
 
 

علم وحتصيل دراسة احملادثة عند العالقة بني دوافع الت
مية القسم تعليم اللغة العربية جبامعة الرانريي اإلس طلبة

 (طلبة الغيووينيال)دراسة عند  آتشيو ابند
 رسالة

 :عدادإ
 سنتيا ديوي

 880202086 .رقم القيد
 طالبة قسم تعليم اللغة العربية

 ىي  اؼبعليُتوأت بكلية الًتبية
 
 

 
 

 وزارة الشؤون الدينية للجمهورية اإلندونيسية
 جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية بندا أتشيو

 ه3665م/4244



 

 أ
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 ب
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 ج
  

 
 إقرار الباحثة

 و:اؼبوقعة أسفل أان
 : سنتيا ديوي       اإلسم الكام 

 2000أبري   Lot Bener Kelipah ،09: مكان اؼبيالد والتاريخ 
 880202086: رقم القيد             

 لغة العربية بكلية الًتبية وأتىي  اؼبعليُتل: تعليم ا         سمق
تنتيي إىل أتليفي وال تقدم للحصول على أقرر أن ىذه الرسالة  

ما، وليس فيها التأليفات واألراء اليت  أية الدرجات األكادمية يف جامعة
قا دببادئ وإعداد البحوث العليية اؼبذكورة يف أعدىا اآلخرون، إال وف

مراجعها العليية. الباحثة مستعدة لقبول العقوابت فييا يقذف عليها من 
 انتحال اؼبؤلفات.

 2022 يونو 06بندا أتشيو، 
 صاحبة القرار

 
 

 سنتيا ديوي
 880202086القيد. رقم 

 



 
 

 د
 

   

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلستهالل
 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

( ويرزقو من حيث ال 4  لعل لو اجرجا )ومن يتق هللا
 جهإن هللا ابلغ أمر ج ومن ييوكل على هللا فهو حسبو جتس حي

 (5قد جعل هللا لكل شيء قدرا )
 5-4الطالق :   
 

والذين جاىدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن هللا دلع احملسنني 
(8;) 

 ;8العنكبوت: 
 

 حياتو ! من مل يذق ذل تعلم ساعة، جترّع ذل اجلهل طول
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 اإلىداء
 أىدي ىذه الرسالة :

إىل من ربياين منذ الصغَت، ومن علياين الدين، ومن أكي   ك  
احتياجيت، ومن بذال جهدمها لنجاحي، إىل والديٍت الكرديُت: أيب 

 ضبكادي بن علي ابشو و أمي نور عيٍت بنت داود شاه.
إىل من رفدين، ومن روحٍت عند اغبرن، ومن استيع ك  قصصي، 
إىل أخي وأخوايت: كيكا ميالين، ريسكا سيياىايت وحبراين 

 يوسف.
إىل مشرفىت الفضيلة دكتورة سالمي ؿبيود اؼباجستَت وفضيلة 
أستادة فجرية اؼباجستَت، وإىل صبيع أساتذايت يف جامعة الرانَتي 

 اإلسالمية اغبكومية الذين قد عليوين علوما انفعة.
يتا سلفياان بنت إظباعي ، دوي إىل خلياليت أوليان بنت خبتيار، أن

، حسن البصريسري رحايو بنت أضبد جائس، نور اؽبداين بنت 
وصبيع الزامالت، ىن اللوايت يشجعنٍت ويساعدنٍت الكيال ىذه 

 الرسالة.
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 الشكر والتقدير
 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

 الذي خل  اإلنسان وعليو البيان وعلم ابلقلم، اغبيد هلل
علم اإلنسان ما مل يعلم. الصالة والسالم على أشرف األنبياء 
واؼبرسلُت وخامت النبيُت سيدان دمحم وعلى آلو وأصحابو الذين 

 جاىدوا يف سبي  هلل.
قد انتهت الباحثة من كتابة ىذه بعناية هللا تعاىل وتوفيقو 

طا للحصول على درجة اؼبرحلة اعبامعية الرسالة حيث تعترب شر 
بكلية الًتبية وأتىي  اؼبعليُت يف جامعة الرانَتي  (S.Pd)األوىل 

:" العالقة بني اإلسالمية اغبكومية بندا أتشيو ربت اؼبوضوع
بة قسم تعليم طلم وحتصيل دراسة احملادثة عند دوافع التعل

اسة يو )الدر اللغة العربية جبامعة الرانريي اإلسالمية بندا أتش
 ة الغيوويني(".عند الطلب
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 تقدم الباحثة الشكر والتقدير ويف ىذه اؼبناسبة الطيبة 
الًتبية ورئيس قسم تعليم اللغة العربية  ؼبدير اعبامعة وعييد كلية

 تسأؽبم هللا ك  اػبَت وجزاىم هللا خَت اعبزاء.
ُت ومها فضيلة تُت الكرديتلليشرفوتشكر شكرا عظييا 

مي ؿبيود اؼباجسًت، و فضيلة أستاةة فجرية الدكتورة سال
إلشراف  نفقا أوقاهتيا الثيينة ومساعتهيااؼباجسًت، اللذان قد أ

إشرافا جيدا من أوؽبا إىل آخرىا، وشكرا جزيال ىذه الرسالة 
عبييع األساتذة الشريفُت الذين قد عليوا الباحثة علوما انفعة 

ثة يف زايدة اؼبراجع، ساعدوا الباحشكرا ؼبوطفُت اؼبكتبة الذين و 
 .خَت جزاء يف الدنيا واآلخرة اىموجز  وابرك هللا ؽبم

طلبة الغيوويُت اؼبوجودين يف ال ييععبجزيال وتشكر شكرا 
غة العربية على مشاركتهم اعبيدة يف ىذا البحث، قسم تعليم الل
عبييع  ء. وكذلك ك  اػبَت وجزاىم هللا خَت اعبزاتسأؽبم هللا

 يف إسبام ىذه الرسالة. ساعدوا الباحثة قد ألصدقاء الذينا
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رجوا من القارئُت أن تقدموا نقدا بنائيا وإصالحا وأخَتا، ت
عسى أن تكون ىذه الرسالة انفعة انفعا لتكيي  ىذه  الرسالة و 

   للقارئُت عامة. و خاصة  للباحثة
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ادثة وكيف احمليوويُت يف تعلم طلبة الغالدوافع   فة كيفهتدف ىذه الدراسة إىل معر 

صي  دراستهم يف مادة مث كيف العالقة بُت دوافع التعلم ورب ربصي  دراستهم فيها
طلبة الغيوويُت اؼبوجودين يف قسم الىو صبيع  احملادثة. كان اجملتيع يف ىذه الدراسة

منهم كعينة بطريقة  24وأخذت الباحثة  طالبا، 59تعليم اللغة العربية وعددىم 
. و منهج الوصفي االرتباطيىو  ه الرسالةخدم يف ىذالبحث اؼبستأما منهج  عيدية.

ربلي  الباحثة البياانت ابختبار ، التوثي و لبياانت ابستخدام االستبانة ريقة صبع اط
طلبة الغيوويُت يف تعلم الدوافع  و وجدت الباحثة أن (pearson)االرتباط برسون

يف  طلبة الغيوويُت يف تعلم احملادثةال دراسةوكان ربصي   ،احملادثة يف تقدير متوسط
أكرب           درجةجدت الباحثة أن وبعد ربلي  البياانت و تقدير جيد جدا. 

ال توجد ، ىذا يدل على أن مقبول  (H0)و  (Ha) رفض، ف         من
 طلبة الغيويُت وربصي  دراستهم يف مادة احملادثة.العالقة بُت دوافع تعلم 

 
 ةالدوافع، اإلرتباط، حتصيل الدراسالكلمات األساسي: 
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ABSTRACK 

 

Title of reseach : The Correlation Between Learning 

Motivation And Conversation Learning 

Achievement Of Students Of The Arabic 

Language Teaching Department Ar- Raniry 

Islamic University Banda Aceh (Study On 

Gayones Students) 

Name : Chintia Dewi 

NIM : 180202016 

The purpose of this reseach is to know how is learning 

motivation of gayones student and how is they learning 

achievement in conversation learning,  then how  the correlation 

between  motivation and  achievement of gayones student in  

conversation learning. The community in this study were all 

gayones student in Arabic language departemen and the 

researchers took 24 of  them as sample with purposive 

technique.  In this reseach the researcher  used descriptive 

correlational  research.  And the data collection s done by using 

the questionnaire and  documentation, the researcher analyzed 

the data with the Pearson correlation test. the researcher found 

that the motivation of gayoneses students in conversational 

learning were in moderate estimation and the academic 

achievement of gayoneses students in conversation learning are 

in a very good assessment.  After analyzing the data, the 

researcher found that the degree of r table was higher than r 

count, its mean that (Ha) were rejected and (Ho) accepted, this 

indicates that there is no correlation between  the learning 

motivation of gayoneses students and their study achievement in 

conversation learning. 

 

Key Words : Motivation, Correlation, Achievement 
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ABSTRAK 

Judul skripsi    : Hubungan Antara Motivasi Dan Hasil Belajar 

Mahasiswa Prodi  Pendidikan Bahasa Arab 

UIN Ar- Raniry Banda Aceh (Penelitian 

Terhadap Mahasiswa Asal Gayo) 

Nama  : Chintia Dewi 

NIM : 180202016 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana motivasi 

belajar mahasiswa Gayo dalam belajar muhadatsah dan 

bagaimana hasil belajar mereka dalam mata kuliah muhadatsah 

serta bagaimana hubungan antara motivasi belajar dengan prestasi 

belajar mahasiswa asal Gayo dalam belajar muhadatsah. Populasi 

dalam penelitian ini adalah seluruh  mahasiswa Gayo yang 

terdapat di prodi PBA UIN Ar- Raniry Banda Aceh, kemudian 

peneliti mengambil 24 di antaranya sebagai sampel dengan  

tehnik purposive sampling.  Metode penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode deskriptif korelasi,  metode 

pengumpulan data dilakukan dengan angket dan dokumentasi, 

setelah menganalisis data dengan uji korelasi Pearson,  peneliti 

menemukan bahwa motivasi mahasiswa Gayo dalam belajar 

muhadatsah berada dalam kategori sedang, sedangkan hasil 

belajar mahasiswa Gayo dalam belajar muhadatsah dalam 

kategori sangat baik.  Setelah dilakukan analisis data, peneliti 

menemukan bahwa  nilai r tabel lebih besar daripada r hitung, 

sehingga  (Ha)  ditolak dan (Ho) diterima, hal ini menunjukkan 

bahwa tidak ada hubungan antara motivasi belajar mahasiswa 

Gayo dengan hasil belajar mereka dalam belajar muhadatsah. 

Kata Kunci : Motivasi Belajar, Hasil belajar, muhasatsah 
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 الفصل األول
 أساسية البحث

 مشكلة البحث  - أ
لتعلم اللغات  لبةالطتطلب  نظام التعليم يف إندونيسيا 

األجنبية من خالل دمج دروس اللغة األجنبية يف مناىجها 
ىي لغة أجنبية يتم  عربيةالدراسية.  إحصائًيا ، اللغة ال

تدريسها بشك  شائع يف اؼبدارس اإلندونيسية.  إن دور 
العربية لغة القرآن الكرًن  ألن كلغة دولية مهمبية  عر اللغة ال

كلغة أوىل أو اثنية   هبايتحدثون الناس واؼبسليُت  اؼبزيد منو 
 ، ُتدرج اؼبدارسمن أي لغة أخرى يف العامل.  لذلكأكثر 

 مناىجها الدراسية يف ربيةعيف إندونيسيا اللغة ال الإلسالمية
 ؽبذا السبب. 

