الطلبة عن اللغة العربية يف اإلستبانة  -4

مؤشرة االستبانة  حسب على رغبة الطلبة عن اللغة العربية
 كما يلي:  للطلبة تبدو اليت قدمتها الباحثة

 1،4اجلدول 
 رغبة الطلبة عن اللغة العربية يؤثرة بعوامل النفسية

 الرقم خيارة اإلستبانة تكرار

16 
11 
7 

 ارغب عن اللغةالعربية ألن :
 صعبة  .أ

 غري جذابة  .ب
 عدم املوهبة  .ج

1 

فظهرت أن أكثر  0.9اجلدول  اعتمادا على بياانت نتيجة يف
 16من الطلبة يقوم على استجابة "صعبة" حيث نتيجة املعدلة 

الطلبة. وهذا يدل على العوامل الداخلية الىت أيثر يف رغبة الطلبة عن 
اللغة العربية  هي الذكاء،يعىن يعرب الطلبة أن اللغة العربية صعبة 

 للفهم.  
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 1،4اجلدول 
 ربية يؤثرة بعوامل اخلارجيةرغبة الطلبة عن اللغة الع

 الرقم  خيارة اإلستبانة تكرار

10 
5 
11 

 ارغب عن التعلم اللغة العربية إلن :  
 عدم الدوافع  من األسرة  .أ

 يعرب أن اللغة العربية اللغة التقليدية   .ب
حال املنزلية ال يدافعين يف التعلم اللغة   .ج

 العربية 

6 

فظهرت أن أكثر  0.7اجلدول  اعتمادا على بياانت نتيجة يف
" حيث عدم الدوافع من األسرة  من الطلبة يقوم على استجابة "

الطلبة. وهذا يدل على العوامل اخلارجية من بيئة  10نتيجة املعدلة 
املنزلية الىت أيثر يف رغبة الطلبة عن اللغة العربية هي الدوافع، يعىن 

 أقل تشجيع من والدي لتعلم اللغة العربية.   
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 1،4 اجلدول
 رغبة الطلبة عن اللغة العربية يؤثرة بعوامل اخلارجية

 الرقم  خيارة اإلستبانة تكرار
 
5 
11 
 
10 
 

 ارغب عن التعلم اللغة العربية إلن : 
 مواد الدراسية غري ممتعة .أ

ال يستخدم املدرس وسائل التعلم يف  .ب
 عمالية التعليم 

اليستخدم املدرس طريقة التدريس   .ت
 املتعددة

3 

فظهرات أن  0.4اجلدول  على بياانت نتيجة يف اعتمادا
اليستخدم املدرس طريقة أكثر من الطلبة يقوم على استجابة "

الطلبة. وهذا يدل على  10" حيث نتيجة املعدلة التدريس املتعددة
العوامل اخلارجية من بيئة املدرسة الىت أيثر يف رغبة الطلبة عن اللغة 

م املدرس طريقة التدريس املتعددة اليستخدالعربية هي الطريقة، يعىن 
 يف عملية التعلم.
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 1،4اجلدول 
 رغبة الطلبة عن اللغة العربية يؤثرة بعوامل اللغوية

 الرقم خيارة اإلستبانة تكرار
 
15 
5 
14 

 ارغب عن التعلم اللغة العربية إلن :  
  ءة الناص العريباقر  يفبة و صععندي  .أ

 الصعوبة يف اختالف  حروف العربية  .ب
 عندي صعوبة يف كتابة اللغة العربية  .ت

0 

فظهرت أن أكثر  0.6اجلدول  اعتمادا على بياانت نتيجة يف
ءة الناص اقر  يفبة و صععندي  من الطلبة يقوم على استجابة "

الطلبة. وهذا يدل على العوامل  15" حيث نتيجة املعدلة العريب
صعوبة يف  اللغوية الىت أيثر يف رغبة الطلبة عن اللغة العربية هي

 القراءة الناص.

