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 ملخص
 الذكاء الروحي وعالقته بنتائج تعلم اللغة العربية لدى طلبة مدرسة الشهاب

 المتوسطة  اإلسالمية باندار المبونج
 نيلي هداية 

إحدى العوامل اليت تؤثر على جناح التعلم وىي العامل الذكاء، ىناك ثالثة أنواع 
من الذكاءات، ىي  الذكاء الفكري، الذكاء العاطفي والذكاء الروحي. أن الذكاء الروحي 

ا ي على  نتاج  التعلم، لدى الطالب وجيب أن يكون لو تأثري إجيوىو الذكاء األعلى 
نتاج  فكانت وبالعكس ذلك حيث أن الطالب الذين لديهم ذكاء روحي عايل، 

ملعرفة وجود العالقة بني الذكاء الروحي تعلمهم ال تزال منخفضة. ىدف ىذا البحث ىو 
 .توسطة  اإلسالمية باندار المبون بنتاج  تعلم اللغة العربية لدى طلبة مدرسة الشهاب امل

 ٤٨البحث من أنواع البحث الكمي باملدخل االرتباطي مع عدد العينة من ىذا 
طريقة مجع البيانات من خالل االستبيان مبعيار ليكارت، وأسلوب أخذ العينة طالبا. 

. ولتحليل البيانات  proportionate Stratified Random Samplingباستخدام أسلوب 
 .SPSS v.23مبساعدة برنام   Product Momentباستخدام 

بناء على حتليل البيانات السابقة، فيمكن االستنتاح منها وجود التأثري اهلام بني 
نتاج  تعلم اللغة العربية لدى طلبة مدرسة الشهاب املتوسطة  اإلسالمية و الذكاء الروحي 

  Yواملتغري  Xنتيجة معامل التحديد بني املتغري  باندار المبون . ظهرت ىذه احلالة من
  ttabelونتيجة ٩٩٠٬٩١ thitungنتيجة  وقوية جدا. مبعىن ىناك عالقة إجيابية ٬٠٩٬٠ وىي 

 ٩٩٠٬٩١ thitung. ىذه النتيجة تدل على أن (٩٠١١٨) ٬٠٬٬مبستوى األمهية  ٩٠١١٨
 اهلامة. وجود العالقة  واالستنتاج أنو ٩٠١١٨  ttabelأكرب من 

  غة العربيةالل تعلمالذكاء الروحي، نتائج  الكلمات المفاتيح:







  شعار

  

 ١ ۱)۱۰: سورة احلجرات (ِإن اهللاَ َعِلْيٌم َخِبيـٌْر ج ِإن َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اِهللا أَتْـَقاُكْم 
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  إهداء

  

اهللا تعاىل على مجيع نعمه الكثرية واهلداية  احلمد هللا رّب العاملني، بالشكر إىل

قّدمت هذه الرسالة العلمية .  حىت  قدرت الباحثة على إمتام هذه الرسالة العلمية

  :إىل

والديين احملبوبان أيب سوجيتو وأمي ترياين اللذان يقدماين الدعاء واحلّب  .١

 . عسى اهللا أن حيفظكم وحيبكم. والتشجيع، والنصيحة

ري دوين سفوترى الذي أعطين التشجيع واحلماس يف حالة السعيدة أخي الصغ .٢

  .والصعبة

املتخرجني احملبوبني جبامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج وهي حمّل . ٣

 . الدراسة لطلب العلم 

 

  

  

 



  

  ترجمة الباحثة

 

يف  ١٩٩٨من ينايري  ١١اسم الباحثة نيلي هداية، ولدا يف التاريخ 

يف السنة . ج، وهي البنت األوىل من أخوين من املتزوج أيب سوجيتو وأمي ترياينغستين

مث أمتت الباحثة . بدأت دراستها يف روضة األطفال مطلع األنوار غستينج ٢٠٠٣

دراستها اإلبتدائية يف مدرسة مطلع األنوار اإلبتدائية احلكومية غستينج يف السنة 

األنوار املتوسطة غستينج وأمتتها يف  واستمرت دراستها يف مدرسة مطلع. ٢٠١٠

مث التحقت دراستها يف مدرسة مطلع األنوار الثانوية غستينج وأمتتها . ٢٠١٣السنة 

ففي نفس السنة درست الباحثة يف قسم تعليم اللغة العربية كلية . ٢٠١٦يف السنة 

  .الرتبية والتعليم جبامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج

لدراسة يف اجلامعة لقد شاركت الباحثة األنشطة اإللزامية يف كلية مدة ا

التعارف لقسم تعليم اللغة العربية وعملية التعليم اليت تبدأ من املستوى األول إىل 

ويف املستوى السابع، شاركت الباحثة برنامج خدمة اتمع يف قرية . املستوى السادس

اخلربة امليدانية يف مدرسة الشهاب اإلبتدائية ترحيرجو مث شاركت الباحثة أيضا ممارسة 

 .اإلسالمية باندار المبونج



 

  كلمة شكر وتقدير

  

احلمد هللا رب العاملني بالشكر إىل اهللا على مجيع النعمة واهلداية من املعرفة 

كالشروط    والصحة اليت قد أعطاه للباحثة حىت تقدر على إمتام هذه الرسالة العلمية

اجلامعية األوىل من قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية والتعليم  للحصول على الدرجة

تعرف الباحثة أن هذه الرسالة . جبامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج

. العلمية غري ناجحة بدون اإلرشاد والتشجع واملساعدة واملرافق من مجيع األطراف

مجيع األطراف اليت قد ساعدوا الباحثة ومل تنس الباحثة أن تشكر جزيل الشكر إىل 

فبهذه املناسبة أن تقّدم الباحثة جزيل الشكر إىل . يف عملية إمتام رسالتها العلمية

  :سادات األفاضيل

املاجسترية، كعميدة  كلية الرتبية والتعليم جبامعة  األستاذة الدكتورة نريفا ديانا، .١

  .رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج 

كرئيسة قسم تعليم اللغة العربية  األستاذة الدكتورة أمي هجرية، املاجسترية .٢

 .وكاملشرفة األوىل اليت قد أعطى التوجيه لنجاح الباحثة



األستاذ الدكتور أكمان شاه، املاجستري كاملشرف الثاين الذي يقدمين كثري  .٣

 .العلميةالتجيهات واإلرشادات باإلخالض والصرب يف إمتام هذه الرسالة 

مدرسة كرئيس املدرسة ومجيع املدرسني يف  السيد جوكو سوترسنو، املاجستري .٤

الذين قدموين املعلومات اإلجيابية  الشهاب املتوسطة اإلسالمية باندار المبونج

 .الستكمال البيانات املطلوبة

ا مجيع احملاضرين واحملاضرات يف قسم تعليم اللغة العربية اللذين أعطوين علوم .٥

وتشجيعا مدة الدراسة يف كلية الرتبية والتعليم جبامعة رادين إينتان اإلسالمية 

 . احلكومية المبونج

وباخلصوص لصديقيت عزمي،  ٢٠١٦أصدقائي يف قسم تعليم اللغة العربية ملرحلة  .٦

سوجي، أوليا، فيفي وليلى، أشكرهم شكرا جزيال على تقدمي الصداقة واألخوة  

 . رجانا يف اجلامعة احملبوبة للحصول على درجة س

الباحثة حبثها كثري من النقصان واخلطاءات وبعيد عن الكمال  عرفت

. فرجت الباحثة االنتقادات واالقرتاحات لتكميل هذه الرسالة العلمية. والصواب

آمني يا . وأخريا عسى أن تفيد هذه الرسالة العلمية للباحثني ونفس القارئني عموما

  .رب العاملني

 



 

  

  

  م٢٠٢٠مايو  ٢٩المبونج   باندر

  الباحثة

  

  

  نيلي هداية   

١٦١١٠٢٠٠٨٨    
   

 

 



 

 محتويات البحث

  أ ............................................................... صفحة املوضوع 
 ب .............................................................. ملخص البحث

 ج ........................................................................ افقةمو 
 د .......................................................... تصديق جلنة املناقشة

 هــ ........................................................................ شعار
 و ........................................................................إهداء

 ز ................................................................. ترمجة الباحثة
 ح ........................................................... كلمة شكر وتقدير

 ك ............................................................ يحمتويات البحث
 س ............................................................... جلداولقائمة ا

 ع .................................................................. قائمة الصور
 ف ............................................................  قائمة امللحقات
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 ۳٧ ................................. ج. العالقة بني الذكاء الروحي ونتائج التعلم
 ۳٨ ..................................................... د. الدراسات السابقة

 ٠٣ ........................................................ ه. اإلطار الفكري
 ٤٢ ......................................................... و. فرضية البحث
 ضوع البحثالباب الثالث  : مو 

 ٤٠ ................................................ وأنواعه البحثمدخل  .أ 
 ٤٠ ................................................. وزمانه البحث مكان  .ب 
 ٤٠ ..................................................... متغريات البحث .ج 
 ٤٥ ........................................................ اجملتمع والعينة .د 

 ٤٥ ......................................................... اجملتمع .١
 ٤٦ ......................................................... العينة. ٢

 ٤٧ ...................................................ه. طريقة مجع البيانات
 ٤٧ ........................................................ . االستبيان١



 

 ٤٨ ..........................................................  . الوثائق٢
 ٤٨ ....................................................... و. أدوات البحث
 ٥٣ ........................................................ ز. اإلختبار األداة

 ٥٥ .................................................... . صدق االختبار١
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 ٥٠ ................................................ ح. أسلوب حتليل البيانات
 ٥٠ ..................................................... . االختبار الشرطي١

 ٥٠ ................................................... أ. االختبار الطبيعي
 ٥٥ .................................................. ب. االختبار اخلطي

 ٥٥ ..................................................... . االختبار الفرضية٢
 نتيجة البحث وبحثهاالباب الرابع  : 