ة غلألن ؽبا ىيك   سهال اأمر  اللغة العربية ليس متعل
بة بعض الطل، فاصة خيتلف عن ىيك  اللغة اإلندونيسيةخ
 بةيهتيون بتعليو ومع ةلك، ىناك العديد من الطلال 

حياولون معرفة اؼبزيد عن اللغة العربية، يتأثر ىذا بدوافعهم يف 
ىذا يدل على أن الدافع ىو النقطة تعلم اللغة العربية. 
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افع ديكن أن ةلك ألن الدعربية و غة الألساسية يف تعلم اللا
 لبة.يؤثر على قباح الط

غاية ىي يف كتابو :"أن الدوافع   Mustaqim بكت
وأما  8لغرض معُت". ائالنفسية اليت تدفع الفرد ألن يعي  شي

حسن مصطفى يقول : " أن الدوافع ىي حالة داخلية 
نفسية تثَت السلوك يف ظروف معينة حىت تنتهي إىل غاية 

  2.نة "معي
 ،ُتتعلم اللغة النوع أن الدافع يف على ينقسم الباحثون

مها : الدوافع الغرضية أو الذراعية أو الوسيلية، والدوافع 
. يفرق الباحثون إن الدارس الذي ربركو دوافع 3التكاملية

ىذه اللغة إال لقضاء حاجة  غرضية لتعلم لغة معينة ال يتعلم

                                                           
1 Mustaqim. Psikologi Pendidikan, ( Jakarta: Rineka Cipta, 

1991), hal. 72 

, )إندونيسيا: معهد العلوم ادلدخل يف علم النفس ،حسن مصطفى2
 83(، ص.8992اإلسالمية والعربية، 

 
3
،  والقياس الفسي والبربوي لالي وميقالتيب، أضبد دمحم الطب 

 68سكندرية: اؼبكتب اعبامعي اغبديث، دون السنة(، ص. إ)
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يف شاغرة، أو رغبة  كأن تكون سعيا وراء وظيفة .قصَتة
لسياحة، أو استجابة ؼبتطلبات ا قضاء وقت يستيتع يف

للحصول على درجة  امقرر دراسي معُت، أو استعداد
أداؤىا هبذه اللغة.  دينية يلزمالعليية، أو استجابة لشعائر 

الذي توجهو مث  ىذه الدوافع إمنا  دارسالاؼبهم يف ةلك أن 
من ىذه  ريدهر الذي يب القديقتصر األمر عنده على اكتسا

 .اللغة

لتعليم لغة وافع التكاملية الد الذي ربركو الدارس أماو 
معينة فإمنا يتعليها ال لقضاء مطلب عاج  أو لتحقي  

ظبى أن حاجة وظيفية معينة. إن ىدفو األ لقضاءغرض، أو 
لغتهم،  ، وفبارسةىذه اللغة ُتدبتحدثيقدر على التواص  
 طالبثقافتهم. ومث  ىذا المع  العيشوفهم تقاليدىم، و 

من  وجدوقد  عيي  التفكَت.و  واسع األف  لو كونيسغالبا 
  اللغة عالقة إجيابية بُت مستوى ربصي تبعض الدراسا

دوافع ال ربركو الذي الدارسدبعٌت أن  وبُت الدوافع التكاملية،
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 ربركوفبن  عن غَته غة أقدر على النجاحتكاملية لتعلم اللال
 ة.غرضي دوافع

ىو أكرب جامعات اإلسالمية آبتشيو وقد  معة الرانَتيجا
تنتج آآلفا من اػبارجُت اؼبؤىلُت يف اللغة العربية، وؽبذا 

الذين يرغبون يف دراسة اللغة  بةالسبب، خيتار صبيع الطل
.  ومع ةلك، من بُت صبيع ىذه اعبامعة كخيار أول العربية

اط ، مث  ، ىناك العديد من اؼبنجامعة الرانَتيبة يف طلال
، Gayo Lues و، Bener Meriah  ، الوسطى أتشيو اتمقاطع

 فيها قبائ  غايو. نتييتحيث 

احملادثة كيادة  ودرس فييف قسم تعليم اللغة العربية ي
معظم  أن ، من خالل التعلم ذبد الباحثةتعلييهايوجب 

طلبة الغيووييُت يظهرون أن دوافعهم يف تعلم احملادثة ال
العوام  اؼبتعلقة ليُت يف التحدث بسبب منخفضة ألهنم خاج

طلبة الن ىناك حاال ملفتا أب الباحثة دذببلغة أمهم. و 
ن الذين ؽبم دوافع قوية يف التعلم اللغة العربية ولكن ويو الغيو 

حيث  منخفضة يف احملادثة وكذالك ابلعكس تيجةنينالون 
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يف التعلم  منخفضةن الذين ؽبم دوافع ويو طلبة الغيو الينال 
، يف احملادثة. وعلى ىذا األساسعالية  تيجةنغة العربية الل

كيف دوافع طلبة الغيوويُت   ؼبعرفة إبجراء البحث هتتم الباحثة
يف تعلم احملادثة وكيف ربصي  دراستهم يف مادة احملادثة 

الطلبة  افعو عالقة بُت د توجد ى  غبقيقيةاغبالة ا وؼبعرفة
 مادة احملادثة وكيف راستهم يفوربصي  د التعلم الغيوويُت يف
العالقة بني دوافع التعلم وحتصيل  "بعنوان:  ارتباط بينهيا

تعليم اللغة العربية جبامعة  قسم دراسة احملادثة عند الطلبة
طلبة ال)دراسة عند  آتشيو امية بندالالرانريي اإلس
 (".الغيوويني

 البحثأسئلة   - ب
كيف دوافع الطلبة الغيوويُت يف تعلم احملادثة بقسم  -8

 ؟جبامعة الرانَتي اإلسالمية تعليم اللغة العربية
 طلبة الغيوويُت يف مادة احملادثةالربصي  دراسة كيف  -2

 ؟
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وربصي  دراسة  افع التعلمو ى  ىناك عالقة بُت د -3
 ؟ الغيوويُت يف مادة احملادثةطلبة ال

 أىداف البحث - ج
ؼبعرفة دوافع الطلبة الغيوويُت يف تعلم احملادثة بقسم  -8

 جبامعة الرانَتي اإلسالمية. لعربيةتعليم اللغة ا
 ربصي  دراسة الطلبة الغيوويُت يف مادة احملادثة ؼبعرفة -2
وربصي  دراسة الطلبة  افع التعلمو عالقة بُت د عرفةؼب -3

 الغيوويُت يف مادة احملادثة.
 البحث أمهية  - د

كن استخدام نتيجة ىذا البحث كيرجع دي، النظرية -8
 ربية.يف الدراسة خصوصا يف ؾبال اللغة الع

 العيلية -2
الغيوويُت  بةدوافع الطلعالقة بُت ؼبعرفة   :للباحثة (8

عة اللغة العربية يف جام تعليم  يف تعلم بقسم
 و وربصي  دراستهمالرانَتي اإلسالمية بندا آتشي

 .احملادثةمادة يف 
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ؼبعرفة األسباب الرئيسية قسم تعليم اللغة العربية: ل (2
 اللغة العربيةتعلم بة الغيوويُت يف الطل دافعاليت ت

 .خصوصا يف مادة احملادثة 
 الطلبة يف تعلم اللغة العربية لًتقية دوافعللطلبة:  (3
لزايدة العلوم واؼبعارف خصوصا يف :  للجييع (4

 ؾبال اللغة العربية.
 وفروضو البحث افبراضات - ه

الفرضيات صبع فرضية، وىي عبارة عن رأي غَت 
احثة الب تعتيدو  .4مؤكد، ويتم طرحو على سبي  اعبدل

عالقة إحصائية بُت ىناك االفًتاض يف ىذا البحث أن 
ربصي  دراستهم يف مادة و   بة الغيويُتطلال تعلم افعو د

 .احملادثة
أن الفروض ىي  Sumardi Suryabrotoقال 

إجابة مؤقت على اؼبسئلة البحث وكان صدقها حيتاج إىل 

                                                           
4
 Sumardi Suryabroto, Metodologi penelitian pendidikan, 

(Jakarta: Bumi Aksara,2008), hal.20 
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والفروض ىي جواب مؤقت حيث ديكن  .5إختبار ذبرييب
يحة أوخطيئة، إةا خطئت رفضت وإةا أن تكون صح

 :صحت فقبلت. والفروض البحث يف ىذه الرسالة ىي
 افعو : ال توجد عالقة بُت د(Ho)  يالفرض الصفر  -8

ربصي  دراستهم يف مادة و  الغيويُت لبةطالتعلم 
 احملادثة.

عالقة إحصائية بُت  : توجد (Ha)الفرض البديلي  -2
ستهم يف ربصي  دراو   بة الغيويُتطلال تعلم افعو د

 مادة احملادثة.
 حدود البحث - و

ىذا البحث واسعة إن اؼبسائ  اليت تتعل  ابؼبوضوع 
ولتسهي   ،كلها حملددة اؼبعرفة والقدرة ال ديكن حصرىا

 :الباحثة ىذا البحث تحدد البحث
  البحث ىف ة ىذارى الباحثاغبد اؼبكاين: ذب  -8

امعة الرانَتي اإلسالمية قسم تعليم اللغة العربية جب
 .كومية بندا آتشيواغب

                                                           
5
 Sumardi Suryabroto, Metodologi penelitian….., hal.21 
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العالقة بُت دوافع التعلم وربصي  اغبد اؼبوضوعي:  -2
دراسة احملادثة عند طلبة قسم تعليم اللغة العربية 
جبامعة الرانَتي اإلسالمية بندا أتشية )دراسة عند 

 طلبة الغيوويُت(ال
اغبدد الزماين: ربدد الباحثة اجراء ىذا البحث  -3

 2022-2028  عام الدرسييف ال
 

 البحث حاتمصطل - ز
قب  أن تبُت الباحثة عن ىذة الرسالة، تريد الباحثة 
أوال بتحديد معاين اؼبصطلحات كي يسه  على القارئُت 
معرفة اؼبعاين اليت تقصدىا الباحثة حيت ال تؤدي إىل 
األخطاء. وأما اؼبصطاحات اليت تبينها الباحثة فهي كيا 

 أييت:
 العالقة  -3
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وىي علوقا"- يعل -لغة من "عل  العالقة  
واصطالحا  ،رابطة تربط بُت شخصُت أو شيئُت

  6شيء يستصحب األول الثاين كالعلية والتضايف.
اد ابلعالقة يف ىذه الرسالة ىي صلة واؼبر   

 .بُت دوافع التعلم و ربصي  دراسة الطلبة ةرابط
 التعلم دوافع -4

 من دافع وىي لغةكلية "دوافع" صبع 
السلوك،  حافز، واصطالحا توجية أو ابعث

وضبطو داخليا يسطو الشروط الفيزيولوجية 
 7واإلىتيامات واؼبوقف والعي .