لصحولة فهم  إىل البياانت السابقة ميكن أن ننظر إىل 
 اجلدول الكامل : 
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 التكرار خيارة اإلستبانة الرقم

4 

 أرغب عن اللغةالعربية ألن :
 صعبة  .أ

 غري جذابة   .ب
 عدم املوهبة .ت

 
16 
11 
7 

4 

 أرغب عن اتعلم اللغة العربية إلن :  
 عدم الدوافع  من األسرة  .أ

يعرب أن اللغة العربية اللغة   .ب
 التقليدية 

حال املنزلية ال يدافعين يف   .ت
 التعلم اللغة العربية

 
10 
5 
 
11 

4 

 أرغب أن أتعلم اللغة العربية إلن : 
 مواد الدراسية غري ممتعة .أ

ال يستخدم املدرس وسائل  .ب
 التعلم يف عمالية التعليم 

اليستخدم املدرس طريقة  .ث

 
5 
11 
 
10 
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 التدريس املتعددة

1 

 ارغب أن أتعلم اللغة العربية إلن : 
ءة الناص اقر  يفبة و صععندي  .أ

  العريب
الصعوبة يف اختالف  حروف  .ب

 العربية
عندي صعوبة يف كتابة اللغة  .ج

 العربية

 
15 
 
5 
 
14 

 
 نتائج من مقابلة   -4

ليس  ةقد حبثت الباحثة مدرسة اللغة العربية أن معظم الطالب
 اللغة العربية إال قليال.  هلم رغبة يف

كما شرح املدرس أن يف العصر احلاضر كثري من الطلبة 
رغب عن اللغة العربية.كانت بعضهم غري متحمس يف عملية التعليم 
وهم اليفهمون عن املادة اليت قد شرح املدرس. عندهم صعوابت يف 



56 
 

فهم اللغة العربية ، خصوصا يف فهم النصوص ويف الكتابة ابللغة 
 ربية حىت جيعلون الطلبة ابملالل عند عمالية التعليم. الع

املدرس حللول تلك مشكلة كانت السرتجتية اليت يستخدمها 
بيدافع الطلبة مرارا لتعلم اللغة العربية جيدا. واحياان يعطى املدرس 
العقب إىل الطلبة الذين يتكسلون يف تعلم اللغة العربية كما حفظ 

ينشدون أمام الفصل. مل جيد املدرس املفردات أو أيمر الطلبة ل
 السرتجتية احملددة لرتقية رغبة الطلبة يف اللغة العربية.

 مناقشة البياانت -ج
 قابلةشرح املدرس عندما تقوم الباحثة ابملوظهرت من 

العوامل من  ءجا أن رغبة الطلبة عن اللغة العربية وأجوبة االستبانة
العربية صعبة. أما العوامل الداخلية، وهي اعتبار الطلبة أن اللغة 

اخلارجية يؤثر ابلبيئة النمزلية اليت اليشجعهم وأقل دوافع لدي الطلبة 
طرق التدريس املستعملة غري جذبة. والعوامل وسائل و من والديهم و 

اللغوية هي وجد الطلبة الصعوبة ىف فهم مادة اللغة العربية خاصة يف 
 بية.فهم الناص والصعوبة يف الكتبة بللغة العر 
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اإلطار النظرى يف الباب الثاين أن يف كما شرحت الباحثة 
 رغبة الطلبة عن اللغة العربية يؤثر بثالثة عوامل، وهي :

 العوامل الداخلية (1
إهنا جاءت من نفس الطالب، وهذه العوامل تشتمل على 
اضطراابت النفسية واجلسدية الطالب. املثل الذكاء، الدوافع و 

 املوهبة.  
 اخلارجيةالعوامل  (6

إهنا جاءت من خارج الطالب، وهي تشتمل على مجيع 
الظروف واألحوال من ببيئة حوهلم حيث التكون عاضدة لعملية 

 تعلم الطالب.
 لعوامل اللغوية  ا (3

واملشكالت التوجدها املتعلمون اللغة العربية من اإلندونيسني 
هي يف النظام الصويت ويف النظام كتابة احلروف وشكل الكلمة 

 وقواعد اجلملة واملفردات.
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رس واألسرة  حمتاج ليدافع الطلبة أن ولذالك هناك وظيفة املد
يراغب يف اللغة العربية، ألن رغبة الطلبة عن اللغة العربية تؤثر أبهنم 

يدركون أمهية اللغة العربية يف احلية.رمبا أنه للمدرس و األسرة قد ال
ية ألن اللغة العربية شيء مهمة تعاوين لرتقية رغبة الطلبة يف اللغة العرب

 يف حياتنا.
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 الفصل اخلامس

 خامتة 

 نتائج البحث  -أ

برغبة الطلبة عن قد امتت الباحثة يف البحث عما يتعلق 
اللغة العربية. وحيسن هلا يف اختمام هذه الرسالة اليت حتصل 

  عليها، وفقا ملا وجدت البياانت امليدانية.

