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 ملخص
 تأثير رغبة فى تعلم اللغة العربية على مهارة الكتابة الصف السابع 

من مدرسة نور الهداية المتوسطة الحكومية سيماكا تانجاموس للعام الدراسى 
6102/6102 

:إعداد  

  ميكا هانداياني 

تأثير مهارة الكتابة,و  لىعربية , ليعرف عهدف هده البحث هو  ليعرف رغبة التعلم اللغة الف
من مدرسة نور اهلداية املتوسطة  رغبة ىف تعلم اللغة العربية على مهارة الكتابة الصف السابع

 6107 /6106احلكومية سيماكا تاجناموس للعام الدراسى 
تعلم اللغة العربية , على مهارة رغبة هو " يوجد تأثري اإلجيايب بني  حثةاالباليت يقرتحها  الفرضيةو 

اهلداية سيماكا تاجناموس للعام  الصف السابع من املدرسة املتوسطة احلكومية نور التالميذالكتابة لدى 
حبث هو البحث امليداين ومجع البيانات باستخدام االستبيانات الك وذ .6106/6107الدراسى 

 product " البيانات املستخدمة تقنية حتليل اإلنتاج حلظة لتحليل.قائواملقابالت واملالحظات والتوث

moment" . 
إذا متت استشارهتا  , r hitung =  1,566   بنتيجة من نتائج حتليل البيانات، اليت مت احلصول عليهاأما

على  r tabel = 1,306 بنتيجة  مت احلصول عليها" r " product moment اإلنتاج حلظة على جدول القيمة
 الباحثةمث فرضية  ,r hitung > r tabel مبعىن 5% على مستوى مغزىr table =   1,413 و  5%مستوى مغزى 

 .مقبولةيقرتحون البيانات 

 HOالك وذ dk 83 و t tabel   = 0044 أكرب منt hitung  =  4,715فمن حساب احلصول عليها 

على  هناك عالقة كبرية، التالميدكتابة ال على مهارةتعلم اللغة العربية  رغبةبني  أنمقبول. وهذا  Ha غري مقبول و
 .  5%مستوى مغزى 

يف تعلم اللغة العربية ميكن أن تؤثر على  يرغبمن نتائج البحث اليت مت احلصول عليها البيانات اليت 
بتعلم اللغة العربية لدى  رغبةلدى التالميد من خالل زيادة و سعي لرتقية مهارة الكتابة  ،التالميدكتابة ال املهارة

 .بشكل مستمر التالميد
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 إهداء

 إىل : ع العلمىإن احلمد هلل والشكر على نعم اهلل. أقّدم يذا البحث
هلمددب لبلل ددد لعددد   ددد اهلل تددبحبنى ويعددبىل علددى   ددع الددّدع ات  الددذان والددد ّ  .1

املقّدمدديف ل ل بهلمددب جناددد هددبتك متمددب يكلمددف ومتمددب قلددف  لدد  او  تمددب عشددر 
تّقتمب، والدان لّذال م  وقتتمب واتدمهب علدى تادبب حاتتتمدب تدّص أىلدد إىل 

لل ددد أا العزيددز هنبيدديف أمددر ، أتددلك اهلل لكمددب الّادديميف والعب  دديف يددب والدددّ  أيددي ا
 .م تت يفوأّمك العزيزة  تايب

على حمبتتم ل إحشبد  ط ك أيدبمك ن  دب تدنويهداو و و إخ اين وأخ ايت احملب لني  .2
 إي بنت هب,ي حيب و اوك يداييف.

 اد  و اديت احلبج م حين و تا بيف .3

 اىلدقبئ مبحيب إميلدالين, م ال د ن ف ا  ك  .4

 احلك م يف النب نجادي  ايهتبن اجنتيم يف ابمعيت ح  .5

 



 ح
 

 ترجمة الباحثة

. 2991 ةةة ا  د سةةة برمةةة   21. ولةةة ت ماليةةةا    ميكةةةا دايةةة ا يإن الباحثةةةا ما ةةة  
 .مسيييا والسي ة  حسيبفهي م ت السي  

 كربوي   1   ا اإلمي اييا احلكوميا يف ماحلكوميا     ا ابامي ايياتب أ د ا يها مب 
بايبةةةوي  و   ةةةوكا  ا 2امل   ةةةا ، مث ا ةةةي دت د ا ةةةيها يف 1227ومتةةةت د ا ةةةيها فيهةةةا  ةةة ا 

بايبةةوي    ةةي   ا 2م   ةةا اللاليةةا احلكوميةةا  مث ا ةةي دت د ا ةةيها يف 1222متةةت د ا ةةيها 
 اجل وميا متت د ا يها.