الدافع للتعلم ىو حالة نفسية ومع وجود 
ابلسعادة  بةدافع تعلييي قوي  سيشعر الطل

واغبياسة يف التعلم حبيث ديكن أن يؤثر على 
 أنفسهم. لبةجودة عيلية التعلم ونتائج تعلم الط

                                                           
6
858م( ص. 2008، ) اغبرمُت، التعريفاتعلي بن دمحم اعبرجاين،  

 
(، ص. 8995دار العلم، : ،) بَتوتمعجم علم النفس، فاخ  عاق   7

78 



11 
 

 
 

ىذا البحث ىو إرادة واؼبراد بدوافع يف 
 مادة احملادثة تعلم ورغبتهم يف بة الغيوويُتالطل

بقسم تعليم اللغة العربية جبامعة الرانَتي اإلسالمية 
 .بندا آتشيو
 -مكلية " تعلم " مصدر من تعل وأما

  8.تعليا ، وىو مطاوع علم -يتعلم
واصطالحا ىو نشاط اعبسم يص  بو 

ة أو كسب اإلنسان إىل تعدي  اػبربات السابق
خربات ومهارات جديدة فهو نشاط أو عي  

. واؼبراد بتعلم هبذه الرسالة نشاط 9يقوم بو اؼبتعلم
 .يف عياليتهم الدراسية بةأو عي  يقوم بو الطل

 احملادثة حتصيل دراسة -5

                                                           
، (8984دار اؼبشريف،  :َتوتب)، ، ادلنجد يف اللغةلويس معلوف 8

 56 .ص
مكتبة  :رمص )،ادلنهج احلدث يف أصول البربيةحامد عبد القدير، 9  

  9 .، ص(8957النهضة، 
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لنتائج  يف ىذه الرسالة تقوديا يعد ربصي  الدراسة 
ف التعلم اليت يتم التعبَت عنها يف شك  أرقام أو أحر 

أو رموز أبن تعكس النتائج اليت حققها الطالب يف 
النتيجة النهائية ىي  مرحلة معينة. ويف معٌت األخرى 

ودرجة تقدمو يف تعلم ما تبُت مستوى طالب  اليت
 .يتوقع منو أو يتعليو

احملادثة ىي مهارة من اؼبهارات اللغة العربية  
األربعة، وىي يف مرتبة الثاين اؼبهية ألن اإلنسان 
يتعليون الكالم من صغارىم قب  يتعليون القراءة 

 80والكتابة.
يف ىذه الرسالة  بتحصي  دراسة احملادثةواؼبراد  
يف مادة احملادثة ابإلضافة إىل  ربصي  دراسة الطلبة ىي

 .الدرجات اليت يتم ربصيلها من احملاضر

 الغيوويون  -6

                                                           
ادلهارة اللغوية: مدخل اخلصائص اللغة العربية احل النشنطي، دمحم ص 80

 880ص.  ،م( 8489دار األندلوس اؼبنشر والتوزيع، األندلوس: ، )وفنوهنا
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ىم غايو،  شعبكلية الغيوويُت تطل  على 
اجمليوعات العرقية اليت تعيش يف إحدى القبائ  أو 

 Bener ،ايو يف مقاطعة أتشيو الوسطىغمرتفعات 

Meriah و Gayo Lues .
11

 

العرقية غايو أن ؾبيوعة  ؿبيود إبراىيم أوضح
 الذين أتوا إىل سومطرة ًنجاءت من اؼباليو القد

تشيو مع وجود أمشال وشرق  الساح  يفواستقروا 
هنر جامبو  مصب بُت مراكز سكنية يف اؼبنطقة الواقعة

  وهنر اتميانغ  (Peurlak)وهنر بَتالك  (Jambu Aye)آي
.(Tamiang) مث على طول مستجيعات اؼبياه ، تطورت
.Gayo Luesو، linge و، Serbe Jadi   األهنار إىل

12
 

طلبة البكلية الغيوويُت يف ىذه الرسالة ىي  واؼبراد
عربية الغيوويُت الذين يدرسون يف قسم تعليم اللغة ال

 جبامعة الرانَتي اإلسالمية بندا أتشيو. 

                                                           
11

 Aris Ananta, Demography of Indonesia’s Ethnicity, 

(Singapore: ISEAS Publishing, 2015), hal. 120 
12

 Mahmud Ibrahim, Mujahid Dataran Tinggi Gayo, 

(Takengon: Yayasan Maqamam Mahmuda Takengon, 2007), hal. 5 
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 اتالسابق دراساتال  - ح
مل يوجدد اؼبوضدوع متسداواي بناًء على مالحظات الباحثة، 

 ولكن ىناك ما يتعل  بو ومنها:ابؼبوضوع غبايل 
 
 35م(  4239دراسة مينيزار ) -3

عالقدددة بدددُت الغدددرض مدددن ىدددذه الدراسدددة ىدددي ؼبعرفدددة 
هم علدى اىتيدامو  بيدةتعلدم اللغدة العر دوافع الطدالب يف 

يف ىددذا البحددث  إن اؼبشددكلة ،التواصدد  ابللغددة العربيددة
 امعدةسدم تعلديم اللغدة جبق ن قدرة طالبترى الباحثة أ

ألن معظدم منخفضدة  ريف قاسمشاإلسالمية سلطان 
دوافدددع الدددتعلم لدددديهم ال هتددددف إىل إتقدددان اللغدددة الددديت 

افددددددع الددددددتعلم لددددددديهم ىددددددو فقددددددط و لكددددددن د، يتعليوهنددددددا
 غبصددول علددى وظيفددة أو جددائزة ة، مثدد معيندد ألسددباب

                                                           
13

العالقة بني دوافع الطالب يف تعلم اللغة العربية واىتمامهم مينيزار،  
عند الطالب قسم تعليم اللغة العربية كلية )دراسة على التواصل ابللغة العربية 

: ، )رايو(Riau ان شري  قاسمالبربية وأتىيل ادلعلمني جامعة اإلسالمية سلط
 (م2087بكلية علوم الًتبية والتعليم 
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مددددن نفسددددو الشددددخص الددددذي يددددتعلم بدددددافع وغَتمهددددا، و 
أمددددا  عدددادة يكدددون مهتيددددا يف التواصددد  ابللغددددة العربيدددة.

ىددو مددنهج  نهج البحددث الدديت تسددتخدمها الباحثددةمدد
ويدددددة، وذبيدددددع سدددددتخدام نسدددددبة مئوالوصدددددفي ابالكيدددددي 

 ابؼبالحظدددددة واإلسدددددتبانة واإلختبدددددار الباحثدددددة البيددددداانت
قسدم  طدالبمن ىذا البحث ىدي  أن دافدع ال ونتيجة

أعلددددى مددددن اىتيددددامهم ابلتواصدددد  تعلددديم اللغددددة  العربيددددة 
الدددافع ىددو ندوع و مل تظهدر فرقددا معنددواي، العربيددة، ابللغدة 

ال توجددددد عالقددددة بددددُت الدددددافع لددددتعلم اللغددددة و  التكدددداملي
 .ابللغة العربية العربية واالىتيام ابلتواص 

خدام طريقددددددددة البحددددددددث واسددددددددتالتشددددددددابو:  وجددددددددوه -8
 اإلستبانة

 تبحددث عددنوجددوه اإلخددتالف: الدراسددة السددابقة  -2
دوافدددع الطلبدددة يف تعلدددم اللغدددة العربيدددة وأمدددا  ىدددذه 

تبحث عن دوافع التعلم خاصة يف مادة  الدراسة
 احملادثة.
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 36م( 4239)دراسة لطفياان نور الرمحة   -4
عالقدددة بدددُت الغدددرض مدددن ىدددذه الدراسدددة ىدددو ؼبعرفدددة   

دبدرسدددة ندددور األمدددة  دوافدددع الطدددالب صدددف اغبدددادي عشدددر
Kota Gede Yogyakarta   قددرهتم علدى قدراءة الكتداب ب

ن يف ىددددذا البحددددث رأى  الباحثددددة أ إن اؼبشددددكلة، الًتاثددددي
يف التعددددددام اللغددددددة العربيددددددة لددددددو أثددددددر علددددددى  طددددددالب دوافددددددع

مددددنهج  اسددددتطاعة الطددددالب عنددددد قددددراءة الكتدددداب الًتاثددددي.
ىددو مددنهج الوصددفي،  البحددث الدديت تسددتخدمها الباحثددة

، ونتيجة من والتوثي  ستبانةابإل  الباحثة البياانت وذبيع
صددددف اغبددددادي  طددددالبأن دافددددع ال ىددددذا البحددددث ىددددي  

 Kota Gede Yogyakartaعشددددر دبدرسددددة نددددور األمددددة 

                                                           
14

عالقة بني دوافع الطالب ص  احلادي عشر لطفياان نور الرضبة ،  
بقدرهتم على قراءة الكتاب   Kota Gede Yogyakartaمبدرسة نور األمة 

 م( 2087: بكلية علوم الًتبية والتعليم يغياكرات) البراثي
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بُت دوافدع الطدالب يف تعلدم  تظهر فرقا معنوايمنخفض و 
 اللغة العربية بقدرهتم على قراءة الكتاب الًتاثي.

 ياانتطريقة صبع البوجوه التشابو:  -8
 تبحددث عددن وجددوه اإلخددتالف: الدراسددة السددابقة -2

دوافدددع الطلبدددة يف تعلدددم اللغدددة العربيدددة وأمدددا  ىدددذه 
تبحث عن دوافع التعلم خاصة يف مادة  الدراسة
 احملادثة.

 37م(  4239) دراسة نوزا أفليانيت -5
الغددددددرض مددددددن ىددددددذه الدراسددددددة ىددددددي ؼبعرفددددددة دوافددددددع 

 لدراسددةوأثرىدا يف ربصدي  ا تعلدم اللغدة العربيددةالطدالب يف 
. مددددددنهج البحددددددث الدددددديت STAIN Curupالطددددددالب يف 

ىددو مددنهج الدراسددة الكييددة، وذبيددع  تسدتخدمها الباحثددة
الباحثة البياانت ابؼبالحظة واإلسدتبانة واإلختبدار ونتيجدة 

قسم تعلديم اللغدة   طالبمن ىذا البحث ىي  أن دافع ال
                                                           

15
ا يف ربصي  ، دوافع الطالب يف تعلم اللغة العربية وأثرىنوزا أفليانيت 

: بكلية علوم الًتبية جانغ لييبونج، )ر  STAIN Curupالطالب يف  ةالدراس
 م(2087والتعليم 
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مل العربيدددة، أعلدددى مدددن اىتيدددامهم ابلتواصددد  ابللغدددة العربيدددة 
ال توجددد و  الدددافع التكددامليىدو نددوع و رقددا معنددواي، تظهدر ف

 عالقة بُت الدافع لتعلم اللغدة العربيدة واالىتيدام ابلتواصد 
 .ابللغة العربية

 منهج البحثوجوه التشابو:  -8
وجددددوه اإلخددددتالف: الدراسددددة  وجددددوه اإلخددددتالف: -2

السددابقة تبحددث عددن دوافددع الطلبددة يف تعلددم اللغددة 
دوافددددع  تبحدددث عددددن العربيدددة وأمددددا  ىدددذه الدراسددددة
 ة.التعلم خاصة يف مادة احملادث

 رسالةال ةطريقة كتاب - ط
تعتيد الباحثة يف الكتابة والتأليف ىذا البحث 

قسم تعليم اللغة طريقة التأليف اعبارية اؼبقررة يف على 
العربية بكلية الًتبية وأتىي  اؼبعليُت جبامعة الرانَتى 