إن العومل املؤثرة يف رغبة الطلبة عن اللغة العربية جاء  -1
من العوامل الداخلية هي الذكاء،يعىن يعرب الطلبة أن 
اللغة العربية صعبة للفهم.إن الطلبة يشعرون أن اللغة 
العربية صعبة و أقل الدوافع من الطلبة إىل اللغة 

ر األجنبية، خاصة اللغة العربية. أما العوامل اخلارجية تؤث
ابلبيئة اليت ال يشجعهم و أقل دوافع لدي الطلبة من 
والديهم و الوسائل و الطرق التدريس املستعملة غري 
جذبة. والعوامل اللغوية هي وجد الطلبة الصعوابت ىف 
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فهم مدة اللغة العربية خصة يف فهم الناص والكتبة بللغة 
 العربية. 

املدرس حللول تلك سرتجتية اليت يستخدمها  كانت -2
شكلة بيدافع الطلبة مرارا لتعلم اللغة العربية جيدا. م

واحيان يعطى العقب إىل الطلبة الذين يتكسلون يف 
تعلم اللغة العربية كما حفظ املفردات. مل جيد املدرس 

 سرتجتية احملددة لرتقية رغبة الطلبة يف اللغة العربية. 
 

 اقرتاحات -ب
اهتماما كبريا ترجو الباحثة من مسؤيل املدرسة أن يهتم  -1

 مبشكلة الطلبة و رغبة الطلبة إىل تعلم اللغة العربية
ترجو الباحثة من املدرس أن يستعمل طرق ووسائل  -2

 يف عملية التعليم متعددة التدريس 
ترجو الباحثة من الطلبة أن ترقية الشعور عن مقدرة  -3

اللغة العربية يف احلية و يدافعون نفسهم حىت حيبون 
 اللغة العربية.
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 املراجع

 املراجع العربية -أ
تعليم اللغة العربية ، 2005 خباري مسلم اجملسري،
: مركز اللغة وتطوير ، بندا أتشيهللمرحلة الثانية

 هيئة التدريس
، طرق تدريس اللغة العربية، 1895، جودت الركايب
 السويسرية C.T.Tدمشق :

 تعليم اللغة العربية املعاصرة، 2012سعيد اليف، 
خالد حسني مصلح ومفيد حواشني، و  سامي عريفج

 يف مناهج البحث العلمي وأساليبه
 علم النفس الرتبوي، 2003عبد اجمليد نشويت، 

املوجه الفين ملدرس اللغة ، 1859عبد العليم إبرهيم، 
 ، القاهرة: دار املعارفالعربية

، جامع الدروس العربية، 1853مصطفى الغالييين، 
اجلزء األول، الطبعة الثانية عشر، بريوت: مصرية 

 ميدانية
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أصول الرتبية وعلم  حممد اهلادي عفيفي، بدون السنة،
 : مكتبة مصرى، القاهرةالنفس

حماضرات يف منهج تعليم ، 2001مد اايد بركة، حم
االجستري، ، قسم اللغة العربية للناطقني بغريها

 معهد اخلرطوم الدويل للغة العربية
األسس النفسية  نبيه إبراهيم إمساعيل، بدون السنة، 

، مكتبة لتعلم اللغة العربية للناطقني بغريها
 األجنلو املصرية

خصائص العربية وطرائق ، 1889انيف معروف، 
 ئسادار النف بريوت:، 1889، تدريسها
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 املراجع اإلندونيسيا -ب
 

Carlos Kambuaya, 2016 Pengaruh Motivasi, Minat, 

Kedisiplinan dan Adaptasi diri terhadap prestasi 

belajar siswa peserta program afirmasi pendidikan 

menengah asal papua barat di kota Bandung, Sosial 

Work Jurnal Vol 5 No 2  

Djaali, 2013, Psikologi Pendidkan, Jakarta : Bumi Aksara 

Muhibbin Syah, 2005, Psikologi Pendidikan: Dengan 

Pendekatan Baru, Bandung : PT Remaja Rosdakarya 

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan 

Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung: Alfabeta 

, 2008 

W.S. Winkel, 1996, Psikologi Pengajaran, Jakarta : PT. 