املةا  اد ة  ي   س لقسة  اللةةا اللدميةا جكليا الرتميا والمويف الس ا اليحقت الباحثا   
 وي .حلكومّيا بايباييان اإل المّيا ا

  
 

 



 ط

 تقدير كلمة شكر و

الحلمم ولقةمم  اقبمم ابسمما ا محممالر محمماحلما  واممكال محنمم ا فمم   مما ا مم
 مح صمم وا   لبكل مموقن ممرمحفب حل مم فامم  محبحمم  محباك تممولت  م،ممو تمم بممهك  بمم ىمم  ل

ل محصممممال ل محسممممالا فمممم ىمممم   محاممممص    مممم   ل فمممم  محممممولصممممحبوهن يمممم ك  بمممم ىمممم    نممممال  
 ألخم   لمرتب هابإحلس نا ي ا حملنا 

 ممممممر مح امممممم ول مح امممممم امح،فمممممم    ف ممممممم  هب مممممممك فامممممم  محيفك  بمممممم ىمممممم  محبحمممممم ل
مح حسمماومرة  ئول ق ف  ق محكي محب حل    البكمر ك س ب محا،كل قةرت حل   محك  ا 

يف  س ،بل 

 لجزيممملهممم اى  ممم ئح حلرت مهممم ،مممّكا محب حل ممم   فاممم بحممم  مح مح ل ممم ّبّمممهك  بممم ىممم 
 :ا  ل ظماحتّم ه
 امممممككفممممم  محرتبممممم ,   جسمممم ر , أل مممم    ضمممممف  أل مممم  ر محممممكك    ومممم ّ خممممر  1

   ج ق بل مح ك يسجب م    ديرا   ن إل المم  و  مم 
 ضمممف   أل مم  ر  محممكك    ايامحمامم     جسمم ر  ل أل مم  ر ملمممتى ايمم     جسمم ر   2

ا  نيكائمس ل  اتر مح،سا محفغ  مح ابم يفكفم  محرتبم ل مح ك يسجب م    ديرا
   ج  ب إل المم  و  مم ق

   سمممممفا ن مللة هتاممممم إلهممممما  ه صممممم  ماهاممممم  محب حل ممممم لا ه صممممم ملخممممم   3
  فممممممم قاهممممممما  ها  محببحممممممم  مح فاممممممم    فصممممممم نبمممممممّ قجهمممممممك  قبممممممم اىممممممم  

ه ا  محمم ا بم  ا ااام   مح ص وا غ ي م با لمس  كهتا قن رمحفب حل 



 ي

 لممك مم د  ضممف  محنمممس أل م  ر محكك     محب حل مممنمايفل ف مهام لألىفهام يمم 
    جسم ررل وام ن محمكك   نمس   جس ركاناف أللو ل ضمف  محمل ال ي

 كاناف مح  ين 
 فم   ج بمر   م ن إل مالمّم  و  ممّم قك ّ   حمل ضايرل حمل ضا  جب م    دي  4

 د    ه  مه  مجمع إل ه د  ل مح  جمه  محفب حل  ط  و
  2113زمالئت أل ز ءطفب ةسا محفغ  مح ابم ب فم  محرتبم ل مح ك يس احلف   5
مجمع   ظف ل   ظف  يفكفم  محرتبم ل مح ك يسجب م    ديرايا م ن إل مالمم   6

  و  مم ق ب  ج 
 محسممممالم ل مح   ممممم ل زةمممم حلممممالقطّمبمممم مب  كمممم ل  مممم  مح مممما سممممهللو ا محب حل ممممتلملخممممر 

 م ني إلجا ئتخ صم لة  ءىم   مم ل سم ملنبح  مح ى  فمك محب حل يملمج    س ملن
 مكخال  اي خلز ئر مح ف ا محّفغ ي 

2117  ج باك  ق ب
 محب حل   
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 الباب األول

 المقدمة

 الموضوعتوضيح .أ
الكاتبة لسهولة العلمي. البحث يف للمسائل أساسية صورة ىو ادلوضوع
 علىالفهموحتديدىذاالبحثفبينتالكاتبةاالصطالحاتادلوجودةيفادلوضوع

التأثَت .ٔ
ادلو القوة ىو التأثَت اإلندونيسية، للغة الكبَت القاموس رغبة الطلبة تأثير  يف

من مدرسة نور الهداية فى التعلم اللغة العربيةعلى مهارة الكتابة الصف السابع 
 6102/6102المتوسطة سيماكا تانجاموس للعام الدراسى 

 

جودةأوالظاىرةمناألشياء)اإلنسانأواجلماد(اليتتكونهباطبيعًةوثقًةيف
ٔالنفسأوأفعاالًلإلنسان.

 رغبة .ٕ
.كمإمنتفضيلويشعرالتعلقشيءأونشاطتامباالأحدأمررغبةىوشعور
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 التعلم .ٖ
 موقفالتعلم لتغيَت واعية اجلماعات أو األفراد عملية ىو يعرفونالذي ال

 كل بعملية .حياتودلعرفة الذي النشاط ىو والتعلم التعليم عملية أن حُت يف
الطالبعلىالتعلموادلعلمُتللتدريسيفسياقالتفاعلالتفاعليةوالتعليميةبُت

 والتالميذ,ادلعلمُت حىت التالميذتغيَتيوجد نفس يفيف التغَتات من كال الذايت
ٗ.والفهموادلهارةأوادلواقفمعرفةمستوى