 :ومية بندا أتشيو، يف الكتاباإلسالمية اغبك
Panduan Akademik dan Penulisan Skripsi Fakultas Tarbiyah 

dan Keguruan UIN Ar- Raniry Banda Aceh 2016.
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 الفصل الثاين
 اإلطار النظري

 دوافع تعلم اللغة العربية  - أ
 تعري  الدوافع -3
ثر وحياف  الدافع ىدو أحوال الشخص الذي أي  

وعندد أىد  سيكولوجي ىو . 86ىل غاية معينةإويوجو 
ن أحف  سلوكو حىت حيث شخص لتحرك و حوال الأ

. وأما عند 87يفع  الشيئ ليحص  أغراضا معينة
Nasution    88.الدافع ىو ما حيث ليعي  الشيئفإن 

  

                                                           
16

 J.P. Chaplin, Kamus Lengkap Psikologi, (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada,2009) hal.310 
17

 Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan, (Bandung: 

Rosdakarya,1996) hal. 73  
18

 S.Nasution, Didaktik Asas- asas Mengajar, (Jakarta: Bumi 

Aksara,1995) hal 73 
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 قدرة الشخص يَتالدافع ىو تغ Mc Donald وقال   
وأما عند . 89 الشعور اؼبقدم على وجود الغرض ظهورب

Dimyat و Mudjiono   ض الذىن ر  إن الدافع ىو ؿب
 20.الذي حيرك و يوجو السلوك اإلنسان

الدافع ىو  Roushdy Ahmad Toemah وعندد    
تيان بسلوك معُت لتحقي  قوة داخلية ربرك اإلنسان لإل

ن الدافع أيقول Saifudin Azwar  وأما. 28ىدف ؿبدد
مث ، جة الذي حيي  إىل فاعلة السلوكىو حال وحا

 22.دتوار ف  إباشيئ يو ج ليعي  الع ىو التهي  يقول الداف

                                                           
19

 A.M, Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, 

(Jakarta: Rajawali Pers,2001) hal. 73 
20

 Dimyati dan Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran, ( Jakarta: 

Rineka Cipta, 1999) hal. 80 

21
،  تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا مناىجة ضبد طعييةأرشدي  
( 8998، )ليسكو: منشورات اؼبنظية اإلسالمية لًتبية والعلوم والثقفة، وأسالبية
80ص. 

22
 Saifudin Azwar, Motivasi Dalam Belajar, (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar,2000) hal. 58 
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نو ينشأ ية على أالدافع ىو عبارة عن قوة داخل  
وقال . 23كنتيجة مباشرة ػبربتو يف اغبياة داخ  الفرد

جابر عبد اغبييد جابر أبن دافع ىو حال فسيولوجية 
ع ا وسيكولوجية داخ  الفرد ذبعلو ينزع إىل القيام أبنو 

 24.معينة من السلوك يف اذباه معُت
ىي أن الدوافع يف كتابو :"  Mustaqimكتب   

غرض لا ئغاية النفسية اليت تدفع الفرد ألن يعي  شي
وأما حسن مصطفى يقول : " أن الدوافع  25معُت".

ىي حالة داخلية نفسية تثَت السلوك يف ظروف معينة 
 26.حىت تنتهي إىل غاية معينة "

                                                           
، )مصر: دار مصر، علم النفس سكولوجية التعلممصطفى فهيي، 23

 836بدون سنة( ص. 
،) مصر: سيكولوجية التعلم ونظرية التعليمجابر عبد اغبييد جابر،  24

 29( ص. 8978دار اتهنضة العربية، 
25 Mustaqim. Psikologi Pendidikan, ( Jakarta: Rineka Grafika, 

1991), hal. 72 

26
, )إندونيسيا: معهد العلوم ادلدخل يف علم النفس ،حسن مصطفى 

 83(، ص.8992اإلسالمية والعربية، 
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واػبالصة من التعاريف اؼبذكورة إن الدافع ىو   
ي يؤثر وحياف  ويوجو وحيث وحيرك أحوال الشخص الذ

اإلنسان لإلتيان بسلوك معُت لتحقي  ىدف ؿبدد 
 .دتواوليعي  الشيئ يتوقف إبر 

 نوع الدوافع -3
، إىل نوعُت الدوافعنقسم من حيث الصفة ت 

 وىذا يعلم أبن ،ىناك دافع داخلي وأخرى دافع خارجي
 نقد يتعليوا أحياان إلرادهتم للعلم وقد يتعليوا الطلبة

الدراسة أو الدراجة يف الفص  أو اؽبداي  ربصي  ي نل
 وغَتىا.
 (Intrinsik Motivation)الدافع الداخلي  (8

شخص غبصول الشيء من ىو إرادة ال
 دة إىل قدرة اؼبعينةر إداخ  النفس ك

ىذ اعترب  و .النجاح وغَتىاو  اؼبعلوماتو 
، إةا ديلك ابلدافع اػبالص أيضا الدافع

عيال بنفسو  اخليا فسيعي الشخص دفعا د
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. ويف التعلم، 27دافع خارجيإىل ج ا حيت الو 
 تعلميفس داخليا دفعا عند الطالب إةا كان

داخلي يف عيلية  بنفسو فلذلك حيتاج دافع
دفعا  طلبةوإةا ديلكون ال، التعليم والتعلم
 هاراتوديلكون اؼب اعاؼب داخليا فتصَت

 28.اؼبعينة
  (Ekstrinsik Motivation)الدافع اػبارجي  (2

أمر خارجي من إىل  و دافع ينسبى
النفس أو دافعة نشأت ألمر خارج التعلم  

 العقاب وغَتىا.كالقيية والشهادة والثواب و 
. 29يؤثر كثَتا على الدافع الداخلي ىذا الدافع

يف عيلية التعليم والتعلم  دافع خارجي مهم
َت حىت حيتاج إىل ألن التالميذ يقاب  للتغ

                                                           
27

 A.M, Sardiman, Interaksi,…hal.89 
28

 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2002) hal. 149 
29

 A.M, Sardiman, Interaksi,…hal.90 
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اػبارجية يتص   ، إن العوام الدافع اػبارجي
 30.بدافعية اإلنسان

الدوافع يف التعليم اللغة الثانية يفرق ومن حيث 
دارسُت الباحثون بُت نوعُت من الدوافع اليت تستحث ال

 38ىذان النوعان مها :. على تعلم اللغة الثانية
 instrumental motivationالدوافع الغرضية  (8
 . integrative motivationوالدافعية التكاملية  (2
إن الدارس الذي ربركو الدوافعية الغرضية لتعليم  

لغة الثانية معينة ال يتعلم ىذه اللغة إال لقضاء حاجة 
يف قصَتة اؼبث  : كأن تكون سعيا وراء وظيفة أو رغبة 

، أو استجابة ؼبتطلبات قضاء وقت يستيتع فيو ابلسياحة
 أو استعداد للحصول requirementمقرر دراسي معُت 

                                                           
31

، )بَتوت: دار الكتب العليية، سيكولوجية البربيةكام  دمحم،  
89( ص.8997

31
ادلراجع يف علي أضبد مدكور رشدي أضبد طعيية إديان أضبد حريري ،  

: دار أسامة للنشر انعي، )مناىج تعليم اللغة العربية للناطقني بلغة أخرى
 889( ص.  ۸۰۰۲ ،والتوزيع
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، أو استجابة لشعائر دينية ليعليهم عيلية على درجة
اؼبهم يف ةلك أن الدارس توجهو مث   .ةاللغأدائها ىذه 

ىذه الدافعية إمنا يقتصر األمر عنده على إكتساب 
القدرة الذي يلزمو من اللغة وابلشك  الذي حيق  لو 

 بع عنده حاجتو و يستويف معو غرضو.ىدفو ويش
لغة  تكاملية لتعلم أما الدارس الذي ربركو دوافع  

ال لقضاء مطلب عاج  أو  اثنية معينة فإمنا يتعليها
ظيفة معينة. أن وو  حاجةلقضاء لتحقي  غرض ؿبدد أو 

، ديارس لغاهتم ويفهم ىدفو أن يتص  دبتحدث ىذه اللغة
فعو الرغبة ألن ا. إنو إنسان تدثقافتهمتقليدىم ويعيش يف 

. ومث  التكام  وثقافة األخرين شيئا من حيق  بُت ثقافتو
ىذه الدارس غالبا مايكون واسع األف  غزير اإلطالع ، 
عيي  التفكَت ، ظبحا يف تقب  األخرين ، فال يعوقو عن 

هم أفكار مسبقة أو إذباىات مضادة، أو اإلتصال بف
. و تعصب يعييو أن يرى فيهم خَتا، أإحساس ابألفضلية

بو يف اغبياة إنو حيًتم ثقافتهم ، وأن مل يتقبلها ، وأن أسلو 
ليس ىو الطريقة الوحيدة للعيش فيها ، إن شبة األساليب 
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لن يستأى  النق  والطرائ  ما يستوجب اإلحًتام ، وإن 
 .من واإلستفادة

 
 حتصيل دراسة احملادثة - ب

  تعري  حتصيل دراسة -3
ربصي  دراسة ىي  إن Hamalik قال 

يف شك   اديكن مالحظتهالفرد و  سلوكت اَت تغي
التغيَتات ىذه  تؤديو  ومهارات. معرفة، ومواقف

أن الفرد أفض  من  على إىل تغيَتات إجيابية
 32قب .

عيلية لتحديد قيية ي ى ربصي  دراسة 
التقييم أو قياس  تعلم الطالب من خالل أنشطة

الطالب بعد  مستوى قباحؼبعرفة  نتائج التعلم
شك  أحرف أو  ب  أنشطة التعلميف تهمشاركم

 33.كليات أو الرموز
                                                           

32
 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar, (Jakarta: Bumi 

Aksara,2007), hal.30 
33

 Dimyati dan Mudjiono, Belajar….. hal.200 
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صة من التعريف اؼبذكور أن ربصي  واػبال
نتيجة اليت حيص  عليها الطلبة بعد  دراسة ىي
 تعليهم.