 ٥٨ ....................................... الصورة العامة لموضوع البحث .أ 
 ٦٥ ...................................................... نتيجة البحث  .ب 

 ٥٦ ................................... (Xبيانات الذكاء الروحي )املتغري .١
 ٦٦ ............................ (Yبيانات نتائج تعلم اللغة العربية )املتغري .٢

 ٦٨ .................................................... االختبار الشرطي .ج 
 ٨٦ .................................................. االختبار الطبيعي.١
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 ٧٢ ...........................................................  ه. البحث
  االختتامالباب الخامس  : 



 

 ٧٥ ........................................................ االستنتاجات .أ 
 ٧٥ .......................................................... قرتاحاتالا .ب 
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 ٦٩ ..................................... Xبيانات توزيع الرتدد املتغري  ١٥اجلدول 
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 قائمة الصور

 ٤٥ ................................................... اإلطار الفكري ١الصورة  

 ٤۳ .................................................. البحثمتغريات  ٢الصورة 

 ٦٦.… ..................................  الرسم البياين للذكاء الروحي ٣الصورة 
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سقائمة الملحقات  

. أسئلة الذكاء الروحي١  

( x. بيانات الذكاء الروحي )املتخري ٢  

( y. بيانات نتائج تعلم اللغة العربية )املتغري ٣  

. نتائج حتليل صدق اإلختبار إلستبيان الذكاء الروحي٤  

. نتائج حتليل ثبات اإلختبار إلستبيان الذكاء الروحي٥  

  enemom tcndorm c . جدول نتجة٦

mزيع . جدول نتيجة التو ٧   

cresmceو  csssr. عدد العينة من السكان الذي طوره ٨  

 الصورة البحثية



  الباب األول

  دمةقالم

  توضيح الموضوع. أ

 فتحتاج الباحثة إىل سوء الفهم ،  عن ولتجنب ا البحثوىل لفهم هذاألطوة اخلك

الذكاء "هو  ا البحثهذموضوع . ا البحثهذ موضوعاملوجودة يف شرح بعض الكلمات 

الشهاب المتوسطة  طلبة مدرسة دى وعالقته بنتائج تعلم اللغة العربية لالروحي 

فهي   ا البحثديد من التعريفات يف هذما وصف العأ" المبونجسالمية باندار اإل

  :كالتايل

العالقة هي شيء حيدث عندما يؤثر شخصان أو أشياء أو ظروف ويرتابط 

 .أحدمها مع اآلخر

ملواجهة املشكالت وهو ذكاء  عند زوهار ومارسيل أنه ذكاء الذكاء الروحي 

 ١.عملنا وطريقتنا للحياة يضع السلوك يف موقع أوسع ولتقييم

 بعد البالسلوك الذي حيصل عليه الط تعلم اللغة العربية هي التغيري يف جائنت

  .العربيةهارات امليتحقق من خالل و تعلم اللغة العربية  اتباعه

                                                           
1Danah Zohar, Ian Marshall, SQ: Memanfaatkan Kecerdasan Spiritual Dalam Berfikir 

Integralistik Dan Holistik Untuk Memaknai Kehidupan …., h. 3-4. 



٢ 
 

ائج الذكاء الروحي وعالقته بنتموضوع هذا البحث عن من الغرض فإن  وبالتايل

  رسة الشهاب املتوسطة  اإلسالمية باندار المبونج وهومدتعلم اللغة العربية لدى طلبة 

الشهاب  مدرسة لطلبةوحي ونتائج تعلم اللغة العربية عرفة العالقة بني الذكاء الر مل 

 .املتوسطة  اإلسالمية باندار المبونج

  

 موضوعأسباب اختيار ال .ب

 :هي وضوعباختيار وحتديد امل باحثةأسباب اهتمام ال 

 أسباب موضوعية. ١

وحده دون أن يقوم على  ال يكفي أن الذكاء الفكري والعاطفيبفهم ال  يوجد. أ

 .الذكاء الروحي

 .ميتلكه البشر الذي ذكاءالالذكاء الروحي هو أعلى  .ب

 . الذكاء هو أحد العوامل اليت تؤثر على نتائج التعلم . ج

 أسباب ذاتية. ٢

فمن  صادر الداعمةجود املوبو ، تالكهذه املشاملبحوثة عن بناء على اجلوانب . أ

 .هذا البحثالباحثة املمكن أن تفعل 
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ترغب الباحثة يف أحد هذا املوضوع، لذلك يبحث مل  كما عرفت الباحثة،. ب

  .موضوع حبثهاك  اختياره

 

  ات البحثخلفي .ج

تسهيل  ألغراض بلطالتفاعل بني املعلمني واالم اللغة العربية هو عملية يتعلإن 

لغة مألوفة بني الشعب اللغة العربية هي يف الواقع  . لم اللغة العربيةيف عملية تع بلطالا

 الكتاب املقدس حيث أن ،مسلمون هم معظم الناس يف إندونيسيا، ألن اإلندونيسي

م اللغة العربية هو جهد أو يتعلوبالنظر إىل جوهرها،  . مكتوب باللغة العربية )القرآن(

 بعضية و واملواد التعليم بلطالاملعلمني وا تعليم تنطوي على التفاعل بنيالعملية 

  ٢.ةوية ومهارات اللغويمعرفة اللغمن املكونات األخرى لتحقيق املعرفة العربية سواء 

لغات ومهمة بالنسبة إىل ال خاصة مكانة للغة العربيةباإلضافة إىل ذلك، كانت 

سلمون إىل اللغة ج امليحتا ف، وبالتايل أوًال، اللغة العربية هي لغة القرآن: ومنها خرىاأل

، اللغة املستخدمة يف قراءة الصالةثانيًا ، اللغة العربية هي  . القرآن ضمونالعربية لفهم م

ا ، اللغة العربية هي ثالثً . أيضًا قراءة الصالة ه، فسوف يفهمفهم املسلم اللغة العربيةيإذا 

                                                           
2Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab (Malang: UIN Malang Press, 

2009), h. 18. 
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، رابعاً  .م اللغة العربية، فيجب عليه أن يفهإذا أراد املسلم أن يفهم احلديث ،لغة احلديث

، شهدت التنمية االقتصادية لألمة العربية اليوم ة العربية من الناحية االقتصاديةمكانة اللغ

كثري من ،  خامساً  .عزز حياة األمة العربية اقتصاديًا وسياسياً ت حىت تطورًا سريعاً 

ني وعشرين دولة وىل من قبل اثناألغة اللكالعربية   اللغة ستخدميمستخدمي اللغة العربية

جزاء خمتلفة من الدولة يف أهي مستخدمة ثانية اللغة اللغة العربية كالعربية و 

وُعقد . وىلاأللغة الالعربية كاللغة ستخدم يوهذا يعين أن سبع دول العامل  اإلسالمية،

اللغة مرتبطة ارتباطًا وثيًقا م اللغة العربية ألن هذه يتعلالعديد من البلدان اإلسالمية 

  ٣.هايندب

سواء يف   املدرسة مهمة يفتعلم اللغة العربية يوضح أن ، بناًء على الوصف أعاله

  اليت عواملالهناك  ، م اللغة العربيةيفي عملية تعلف. اجلامعاتيف  وأ املدارس الداخلية

هذه العوامل و   .والتعلم عليميدة يف عملية التاجل متعلالنتائج  حتقيق علىب لطالاتؤثر 

  .ارجيةاخلعوامل الداخلية و العوامل ال إىلتنقسم 

                                                           
3Muhammad Ali Al-Khuli, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab (Yogyakarta: Basan 

Publishing, 2010), h.22-23. 
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،كالصحة اجلسدية والروحية  لطالا من نفسهي العوامل  داخليةالعوامل ال

أما العوامل اخلارجية فهي العوامل من خارج نفس . الذكاء واملوقف واملوهب والدافعو 

  ٤.تحالة البيئة املنزلية واملدرسة واتمع وكل ما يتعلق بكل هذه البيئاكب  لطالا

، يدةاجل نتائج تعلم اللغة العربيةعلى حتقيق  بلطالا تؤثر العوامل اليت إحدى

 ٥. املهارات لحصول علىل قدرة ميتلكها الشخصالهو حيث أن الذكاء ، وهو الذكاء

، وهي الذكاء الفكري ، والذكاء ن تصنيف الذكاء البشري إىل ثالثة، ميكألساسويف ا

بعضها بالتعاون مع هذه الذكاءات األساسية الثالثة تعمل . العاطفي، والذكاء الروحي

نقاط قوة الله الذكاء الفكري ، والذكاء العاطفي، والذكاء الروحي  ، فإنوبالتايل. البعض

   ٦. ضرورة نفسهاالذكاءات الثالثة فلذلك ليست هذه . ةنفصلواملوالوظائف اخلاصة 

، وقد مجع علماء اتيجيل املنطق واالسرت حلستخدم املذكاء الالذكاء الفكري هو 

يف ذلك  و. يف أوائل القرن العشرين لقياس الذكاء الفكري ختباراتالعدة ا النفس

 ذكاءفقد زاد ، عالياالذكاء الفكري  عندما زادالذكاء الفكري قضية كبرية أصبح الوقت، 

هارات املالقدرة على تعلم  شكلب اإلنسايننطق قوة املالفكري هو والذكاء . بلطالا

                                                           
4Eva Nauli Thaib, Hubungan Antara Prestasi Belajar Dengan Kecerdasan Emosional, 

Jurnal Ilmiah Didaktika, XIII.2 (2013), h. 338-392. 
5Firdaus Daud, Pengaruh Kecerandasan Emisional (EQ) Dan Motivasi Belajar Terhadap 

Hasil Belajar Biologi Siswa SMA 3 Negreri Kota Palopo, Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran, 
19.2 (2012), h.245. 