Grasindo 
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 املراجع

 املراجع العربية -أ
تعليم اللغة العربية ، 5007 خباري مسلم اجملسري،
: مركز اللغة وتطوير ، بندا أتشيهللمرحلة الثانية

 هيئة التدريس
، طرق تدريس اللغة العربية، 6891، جودت الركايب
 السويسرية C.T.Tدمشق :

 تعليم اللغة العربية املعاصرة، 5062سعيد اليف، 
خالد حسني مصلح ومفيد حواشني، و  سامي عريفج

 يف مناهج البحث العلمي وأساليبه
 علم النفس الرتبوي، 5002عبد اجمليد نشويت، 

املوجه الفين ملدرس اللغة ، 6859عبد العليم إبرهيم، 
 ، القاهرة: دار املعارفالعربية

، جامع الدروس العربية، 6852مصطفى الغالييين، 
عشر، بريوت: مصرية اجلزء األول، الطبعة الثانية 

 ميدانية
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أصول الرتبية وعلم  حممد اهلادي عفيفي، بدون السنة،
 : مكتبة مصرى، القاهرةالنفس

حماضرات يف منهج تعليم ، 5006مد اايد بركة، حم
، قسم االجستري، اللغة العربية للناطقني بغريها

 معهد اخلرطوم الدويل للغة العربية
األسس النفسية  ، نبيه إبراهيم إمساعيل، بدون السنة

، مكتبة لتعلم اللغة العربية للناطقني بغريها
 األجنلو املصرية

خصائص العربية وطرائق ، 6889انيف معروف، 
 ئسادار النف بريوت:، 6889، تدريسها
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Carlos Kambuaya, 2016 Pengaruh Motivasi, Minat, 

Kedisiplinan dan Adaptasi diri terhadap prestasi 

belajar siswa peserta program afirmasi pendidikan 

menengah asal papua barat di kota Bandung, Sosial 

Work Jurnal Vol 5 No 2  

Djaali, 2013, Psikologi Pendidkan, Jakarta : Bumi Aksara 

Muhibbin Syah, 2005, Psikologi Pendidikan: Dengan 

Pendekatan Baru, Bandung : PT Remaja Rosdakarya 

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan 

Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung: Alfabeta 

, 2008 

W.S. Winkel, 1996, Psikologi Pengajaran, Jakarta : PT. 

Grasindo 

 









 



 
 

ANGKET PENELITIAN 

عن اللغة العربية  ةبرغبة الطل  

MTsN 1 Nagan Raya دراسة حتليلية بـ  

A. Pengantar  

Angket ini bertujuan sebagai alat pengumpul data 

peneliti. Dalam angket ini anda diminta untuk dapat 

memberikan jawaban secara jujur dan benar sesuai dengan 

apa yang dialami dan telah Anda lakukan dengan 

sebenarnya. Adapun jawaban Anda tidak akan berpengaruh 

terhadap nilai apapun dan kerahasiaannya terjamin. 

Kesediaan Anda dalam mengisi angket ini merupakan 

jasa yang sangat berharga bagi peneliti dalam 

menyelesaikan penelitian ini. Atas ketersediaanya penulis 

mengucapkan terima kasih. 

 

B. Data Demografi  

Isilah pernyataan di bawah ini dan berikan tanda 

check list (√) pada kotak di depan item yang telah 

disediakan sesuai dengan data diri siswa/i. 

1) Nama   : 

2) Jenis Kelamin : 

    Laki-laki    perempuan 

  



 
 

 

C. Daftar Pernyataan : 

 Isilah pernyataan dibawah ini dan berikan tanda silang 

(x) pada huruf a,b, atau c ! 

 

1. Saya tidak menyukai Bahasa Arab karena :  

a. Sulit  

b. Tidak menarik 

c. Tidak berbakat 

  

2. Saya tidak tertarik belajar Bahasa Arab karena : 

a. Tidak ada dukungan dari keluarga  

b. Bahsa arab dianggap kuno di lingkungan saya  

c. Suasana dirumah tidak mendukung saya untuk 

belajar Bahasa arab 

 

3. Saya tidak suka belajar Bahasa arab disekolah 

karena : 

a. Materi pembelajaran tidak menarik 

b. Pembelajaran di sekolah tidak menggunakan 

media sebagai alat bantu pembelajaran  

c. Metode pembelajaran yang digunakan tidak 

menarik  

 

4. Saya tidak menyukai Bahasa Arab karena :  

a. Kesulitan dalam menulis khat Arab 

b. Kesulitan dalam membedakan huruf Bahasa arab 

c. Kesulitan dalam membaca teks arab 



 
 

Daftar Pertanyaan Wawancara untuk Guru Bahasa 

Arab  

MTsN 1 Nagan Raya 

 

Nama sekolah  : MTsN 1 Nagan Raya  

Alamat sekolah  : Jln Nasional, jeuram, kec. 