 حتصيل الدراسة العوامل ادلؤثرة يف  -4
وويدودو سوفريونو أن العوام   يضبدأبو أقال  

الداخلية والعام  اػبارجية،  العام  اؼبؤثرة إلقباز ىي
 34:ىي كياتلي

 العوامل الداخلية (3
 :مها ،ية ينقسم إىل قسيانلعوام  الداخلا 
 العوام  اعبسيية- أ

 الصحة والعافية -8
قد أثرت الصحة والعافية أي  

الصحة اعبسدية والروحانية على قدرة 
فيو. إةا كان  هموقباح الطلبة تعلم

                                                           
34

 Abu Ahmadi, Supriyono Widodo, Psikologi Belajar, 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2004) hal.83 
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مريضا جسيانيا أو روحيا  طالبال
 ثة.يو التعلم واؼبطالعة واحملادفيصعب عل

 لعق ا -2
أي درجة النيو العامة يف  عق  

وظائف العقلية اؼبختلفة مث  درجة ال
الذكاء ولقدرة على التفكَت والنخي  

. أو بعبارة والتحلي  والًتاكيبوالربط 
أخرى اؼبراد ابلعقلى ىنا اغبف  والذكر 
وشرعة الفهم على ك  مادة من اؼبواد 

 35.احملادثة وما يتعل  هبا
 لرغبة والدافعةا -3

 ة أوعالي ةغَت إغراف و  الرغبة ىي
ية على الشيء، تؤثر الرغبة عظي اشتهاء

على درجة التحصي  للنتيجة عند 
 يف مواد الدروس اؼبعينة. لطلبةا

                                                           
35

 M. Dalyono, Psikologi pendidikan, (Jakarta: Rineka 

Cipta,1997) hal. 55 
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دافعة  أو ةركؿب الدافعة ىي قدرة
لفع  العي ، تؤثر أيضا قوة دافعة التعلم 

 ها على قباح التعلم عندفتوضع
  36.الطلبة

 طريقة التعلم -4
يف ىذه العوام  تتعل  بصياغة 

تعلم ، واؼبكان الكراسة وتنظيم وقت ال
تؤثر ىذه  .37التعلم   الدرس ومراف 

لعوام  على أحوال التعلم اؼبعلقة، ىي ا
: اإلستعداد واإلىتيام العظيم اؼبثال

واؼبواظبة أو اؼبثابرة  ودرجة السعي
. السييا يف تعلم احملادثة ربتاج والًتكيز

دفع لبحث إىل ترقية إقباز إىل الرغبة وال

                                                           
36

 M. Dalyono, Psikologi pendidikan,… hal. 56-57 
37

 Djaali, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: .Bumi Aksara,2009) 

hal.99 
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وما يتعل   على درس احملادثة التعلم
 38.هبا

 العوام  النفسية   - أ
اإلستعدادي ىو إحدى :اإلستعدادي -8

 .من كناية اإلنسان عند الطف 
لذكاء وأما الذكاء تتكون من ثالثة ا -2

 تلي: مهارات فهي كيا
وجو اؼبسئلة اعبديد وجعلو تقدرة ل (8

ا يف ك  حال بسريعية مالئي
 .وفعالية

قدرة ليعرف أو يستخدم اؼبسودات  (2
 ة.فعاليأو التفكَت ب

 39ة.معرفة عالقة ويتعليها ابلسرع (3
 

                                                           
38

 Abdurahman Abror, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Tiara 

Wacana,1993) hal. 14 
39

 Slameto, Belajar dan Faktor- faktor yang mempelajarinya, 

(Jakarta: Rineka Cipta, 1995) hal. 57 
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 لعوامل اخلارجيةا (2
، أما العوام  اػبارجية ينقسم إىل قسيان

 يا:فه
 عوام  اػبارجية من بيئة التالميذال- أ

 األسرة  -8
يها فنتيي صباعة األوىل اليت يىي 

أفرادىا يف  فيها مع الطف  ويعيس
، واألسرة ىي سنُت حياتو األوىل
ينال فيها أول  اؼبدرسة األوىل للطف 

بية وينعم فيها اغبب قسط من الًت 
 والطيأنينة.

فيها  ئبيئة األسرة اليت ينش
الطف  ؽبا أثر كبَت يف إستعداده 

ي . فالطف  الذاعبديدةلتعلم اػبربة 
تسيع لو ظروف األسرة ابلسفر 

واجملالت  اإلطالع على الكتبأو 
يون يتعلم والصحف مشاىدة التلفيز 
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طف  الذي ال بطريقة ـبتلفة عن ال
مكانيا أسرتو أبي من تسيع لو إ
 .ىذه األنشطة

 اؼبدرسة  -2
ان تؤثر حال اؼبدرسة أيضا كيك 

درجة  ،التعلم على درجة قباح التعلم
اؼبعليُت وطرق تعلييهم ومناسبة 
اؼبنهج الدارسي بقدرة الطف  
وإحدوال األدوات واؼبكيلة 
والتسهيالت يف اؼبدرسة وأحوال 

يف ك   الفصول وعدد األطفال
وتنفيدد تددريب اؼبدرسة   الفصد
تؤثر كلها على قباح تعلم ، و وكبوىا
 .األطفال

اؼبدرسة ىي اؼبؤسسة اإلجتياعية 
اؼبتخصصة اليت أنشأىا اجملتيع لكي 

وبناء يكون وسيلة يف إعداد 
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، وعلى األجيال اؼبقبلة اؼبستقبلة
ولية عن ةلك فإن اؼبدرسة مسؤ 

كيا   واؼبعتقدات احملافظة على القيم
 40.أن عليها واجبا يف تطوير اجملتيع

 تعري  مهارة احملادثة -5
 -حيادث -فع  حادث حملادثة مصدر منا   

 -ودبعٌت تكلم، نطقا -ينط  نط  ، ومعناىا لغةؿبادثة
. 48يتكلم تكليا، ربدث الشيئ دبعٌت تكلم

احملادثة ىي أن يشًتك شحصان أو اكثر واصطالحا 
الدكتور قول .تواف  42يف الكالم عن شيئ معُت

احملادثة ىي اؼبناقشة اغبرة  أناضبد طعيية  یرشد
 43.التلقائية اليت ذبرى بُت فردين حول موضوع معُت

                                                           
40

 M. Dalyono, Psikologi pendidikan,… hal.56   
41

222ص.....، ادلنجد يف اللغةلويس معلوف 

، ماىيتها وطرائق تدريسها ، ادلهارات اللغويةعلينااد أضبد فؤ  42
 880( ص. 8992)الرايض: دار السلم، 

43
863ص.... .،  تعليم اللغة العربيةضبد طعييةأرشدي  
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التحدث ىو عيلية يتم من خالؽبا إنتاج    
األصوات تصحبها تعيَتات الوجو اليت تسهم يف 
عيلية التفاع  مع اؼبستيعُت، و ىذه العيلية نظام 

ودالليا وكبواي بقصد نق  متكام  يتم تعليو صوتيا 
قال أضبد فؤاد دمحم  الفكرة أو اؼبتحدث إىل اآلخرين.

يعترب الكالم العنصر الثاين من وىو  عليان يف كتابو 
وىو  ،عناصر االتصال اللغوي األربعة بعد االستياع

ترصبة اللسان عيا تعليو اإلنسان عن طري  االستياع 
ييزة للإلنسان، والقراءة والكتابة، وىو من العالمات اؼب

فليس ك  صوت كالما. الكالم يف أص  اللغة عبارة 
اؼبعٌت القائم  األصوات اؼبفيدة، وعند اؼبتكليُت ىو عن

ويف اصطالح ، ابلنفس الذي يعرب عنو أبلفاظ
وديكن تعريف الكالم . اعبيلة اؼبركبة اؼبفيدة ،44النحاة
اصطالحا أبنو ما يصدر عن اإلنسان من  تعريفا

                                                           
 69ص. .....، ادلهارة اللغوية علينا أضبد فؤاد 44
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بو عن شيئ لو داللة يف ةىن اؼبتكلم صوت يعرب 
 .وترعى فيو قواعد اللغة اؼبنطوقة

مهارة الكالم ىي إحدى اؼبهارات اللغوية األربع    
 يف تعليم اللغة العربية ، وأما تعريف مهارة الكالم:

ة تنيو ابلتعلم وقد قىي حذا ( Skill) اؼبهارة  -8
تكون حركة أو لفظية أو عقلية أو مزجيا من 

 نوعأكثر من 
الكالم يف أص  اللغة ىو اإلابنة و اإلفصاح   -2

عيا جيول يف خاطر اإلنسان من أفكاره 
 ن.ومشاعره من حيث يفهيو اآلخرو 

الكالم اصطالحا ىو فن نق  اؼبعتقدات  -3
ومشاعر واألحاسيس واؼبعلومات واؼبعارف 
واػبربات واألفكار واألراء من شخص إىل 

  أو آخرين نقال يقع من اؼبستيع أو اؼبستقب
اؼبخاطب موقع القبول و الفهم و التفاع  

 .واالستجابة
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وانطالقا من التعريفات السابقة فإن 
ىي صحة اللف  التنغيم  اؼبهارات الكالم

 .والتحدث بسرعة مناسبة
 حتصيل دراسة احملادثةأمهية الدوافع يف  -6

إن الدافع ىدو إحددى ؿبركات اإلستعداد لني   
ال يتعلم إال إةا كانت  طلبةألن ال النجاح يف تعلم،

: التلييذ الذي  Nasution ديو دفع للتعلم. وكيا قالل
لو ةكاء رافع ديكنو الفش  يف الدراسة اةا كان ليس لو 

 .دوافع قوية
إتف  علياء الًتبية، ابن الدافعة مهية لتحصي   
 فعهم إىل أن جيتهدوا يفاالدافعة القوية تدأبن  اسةالدر 

 طلبةالدافعة قوية فيسه  للربصي  األشياء إةا كانت 
وكذلك  راسة اعبيدةأن يصلوا إىل ربصي  الد

إن االنسان بدون الدوافع يكون يف حالة  ،45العكس
ال مبالة وركود نفوس، وال يتأثر دبا جيرى يف بيئة بينيا 

                                                           
45

 Syaiful Bahri Djamarah, Rahasia Sukses Belajar (Jakarta: 

Rineka Cipta,2008) hal.30 
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مث  الرغبة يف  نيلوإةاكان عنده دفع معُت يسعى ل
ال يهدأ الذىاب إىل السينيا ومبارة يف كرة القدم، فإنو 

عن اغبركة التصرف حىت حيق  غايتو، وىكذا فإن 
التعلم احملادثة أيضا ليس يتم بصورة تلقائية يف حياة 

يف  طلبةال رغبةاإلنسان، ب  حيتاج ربقيقو بكفائة إىل 
 .يشعر ابلدوافع واغبياس الطلبةيصبح حىت التعلم 
واحملادثة ىي ترصبة اللسان عيا تعليها االنسان  

ستياع والقراءة والكتابة. وىي من عن طري  اال
س ك  صوت كالم ، العالمات اؼبييزة لالنسان، فلي

 لف  وإفادة. واللف  ىو صوت ألن الكالم ىو
كيا أن اإلفادة ىي ما ،  فحر أشتي  على بعض م

دلت على معٌت من اؼبعاين، على االق  يف ةىن 
صواات تصدر من بعض أاؼبتكلم صحيح أن ىناك 

عض الدالالت يف بعض اؼبواقف اليت اغبيواانت ربي  ب
 46.يستدل هبا عن اغباجات البيلوجية

                                                           
46

: صر)م طرق تدريس اللغة العربية والبربية الدينيةإبراىيم دمحم عطا،  
 805( ص. 8996مكتبة النهضة اؼبصرية، 
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وهبذه العبارت تدل على أمهية الدوافع يف احملادثة  
وام  ؿبرض من داخلي أو التكلم ألهنا إحدى ع

لكي خيرج األصوات اليت تعرب عن  حملرك لطلبةالنفس ا
كالم الصحيح وواضحة رائو وأفكاره وأن حيدث ابلأ

تاج الذكي . وىف عيلية تعلم احملادثة الحيلغَتهوأفهدم 
كيث  صحة اعبسم   ى، ولكن عوام  األخر فقط

فع ىو يسبب تغيَت القوة وا، وكذلك دوالرغبة والعق 
الشيء لوجود  وان يفعلأ الطلبة يف النفس، حىت حيث

 .اؽبدف، واغباجة أواإلرادة

 الغيوويني  -ج

و، ىم يوويُت تطل  على شعب غايكلية الغ       
إحدى القبائ  أو اجمليوعات العرقية اليت تعيش يف 

أتشيو الوسطى.  يغطي مرتفعات غايو يف مقاطعة 
وآتشيو  اريةمقاطعات بينَت م ايوغموطن قبيلة 