6Danah Zohar dan Ian Marshall, SQ: Memanfaatkan Kecerdasan Spiritual Dalam Berfikir 
Integralistik Dan Holistik Untuk Memaknai Kehidupan (Bandung: Mizan Pustaka, 2001), h. 5. 
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كل تعلم  البشر يف  استعداداملعرفية و قدرات اليستخدم هذا الذكاء أيًضا لرسم  . ديدةاجل

 .شيءال

أطباء األعصاب بعض ، نشر دانيال جوملان أحباثًا من ١٩٩٠سنة يف منتصف ال

الذكاء ظهر  ٧.عن الذكاء الفكريمتشاة أمهية  هل وعلماء النفس أن الذكاء العاطفي

األمثلة اليت من  هناك العديدو   ٨.لى التحكم يف العواطفمن خالل القدرة ع العاطفي

تثبت أن شخصا ذو قيمة أكادميية عالية وليس فيه ذكاء عاطفي، فال ميكن أن ينجحه 

الذين لديهم أعلى الذكاء العاطفي فهم ينجحون بأكثر  بلطالاولكن يف عامل العمل، 

ضروري هو ذكاء العاطفي وجود الب هأن على احلالهذا يدل . النجاح يف عامل العمل

الوعي بتوفري ذكاء العاطفي هو القدرة على الشعور فال ٩.باإلضافة إىل الذكاء الفكري

اطف واحلب يتحكم الذكاء العاطفي يف التع . ومشاعر اآلخرين نفسه حول مشاعر املرء

  .حلزن أو الفرح بشكل مناسباوالدافع والقدرة على استجابة 

، مت اجلديدةرن العشرين بناًء على البيانات العلمية ، يف اية القذلكومن مث 

ألول مرة من قبل دانا  مصماملحي ، وهو الذكاء الرو  "Q" نثالث مالالعثور على نوع 

                                                           
7Danah Zohar dan Ian Marshall, SQ: Memanfaatkan Kecerdasan Spiritual Dalam Berfikir 

Integralistik Dan Holistik Untuk Memaknai Kehidupan….,h. 3. 
8Irma Agustinalia, Mengenal Kecerdasan Manusia (Sukoharjo: CV Graha Printama 

Selaras, 2018), h. 7. 
9Ary Ginanjar Agustian, Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi Dan Spiriual 

ESQ : Emotional Quotient Berdasarkan 6 Rukun Iman Dan 5 Rukun Islam (Jakarta: Arga, 2001), 
h. . 
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الذكاء الروحي وفًقا لدانا زوهار وإيان مارشال هو  أن حيث .زوهار وإيان مارشال

لتوظيف   و األساس املطلوبالذكاء الروحي هو ، وحلوهلا القيمة كالتمشالذكاء ملواجهة 

ذكاء الالذكاء الروحي هو أعلى  والسيما  ،لفكري والذكاء العاطفي بشكل فعالالذكاء ا

  ١٠.بشريال

توفري القدرة على   ذكاء الروحي هوالبأن أيًضا  Ary Ginanjar Agustian نقلكما 

الذكاء  التآزر بني روحاين لألفكار والسلوكيات واألنشطة وكذلك القدرة علىالمعىن 

 ١١  .شكل شاملالفكري والذكاء العاطفي ب

ألنسجة بني املتوقع  روحيالركز امل ووهيف بقعة اهللا يكمن جوهر الذكاء نفسه 

 Wolf Singer ينياألعصاب النمساو أطباء من حبث  البيان يوضح ذلك. العصبية والدماغ

 ١٢.حلياةاعىن متقدمي على املركز  وجود عمليات عصبية يف الدماغ البشريبيظهر وهو 

هرتز املدجمة يف مجيع أجزاء الدماغ ،  ٤٠يعتمد الذكاء الروحي على ظاهرة التذبذب و 

  ١٣..لديه أعلى الذكاء الروحي، فكان له نشاط عالأن الشخص الذي ومن املرجح 

                                                           
10Danah Zohar dan Ian Marshall, SQ: Memanfaatkan Kecerdasan Spiritual Dalam 

Berfikir Integralistik Dan Holistik Untuk Memaknai Kehidupan…., h. 3-4.. 
11Ary  Ginanjar Agustian, Rahasia Sukses Memangun Kecerdasan Emosi Spiritual 

ESQESQ : Emotional Quotient Berdasarkan 6 Rukun Iman Dan 5 Rukun Islam…., h. 13 . 
12Ary Ginanjar Agustian, Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi Dan Spiriual 

ESQ : Emotional Quotient Berdasarkan 6 Rukun Iman Dan 5 Rukun Islam….,h. xxxix. 
13Danah Zohar dan Ian Marshall, SQ: Memanfaatkan Kecerdasan Spiritual Dalam 

Berfikir Integralistik Dan Holistik Untuk Memaknai Kehidupan….,h. 55. 
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يظهر السعادة  حاجة اإلنسان إىل الروحانية كدليل للحياة ميكن أنكانت 

كما هو موضح يف   يةطبيعة الدينالدة اإلنسان جلبت منذ وال.  يةالدنيوية واألخراو 

 :٣٠آية الروم يف سورة   و ٥٦آية  سورة الذريات القرآن

 

ْنَس ِإال لِيَـْعُبُدْونِ   ١٤  )٥٦: الذريات(  َو َما َخَلْقُت اجلِْن َواْإلِ

ó  ًفا ْيِن َحِنيـْ ِىت َفَطَر لِفْطَرَت اهللاِ  جفَأَِقْم َوْجَهَك لِلداسَ  الَها  ن َعَليـْ
َال تـَْبِدْيَل  ج

ْيُن اْلَقيُم َوَلِكن َأْكثـََر الناِس َال يـَْعَلُمْونَ َذِلَك ل جِخلَْلِق ِهللا  ١٥) ٣٠: الروم( د  

 .ية قد ولدت منذ الوالدةأو الروح يةطبيعة الدينالأن  السابقة ضح من اآليةو ت

أن البسيط إلثبات  االعتبارهناك و . هذا هو السبب حيتاج كل إنسان إىل الذكاء الروحي

له لكمبيوتر ا ، مثلالذكاء البشريحيقق كل والذكاء العاطفي ال ميكن أن الذكاء الفكري 

من احليوانات اليت تتمتع وكثري ، طأاخلدون بيعرف القواعد ويتبعها  وهو ذكاء فكري عالٍ 

يف هذا  هاسومعرفة كيفية وضع أنفوضعها غريزة للتعرف على لديها و بذكاء عاطفي عاٍل 

ن الكمبيوتر ، ألواقفاملقواعد و عن سبب ال اناحليوان يعرفو  لكمبيوترل أحسن ، واملوقف

                                                           
14Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemajnya…., h. 523. 
15Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahanya (Bandung: Diponegoro, 2005), 

h. 407. 
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أن و احلدود دون فيسمح اإلنسان باللعب  الذكاء الروحيوأما . باحلدودواحليوان يعمالن 

  ١٦.لتغيري القواعد واملواقف يكون مبدعا

يعزز املواقف وف ي سستنتاج أن الذكاء الروحالمن هذه التفسريات ميكن او 

اإلجيابية مثل اإلبداع والصدق واحلماس والدافع والقيادة والذكاء العاطفي واملواقف 

جيايب اإلوقف املمن املتوقع أن يؤثر  . اإلجيابية األخرى يف العملية التعليمية يف املدرسة

 .بلطالا لدى العربيةاللغة تعلم نتائج على 

فيمـا يتعلـق بالـذكاء الروحـي  ةالباحثـ تأجـر لـيت ا يجـة املالحظـة األوليـةفيما يلي نت

 ،لــه صــرب عــايل ، القيمــة و الرؤيــة أهلمــت الــيت احليــاة نوعيــةالنظــرة مؤشــرات  مــع بلطــالل

ــــــــــــــــــــدعاء ــــــــــــــــــــه نوعيــــــــــــــــــــة الصــــــــــــــــــــرب، الــــــــــــــــــــذكر وال  دمعــــــــــــــــــــ ،امليــــــــــــــــــــل إىل اخلــــــــــــــــــــريات ،ل

ـــــــــيت اخلســـــــــائر مواجهـــــــــة يف الرغبـــــــــة ـــــــــه ،حتتاجهـــــــــا ال ال ـــــــــروح ،التعـــــــــاطف ل  ،العظيمـــــــــة ال

ــــة يف . اعدةمســــ و خدمــــة ــــا مــــن  ٤۸تعقــــد هــــذه املالحظــــة األولي مدرســــة الشــــهاب طالب

 :املتوسطة  اإلسالمية باندار المبونج
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 ١ جدول
مدرسة الشهاب المتوسطة   لطلبةالروحي   للذكاءالمالحظة األولية بيانات 

 اإلسالمية باندار المبونج

 الرقم

 الفصل

 الدرجة

 العدد
 

 ناقص 

٣٠- ١٠  

 مقبول

٦٠- ٤٠  

 جيد

٧٠ -

٩٠ 

 جيد جدا

١٠٠-

١٢٠ 

١ VII A - ٢ ٧ ١ ۱۰ 

٢ VII B - - ١٠ - ۱۰ 

 VIII A - ۳ ٦ ۱ ۱۰ 

 VIII B - ٢ ۸ - ۱۰ 

 IX - ۱ ٧ - ۸ 

 ۳ ۳۸ ٧ - المجموع
 

۱٥%  النسبة المائوية  %٧۹  %٦  

 

الذكاء الروحي  ج أنستنتا ال، ميكن ا ١يف اجلدول  األولية بياناتالاستناًدا إىل 

ويظهر ذلك البيان ، جيدهو  اإلسالمية باندار المبونج الشهاب املتوسطةمدرسة  لطلبة
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٪  ٦و  ٪ جيد ٧۹، و  مقبولةلذين لديهم ذكاء روحي بفئات ا لطلبة٪ من ا ۱٥من 