 اللغةالعربية .ٗ
دّوّنا اليت وادلرادفاُت ادلصطلحاُت أّّنا على لغًة العربية اللغُة تُعرُف العربية اللغة

على وادلنتشرة السامية العامل لغاِت إحدى فهي اصطالحًا أّما ادلعاجم. يف العلماُء
 ىناك إّن حيث العامل، حول واسٍع ويًتكزونٕٕٗنطاق متحّدثيها، من نسمة مليون

كلكبَتيفالوطنالعريب،وبعضادلناطقاجملاورة،مثل:تركيا،واألحواز،والسنغال،بش
٘.ىممنادلناطقوجنوبالسودان،وغَتوإيران،وإثيوبيا،وتشاد،

 مهارةالكتابة .٘
قالآسيبىَتماوانأنمهارةالكتابةىيالقدرةعلىوصفأوتعبَتمايفالذىن

ٙلفاظإ ىوجوادلركبوىواإلنشاء.منوجوالبسيطككتابةبضعةاأل
ٙ.  ادلتوسطةادلدرسة سيماكا اذلداية نور الكلمةتاصلاموساحلكومية من ىي مدرسة ,

للتدريس مكان ىي مدرسة التعلم, ىو ٚدرس ادلدرسة اذلدايةادلتوسطة. نور احلكومية
                                                           

4
Oemar Hamalik, Proses BelajarMengajar(Bandung: BumiAksara, 2001) , h. 49 

5
ٕٚٔٓموضوع.كوم©مجيعاحلقوقزلفوظة   

6
 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2011), h. 151.  
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 تاصلاموسسيماكا عن مبعٌت ادلوضوع ىادا من و البحث. للعملية الباحثة تأثَتمكان
العربية اللغة يف رغبة الكتابة مهارة الطلبةعلى من السابع الصف اذلدايةمدرسة نور

 .تاصلاموساحلكوميةسيماكاادلتوسطة
 ب. أسباب إختيار الموضوع

اادلوضوع:ذومنأسباباختيارالباحثةىا 
ٔ.  ليعرف الكتابة ادلهارة على العربية اللغة التدريس يف رغبة بُت منالعالقة

 احلكوميةنوراذلدايةادلتوسطةادلدرسة
 ألنادلدرسمسؤوليفعمليةالتعلموالتعليم. .ٕ
على .ٖ قادرة تكون أن غلب ولكن الدرس مواد بتقدمي  ليس ادلدرس ألن

 .حتسُتوحتسُتعمليةالتدريسوالتعلم
الكتابة .ٗ مهارات نتائج لكن سلتلفة، بطرق العربية اللغة مدرس قام لقد

 حبيثاليزالمنخفضا.للمدرسُتليستمتابعة
 

خلفية البحثت.
للعلم. وفقا لتعلم، لقيادة ىو اإلسالمي التعليم أبعاد أبرز من ٛإحدى

تقدير إعطاء وكدالك العلم، واستكشاف للتعلم، شعبو توجيو إ ى باإلضافة اإلسالم
من كثَت أنفسهم. وتطوير والدراسة دائما يتعلمون الذين لألشخاص جدا متميز

                                                                                                                                                                      
7
 DEPAG RI, Ensiklopedi  Islam,Jakarta, 1::3, hlm.663-664 

8
 Umi Machmudah dan Abdul Wahab Rosyidi, Active leaming dalam pembelajaran Bahasa 

Arab (Malang: UIN-Malang, 2009), hlm. 1. 
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 : تعا ى اهلل قال اعليتو. و التعلم عن السنة و الكرمي القرأن يف َواَِذاِقْيَلالنص
اللَُّوالَِّذْيناََمنُ ْواِمْنُكْمَوالَِّذْيَناُْوتُوااْلِعْلَمَدَرَجتٍاَنُشُزْوافَاْنُشُزْوايَ ْرَفعِ

{ٔٔ}اجملادلة
Artinya : niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 

antaramu dan orang- orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. (Qs 

Al- Mujadillah,11).
:
 

. َلاهللَُلُوبِِوَطرِيْ ًقاِإ َىاجلَْنَّ  َمْنَسَلَكَطرِيْ ًقايَ ْلَتِمُسِفْيِوِعْلًما،َسهَّ
Artinya: Barang siapa berjalan untuk menuntut suatu ilmu (belajar), 

niscaya Allah SWT akan memusdahkan jalan baginya  menuju surga.
10

 

يَ ْرِجَع.طََلِباْلِعْلِمفَ ُهَويِفَسِبْيِلالّلوَِمْنَخرََجيِف َحىتَّ  
Artinya: Barang siapa keluar (pergi) untuk mencari ilmu maka ia berada 

di jalan Allah sehingga kembali.
11

 

الشريف واحلديث القرآنالكرمي قدم دائماوىكذا للناسلتعلم والتشجيع   التحفيز
فمنالطلبالعلمعسىاهللمعنا.فريضةعلىكلادلسلمُت. العلم طلب

التعلم يف الشخص على تؤثر اليت العوامل من واحدة ىي الكبَت .الرغبة االىتمام
اطلفاض إ ى يؤدي سوف التعلم يف رغبة أقل فإن وإال عايل. إصلاز حتقيق إ ى مييل بالتعلم

ٕٔاإلصلاز.
 لشخص مهم أساس ىي جيدة.رغبة بأنشطة منللقيام النفسي اجلانب كما

ادلرء, سلوك على تؤثر أن إال ميكن ال علىالرغبة الناس تشجيع أيضا ميكن ولكن
                                                           

:
 Al-Quran dan Terjemahannya, (Semarang: PT Kumudasmoro Grafindo, 1::4), hlm. :10-:11. 