 ىي لغة يستخدمها و.  الغايالوسطى، وغايو لويس
ايو ن يف اغبياة اليومية.  يتم التحدث بلغة غو يوويالغ
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ون يف ثالث مناط  وىي ايو الذين يسكنغمن قب  
  .آتشيو الوسطى ، وبينَت مراي ، وغايو لويس
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 الفصل الثالث
يلقإجراءات البحث احل  

 منهج البحث - أ
يف ىذا  تستخدمو الباحثةالذي  منهج البحث

البحث  منهج .وصفي مع نوع االرتباط منهجىو ث البح
 لدراسة.غب  اؼبشكلة اؼبطروحة يف اه مت اختيار  منهجىي 
 منهجالبحث الوصفي ىو أحد أنواع   Kusumawatiقال 

 47ىي. وصف وتفسَت األشياء كيا سعى إىليالبحث اليت 
طريقة ربط  طريقة االرتباط ىي  Sugiyonoقال 

مع عناصر  عنصر واحدسعى للربط بُت تالبحث الذي 
 48.هاقبل ـبتلف عن  أخرى إلنشاء أشكال جديدة

 يف ىذه الدراسةنهج الوصفي االرتباطي م  
الطلبة الغيوويُت دوافع تعلم العالقة بُت  إىل معرفة يهدف

                                                           
47

 Mia Kusumawati, Penelitian Pendidikan Penjasorkes, 

(Bandung: Alfabeta, 2015), hal. 59 
48

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan 

Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, ( Bandung: Alfabeta, 2014), hal. 89 
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لتعلم بقسم تعليم اللغة العربية وربصي  دراستهم يف ا يف 
 .دثةااحملاؼبادة 

 ع وعينة البحثاجملتم -ب
يتكون من  حيث بحثال ك  كائناتاجملتيع ىو  

األحداث  و  ،ر واألشياء واغبيواانت والنبااتتالبش
 خصائص معينة يف هبا ر البياانت اليت تقيمكيصاد

اجملتيع يف ىذا البحث ىو صبيع  ويكون .49دراسةال
يف قسم تعليم اللغة العربية ين اؼبوجود الغيوويُت بةطلال

 الدراسية جبامعة الرانَتي اإلسالمية يف السنة
2028/2022. 
خذ أت عيلية صبع البياانت ومعاعبتها سهي تل
 Nana Syaodih  قالت ينات.تقنية أخذ الع الباحثة

Sukmadinata  عيلية اختيار ىي  تقنية أخذ العيناتإن
وربديد نوع العينة يف حساب حجم العينة اليت ستكون 

 .لذا فإن العينة جزء منها، 50البحث موضوع
                                                           

49
 Herman Wasito, Pengantar Metodologi Penelitian, (Jakarta: 

Gramedia Pustaka Utama, 1992), hal. 49 
50

 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, 

(Bandung: Remaja Rosdakarta, 2006), hal.252 
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يف الغيوويُت  بةالطل  يف ىذا البحث ىي العينة
ت خذأ. اطالب 24اؼبستوي السادس والثامن وعددىم 

 teknik)للعينة بطريقة العيدية  اؼبستوى ىذا ةالباحث

purposive sample).   وىذا الطريقة يسيى ابلطري
وىو ربديد العينة من  (Judgement sampling)اؼبقصودة 

 الباحثة ار العينة اليت ترغبها الباحثة. وزبتارياجملتيع  ابخت
م قد ألهن   يف اؼبستوي السادس والثامنالغيوويُت  بةالطل
 .  دراسة يف اؼبادة احملادثة الثالثةالا ربصي  انلو 

 وأدواهتا طريقة مجع البياانت- ج
صبع البياانت يف أدوات اليت تستخدمها الباحثة كانت 

 الرسالة ىي:  ىذه
  ةانستبإلا -8

اؼبرسلة إىل  عدة أسئلة يى ةاناالستب
 اؼبستجيبُت إما بشك  مباشر أو غَت مباشر،

يف شك  أسئلة أو بياانت ديكن عادة ما تكون و 
. قامت 58اإلجابة عليها وفقا لشكلها لليخربين

                                                           
51

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan,….hal. 147 
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اانت للحصول على بي ةناالباحثة بتوزيع االستب
مادة تعلم يف حول دافع الطالب الغيوويُت 

واؼبئشرات اؼبستعيلة يف ىذه اإلستبانة . احملادثة
 ىي كيا يلي:

 الرغبة يف التعلم (8
 الدافع (2
 اؼبيول (3
 لتعلميف ا االستعداد (4
 األم  واغباجة اإلستقبالية (5
 الشكر واؼبدح (6
 التعلم األنشطة اؼبؤثرة يف عيلية (7
 األسرة  (8
 البيئة (9

 وإجياب الذي استعيلت الباحثة َتن تعبأ
، طبس خيارات اليت متوافر يف ىذه Likertعند 

،  ( Sangat Setuju / SS) األداة ىو مواف  بشدة 
 Kurang) ، أق  مواف  ( Setuju / S) مواف  
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Setuju / KS ) (  غَت مواف ،Tidak Setuju / TS 

 . ( Sangat Tidak Setuju)، وغَت مواف  بشدة (

يف تعلم  مقياس تقريرات يف استبانة الدوافع الطلبة
 :يا أييتاللغة العربية ك

    3-5جدول 
    مقاييس تقريرات

تقريرات 
 اإلجابية

تقريرات 
 السلبية

 خيارات اإلجابة

 ( (Sangat Setuju/SS مواف  بشدة 8 5

 ( Setuju/S)مواف   2 4

 ((Kurang Setuju/ KS أق  مواف   3 3

 (Tidak Setuju/ TS غَت مواف   4 2

 Sangat Tidak)غَت مواف  بشدة  5 8

Setuju ) 
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بنودا، أجرت الباحثة اختبار  20   بعد سبت صناعة
 الثبت واختبار الصدق.

 اختبار الثبت  (3
يشَت إىل مدى قدرة مقياس الثبت ىو   
 52.على قياس ما تريد قياسو وات البحثأد
قال أن األداة صاغبة إةا كانت قادرة يلذلك و 

 .على الكشف عن البياانت من اؼبتغَتات
مع  بت احملتوىث أجرت الباحثة اختبار  

اؼباجسًت و ؿبيود مي أستاةة الدكتورة سال
وقامت الباحثة اختبار مث ، أستاةة فجرية اؼباجسًت

اإلستبانة إىل  بعد توزيع SPSSالثبت عن برانمج 
وكانت بر غَت عينة البحث،  ( طالبة30ثالثُت )

، SPSSعن برانمج  اغبصول يف اختبار الثبت
 :كيا يليواغبصول عليو  

 

                                                           
52

Syofian Siregar, Statistik Parametrik Untuk Penelitian 

Kuantitatif, (Jakarta: Bumi Aksara,2018), hal. 75  
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 4-5جدول 
 إختبار الثبت

 البيان نتيجة الثبت عناصر رقم

 الثابت 0،669 8بند  8

 الثابت 0،759 2بند  2

 الثابت 0،689 3بند  3

 الثابت 0،506 4بند  4

 الثابت 0،782 5بند  5

 الثابت 0،794 6بند  6

 الثابت 0،654 7بند  7

 الثابت 0،673 8بند  8

 الثابت 0،896 9بند  9

 الثابت 0،750 80بند  80
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 الثابت 0،708 88بند  88

 الثابت 0،763 82بند  82

 الثابت 0،707 83بند  83

 لثابتا 0،623 84بند  84

 الثابت 0،648 85بند  85

 غَت الثابت ،0336 86بند  86

 غَت الثابت 0،078 87بند  87

 غَت الثابت 0،087 88بند  88

 غَت الثابت 0،036 89بند  89

 غَت الثابت 0،359 20بند  20

أن عدد  2-3على البياانت وجدول اعتيادا                    
( سؤاال. وعدد 85)ىي طبسة عشر  ةاألسئلة الثابت

( أسئلة. وىذه تدل 5ىي طبسة ) ةاألسئلة غَت الثابت
ة ي طبسرسالة ىعلى أن األسئلة اؼبستخدمة يف ىذه ال
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( سؤاال وىي: سؤالن من اؼبؤشر األول، 85عشر )
من اؼبؤشر الثاين، سؤال من اؼبؤشر الثالث،  نسؤاال
ن من اؼبؤشر الرابع، سؤال من اؼبؤشر اػبامس، سؤاال
سؤالن من اؼبؤشر من اؼبؤشر السادس،  نسؤاال

 من اؼبؤشر الثامن. السابع، ثالثة أسئلة

 اختبار الصدق  (2
مؤشر يوضح إىل أي مدى ديكن الصدق ىو   

األدوات   53.أبداة القياس أو االعتياد عليهاالوثوق 
ستنتج و ديكن االعتياد عليها قد تكون واثقا اليت 

القياس ديكن يقال إن أداة . و بياانت موثوقة أيًضا
االعتياد عليها إةا كانت األداة اؼبستخدمة يف قياس 

ـبتلفة تظهر دائًيا نفس األعراض يف أوقات 
  54.النتائج

                                                           
53

 Edi Kusnadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: 

Ramayana Pers, 2008), hal. 111 
54

  S. Nasution, Metode Reseach, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2012), hal. 77 
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، SPSSعن برانمج  أجرت الباحثة اختبار الصدق  
 كيا يلي:واغبصول عليو  

 5-5جدول 
 اختبار الصدق

 

 

 

أنو يدل أن أداة  3-3جدول  اعتيادا على
البحث يف ىذة الرسالة ىي صادق، ألن قيية معام  

ة ألن إةا كانت قيي 0،934صدق يعٍت ال
Croncbachs  فإهبا تدل أن األداة  0،368أعلى من

أدىن من  Croncbachsة قيي صدق، وإةا كانت
 فإهبا تدل أن األداة غَت الصدق. 0،368

على بياانت حول  بحث للحصولالالتوثي  ىو طريقة  -2
مسائ  أو متغَتات يف شك  مالحظات ونصوص 

  

Cronbach's Alpha N of Items 

2،;56 37 
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وكتب وصحف وؾبالت ونقوش وأوراق عي  وجداول 
الواثئ   الباحثة وتستخدمأعيال وما إىل ةلك.  
ثة لطالب واليت مت درجة اؼب للحصول على بياانت حول

 ها.اغبصول عليها من احملاضر الذي يقوم بتدريس
 طريقة حتليل البياانت - د

أن يتم صبع البياانت ابلكام ، فإن اؼبرحلة يعد 
عرفة عالقة بُت ، ؼبمراح  ربلي  البياانت التالية ىي

، و معام  ارتباط بَتسونمتغَتين تستخدم الباحثة 
 فييا يلي: قاعدهتا

    
             

√[            ] [            ]
 

 البياانت:

 اطمعام  االرتب :   

 N :ؾبيوع البياانت 

  X درجة : ؾبيوع  

 Y درجة : ؾبيوع  
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 X: ؾبيوع مربعات القيم    

 .Yقيم ال: ؾبيوع مربعات    

تقوم الباحثة بتفسَتىا  وبعد اغبصول على الدرجة
 :55ابستخدام قاعدة درجة العالقة اإلرتباطية، كيا يلي

  6-5ل جدو 
 تفسَت درجة العالقة اإلرتباطية

 التقدير    رجة معيار د

 / ال معٌت لواالرتباط ضعيف جدا 20،0  –0,00

 االرتباط ضعيف 40،0  –0,28

 االرتباط متوسط 70،0  –0,48

 االرتباط قوي 90،0  –0,78

 االرتباط قوي جدا <98،0

 يعٍت: وضما تفسَت اختبار الفر وأ
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 Anas Sudjiono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: 