  .جًدا جيد

اإلسالمية  مدرسة الشهاب املتوسطةختتار  ةالباحثومن األسباب اليت تسبب 

أن تعزز املواقف  ميكن اليت نشطةاأل جتد ةثهو أن الباحو  هاحبثوضوع كم باندار المبونج

 ، مبا يف ذلكبلطالاحنو الروحية 

ف حتفيز إىل املنزل د يعودونو يأتون أو الرتحيب م عندما ب لطالاحتية ) ١ 

) ٣جلماعة، بصالة الضحى والظهر والعصر باب لطالايقوم ) ٢، التعلم قبل لطلبةادماغ 

بعد االنتهاء من صالة ) ٤، اليومية الصلواتداء على أب لطالايتناوب صالة البعد كل 

كل يوم ويف  ) ٥، كل يوم حماضرة قصرية يف  من الرجال والنساء  بلطالا يلقي ،الظهر

 بلطالا غرسي ) ٦، يس سورة وقراءة بتحليل ب لطالا، يقوم ميس بعد صالة العصراخل

احلضرة يف عملية ة هناك ماد ) ٧، و قائماب اعند تناول الطعام أو الشر بصفة احلياء 

  .التعلم

درسة املمع رئيس  ةباحثالا راليت أج ةمن خالل بيانات املقابل البيان ذلك ؤكدوي

الغرض أن  ظهرت هذه املقابلة . اإلسالمية باندار المبونج الشهاب املتوسطةيف مدرسة 
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أن  هممث يتوقع منجيبون الصلوات  بلطالا ليكون الدروس اإللزاميةكاحلضرة  مادة من 

 ١٧.قلومالروحانية يف  لتعزيز حيبوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

بعد إجراء عملية ب لطالاالعربية هي النتائج اليت حصل عليها  اللغة تعلمنتائج 

 عمل درجات بعد االنتهاء منالرقام أو األشكل على نتائج التعلم وهذه ، التعلم

 نميةوت نجاحالر ياكمع نتائج التعلمه وبالتايل فتستخدم هذ.  ١٨.قدمةاالختبارات امل

  .املهارات يف عملية التعلم

النتائج اليومية توثيق ة حتصل نتيجة املالحظة األولية مع الباحثبينما كانت 

مدرسة يف معيار االكتمال األدىن على أساس العربية  اللغة من معلم )مهارة القراءة(

قدرة  :املؤشرات التالية  ، مع  ٧٥ وهي اإلسالمية باندار المبونج الشهاب املتوسطة

نصوص الترمجة   على بلطالا درة، قباملخرج الصحيح النوصوصعلى قراءة ب لطالا

. واجليد صحيحبال راءةنصوص القال ىحمتو عن سئلة األإجابة على ب لطالا قدرة، و قراءةال

مدرسة  طلبة املعرفية لدى من ااالتلدرس اللغة العربية   ةاليوميعلم الت تائجلي نفيما ي

واليت  ،٢٠١٩/٢٠٢٠ للعام الدراسي اإلسالمية باندار المبونج الشهاب املتوسطة

  :يف اجلدول التايلظهرت 

                                                           
17Wawancara Dengan Bapak Taufik Rahman, pada Tanggal 04 Novemmber 2019 pukul 

13.20. 
18M T Yusuf dan Mutmainnah Amin, ‘Pengaruh Mind Map Dan Gaya Belajar Terhadap 

Hasil Belajar Matematika Siswa’, Jurnal Keguruan Dan Ilmu Tarbiyah, 1.1 (2016), h. 87. 
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  ٢جدول 

مدرسة الشهاب المتوسطة  ومية لدرس اللغة العربية لدى طلبةبيانات النتائج الي

 ١٩ ٢٠١٩/٢٠٢٠ للعام الدراسي اإلسالمية باندار المبونج

 الرقم
ال معيار االكتم

 األدنى
 الفصل

 ≥نتيجة  

٧٥  

 ≤نتيجة 

٧٥ 
لطلبةعدد ا  

١ 

٧٥ 

VII A ٢٥ ١٢ ١٣ 

٢ VII B ٢٥ ٦ ١٩ 

٣ VIII A ٢٠ ٤ ١٦ 

٤ VIII B ٢٠ ٠ ٢٠ 

٥ IX ٢٠ ١ ١٩ 

 ٢٣ ٨٧ العدد
٧٩،١% النسبة المائوية ١١٠  %٢٠،٩  

  ٢٠١٩/٢٠٢٠للعام الدراسي  ية باندار المبونجمدرسة الشهاب املتوسطة اإلسالموثيقة معلم اللغة العربية يف : املصدر

ة املعرفي تااالمن العربية اللغة تعلم  يفب لطالا نتائج السابق أن جلدولظهر ا

طالبا  ٢٣كان  بينما معيار االكتمال األدىنحيصل على مل ب لطالامن  ١،٧۹% هي

يدل  البيان اوهذ .٢٠،٩%بالنسبة املائوية  أو معيار االكتمال األدىنقد حصلوا على 

 .مل تكن ناجحة لطلبةاللغة العربية على أن نتائج تعلم 

                                                           
19Dokumentasi Guru Mata Pelajaran Bahasa Arab Kelas VII Tahun 2019/2020, (SMP 

Islam el-Syihab Bandar Lampung), Senin 14 Oktober 2019. 
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لذكاء أن احيث  تشكالامل ةالباحث ت، وجدبناًء على هذه البيانات األولية

من و ، وخاصة نتائج تعلم اللغة العربية لطلبةا تأثري إجيايب على نتائج تعلمله الروحي 

حدثت م املشكالت املختلفة اليت فه علىب لطالاوف يقدر خالل الذكاء الروحي، س

وف يقدر الذكاء الروحي سأنه بوباإلضافة إىل ذلك، . عملية تعليم اللغة العربية أثناء يف

من الدروس اليت حىت جيدون الفوائد يف التعلم لينشطوا أنفسهم  شجيععلى ت لطلبةا

، عالحي ذكاء رو  لديهم بلطالاييب إذا كان أمحد مسعود لبكما شرحه . قدمها املعلم

، وأن يدرسوا جبد ويطيعوا اللوائح املعمول بلطالاأحسن فمن احملتمل أن يصبحوا 

من ة، فكثري روحيالال يهتم باألخالق  الذي مي، ألن التعلاواملبادئ الدينية اليت يعتقدو

 التيئس ونقصان دوافع التعلم حىت صارت إجنازاتبسهولة يشعرون األطفال الذين 

 ٢٠.منخفضة بلطالا

 " بعنوانالبحث إلجراء  ةمتحمس ةالباحث ت، كانكالت هذه املشإىلظرا ن

الشهاب طلبة مدرسة دى وعالقته بنتائج تعلم اللغة العربية لالذكاء الروحي 

 ."المتوسطة  اإلسالمية باندار المبونج

  

                                                           
20Ahmad Masyhud Labibi, "Hubungan Antara Kecerdasan Spiritual Dengan Prestasi 

Belajar Siswa Kelas VIII MTs. Ma’arif Assa’adah I Bungah Gersik". (Skripsi Program Strata Satu 
Ilmu Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2012), h. 5. 
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 المشكالت عيينت. د

الباحثة بعض املشكالت  عنيتأن يمكن خلفيات البحث السابق، فبناء على 

  :لتالية ا

 له زيادة عالية   نجاحال، فإن معدل مرتفع ذكاء فكري ي كان لهالذ شخصال .١

 .الذكاء العاطفي ذلك إىل حيتاجو نجاح اليف حتديد لذكاء الفكري مل يكن كافيا ا .٢

ذكاء البدون  نجاحاليف حتديد وال يكفي إال بالذكاء الفكري والذكاء العاطفي  .٣

 .لدى الشخصالذكاء ى أعلمن ألن الذكاء الروحي الروحي، 

 شخصية إجيابية وف ميتلكهذكاء روحي سلشخص الذي كان له ا  .٤

 .ميكن أن يؤثر الذكاء الروحي اجليد على نتائج التعلم .٥

 .منخفضة بلطالا لدىاللغة العربية نتائج تعلم  .٦

 .عالية بلطالا لدى لذكاء الروحيلختبار النتائج ا .٧

 

 كالتالمشتحديد . ه

هذا البحث على  ةالباحثدد حتأن يمكن الت السابق، فتعيني املشكعلى بناًء 

 .الذكاء الروحي وعالقته بنتائج تعلم اللغة العربيةبيتعلق فيما  ٥و  ٤و  ٣النقاط 
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 البحث مشكلة. و

هل "هي  ا البحثاملشكلة يف هذ ن، فإاملذكورةخلفية املشكالت  واستنادا إىل

مدرسة الشهاب  لبةللغة العربية لدى طبنتائج تعلم اعالقة بني الذكاء الروحي الهناك 

  ؟املتوسطة  اإلسالمية باندار المبونج

 

 ف البحثهد. ز

بنتائج تعلم اللغة الروحي  عرفة العالقة بني الذكاءملمن هذا البحث هو  هلدفاو 

  .مدرسة الشهاب املتوسطة  اإلسالمية باندار المبونج لبةالعربية لدى ط

 

 فوائد البحث. ح

 :هي ا البحثوائد املتوقعة لنتائج هذكتابة ، فإن الفال ألغراضوفًقا 

 الفوائد النظرية. ١

حول تأثري  تمعا وأالبحث معلومات للمؤسسات  هذا قدممن املتوقع أن ي

  .الذكاء الروحي على نتائج تعلم اللغة العربية
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 الفوائد العملية .٢