10
Dikeluarkan oleh Muslim dalam shahihnya,  Hadits no. 8029, Ibnu Majah dalam sunannya, 

hadits no. 230, dan dikeluarkan pula melalui jalur periwayatan yang lain tanpa lafadz “bihi” oleh 

Tirmidzi dalam sunannya, hadits no. 2959, Abu Isa berkata hadits ini hasan. 
11

 Dikeluarkan oleh Tirmidzi, dalam sunannya, hadits no. 2895. Hadits ini hadits hasan gharib. 

12  M. Dalyono, pisikologi pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 56-58. 
12
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والشعور التفضيل من شعور ىو  سيالميطو قال األمور.كما وإصلاز بو القيام يف االستمرار
 مبعٌت رغبة البعض, أمر كما بنشاط، التعلق نمن بُت عالقة خارجقبول من وشيء فسو

ٖٔالذات،أقوىأوأقربالعالقة،كلمازادتالفائدة.
مع ومشبعة بسرعة بادللل تشعر لن النشاط أو النشاط يف يرغبون الذين الناس

النشاط, أو مثلالنشاط التدخل وخارج داخل من سواء االضطرابات، من الرغم على
والتعلمتبطاالىتماماتارتباطاوثيقابالتعلم،تررغبةالتعبواالضطرابمنالبيئةوىلمجرا.

 ادلشبعة. يشعر التعلم،ألنومعدوناىتمام تنفيذ مرتبطةيف كانت جداإذا كبَت دورالرغبة
فعالة. تكون سوف التعلم عملية مصلحة كان التدريسالتالميذإذا بأنشطة مهتمُت

والتعلم،فمنادلؤكدتقريبايفسياقالتدريسوالتعلمسوفتعملبشكلجيدونتائجالتعلم
 .الكاألمثلذىيك

الكتابة,  مهارة ىو اىدافو التعلم منيف جوانب أربعة من واحدة ىي الكتابة
 قوشينا قالت اللغوية،كما استخدادلهارات على القدرة ىي ادلكتوبةالكتابة اللغة أظلاط ام

 رسالة أو فكرة عن لوصفٗٔللكشف عملية أّنا على الكتابة يعرف تاريكان قال عما .
كالالرأيُتيشَتانبالتساوي.لغةحبيثميكنللرسائلاليتينقلهاادلؤلفأنيفهمهاالقارئ

 عملية أّنا على الكتابة تركزإ ى قواعد على بناء الكالم أو األصوات كلإ ى تعٍت معينة

                                                           
13

 Slameto. Belajar dan factor-faktor yang mempengaruhinya, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 

cet.3, ham. 190. 

 
14

 Abd. Wahab Rosyidi, Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa Arab, ( UIN- Maliki Press,2012, 

hlm :8.  
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رمزية,األفكار لغة رموز طريق عن تسليمها ادلؤلفُت يف توجد اليت اليتواألفكار الرموز بدء
الكتابةترتبطارتباطاوثيقابنشاطالتفكَت.ميكنللقراءفهممايتصلبوالكاتب.

احلاوياتاليتىيأيضانتيجةالتفكَتادلتعلقةباستخداميفشكلوسوىالكتابةىي
 العقل،مكتوب عن يعرب أن للمرء ميكن الكتابة الكتابةومبهارة مهارات جوانب من بدءا

.٘ٔوإتقانىجاءكلمنادلهاراتميكنأنتلداألفكاروادلشاعريفالكتابة
الذايتيفالكتابةالناسالذييفدراسةمهاراتالكتابةىيملموسةويفالكشف

 واإلدارة للتحضَت الفرص من ادلزيد لديو اللغة عنو,يستخدم التعبَت تريد ما حيث أومن
 عنو التعبَت وتنظيمهاكيفية بعناية اختيارىا ميكن عنها الكشف إ ى حتتاج اليت الرسائل

منهجية، مناسببطريقة بشكل فهمها يسهل خطيا عنها التعبَت أجل وجودٙٔمن عدم
.مرافقالدراسةادلنزلية,الكتباللغةالعربيةذاتالصلةأقلاىتمامامنالطالب

العربية اللغة دروس ػلضرون الذين الطالب من األقل على من ذلك رؤية ,وميكن
 النطق. مبجردة اال ادلدرس أنان حُت يف األسئلة عن أمثلة بإعطاء ادلادة ادلعلم يعرض

اجلل ادلتعلمُت والكتابة االستماع بدقة منوس الكتابة مهارات وتوفَت ادلعلمُت أظلاط وتقليد
بعدم وحدىا النتيجة إ ىحتديد ادلدرس مناجتاه إ ىذلك وينظر منخفضة, تزال ادلدرسال

.فهمأعليةعمليةاحلصولعلىنتائجيفتعلماللغةالعربية

                                                           
15

 Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang : Misykat , 2012 

,hlm,190. 