Raja Grafindo Persada,2000)  hal.193 
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  فقب ،        أكرب من        إةا كانت قيية  -8
Ha  ورفض Ho 

  فقب ،        من أصغر        إةا كانت قيية  -2
Ho  ورفضHa  
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 الرابع فصلال
 نتائج البحث وادلناقش

 عرض البياانت - أ
 طلبة الغيوويني يف تعلم احملادثةالدوافع  -3

يف الفص  الساب  أن إحدى  ت الباحثةةكر  قد
البحث ىي  خدمة يف ىذاصبع البياانت اؼبست طريقة
( 24أربعة وعشرين )على  هاتوزيع تسباليت  انةستباإل
البا الغيوويُت يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة ط

الرانَتي اإلسالمية بندا أتشيو. وؼبعرفة على إجاابت 
 الطلبة عن دوافع التعلم ىي كيا يلي:

 
 
 
 
 
 
 



54 
 

 
 

 3-6خدول 
 نتيجة اإلستبانة عن دوافع التعلم

مرق
الطلبة 
 
بند 
بند  3
بند  4
بند  5
بند  6
بند 7
 8

 
بند 8
 9

 
بند 9
 :

 
بند :
 ;

 
بند ;
 

32
 
32
 
بند
 

33
 
33
 
بند
 

34
 
34
 
بند
 

35
 
35
 
بند
 

36
 
36
 
بند
 

37
 
37
جمموع  
اإلمجايل
 

طالبة  8
8 

8 8 3 4 2 8 3 2 4 3 2 3 5 2 3 39 

طالبة  2
2 

5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 68 

طالبة  3
3 

4 4 4 5 5 3 5 4 4 2 5 4 4 5 5 63 

طالب 4
8 

4 4 3 5 4 3 3 5 5 4 5 5 4 5 4 63 

5 

طالب 
2 
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 انة دوافعبياانت استبعن   8-4جدول على اعتيادا 

وجدان أن السؤال الذي حص  أعلى ، لبة الغيوويُتطالتعلم 
، 809بدرجة  الشكر واؼبدحبند التاسع مع مؤشر الالدرجة ىو 

، 807بدرجة  التعلم الرغبة يف مع مؤشراألحد عشر  بندالو 
ؼبؤثرة يف عيلية التعليم األنشطة ا الثالث عشر مع مؤشربند الو 

، 804بدرجة  مع مؤشر األسرةاألول  بندو ، 804بدرجة والتعلم 
 .802بدرجة  ؼبيولا د الرابع مع مؤشربنالو 

البند  ىي اليت لديها درجة منخفضة  العناصربعض  وأما
، 84و 82بدرجة  البيئةالرابع عشر واػبامس عشر مع مؤشر 
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لتحصي  على  قيتهالبنود اليت جيب على الطالب تر وىذه ا
 مستقب  اغبياة اعبيدة.

ديكننا  طلبة الغيوويُتالدوافع تعلم  عن وؼبعرفة نسبة مائوية
 اعبدول التايل: إىلنرى 

 4-6خدول 
 طلبة الغيوويني يف تعلم مادة احملادثةالدوافع 

 نسبة مائوية تقدير التكرار اصابة الدوافع رقم
 % 8،3 مرتفع 2 70-82 8
 % 58،3 سطمتو  84 58-69 2
 % 33،3 منحفض 8 45-57 3
 %800  24 ؾبيوع اإلصبايل 

 
أبن أربعة وعشرون نستنتج  2-4اعتيادا على جدول 

 8،3 رف أن، ومنها نعا قد أجابوا األسئلة اإلستبانية( طالب24)
طالبا لديهم دافع  %58،3و  طلبة لديهم دافع مرتفع، %

 فض.% طالبا آخر لديهم دافع منح 33،3متوسط، و 
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معظم  نأبناًء على إجاابت اؼبستجيبُت، ديكن االستنتاج ب
طلبة الغيوويُت يف قسم تعليم اللغة العربية لديهم دوافع متوسطة ال

 يف تعلم احملادثة.
 يف مادة احملادثة دراسة الطلبةحتصيل   -4

ادة طلبة الغيوويُت يف مالحصلت الباحثة ربصي  دراسة 
 غة العربية، وىو كيا يلي:احملادثة من ؿباضر قسم تعليم الل

 5-6جدول 
 يف مادة احملادثة ة الغيووينيطلبال ةحتصيل الدراس

 رقم اسم الطلبة حتصيل الدراسة

 8 8طالبة  87

 2 2طالبة  98

 3 3طالبة  86

 4 8طالب 90

 5 2طالب  92

 6 3طالب  89
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 7 4طالبة  87

 8 5طالبة  98

 9 4طالب  70

 80 6طالبة  84

 88 7 طالبة 89

 82 8طالبة  94

 83 9طالبة  86

 84 80طالبة  92

 85 5طالب  83

 86 88طالبة  98

 87 82طالبة  80

 88 83طالبة  98

 89 84طالبة  90
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 20 6طالب  98

 28 85طالبة  86

 22 86طالبة  90

 23 7طالب  98

 24 87طالبة    84

 جمموع اإلمجايل 4327

 جمموع الدرجة ادلعادلة 9،9:

 

طلبة الغيوويُت يف النعرف أبن نتيجة  3-4من جدول 
و ؾبيوع الدرجة  2805مادة احملادثة  بقيية ؾبيوع اإلصبايل 

طلبة ال، ىذه تدل على أن نتائج تعلم 87،7ىي  اؼبعادلة
الغيوويُت يف مادة احملادثة يف تقدير جيد جد. و أعلى النتيجة يف 

 .70 و أدىن النتيجة ىي 94ىي  مادة احملادثة
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 6-6جدول 
 معايري تقييم مادة احملادثة

 بيانة حتصيل الدراسة

 جيد جدا 86-800

 جيد 72-85

 مقيول 60-78

 نقيص 50-59

 فش  0-40

 
لغيوويني وعالقتها طلبة االالعالقة بني دوافع  -5

 مادة احملادثة بتحصيل دراستهم يف
بعد اكتساب البياانت عن دوافع التعلم وربصي  

، قامت الباحثة ة الغيوويُت يف تعلم احملادثةطلبالدراسة 
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إبدخال البياانت يف جدول اآليت ؼبعرفة العالقة بُت 
 اؼبتغَتين.

 7-6اجلدول 
 لغيوويني وعالقتها بتحصيل الدراسةطلبة االالعالقة بني دوافع 

ةيف مادة احملادث  

X.Y       
حتصيل 
 الدراسة
)Y) 

دوافع 
التعلم 
(X) 

 رقم

3393 7569 8528 87 39 8 

6888 8288 4624 98 68 2 

5488 7396 3969 86 63 3 

5670 8800 3969 90 63 4 

5980 8464 4225 92 65 5 

5340 7928 3600 89 60 6 

4688 7569 2809 87 53 7 
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6370 8288 4900 98 70 8 

4480 4900 4096 70 64 9 

5544 7056 4356 84 66 80 

5696 7928 4096 89 64 88 

6392 8836 4624 94 68 82 

4284 7396 2408 86 49 83 

5852 8464 3836 92 56 84 

5382 6889 4096 83 64 85 

5733 8288 3969 98 63 86 

4560 8800 3249 80 57 87 

6825 8288 5625 98 75 88 

6030 6400 4489 90 67 89 

5274 8288 3364 98 58 20 
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4286 7396 2608 86 58 28 

5760 8800 4096 90 64 22 

5887 8288 3249 98 57 23 

5040 7056 3600 84 60 24 

    

955221 

    

952591 

    

16009 

   

5962 

   

9909 

جمموع 
 اإلمجاىل

 

ىي    نعرف أن نتيحة  5-4اعتيادا على جدول  
، 90664ىي     ، ونتيجة 2805ىي    ، ونتيجة 8464
مث  .828559ىي     ، ونتيجة 885289ىي    ونتيجة 

 ة يف رمز معام  ارتباطي، كيا يلي:مت ادخال النتيج

    
             

√[            ] [            ]
 

    
                      

√[                 ] [                  ]
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√[                  ] [                 ]
 

    
    

√[      ] [      ]
 

    
    

√         
 

    
    

         
 

    
    

         
 

          

وؼبعرفة تفسَت ؼبعام  اإلرتباط ديكن االسًتشاد إىل جدول 
 اآليت:

 8-6جدول 
 درجة العالقة اإلرتباطيةتفسري 

 التقدير    معيار درجة 

 / المعىن لواالرتباط ضعي  جدا 42،2  –2022

 االرتباط ضعيف 40،0  –0,28
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طلبة النعرف أن العالقة دوافع  7-4اعتيادا على جدول 

          وويُت وربصي  دراستهم يف مادة احملادثة بدرجة الغي
 أي يعترب ال معٌت فيها. ويف تقدير ضعيف جدا 

 حتقيق الفروض -3

يف ىذه  فروض البحث الىت قدمتها الباحثة 
 :الرسالة ىي

: ال توجد عالقة بُت (Ho) الفرض الصفري  -8
ربصي  دراستهم يف و  لبة الغيويُتطالتعلم  افعو د

 ادثة.مادة احمل

 االرتباط متوسط 70،0  –0,48

 االرتباط قوي 90،0  –0,78

 االرتباط قوي جدا <98،0
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عالقة إحصائية بُت  : توجد (Ha)الفرض البديلي  -2
ربصي  دراستهم يف و   بة الغيويُتطلال تعلم افعو د

 مادة احملادثة.
 تقوم الباحثة ابلرجوع    بعد اغبصول على نتيجة 

الختبار الفروض % 5يف مستوى ىام         إىل 
البد أن نعرف         اؼبقبولة، وؼبعرفة على نتيجة يف 

 برمز: (Degrees Of Freedom)اغبرية  الدرجة
 

     

 البياانت:
Df  =اغبرية  الدرجة(Degrees Of Freedom) 
N  =ؾبيوع البياانت 

nr عدد اؼبتغىرات = 
 
 
 

Df = N-nr 
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 22يف درجات حرية         ونعرف أن درجة 
 مث يقاس درجة. 0،4044% ىي 5يف مستوى 

              %، 5يف مستوى          مع        
أكرب           . ونعرف أبن درجة              و 
، ىذا يدل مقبول  (Ho)و  (Ha) رفض، ف         من

طلبة الال توجد عالقة بُت دوافع تعلم أن على 
 ادة احملادثة.الغيويُت وربصي  دراستهم يف م

 مناقشة البحث -ج

ىذا البحث ىو حبث الوصفي االرتباطي الذي 
يف  طلبة الغيوويُتالدوافع تعلم يهدف إىل معرفة كيف 

حملادثة مث  ربصي  دراستهم يف مادة اكيف و  تعلم احملادثة

DF=N-nr 

        24-2 

22  
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وربصي  دراستهم يف مادة دوافع تعلم كيف عالقة بُت 
 البحث فييا يلي:احملادثة، وتستنتج الباحثة نتيجة ىذا 

 طلبة الغيوويني يف تعلم احملادثةالدوافع  -3
طلبة اليف البحث عن دوافع تعلم احملادثة عند 

امعة الرانَتي جبالغيوويُت يف قسم تعليم اللغة العربية 
( طالبا 24لباحثة أبن من أربعة وعشرون )حصلت ا

تعرف الباحثة أن الذين قد أجابوا األسئلة اإلستبانية، 
طالبا  %58،3و  بة لديهم دافع مرتفع،طل % 8،3

% طالبا آخر لديهم  33،3لديهم دافع متوسط، و 
وويُت طلبة الغيالوتستنتج الباحثة أن  دافع منحفض.