 لطلبةوا مني، من املعلميع األطرافجلأن يفيد هذا البحث من املتوقع 

 :إىل  ، يفيد هذا البحثواملؤسسات التعليمية

 للمعلمني . أ

اللغة علم تأثري الذكاء الروحي على نتائج أمهية تادة املعلومات عن كم) ١

  .العربية

اإلسالمية باندار  الشهاب املتوسطةمدرسة  بةتشجيع املعلمني على توجيه طل) ٢

  .يف تطوير الذكاء الروحي المبونج

 بلطالل . ب

عايل لتحقيق نتائج التعلم على زيادة الذكاء الروحي ال بلطالاع يشجت

  .س اللغة العربية، وخاصة يف در يةاملثل

 للمؤسسات التعليمية . ج

مسامهة إجيابية جلميع املؤسسات  ا البحثملتوقع أن تكون نتائج هذمن ا

يف خصوصا  اإلسالمية باندار المبونج الشهاب املتوسطةدرسة عموما، وملالتعليمية 

 .اللغة العربيةالروحي للمشاركني وحتسني نتائج تعلم زيادة الذكاء 

 



  الباب الثاني

  نظرىاإلطار ال

  الذكاء الروحي. أ

 تعريف الذكاء الروحي . ١

أن نبحث ، قبل " يالروح"و " الذكاء"ن كلمتني مها يتكون الذكاء الروحي م

 .كل الكلمات التاليةتعريف  أوًال فيما يتعلق ب وف نبحثالذكاء الروحي س تعريف

. فهموال حدة العقل مثل؛املثايل هو العقل وفقا لقاموس االندونيسي الذكاء 

 ٢.ويف اللغة العربية ذكي ١  .Intelligensi يسمى اللغة اإلجنليزيةيف  الذكاء   

فإن  Anita E. Woolfolk، يرى فيما يتعلق بالذكاء رباءاخلمن آلراء هناك ا

 ٣.والبيئة اجلديدة بشكل عام احمليطة الذكاء هو القدرة على التعلم والتكيف مع البيئة

من  ةصولقدرة الشخص على تلقي املعلومات احملالن أن الذكاء هو و نا و رات تأوضح

، وختزين املعلومات يف الذاكرة وجعل املعرفة اليت مت احلصول عليها  البيئة احمليطة

  ٤.أساس اإلجراءات اليوميةك

                                                           
1Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 282. 
2Ali Ma’shum, Zainal Abidin Munawwir, Kamus Al-Munawwir (Surabaya: Pustaka 

Progressif, 1997). h. 449. 
3Irma Agustinalia, Mengenal Kecerdasan Manusia…., h. 1. 
4Ratna Wulan, Mengasah Kecerdasan Pada Anak (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 

3. 
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قدرة ميتلكها البشر يف التعامل ال والذكاء وه أن CP Chaplin عرففقد 

قدرة الهارة أو امل وهو  Gegorgyل وفًقا الذكاء   ٥ .اليةبدقة وفع النفسي والتكيف

 ٦. اجليدة نتجاتامل نتاجعلى حل املشكالت أو إ

كها شخص ما يف فهم ستنتاج أن الذكاء هو القدرة اليت ميتلالوهكذا ميكن ا

  .اليت يواجهها تالكيات احلياة والقدرة على حل املشملواجهة حتد بيئته

اموس اإلندونيسي، وهو شيئ يتعلق بالروحانية أما تعريف الذكاء وفقا لق

ة هي شيء يتعلق يقلت عن جوليا أريدونا أن الروحكما ن  حسنعند  ٧.والعقلية

 .ة هلا حقيقة أبدية مرتبطة دف احلياة البشريةيالروحو  بالروح،

دة مع اآلخرين والقدرة التعريف الروحي حسب جوليا أريدونا هو الوعي والوح

على أا  فقد عرف الروحية  عبد الوهاب وأمرية وأما ٨.احلياة اكتشاف هدف على 

  ٩.والصوفيةحىت يستلزم فيه الفروق الدقيقة  عاملاليف شيئ غري ملموس 

 ستنتاج أن الروحية هي حالة ذهنيةالميكن ا السابقة، من بعض اآلراءو 

  .احلياةاكتشاف هدف على أللوهية باية اليت تتعلق وإنسان ونفسية

                                                           
5 Irma Agustinalia, Mengenal Kecerdasan Manusia….,h. 1. 
6 Irma Agustinalia, Mengenal Kecerdasan Manusia…., h. 1. 
7Kamus Bahasa Indonesia….,h. 1373. 
8Julia Aridhona, ‘Hubungan Antara Kecerdasan Spiritual Dan Kematangan Emosi 

Dengan Penyesuaian Diri Remaja’, Jurnal Psikologi Ilmiah, 9.3 (2017), h. 226. 
9Abd. Wahab and Umiarso, Kepemimpinan Pendidikan Dan Kecerdasan Spiritual 

(Jogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), h. 48. 
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الذكاء : نواع متعددة من الذكاءات وهي على ثالثة أنواع من الذكاءأن هناك أ

وإدراك العالقات الروحية، شيء العلى تعلم  لفردإمكانات االروحي الذي هو 

هو ذكاء العاطفي الذكاء  .قوة لفظية ومنطقيةب هاميكن قياس باستخدام هذه األداةو 

 على الروح املركز ي ميكن للشخص أن يعاجل عواطفه من خالل اإلبداع العاطف

  ١٠.على ميتلكه البشراأل الذكاء هو  الروحي الذكاءو . النفسي

املشكالت وهو ذكاء ملواجهة  عند زوهار ومارسيل أنه ذكاء الذكاء الروحي 

ارشا سينرت وفقا مل ١١.يضع السلوك يف موقع أوسع ولتقييم عملنا وطريقتنا للحياة

اهللا الذي أصبحنا ب، وتأمني شجيع والفعالاألفكار امللهمة بالتالروحي هو فالذكاء 

 ١٢. مجيًعا جزًءا منه

قال توتو تسمارا إن الذكاء الروحي هو قدرة الشخص على استخدام ضمريه 

الذكاء  ١٣.تعاملقة اليت يضع ا نفسه يف الوحسنه وسيئته ومعناه األخالقي يف الطري

هذه هي املاس غري  .ريةالبش يةللروح ةهو هيئة غري ماديو ، خليل خفاريعند الروحي 

                                                           
10Akhamd Muhaimin Azzet, Mengembangkan Kecerdasan Spiritual Bagi Anak 

(Jogyakarta: Katahati, 2010), h. 30-31. 
11Danah Zohar, Ian Marshall, SQ: Memanfaatkan Kecerdasan Spiritual Dalam Berfikir 

Integralistik Dan Holistik Untuk Memaknai Kehidupan …., h. 3-4. 
12Abd. Wahab, Umiarso, Kepemimpinan Pendidikan Dan Kecerdasan Spiritual…., h. 49.. 
13Abd. Wahab, Umiarso, Kepemimpinan Pendidikan Dan Kecerdasan Spiritual …., h. 

50.. 
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جيب أن ندركها حىت تكون المعة بتصميم كبري واستخدامها للحصول على  املقطوع

  ١٤. اآلخرين اتالذكاء  منمثل شكلني السعادة األبدية

 وه الذكاء الروحي أن يقوله ، ESQ يف كتاب Ary Ginanjar Agustian وفًقا لـ

خالل  ، مننشاطالسلوك و الكل لعبادة لامعىن  التوييز والبحث يفالقدرة على 

   ١٥.الذي يعتمد إىل اهللا وحدهإىل إجتاه اإلنسان احلنيف  اخلطوات واألفكار الطبيعية

، ويعيشوا على أا دعوة وأعظم احلياة على أا أكربفرد الذكي هذه يرى ال

األهداف ، فاحلياة هي أداة أكثر من  معىن احلياةوالبحث يف للقيام بشيء فريد 

  .ئيةالنها

Ì ْنَسُن ِإَىل طََعاِمِه   َنا اْلَماَء َصبا ) ٢٤(فـَْليَـْنظُِر اْإلِ ُمث َشَقْقَنا ) ٢٥(أَنا َصَببـْ

َها َحبا ) ٢٦(اْألَْرَض َشقا  َنا ِفيـْ َوَزيـُْتونًا َو َخنًْال ) ٢۸(َوِعَنًبا َو َقْضًبا ) ٢٧(َفأَنـَْبتـْ

 16 )۳۱(ا َوأَب  ِكةً َوفَ  )۰۳(َوَحَدآئَِقغُْلًبا ) ۹٢(

ياة  حبجيعل الناس يعيشون  نفس اإلنسان يف واردهو الذكاء ال يالروحالذكاء 

 .كاملة
                                                           

14Abd. Wahab, Umiarso, Kepemimpinan Pendidikan Dan Kecerdasan Spiritual….h. 50. 
15Ary Ginanjar Agustian, Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi Dan Spiriual 

ESQ : Emotional Quotient Berdasarkan 6 Rukun Iman Dan 5 Rukun Islam...., h. 57. 
16Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahanya…., h. 585. 
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 الذكاء الروحي اتمؤشر  .٢

ال يستخدم عقله أنه  كالتكي روحيًا عند التعامل مع املشالشخص الذ 

 ؤشرات للذكاء الروحي وفًقا لم مثاينهناك . ، بل يربط املعىن روحياً وعاطفيته فحسب

Toto Tasmara :  

 رؤية يهلد  ) أ

ن احلياة اليت هم يعرفون بأأولئك الذين يتمتعون بالذكاء الروحي 

. ةكاملالاملسؤولية جيب تنفيذها حبس و يعيشوا ليست مصادفة ولكنها مقصودة 

، ولكن الشعور باملسؤولية جتاه ورتبة وموقف مهنةاحلياة ال تبحث فقط عن 

  .املستقبل

 اهللالشعور بوجود  ) ب

بوجود اهللا أينما  ون يشعر هم لئك الذين يتمتعون بالذكاء الروحي أو 

الذكاء  ينشأ املعتقدات الدينية، من بني أمور أخرى ،بيعتقدون  وهم. كانوا

  .حتت إشراف اهللا نفسه ذي يتطلب شعورًا عميًقا جًدا بأناألخالقي الروحي ال

  ذكر والدعاءتال) ج
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يدركون تعون بالذكاء الروحي أولئك الذين يتم، جزء من التذكردعاء ال