Seunagan, kab. Nagan raya  

Nama guru  : Fajrul Hadi 

Hari/Tanggal Wawancara  : 04 April 2020 

 

1. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang minat murid 

terhadap bahasa arab? 

Jawaban Responden : 

bahasa arab di era modern ini memang sangat sedikit 

peminat, terlebih dikalangan anak Mtsn Mereka 

cenderung menyukai bahasa inggris dibandingkan 

bahasa arab. Hal tersebut dapat kita lihat bahwa 

jarang sekali kita menemukan siswa/i yang 

mempraktikkan bahasara arab sehari-hari dan ketika 

proses pembelajaran Bahasa arab banyak diantara 

murid yang kurang semangat dan sering izin keluar 

masuk kelas. 

  

2. Apakah terdapat kendala dalam proses pembelajaran 

bahasa arab ? 

Jawaban Responden:  

Ada,banyak diantara murid yang kurang antusias 

dalam belajar sehingga materi yang diajarkan jarang 



 
 

tersampaikan kepada peseerta didik juga  sebagian 

diantara mereka harus mengikuti ujian ulang. 

 

3. Bagaimana cara bapak/ibu mengatasi kendala yang 

terjadi dalam proses pembelajaran bahasa arab ? 

Jawaban Responden:  

Sering-sering memberikan motivasi 

 

4. Bagaimana sikap/bapak ibu terhadap siswa/i yang 

malas belajar bahasa arab ? 

Jawaban Responden: 

Akan lebih memperhatikan mereka, seperti 

melakukan pendekatan lebih dengan murid yang 

cenderung malas dalam belajar 

 

5. Pernahkan bapak/ibu memberikan hukuman kepada 

siswa/i yang tidak mengerjakan tugas/PR bahasa 

arab ? 

Jawaban Responden: 

Pernah, jika sudah terlalu sering tidak mengerjakan 

tugas 

 

6. Apa saja jenis hukuman yang pernah diberikan 

kepada siswa/i ?  

Jawaban Responden: 

Biasanya Hukuman berupa hafalan mufradat 

kadang-kadang juga saya suruh mereka bernyanyi 

kedepan kelas. 

 

 

 

 



 
 

Tabel Hasil Penlitian MTsN 1 Nagan Raya 

 التكرار Tally خيارة اإلستبانة الرقم

1 

 العربية ألن : أرغب عن اللغة
 صعبة  .أ

 غري جذابة   .ب
 عدم املوهبة .ت

 
EEB 
  
EE 
 
EAA 

 

 
21 
22 
7 

2 

تعلم اللغة العربية لأرغب عن ا
  إلن : 

عدم الدوافع  من  .أ
 األسرة 

يعرب أن اللغة العربية   .ب
 اللغة التقليدية 

حال املنزلية ال   .ت
يدافعين يف التعلم 

 اللغة العربية

 
 

EED 
 
 
E 
 
 

EEA 

 
 

21 
 
5 
 

22 

  تعلم اللغة العربية أرغب عن ال 3



 
 

 إلن : 
مواد الدراسية غري  .أ

 ممتعة
ال يستخدم املدرس  .ب

وسائل التعلم يف 
 عمالية التعليم 

اليستخدم املدرس  .أ
التدريس طريقة 
 املتعددة

 
E 
 
 

EEA 
 
 

 
EED 

 
5 
 

22 
 
 

21 

4 

تعلم اللغة العربية ال عنارغب 
 إلن : 
 يفبة و صععندي  .أ

  ءة الناص العريباقر 
الصعوبة يف اختالف   .ب

 حروف العربية
عندي صعوبة يف   .ب

 كتابة اللغة العربية

 
 
EEE 
 
 
E 
 

 
EE 

 
 

25 
 
5 
 

21 



Foto Penelitian 
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