 
16

 Abdul Wahab Rosidy, Media Pembelajaran Bahasa Arab,( Malang: UIN Malang 200:),hlm, 

86 
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 االتالميذمعظم أو األفكار طرح على غلرؤ يفال توجد اليت اإلبداعية ألفكار
.أذىاّنم الكتابة مهارة حيت ادلدرسة يلقيها ما لديهم, الطالب أن التعلم التالميذبظروف

ٚٔمنخفض.
ا ى يصل ما مجبلة طالب مع السابع الصف طالب ىو الشاملة الكتابة موضوع

.التالميذٓٗ
ٔٓٔالقائمة

 مدرسةالصفالسابعمنالطلبةالقائمة
للعامالدراسىتاصلاموسسيماكاادلتوسطةاحلكوميةنوراذلداية

ٕٓٔٙ/ٕٓٔٚ
رلموععددالفصلالنمرة

بناتابن
ٕٕٔٚٔٛٗٓ

للعامالدراسىالصفالسابعمنمدرسةنوراذلدايةادلتوسطةاحلكوميةسيماكاتاصلاموسالتالميذ ادلصدر:وثيقة
ٕٓٔٙ/ٕٓٔٚ

ٕ.ٔالقائمة
ادلتوسطةالصفالسابعمنادلدرسةالطلبةرغبةيفالتدريس

ٕٚٔٓ/ٕٙٔٓللعامالدراسىتاصلاموساحلكوميةنوراذلدايةسيماكا
معايَتالنمرة

رغبةالتعلم
دائم

ا
رلموعأبدانادراغالبا
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 Wawancara dengan ibu Mutiara,guru bahasa Arab, Tanggal 16 Januari 2018 
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ٓٗ -ٕ٘ٓٔ٘عملالبيتٔ
مناقشةتعلمٕ

اللغةالعربية
ٖٚٔٔٗٙٗٓ

مسرمرتعلمٖ
اللغةالعربية

ٖٕٔٔٛٚٗٓ

السؤالٗ
عنالدرس

ٖٖٚٔٔٚٗٓ

ينالنسب٘
مئويةجيدا

التعلم

ٕٖٕٓ٘ٔٗٓ

ٕٚٔٓينايرٙٔادلصدر:مذكرةاالستبيانادلؤرخة

لتعلماللغةالتالميذواستناداإ ىالبياناتادلذكورةأعالهميكنأنيفهمأنمصلحة
:العربيةىيكمايلي

ٔ.  التالميذٓٗمن ا ى يصل ما ادلنزلية الواجبات جبد شخصإ٘لقيام
 ٝ٘,ٕٙالذينيقدمون

ٕ.   التالميذٓٗمن إ ى يصل ما أن يناقش أن ػلب أشخاصٚالذي
 ٝٚ.ٚٔبنسبة

أشخاصٖالذينيتمتعونبقراءةالكتبادلدرسيةبقدر التالميذٓٗمن  .ٖ
 ٝ٘.ٚبنسبة
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ٗ.   التالميذٓٗمن يسأل أن ػلبون بنسبةٚادلدرسالذين أشخاص
ٔٚ،٘ٝ 

٘.    التالميذٓٗمن يسأل أن ػلب نسبةٕٓادلدرسالذي مع شخصا
٘ٓٝ 
 

نوراذلدايةسيماكامدرسةالصفالسابعمنالتالميذوشرحمنىاداان
 .نقصانرغبةقيالتعلماللغةالعربيةتاصلاموساحلكوميةادلتوسطة

الصفالسابعمنالتالميذومنالبياناتاألوليةعنادلدرساللغةالعربية
اموستاصلاحلكوميةادلتوسطةنوراذلدايةمدرسة


ٖ.ٔالقائمة

 الصفالسابعمنادلدرسةالطلبةنتائجإختبارمهارةالكتابة
-ٕٕٚٔٓٙٔٓالعمالدراسىتاصلاموساحلكوميةنوراذلدايةسيماكاادلتوسطة

 
نسبةإختبارنتيجةالنمرة

ٔ ٕٔٓٓ٘ٝ
ٕٜٕٓ٘ٔ,٘ٝ
ٖٜٛٓٗٔٝ
ٖٗٚٓٚ,٘ٝ
ٕ٘ٙٓ٘ٝ
ٖٖٕٙ٘ٓٔ,٘ٝ
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ٕٚٗٓٔٔٚ,٘ٝ
ٖٛٓ--
ٜٕٓ--

ٔٓٔٓ--
 0111 01 مجموع

للعام  الصفالسابعمنمدرسةنوراذلدايةادلتوسطةاحلكوميةسيماكاتاصلاموسالتالميذ
ٕٚٔٓ/ٕٙٔٓالدراسى