يف  عميقال  هناك شعور بالتفاؤلوبالدعاء، . معىن عميق ألنفسهم له دعاءأن ال

  .قلوبال

 له نوعية الصرب )د

الصرب يعين امتالك الشجاعة والقوة القوية لقبول األعباء أو االختبارات 

  .النتائج اليت مت زرعها لحصول علىالتوقعات لدون تغيري بأو التحديات 

  مليل إىل اخلرياتا) ه

ع األشخاص ا نو أ و منهاخلريات واحلقائق و مييلون إىل  الذي شخصال

  .املسؤولني

  التعاطف  له) و

الناس  به يشعر مبا يشعرو  على فهم اآلخرينشخص التعاطف هو قدرة ال

  .حىت يتمكنوا من التكيف مع اآلخرين اآلخرون

  العظيمة الروح ) ز

النسيان عن اخلطأ الذي  طلب العفو و الروح العظيمة هي الشجاعة يف

  .يفعله الناس اآلخرون

 اخلدمة واملساعدة )ح



٢٤ 
 

إم  . إن ثقافة اخلدمة واملساعدة جزء من الصورة الذاتية للمسلم

  .يدركون أن وجودهم ال ينفصل عن مسؤوليتهم جتاه البيئة

اخلصائص له    روحيالذكاء بالص شخفإن ال، مارشالزوهار و  أما عند

  ١٧.ةالتالي

  املواقف املرنة قدرة ) أ

 وال يريد  لتكيف مع املواقف والظروف املختلفةأسهل ااألشخاص املرنون 

  .إرادته وغالبا ما يضطر إىل االستسالم لآلخرينأن جيرب 

   مستوى الوعي الذايت) ب

هذا الشخص . نفسه يعرفوهو الوعي الذايت لشخص الذي كان له ا

، مبا يف املواقف والظروف املختلفة أسهل للسيطرة على أنفسه يفهو شخص 

  .ذلك التحكم يف العواطف

   على مواجهة املعاناة واالستفادة منهاالقدرة ) ج

وعلى . املعاناة بشكل جيدالقادرين على مواجهة الكثري من الناس يس ل

  .غضب وحىت اليأسيشعر بال، فإن الشخص عندما يواجه معاناة سوف عام وجه

   مع األمل أو اخلوف القدرة على التعامل )د
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قليل من ليس ، ا يف مواجهة هذا اخلوفخياف شخص م سوف أن

، وهو لديه ذكاء روحي يالذ شخصال. القلق املفرط أو املطوليشعر باألفراد 

  .صحيحبالاخلوف وإدارته  يقدر على تدبري

 ةاحلياة املستوحاة من الرؤية والقيم نوعية) ه

جيدة ألا مستوحاة من  تهحيا، إن ذكاء روحي هلكان الشخص الذي  

  .جتعل حياة الشخص مركزة ةوالقيم ية، وهذه الرؤ  ةالرؤية والقيم

 حتتاجها ال اليت اخلسائر مواجهة يف عدم الرغبة  )و

 إذا تسببت رتددي ، وهويداجلروحي الذكاء الب يتمتع الشخص الذي

نتيجة الذكاء هذا هو . غري حمتاجةها يف خسائر القرارات أو اخلطوات اليت يتخذ

  .يعتربه املرء بثروة الروح الروحي اجليد ألن

   األشياء املختلفة بني عالقةنظر الإىل امليل  )ز

شخص ما للتعامل مع النجاح طوة من قبل اخلقرار أو أجل أخذ المن 

 ، هذهاملتبادلة بني األشياء املختلفة العالقةاحلاجة إىل نظر هناك و ، واخلري

  .طريقة شاملة هي

 "كيف"أو " ملاذا"يل إىل السؤال امل) ح



٢٦ 
 

هذه . ساسيةاألجابة اإلللبحث عن هو " كيف"أو " ملاذا" عن سؤالال

در على فهم املشكلة قوهو ي، شخص ما لديه ذكاء روحي جيدالعالمة على أن 

  .جيًدا

        الذايتله احلر )  م

أن  على اختاذ القرارات دون درقا إنه  األعلى،روحي الذكاء بالالشخص 

 .تأثري من أي طرفال وجود بدون

 الذكاء الروحي تحسينكيفية  . ٣

، الذكاء الروحي تحسنيطوات لاخلكشف دانا زوهار وإيان مارشال عن سبع 

 ١٨:وهي على النحو التايل

 جيب على الشخص أن يدرك أين هو اآلن ) أ

ما هي  ، على سبيل املثال ما هو الوضع احلايل؟دراك أين هو اآلنإ

  ؟ خريننفسه لأل ل يعرض ه العواقب؟

ألن  .هذه اخلطوة هلا تأثري أن حيفر املرء الوعي الذايت للتفكري يف التجربة

، من آخرإىل يوم يعيشون من يوم  هم إال من الناس ال يفكرون أبًدا ، فالكثري
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روحي العايل يف الظروف يف كل يفكر الذكاء ال . نشاط إىل نشاط وما إىل ذلك

  .اء ، ويقيم نفسه ، والسلوك من وقت آلخر، ويفكر يف األشيشيء

 يشعر بقوة أنه يريد التغيري  ) ب

ونتائج  بعد التفكري يف الدفع للشعور بأن السلوك والعالقات واحلياة

وهذا يتطلب تفكريًا صادقًا ملا  . ، جيب أن تتغرييكون أحسنالعمل ميكن أن 

  .طاقةالتحمل من أجل التغيري يف شكل جيب أن ي

 يف ما هو مركز خاص به وما هو أعمق دافعهالتفكري  ) ج

ذه الطريقة الثالثة جيب على املرء أن يتعرف على نفسه واملوقع املركزي 

  .والدوافع العميقة

 العوائق والتغلب عليها كشف) د

هل  .جيب على املرء أن جيد العقبات وحماولة التغلب على تلك العقبات

جيب أن  و االنغماس يف الذات؟هو الغضب أو الذنب أو الكسل أو اجلهل أ

كيفية التخلص من عن  فهم الوتطوير  هالشخص على اكتشاف ما يعيقيقدر 

  .هذه العقبات

  

  



٢٨ 
 

 عديدة اامكانيات اإلاستكشاف ) ه

لية والروحية الستكشاف جيب على املرء أن يكرس اجلهود العق

العملية ، والسماح هلم باللعب يف اخليال ، والعثور على املتطلبات إمكانام

  .الالزمة وحتديد مدى مالءمة كل منها

 وضع قلبك على الطريق) و

جيب على املرء أن يضع قلبه على مسار يف احلياة والسعي حنو املركز 

  .خيطو على هذا الطريقهو بينما 

 بأن هناك العديد من املسارات يعرف) ز

ا بعد أن خيتار الشخص وخيطو يف املسار املختار ، جيب أن يظل مدركً 

خرى وجيب أن حيرتم األشخاص اآلخرين الذين األسارات املأنه ال تزال هناك 

 .يسريون على تلك املسارات

طرق الهناك أربع ف ،كما نقل عن الوهاب وأوميارسو  ،يسوكيدأما رأي 

 ١٩: على النحو التايلوهي ذكاء ، الليكون أكثر  الذكاء الروحي لصقل
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أنفسهم سيعانون من أزمة احلياة  عرفوناألشخاص الذين ال ي اعرف نفسك ، ألن )١

الذكاء  تحسنيهو الشرط األول ل االعرتاف بالنفسلذلك ، فإن  .أزمة روحية وأ

 .الروحي

أداء االستبطان الذايت ، أو ما يعرف باملصطلحات الدينية على أنه حماولة  )٢

ما إذا كنا قد ارتكبنا أخطاء أو غش أو نفاق جتاه  عن معرفةدف  للتوبة

 .ريناآلخ

لسعادة اتنشيط القلب بانتظام ، والذي يف سياق الدين هو تذكر اهللا ألنه أعلى  )٣

 .نعود إليهل

، مل نعد بشرًا جشعني للمادة .بعد تذكر اهللا ، سوف جند االنسجام وسالم احلياة )٤

سالم يف القلب والروح ، حىت بشكل الرتياح اللكننا نستطيع أن نشعر بأعلى ا

  .نشعر بالسعادة الروحيةنصل إىل توازن احلياة و 

 

 

 

 

  



٣٠ 
 

 العربيةاللغة تعلم نتائج  . ب

  العربيةاللغة تعلم تعريف نتائج . ١

وبعبارة أخرى ، فإن  ٢٠.التعلم هو عملية لتغيري السلوك بفضل اخلربة واملمارسة

أو  ، سواء فيما يتعلق باملعرفةتغيريات يف السلوكال  الغرض من هذا التعلم هو إحداث

  .مجيع جوانب الكائن احلي أو الشخص املواقف أواملهارات أو 

بعد إجراء  عليه املتعلمنتائج التعلم هو تغيري السلوك الذي حصل  تعريفإن 

وفًقا هليلجار ، فإن الشخص الذي تعلم شيًئا سيظهر يف أفعاله ، أي  ٢١.عملية التعلم

 ٢٢.أنه ميكنه القيام بشيء ال ميكن القيام به قبل العملية

م على نطاق واسع اليت تستخد العديدة من اللغاتإحدى بية اللغة العر 

اللغات األخرى ، هلا مميزات  بالنسبة اللغة العربية  و. الناس يف العامل للتواصل من قبل

إرادة  االلغة العربية والقرآن مه الكثري من القيمة األدبية ، إىل جانبعلى ألا حتتوي 

  ٢٣..ال ميكن فصلها
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٣١ 
 

ى الغاليني اللغة العربية بأا ألفاظ يعرب ا كل قوم عن يعّرف الشيخ املصطف

، وبدأت اللغة العربية هلا مكانة يف اللغة العربية كلغة العاملية يف هذا العامل ٢٤.أغراضهم