لديهم دوافع متوسطة يف  يف قسم تعليم اللغة العربية
وبناء على النتائج الىت مت ربليلها، فإن  تعلم احملادثة.
توجد يف عدة علم احملادثة ية للطلبة يف تالدوافع العال

ؼبؤثرة د من اؼبؤشرات الشكر واؼبدح، واألنشطة او بنال
حىت يكون الطلبة  ية التعليم والتعلم، واألسرةيف عيل
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الدوافع للطلبة يف تعلم  أما أدىن،  جيدا أن يتعليوا
احملادثة توجد يف عدة البند من اؼبؤشرات اإلستعداد، 

طلبة الالدافع عند  اؼبيول والبيئة اليت تدل أن ضعفو 
تنتج من قلة اىتيامهم واستعدادىم يف تعلم الغيوويُت 

احملادثة وىم خيجلون ويعتقدون أهنم اليستطيعون 
 التحدث ابللغة العربية.

دوافع التعلم ىي دافعة أتيت من داخ  وخارج 
، ويف ىذه الدراسة 56لملتحقي  أىداف التع الطالب

يف تعلم  لغيوويُتطلبة التظهر أن الدوافع اػبارجية ل
 خلية.الدا همدوافعأكرب من  احملادثة
 Radenو  Anfas الدراسة بدراسة دعم ىذهت

Sudarwo  دراسة  ية  تؤثر على ربصي الدوافع اػبارج
يف تعلم، وىي دور األسرة، ودور اؼبعليُت يف  الطلبة

                                                           
56

 Sunandi, Sri dkk, Hubungan Antara Motivasi Belajar dan 

Prestasi Belajar Siswa SD Kelas V Semester Ganjil Di Desa Buruan, 

Jurnal Mimbar PGSD, Vol. 15 No. 1, 2014, hal.7 
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عيلية تعليم والتعلم،  ودور زمالئهم يف ترقية 
 57دوافعهم.

  مادة احملادثةيف سةحتصيل الدرا -4
طلبة ال ربصي  دراسة بعد ما رأت الباحثة

بقيية يف مادة احملادثة تهم نتيجأن تعرف الغيوويُت 
و ؾبيوع الدرجة اؼبعادلة ىي  2805ؾبيوع اإلصبايل 

طلبة الىذه تدل على أن نتائج تعلم  .87،7
 .االغيوويُت يف مادة احملادثة يف تقدير جيد جد

 لم وحتصيل الدراسةبني دوافع التع العالقة -5
 0،878قيية حساب معام  االرتباط توجد من 

%، 5 يف مستوى         مع        يقاس درجة مث 
 . ونعرف أبن درجة             و                

  (Ho)ومن اؼبعروف أن ،          أكرب من         

ال توجد عالقة بُت دوافع أن على ىذا يدل و  مقبول

                                                           
57

 Anfas, Raden Sudarwo, Faktor Motivasi Eksternal Yang 

Menentukan Prestasi Belajar Mahasiswa , Jurnal Ilmu Sosial dan 

Pendidikan, Vol.4 No. 2,2020, hal.210 
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طلبة الغيويُت وربصي  دراستهم يف مادة التعلم 
 معام  اإلرتباط بناء على جدول تفسَتو  احملادثة.

أن العالقة بُت  حصلت الباحثة يف ىذه الدراسة على
، )ال معٌت فيها(دوافع التعلم يف تقدير ضعيف جدا

الغيوويُت يف  بةلطالدراسة  ىذه تدل على أن ربصي و 
 بدوافع تعليهم. عل ال يت تعلم احملادثة
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 الفصل اخلامس
 اخلامتة

ستستنتج الباحثة يف الفص  اػبامس  بعد ربلي  البياانت 
 كيا يلي:

 نتائج البحث  - أ
يف تعلم احملادثة يف تقدير غيوويُت طلبة الالدوافع  -8

 .ةمتوسط
ادثة طلبة الغيوويُت يف مادة احملالربصي  دراسة  -2

 يف تقدير جيد جدا.
طلبة الغيوويُت الال توجد عالقة بُت دوافع  -3

ذا يثبت تهم يف مادة احملادثة، ىوربصي  دراس
 بَتسونم  اإلرتباط ابعد حساب مع

(pearson) ، يف          مع        يقاس درجة
              و                %، 5مستوى 

 . 



75 
 

 

 حاتااإلقبر  - ب
تقدم ، ذه الرسالة العلييةهب اختتام قب     

 ةكون انفعت عسى أن، قًتاحاتالباحثة اإل
 لقارئُت :ييع اللباحثة وعب

 دوافعهم يف ًتقيةل بةالطلصبيع من  ترجو  -8
وخصوصا يف العلوم اليت تتعل  ابللغة  التعلم

 .دراستهم بعد تعليهاربصي   ةالعربية وترقي
اضر يف وخاصة ؿباضرين، حملع ايمن صب ترجو -2

يا قادرين اللغة العربية، أن يكونوا دائ ؾبال
 وتعلييهم غرفة التعلم على تشجيع الطلبة يف

ال يسئم الطلبة يف  لطريقة اؼبتنوعة حىتاب
 .التعلم
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ترجو من الباحثُت خاصة يف ؾبال تعليم  -3
اللغة العربية أن يستخدموا ىذا البحث  

 ث .كيرجع إلجراء البحث اؼبي

أن تقدموا نقدا بنائيا  قارئُتللترجو  -4
وإصالحا انفعا لتكيي  ىذه  الرسالة وعسى 
أن تكون ىذه الرسالة انفعة للباحثة خاصة 

 وللقارئُت عامة.
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 ادلراجع

 ادلراجع العربية - أ

طرق تدريس اللغة العربية والبربية ، 8996، إبراىيم دمحم عطا
  ة.مكتبة النهضة اؼبصري مصر : ،الدينية

ادلهارات اللغوية ماىيتها وطرائق  ،8992،أضبد فؤاد علينا
 ، الرايض: دار السلمتدريسها

، التقومي والقياس الفسي والبربوي لالي أضبد دمحم الطبيب، 
 .اسكندرية: اؼبكتب اعبامعي اغبديث

سيكولوجية التعلم ونظرية  ،8978جابر عبد اغبييد جابر، 
 ة.،مصر: دار اتهنضة العربيالتعليم

، ادلنهج احلدث يف أصول البربية ،8975حامد عبد القدير،
 مصر: مكتبة النهضة.

إندونيسيا: , ادلدخل يف علم النفس ،8992حسن مصطفى،
 إلسالمية والعربية.معهد العلوم ا

علي أضبد مدكور رشدي أضبد طعيية إديان أضبد حريري 
ادلراجع يف مناىج تعليم اللغة العربية  ،2008،
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عيان : دار أسامة للنشر  ، لغة أخرىللناطقني ب
 والتوزيع.

 اغبرمُت ، التعريفات ، 2008علي بن دمحم اعبرجاين،
، بَتوت: دار معجم علم النفس ،8995فاخ  عاق ،   

 العلم.
َتوت: دار الكتب ب، سيكولوجية البربية ،8998كام  دمحم،

 العليية.
  عالقة بني دوافع الطالب ص ،2087لطفياان نور الرضبة ،

 Kota Gedeاحلادي عشر مبدرسة نور األمة 

Yogyakarta   بقدرهتم على قراءة الكتاب البراثي 
 يم يغياكرات : بكلية علوم الًتبية والتعل

بَتوت: دار ، ادلنجد يف اللغة ،8984،لويس معلوف
 .اؼبشريف

ادلهارة اللغوية: مدخل  ،8984دمحم صاحل النشنطي، 
دار األندلوس اؼبنشر  ،اخلصائص اللغة العربية وفنوهنا

 والتوزيع.
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مصر: دار ، علم النفس سكولوجية التعلممصطفى فهيي، 
  .مصر
العالقة بني دوافع الطالب يف تعلم اللغة ،2087مينيزار، 

دراسة مهم على التواصل ابللغة العربية العربية واىتما
عند الطالب قسم تعليم اللغة العربية كلية البربية 

معة اإلسالمية سلطان شري  قاسم وأتىيل ادلعلمني جا
Riau  ، رايو : بكلية علوم الًتبية والتعليم 
تعلم اللغة العربية  دوافع الطالب يف ،2087،نوزا أفليانيت

 STAIN Curupالطالب يف ة الدراس ربصي وأثرىا يف 
 .رجانغ لييبونج : بكلية علوم الًتبية والتعليم ،
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KUESIONER PENELITIAN 

Kuesioner ini merupakan bagian dari penelitian yang 

dilakukan leh salah satu mahasiswi program studi bahasa 

Arab UIN Ar- Raniry yang bertujuan untuk mengetahui 

motivasi mahasiswa prodi PBA yang  berasal dari Gayo 

dalam belajar mata kuliah muhadatsah.  

Petunjuk:  

Berilah tanda ceklis () pada pilihan jawaban yang paling 

sesuai dengan keadaan mahaiswa/i berdasarkan pernyataan 

yang tertera dibawah ini dengan menggunakan skala sebagai 

berikut:  

SS : sangat setuju 

TS : tidak setuju 

S : setuju 

STS : sangat tidak setuju 

KS : kurang setuju 

 

 

No 

 

Daftar Pernyataan 

Alternatif Jawaban 

SS S KS TS STS 

1 

Dengan mempelajari 

muhadatsah saya dapat 

berbicara bahasa Arab 

dengan baik 

     

2 

Dengan belajar 

muhadatsah saya dapat 

mempraktekkan kosa- 
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kata bahasa arab yang 

saya dapatkan 

3 

Saya selalu mengejakan 

tugas muhadatsah tepat 

waktu 

     

4 

Saya tidak suka 

muhadatsah karena saya 

tidak pandai berbicara 

bahasa Arab 

     

5 

Saya rajin berlatih 

muhadatsah secara 

mandiri 

     

6 

Saya terus belajar 

muhadatsah tanpa 

mempedulikan 

komentar buruk dari 

orang lain 

     

7 

Tugas muhadatsah yang 

diberikan oleh dosen 

membuat saya merasa 

terbebani 
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8 

Saya mengikuti mata 

kuliah muhadatsah 

karena ini adalah mata 

kuliah wajib prodi PBA 

     

9 

Saya belajar 

muhadatsah dengan 

sungguh- sungguh 

karena ingin 

mendapatkan hasil 

belajar yang baik 

     

10 

Pujian dari dosen 

membuat saya lebih giat 

dalam mempelajari 

muhadatsah 

     

11 

Orang tua mendorong 

saya untuk 

mendapatkan hasil 

belajar yang baik 

     

12 

Saya tidak pernah 

mengulang materi 

muhadatsah yang telah 

diajarkan di kampus 
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13 

Apabila saya merasa 

kesulitan dalam belajar 

muhadatsah, saya 

berusaha 

menanyakannya pada 

dosen atau teman 

     

14 

Lingkungan kampus 

dan tempat tinggal 

mendukung saya untuk 

berbicara bahasa Arab 

     

15 

Saya malu berbicara 

bahasa Arab karena 

takut salah 
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