 مهارة نتائج أّن واضحا يوضح البيانات نتائج الكتابةمن لدي الصفالتالميذ
تاصلاموس احلكومية ادلتوسطة سيماكا اذلداية نور مدرسة من السابع البياناتمنخفظة, أّما

 أّن توّضح اجلدول يف األدىنالتالميذادلوجودة احلد اكتمال معايَت إ ى ػلصل مل ٖٔالذي
ا تلميذ أّما التالميذو معايَت إ ى ػلصل قد الذي إ ىالتالميذ.ٕيبلغ ػلصل قد الذي

الذيقدػلصلإ ىالتالميذ.٘جيدجداالذيقدػلصلإ ىمعايَتالتالميذ.ٗجيدمعايَت
 .ا  بنسبة تلميذٕشلتازالذيقدػلصلإ ىمعايَتاكتمالالتالميذٔٔمقبولمعايَت

 08=ضعيف جدا01 مقبول =01 كافية=01  = ممتاز011

 =اقل01  كافة=01 = جيد جدا01

 =ضعيف01  كافيا=01  = جيد81
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 Skala Penilaian Yang Dipakai Oleh Guru di MTs Nurul Hidayah Kecamatan Semaka 

Kabupaten Tanggamus 
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 تحديد البحث  ث.

:اليتميكنحتديدىاعلىالنحوالتايلالبحثأعاله،مثالبحثاستناداإ ىخلفية 

 .الذينمييلونإ ىأنيكونواسلبيُتيفالتعلمالتالميذ .ٔ
 الذينكسوليفعمليةالتعلم.التالميذ .ٕ

 
 البحث مشكالت ج.

قبلأنغلدالباحثةادلشكلة،مثأوالالباحثةيصفمعٌتادلشكلةأوادلشاكل  
 حتدث ذلكاليت إ ى اخلرباء رأي ويشَت ادلوجودة, ادلفاىيم فجوة ادلشكلة"بسبب

 الفعلية ادلكونات علا معاكسُت أو منفصلُت عنصرين وجود مشكالت معىي
 ٜٔ"ادلكوناتادلفًتضة

مشكلةالبحثالباحثة  صاغت, اعتماداعلىخلفيةالبحثادلذكورة 
التاليةيفىذ فى التعلم على مهارة الكتابة رغبة الطلبة الصف السابع تأثير  "هالرسالة

من مدرسة نور الهداية المتوسطة سيماكا تانجاموس للعام الدراسى اللغة العربية 
6102/6102 
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 IAIN Raden Intan Lampung, Pedoman Penulisan Skripsi IAIN Raden Intan Lampung, 

(Bandar Lampung: Team Pengusunan, 1:9:), hlm. 15. 
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 أهداف البحث و أهّميتهح. 

 أهداف البحث .0
ادلشكال صياغة إ ى ىوإضافة البحث السابقة,فأىدافىذا ت  :ليعرف

اذلداية نور مدرسة من السابع الصف الكتابة مهارة على العربية اللغة تعلم ىف رغبة تأثَت
 ٕٚٔٓ/ٕٙٔٓادلتوسطةاحلكوميةسيماكاتاصلاموسللعامالدراسى

 أهّمية البحث .6
 اجلانبالنظرى .ٔ

والناسالذينيتفاعلونكوسيلةلتوسيعذخَتةمنادلعرفةالبحثيةادلتخصصة
 تعلم تأثَت حول عام بشكل التعليم مع رغبةمباشرة فباالكتابةمهارةيف

 خلصوص لدى التالميذ من السابع الصف مدرسة اذلداية ادلتوسطةنور
 .تاصلاموسسيماكااحلكومية

 اجلانبالعملي .ٕ
ٔ.  للمدرسة والتقييم للنظر التالميذ من السابع الصف اذلدايةمدرسة نور

 تاصلاموسسيماكااحلكوميةادلتوسطة
اللغة .ٕ اللتعل رغبة تأثَت على ادلتعمقة البحوث من دلزيد مرجعية كمادة

 العربيةعليمهارةالكتابة
 .كمرجعلألطرافأوالوكاالتاليتحتتاجإليها .ٖ
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  عملىالتعريف الخ.  

والتعلميعٍتزلاولةمعرفةشيء،والغراة.رغبةلغةىينزعةعاليةضلوشيءمايريد,
اللََّغُةاْلَعرِبِيَُّةِىَييفزلاولةلكسبادلعرفةمنادلعرفةوادلهارة.واللغةالعربيةموسطوىفالغلينا:

اْلَكِلَمُتالَّىِتيُ َعب َّرَُىااْلَعَرُبَعْنأَْغرَاِخِهْم
Artinya: bahasa Arab adalah kata-kata yang disusun dan digunakan oleh 

orang-orang Arab untuk mengungkapkan tujuan-tujuan mereka.
20 

ىي رغبة الغراةان و يريد, ما شيء ضلو عالية نزعة لنيل ماىرة و مجعيفمهارة
 أىدافهم عن للتعبَت العرب قبل من واستخدامها جتميعها مت اليت الكلمات وواستخدام