لذلك تطورت اللغة . عامل التعليم خاصة يف إندونيسيا الذي كان سكانه من املسلمني

اهلدف من تعليم اللغة العربية هو ليقدر . تالعربية من املدارس واملعاهد إىل الكليا

  .الطالب على إتقان الكفاءة اللغوية والكفاءة التواصلية والكفاءة الثقافية

م اللغة العربية هو عملية تعليمية دف إىل ي، فإن تعلوفقا لوزارة الدين

 ٢٥.لدى الطالب العربيةاملهارات شجيع وتوجيه وتطوير وتعزيز ت

اله ، تعد اللغة العربية واحدة من املواد النشطة واجلوهرية بناًء على الشرح أع

اليت ترتابط فيها التفاعالت بني املكونات املختلفة من أجل حتقيق أهداف تعلم اللغة 

 .العربية

أن نتائج التعلم هي قدرات أو  ةستنتج الباحثت، بيان السابقواستنادًا إىل ال

ا البحث يف هذو . ألنشطة التعليميةحصل عليها الطالب بعد تنفيذ االيت درجات 

نتيجة تعلم .  اءةالقر  مهارة يف اال املعريف من نتائج التعلم ةالباحث  سوف تالحظ
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اللغة العربية هو التغيري يف السلوك الذي حيصل عليه الطالب بعد املشاركة يف تعلم 

 .اللغة العربية 

 :، وهياالتالتعلم إىل ثالث جمبلوم ، ميكن تصنيف نتائج على أساس 

 اال املعريف )١

تكون واليت ت   اال املعريف فيما يتعلق بالسلوك املتعلق بنتائج التعلم الفكري

 :جوانب ، وهي  من ستة

 C-1 املعرفة ) أ

، عامليةالددة و احملشياء األ قدرة املرء على تذكر املعىن هي املعرفة يف هذا

  .إعدادات أوهياكل واستدعاء األساليب والعمليات ، أو استدعاء أمناط أو 

 C-2 التفاهم  ) ب

شيء، وهو شكل من أشكال الفهم الذي الجبوهر  التفاهميتعلق 

، وميكنه استخدام املواد أو األفكار اليت شخًصا إىل معرفة ما يتم توصيله عيدف

  .خرىاألواد امل دون احلاجة إىلبيتم توصيلها 

 C-3 التطبيق )ج

إلجراءات واألساليب والصيغ التطبيق هو القدرة على تطبيق األفكار وا

  .ختلفةاملواقف املوالنظريات واملبادئ يف 



٣٣ 
 

  التحليل) د

إىل ) احلدث ، الفهم(يُعّرف التحليل على أنه قاطع أو فصل االتصال 

أكثر وضوًحا وذات ) الفهم واملفاهيم(األفكار  توضح العناصر املكونة له ، حبيث

  .صلة نسبًيا

  التوليف)  ه

  .العناصر واألجزاء لتشكيل وحدة  نيهو اجلمع ب التوليف

 التقومي ) و

، ويهتم التقييم ةغرض معينألهو حتديد قيمة املواد واألساليب التقومي 

بتحديد قيمة املادة أو الطريقة لغرض كمي أو نوعي من خالل تلبية معايري 

  .معينة

 اال العاطفي )٢

هناك  .جتماعيةاال العاطفي فيما يتعلق باملواقف والتقدير واملشاعر اال

والرغبة يف االستجابة ، االستعداد للقبول ، : مخسة مستويات عاطفية ، وهي

  .، وتطبيق العمل واملثابرة أو الدقةواملعتقد

  

  



٣٤ 
 

 اال احلركي) ٣

وانب اجلهناك ستة  .يتعامل اال احلركي مع نتائج التعلم املتعلقة باملهارات

، ، واآللية ، واالستجابة املفتوحةلقيام بنشاطالتقدير ، واالستعداد ل: ، وهياحلركية

 ٢٦.واملهارات ، والتكيف ، واألصل

  قياس نتائج تعلم اللغة العربية. ٢

إىل  إىل أي مدى وصلت عملية التعلم ميو تقالجراء بإ وهيالتعلم  وملعرفة نتائج

ختبار الدرجات بعد إكمال االرقام أو األيف شكل  نتائج التعلم هذه . فاهدألا

معايري لتطوير املهارات يف عملية ستخدم نتائج التعلم كأن تكن مي . عنيامل

  :يف تعليم مهارة القراءة ؤشرات املفيما يلي  .التعلم

  .صحيحال املخرج  ة معراءنصوص القال  على قراءةالطالب   قدرة) ١

  اءةنصوص القر العلى ترمجة الطالب   قدرة) ٢

 اءة بقراءةالقر  وصنصال ل حمتويإلجابة على األسئلة حو قدرة الطالب ل) ٣

  .ةصحيح
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 آسا العربية ح با  العوامل المؤثرة مخرجات التعلم. ٣

تتأثر نتائج التعلم اليت حيصل عليها الطالب بعاملني رئيسيني مها العوامل 

 .الداخلية والعوامل اخلارجية

 العوامل الداخلية )١

وتؤثر على نتائج الطالب نفس عوامل تنشأ من داخل الالعوامل الداخلية هي 

  :التعلم ، مثل

سوف تتعطل عملية تعلم  .أي أن صحة املرء تؤثر على التعلم ،الصحة ) أ

 .الشخص إذا كانت صحته مضطربة 

كانت للرغبة تأثري  . ، وهي نزعة مستمرة لالنتباه وتذكر بعض األنشطةرغبةال  ) ب

ئمة غري مال دروسةا كانت املواد التعليمية املعلى التعلم ، ألنه إذكبري 

 . جاذبيةليس له  ب جيًدا ، ألن، فلن يتعلم الطالالطالب برغبات

  .فعل شيء مايالطالب ل نفس الدافع ، وهو دافع يف) ج

، تعلم الطالب ةيف عمليمل واالعمن أهم هو و  الذكاء ، أو يشار إليه بالذكاء) د

 .تحقيق النجاحلفرصة ال، زادت لذكاء الفرديفكلما زاد ا

هارات امل، لن تتحقق هذه القدرة إال يف لقدرة على التعلمأي ا ملوهبة ،ا) ه

  .قيقية وفقا للتعلم واملمارسةاحل



٣٦ 
 

 العوامل اخلارجية) ٢

واليت تؤثر  البامل اليت تنشأ من خارج نفس الطالعوامل اخلارجية هي العو 

  :، مثل تعلمالعلى نتائج 

قات بني أفراد العوامل األسرية ، مبا يف ذلك طريقة تثقيف الوالدين ، والعال ) أ

األسرة ، وبيئة األسرة ، والوضع االقتصادي لألسرة ، وفهم الوالدين واخللفية 

 الثقافية

، والعالقات مبا يف ذلك طرق التدريس، واملناهج الدراسية  درسية ،العوامل امل  ) ب

، واالنضباط  اآلخرين بني املعلم والطالب ، والعالقات بني الطالب والطالب

 .التعلم ، ووقت املدرسةاملدرسي ، وأدوات 

، وأشكال الطالب يف اتمع، واملنتسبني عوامل اتمع ، مبا يف ذلك أنشطة) ج

  ٢٧.احلياة اتمعية
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٣٧ 
 

 العربيةاللغة تعلم نتائج قة بين الذكاء الروحي و العال. ج

واحد (سلسلة مع بعضها البعض  ، وهيوفقا للقاموس اإلندونيسيالعالقة إن 

هي نشاط معني بينما العالقة عند جايا كيسوما و  ٢٨.القات ذات الصلة، الع) إىل آخر

 .ينتج عنه أنشطة أخرى

، فإن العالقة هي شيء حيدث عندما يؤثر شخصان أو التعريف السابقبناًء على 

للذكاء الروحي كان ،  ا البحثيف هذ و. أشياء أو ظروف ويعتمدان على بعضهما البعض

هو الذكاء الروحي  ،زوهار وإيان مارشال كما يرى  لم تأثري أو عالقة مع نتائج التع

مطلوب ألداء الذكاء الفكري والذكاء العاطفي بشكل الذكاء األعلى ألنه أساس 

 ٢٩.فعال

معىن توفري القدرة على   ذكاء الروحي هوالأن  Ary Ginanjar Agustian عند

الذكاء الفكري  بنيالتآزر   روحاين لألفكار والسلوكيات واألنشطة وكذلك القدرة علىال

  ٣٠.شكل شاملوالذكاء العاطفي ب
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باإلضافة إىل ذلك، وبوجود الذكاء الروحي يستطيع الطالب أن يشجع أنفسهم 

، ييعين أنه كلما زاد الذكاء الروح وهذا. الكتشاف الفوائد من الدروس اليت قدمها املعلم

  .عاليةال متعلاللطالب للحصول على نتائج ازادت فرصة ف

  

 راسات السابقةدال . د

تعلم نتائج الذكاء الروحي على تأثري  " ا احلسناوايت بعنوانأجر اليت دراسة اليف  .١

بناء   ".٢٠١٤الغربية للعام الدراسي  جباكرتاالثانوية الطالب يف مدرسة املودة 

مدرسة املودة  لطالبعلى أن الذكاء الروحي ، ظهرت على نتائج البحث

 استبيان على اإلجابة رجةلدمتوسط  يجةن نتذلك ميعرف . الثانوية هو جيد

 الدرجات تصنيفال جدول يف الواردة ١٩٠.١ بلغت إىل اليت الروحي الذكاء

يف مدرسة املودة على نتائج جيدة الطالب حصلت إجنازات   .٢٠٠-١٦٠ بني

م الطالب اليت تعل لنتائجمتوسط  نتيجة من حسابويعرف الباحث . الثانوية 

 Y واملتغري ) الذكاء الروحي ( X اًء على العالقة بني املتغريبنو  .٧٥بلغت إىل 

وفًقا .  Y واملتغري x على املتغري وهامة ةإجيابي عالقة، هناك )التعلمإجناز (

قع يف تبني املتغريين  عالقة، من املعروف أن ال "r" للجدول الذي يفسر قيمة

 .جًدامما يعين مصّنف على أنه قوي  ١.٠٠إىل  ٠.٠٩النطاق بني 



٣٩ 
 

م اللغة العربية على يتأثري تعل"ا عزيت ووندي أكربيان بعنوان أجر  اليت دراسةاليف  .٢