 ربية.العاللغةمهارةيفبعبارةأخرىميلعاليةالكبدللحصولعلىالكفاءة

                                                           
20

Mushthafa al-Ghulayaini, Jami al-Durus al-Arabiyah, Juz 1, (Beirut: al-Maktabah al-

Ashariyah litthiba’ah wa nasyar, 2004), cet. 29, hlm. 8. 
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 الباب الثاني

 اإلطار النظري

 رغبة التعلم . أ

 تعريف رغبة التعلم .1

ستناقش مسألة فهم ادلصاحل على النحو الذي تقاس معين رغبة التعلم قبل إستمرار  

وعي واحد أن   رغبة ىيان: فقال ويرتتيتون بو بعض آراء اخلرباء، من بٌن أمور أخرى

 1.كائن، االجتماعية أو تقوية حيتوي على أمهيتو اخلاصة

ان رغبة ىي والشعور بالتفضيل والشعور بالتعلق بالنشاط، ال سالميطو يقول :  

أقوى  .رغبة ىي يف األساس قبول عالقة بٌن نفسو وشيء من خارج الذات, أحد يقول

 2.رغبةالأو أقرب العالقة، كلما زادت 

 ألن كائن إذل االنتباه تركيز إذل تشًن اليت النفسية األعراضالرغبة عند  تيخان ىي  

ومن ىذا الفهم، من الواضح أن االىتمام ىو زلور االىتمام أو . ادلتعة من شعور ىناك

                                                           
4
 Whiterington, Psikologi Pendidikan, (Bandung: PT. AL-Ma’arif, 3895), hlm. 357. 

4
  Slameto. Belajar dan factor-faktor yang mempengaruhinya, (Jakarta: Rineka Cipta, 

4232), cet.5, ham. 392. 
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 3. ردود الفعل على كائن مثل كائن معٌن أو حالة يسبقها شعور من ادلتعة ذباه الكائن

ميكن أن يكون مفهوما أن االىتمام بالتعلم ىو  اء ادلذكورة أعاله ,  استنادا إذل بعض اآلر 

مع عدم استعداد من قلب إذل شيء مع مشاعر ادلتعة والشعور باالىتمام بشيء أو شيء 

 .وجود أحد أن أقول

من بعض اآلراء أعاله ميكن أن يفهم أن الفائدة ىي جانب واحد اليت ميكن أن  

شخص لديو مصلحة يف كائن ميل إذل إيالء تشجع شخص ما لتحقيق األىداف 

 .اىتمام أو أهنا أكثر سعادة مع الكائن

 مؤشرات رغبة التعلم   .2

 :ىي كما يلي التالميدىناك عدة مؤشرات لتعلم 

 ذبربة التعلم . أ

 .واخلربة اليت يتمتع هبا ادلتعلمون يف مثل ىذه ادلواد جيدة مثل اإلصلاز التعليمي

 موقف عاطفي عالية لدي   . ب

الطفل الذي يرغب يف التعلم لديو موقف عاطفي عالية مثل ادلتعلمٌن أخذ 

 .دائما القيام الواجبات ادلنزليةبنشاط الدروس، 

                                                           
5
 
5
Tajna Pengatar Ilmu Pendidikan , (Jakarta: Bina Aksara, 3898), hlm. 54. 
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 ادلوضوعج. 

ميكن أن تعطي أدلة حول  مع البالغٌن أو الزمالء, التالميدما نوقش )مناقشة( 

سوف احلماس  تالميدوىذا يعين أنو يف ادلناقشة اىتمامهم وبعض االىتمام القوي

 . روح واإلصلاز

 )د. كتاب )قراءة كتاب

عادة ادلتعلمٌن إذا أعطيت حرية اختيار كتاب معٌن سوف زبتار كتاب قراءة مثًنة 

 لالىتمام

 ه. السؤال

إذا كان يف وقت التدريس وعملية التعلم ىو دائما نشطة يف طرح األسئلة واألسئلة 

المة على أن ادلشاركٌن ديديك لديهم ىي وفقا للمواد اليت مت تدريسها مت وضع ع

 4.مصلحة كبًنة يف الدرس

ىو  التالميدمن الرأي أعاله ميكن أن يفهم أن مؤشر اىتمام التعلم من   

ادلتعلمٌن حيبون أن يكون النقاش،  الدؤوب للقيام الواجبات ادلنزلية بشكل جيد

ادلعلم إذا كان ىناك موضوع غًن  التالميدسعيد لقراءة الكتب, وغالبا ما يسأل 

                                                           
1
 http://Zanikhan.Multiply.com/Journal /item/3428/Minat_Belajar _,48 januari 4232   

http://zanikhan.multiply.com/Journal%20/item/1206/Minat_Belajar%20_,29
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ادلدرس مهتما بتعلم  التالميدجيبأن يعرف ما إذا كان  ادلدرسمفهوم، وجيب على 