الروحي لطالب الصف احلادي عشر يف املدرسة الثانوية اإلسالمية  الذكاء 

ع نتائج الدراسة هناك تأثري م.  ٢٠١٦/٢٠١٧لومبوك الوسطى للعام الدراسي 

).  املتغري التابع(الروحي  على الذكاء) املستقل املتغري(بني تعلم اللغة العربية هام 

 r أكرب مع جدول ٠.٤٩٨ويتضح ذلك من نتائج حساب االرتباط مبقدار 

له تأثري م اللغة العربية يبينما تعل .٠.٣٦١وهو  ٣٠=  n ٪ مع٥ملستوى اخلطأ 

تتأثر بالعوامل  ٧٦%وأما الباقي منها  ٢٤%على الذكاء الروحي بنتيجة 

 .األخرى

يقع التشابه وهو يف  ،البحث له تشابه واختالف بالبحوث السابقة هذا

ستوى والفصول املبحوثة أو موأما اإلختالف يقع يف موضوع البحث، . حبث العالقة

الذكاء ( X  املتغري املستقلالبحث الذي أجرا حسنوايت يقع التشابه يف. املدارس

  . ث ومستوى املدارس املبحوثةووقت البح Y املتغري التابعواالختالف يف  )الروحي

يقع التشابه يف البحث عن الذكاء  ووندي أكربيان عزيتالبحث الذي أجرا 

يف البحث . واملتغري التابع املتغري املستقل الروحي ونتائج تعلم الغة العربية واالختالف يف

هو  (Y) لتابعلم اللغة العربية واملتغري ايهو تع املتغري املستقل، أن  ووندي أكربيان عزيت



٤٠ 
 

، فإن املتغري كاء الروحيهو الذ  (X) بحث املتغري املستقلهذا ال الذكاء الروحي ، بينما يف

  .تعلم اللغة العربية ائجهو نت (Y) التابع

  

 ير طار الفكاإل. ه

إن . ، وهو أساس احلجةلإلجابة عن أسئلة البحث ريطار الفكاإليستخدم 

كيفية ارتباط النظريات بعوامل خمتلفة ن  عفاهيمي املنموذج الهو  ريطار الفكاإل

تغيريات هي ال نةئمطومنتائج التعلم عند يوسف   ٣١.حتديدها على أا مشكالت مهمةو 

نتائج التعلم يف هذه . يف السلوك الذي حصل عليه الطالب بعد إجراء عملية التعلم

ن الواجبات من نتائج االختبار القبلي ونتائج االختبار النهائي وم درجات إماالشكل 

  .اليومية

داخلية العوامل ال م، مهاتعلالنتائج  حتقيق علىب لطالاتؤثر  اليت عواملال ومن

ب ،كالصحة اجلسدية لطالاهي العوامل من نفس  داخليةالعوامل ال .ارجيةاخلعوامل الو 

أما العوامل اخلارجية فهي العوامل من خارج . الذكاء واملوقف واملوهب والدافعوالروحية و 

  .حالة البيئة املنزلية واملدرسة واتمع وكل ما يتعلق بكل هذه البيئاتكب  لطالاس نف
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لتوظيف الذكاء األعلى ا لدانا زوهار وإيان مارشال هو الذكاء الروحي وفقً  إن

باإلضافة إىل ذلك، وبوجود الذكاء . لفكري والذكاء العاطفي بشكل فعالالذكاء ا

سهم الكتشاف الفوائد من الدروس اليت قدمها يستطيع الطالب أن يشجع أنفالروحي 

لطالب للحصول على ازادت فرصة ف،  ييعين أنه كلما زاد الذكاء الروح وهذا. املعلم

 يف العربية اللغة تعلمالقة بني الذكاء الروحي ونتائج العظهرت  .عاليةال متعلالنتائج 

  : الصورة التالية

 

 

 اإلطار الفكري. ١الصورة 

  :البيان 

  X   = الذكاء الروحي(املتغري املستقل(  

  Y  = العربية اللغة تعلمنتائج (املتغري التابع( 

 

 

  

العربية اللغة تعلمنتائج   

 (Y) 

  الذكاء الروحي
 (X) 



٤٢ 
 

  فرضية البحث. و

  :فرضية هذا البحث هي   ٣٢.مشكلة البحث حنو الفرضية هي إجابة مؤقتة

 :    Ha وجود العالقة اهلامة بني الذكاء الروحي ونتائج تعلم اللغة العربية لدى طلبة

 .شهاب املتوسطة اإلسالمية باندار المبونجمبدرسة ال

:    H0 العالقة اهلامة بني الذكاء الروحي ونتائج تعلم اللغة العربية لدى طلبة مبدرسة  �دم

 .الشهاب املتوسطة اإلسالمية باندار المبونج

 

  

 

 

                                                           
32Cholid Narbuko and Abu Achmadi, Metodologi Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 

2015), h. 28-29. 



 المراجع

 

Agustian, Ary Ginanjar, Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi Dan 

Spiriual ESQ : Emotional Quotient Berdasarkan 6 Rukun Iman Dan 5 Rukun 

Islam (Jakarta: Arga, 2001). 

Agustinalia, Irma, Mengenal Kecerdasan Manusia (Sukoharjo: CV Graha Printama 

Selaras, 2018). 

Al-Khuli, Muhammad Ali, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab (Yogyakarta: Basan 

Publishing, 2010). 

Aridhona, Julia, ‘Hubungan Antara Kecerdasan Spiritual Dan Kematangan Emosi 

Dengan Penyesuaian Diri Remaja’, Jurnal Psikologi Ilmiah, 9 (2017), 224–33. 

Azzet, Akhamd Muhaimin, Mengembangkan Kecerdasan Spiritual Bagi Anak 

(Jogyakarta: Katahati, 2010). 

Daud, Firdaus, ‘Pengaruh Kecerandasan Emisional (EQ) Dan Motivasi Belajar 

Terhadap Hasil Belajar Biologi Siswa SMA 3 Negreri Kota Palopo’, Jurnal 

Pendidikan Dan Pembelajaran, 19 (2012), 1–13. 

Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahanya (Bandung: Diponegoro, 

2005). 

Hidayat, Nandang Sarip, ‘Problematika Pembelajaran Bahasa Arab’, Jurnal Pemkiran 

Islam, 37 (2012), 82–89. 

Irfianti, Syofnida, ‘Implementasi Metode Bermain Dalam Meningkatkan Hasil 

Belajar IPS Di Madrasah Ibtidaiyah’, Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran 

Dasar, 2 (2015), 150–69. 

Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008). 

Labibi, Ahmad Masyhud, Hubungan Antara Kecerdasan Spiritual Dengan Prestasi 

Belajar Siswa Kelas VIII MTs. Ma’arif Assa’adah I Bungah Gersik, 2012. 

Ma’shum, Ali, and Zainal Abidin Munawwir, Kamus Al-Munawwir (Surabaya: 

Pustaka Progressif, 1997). 

Margono, S., Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2013). 

Marshall, Danah Zohar dan Ian, SQ: Memanfaatkan Kecerdasan Spiritual Dalam 



Berfikir Integralistik Dan Holistik Untuk Memaknai Kehidupan (Bandung: 

Mizan Pustaka, 2001). 

Nadip, Dinar Tiara, and Gatot Isnani, ‘Pengaruh Minat Dan Motivasi Terhadap Hasil 

Belajar Pada Mata Pelajaran Administrasi Perkantoran’, Jurnal Pendidikan Dan 

Bisnis Manajemen, 1 (2015) 

Narbuko, Cholid, and Abu Achmadi, Metodologi Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 

2015). 

Priyato, Duwi, Panduan Praktis Olah Data Menggunakan SPSS (Yogyakarta: 

Penerbit Andi, 2017). 

Rosyidi, Abdul Wahab, Media Pembelajaran Bahasa Arab (Malang: UIN Malang 

Press, 2009). 

Singarimbun, Masri, and Sofian Effendi, Metode Penelitian Survai (Jakarta: USAID, 

1989). 

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan 

R&D (Bandung: Alfabeta, 2017). 

Thaib, Eva Nauli, ‘Hubungan Antara Prestasi Belajar Dengan Kecerdasan 

Emosional’, Jurnal Ilmiah Didaktika, XIII (2013), 1–16. 

Wahab, Abd., and Umiarso, Kepemimpinan Pendidikan Dan Kecerdasan Spiritual 

(Jogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014). 

Wulan, Ratna, Mengasah Kecerdasan Pada Anak (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2011). 

Yusuf, M T, and Mutmainnah Amin, ‘Pengaruh Mind Map Dan Gaya Belajar 

Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa’, Jurnal Keguruan Dan Ilmu 

Tarbiyah, 1 (2016), 85–92. 

 

 


	Cover Luar.pdf (p.1)
	Cover Dalam.pdf (p.2)
	Abstrak.pdf (p.3)
	persetujuan neli.pdf (p.4)
	pengesahan neli.pdf (p.5)
	Microsoft Word - Abstrak-1.pdf (p.6-12)
	Daftar Isi.pdf (p.13-19)
	daftar  lampiran.pdf (p.20)
	Microsoft Word - BAB I Arab.pdf (p.21-37)
	Microsoft Word - BAB II Arab.pdf (p.38-62)
	Microsoft Word - BAB III Arab.pdf (p.63-77)
	Microsoft Word - BAB IV Arab.pdf (p.78-94)
	Microsoft Word - BAB V Arab.pdf (p.95-96)
	Daftar Pustaka.pdf (p.97-98)