غًن مهتم أن تعطي احلافز أو إثارة مصلحة ادلتعلم، دبا يف  ادلدرسدرس, إذا كان 

 .ذلك استخدام رلموعة متنوعة من أساليب التدريس

 عناصر الرغبة .3

الفائدة كما ىو موضح أعاله، فإن العناصر ذات األمهية واستنادا إذل مفهوم 

 :تشمل ما يلي

 فراحة . أ

 انتباه . ب

 مهتم . ت

 نشط . ث

 رغبة التعلمالعوامل المؤثرة على  .4

والعوامل من ىو كما قال أكوس سوياتو   رغبة التعلمالعوامل ادلؤثرة على  

فإن البيئة إذل جانب ذلك،  5 داخل مثل اإلعاقة وادلواىب واالستخبارات والبيئة أيضا

وقد اتفق اخلرباء  .ىي أيضا مؤثرة جدا، سواء يف البيئة ادلدرسية واألسرة واجملتمع حوذلا

                                                           
1
 Agus Sujanto, Psikologi Umum, (Jakarta: Aksara Baru, 3898), hlm. 56. 
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على أن جوىر العوامل اليت تؤثر على مصلحة التعلم ىناك عامالن داخليان وعوامل 

 خارجية

 العوامل الداخلية . أ

 العوامل البيولوجيةأ{ 

 . العوامل الصحة 4

تؤثر بشكل كبًن على القدرة على التعلم، الصحة البدنية والروحية 

عندما تعطل صحة الشخص مثل قرحة الربد واحلمى والدوخة والسعال وىلم جرا، 

 .ميكن أن يؤدي إذل التعب، وليس عاطفي وليس روح للتعلم

 عيوب اجلسم.  2

عيوب اجلسم ىي الشيء الذي يسبب أقل جيدة أو أقل مثالية عن   

العمى والصمم والساقٌن مكسورة والشلل وىلم ، عيوب اجلسم مثل  اجلسم

 .جرا ميكن أن تؤثر على التعلم، ألن صعوبات التعلم أيضا تعطلت

 النفسيب{ العومل 

 :ىناك العديد من العوامل النفسية، دبا يف ذلك ما يلي 
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 اىتمام .1

, الدراسة أن يكون ذلا اىتمام بادلواد قيد ولتحقيق نتائج تعليمية جيدة، جيب 

كان األمر  إذا  ، مث مصلحة التعلم الالتالميدانتباه  ال يكونإذا كان ادلوضوع 

كذلك سوف تنشأ ادللل، وادلتعلمٌن ليست عاطفي تعلم، تزال منخفضة،، 

 التالميدمن أجل  .وميكن أن يكون ادلتعلمٌن ال ترغب يف تعلم مرة أخرى

من  إحدى ادلهتمٌن يف التعلم، يف زلاولة ادلواد أو موضوع جذب دائما االنتباه،

ىذه اجلهود ىو استخدام االختالفات من أساليب التدريس ادلناسبة وميكن مع 

 .ادلوضوع

 استعداد .2

 “ Pripanednesto repond or  Reach“فقال كاميس دريفًن ىو استعداد

أو االستجابة لالستعداد الذي ينشأ يف الرغبة يف االستجابة ىو   استعداد

 ادثة. نضج يعين االستعداد ألداء احملألن ال شخص، وكذلك ذات الصلة بالنضج،
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 العوامل اخلارجية  . ب

والعامل اخلارجية اليت تؤثر على االىتمامات التعليمية للمتعلمٌن ىي   

وستتناول األوصاف  .العوامل األسرية والعوامل ادلدرسية والعوامل اجملتمعية

 .التالية ىذه العوامل الثالثة

 العوامل الألسراتية  .1

 العوامل الألسراتية اليت تأثر رغبة التعل التالميد كما يلى: 

 كيفية ريب الوالد . أ

 حول البيت . ب

 أل ساسية األسرة . ت

 العوامل الدراسية .2

 اليت تأثر رغبة التعل التالميد كما يلى:  الدراسيةالعوامل 

 طريقة التعلم . أ

 ادلواد . ب

 عمل البيت . ت
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 العوامل اجملتمع .3

 العوامل اجملتمع اليت تأثر رغبة التعل التالميد كما يلى: 

 عمل حول اجملتمع . أ

 6األصحاب . ب

من وجهة نظر أعاله ميكن أن يفهم أن العوامل اليت تؤثر على مصلحة  

وتشمل العوامل الداخلية  .التعلم ىناك نوعان من العوامل الداخلية واخلارجية

صحة ادلتعلمٌن على حد سواء الصحة البدنية والصحة الروحية، واإلعاقة، 

ويؤثر ىذان  .والنفسية، وتشمل العوامل اخلارجية عوامل األسرة وادلدرسة واجملتمع

العامالن تأثًنا ىائال على اىتمام ادلتعلمٌن بالتعلم ألن كال ىذين العاملٌن ذلما 

 .ا لالستمرارية التالية للتعلمسبويل ىام جد

 التالميد التعلم رغبةلزيادة  المدرس عمل .5

يف  التالميدىي األدوات التحفيزية الرئيسية اليت ميكن أن تثًن محاسة  رغبة التعلم
إذل إثارة اىتمام الطالب حبيث تكون الدروس  التالميدلذلك، حيتاج  .وقت معٌن

الطرق اليت ميكن القيام هبا إلثارة مصاحل من  ادلتنوعةىناك , ادلعطاة سهلة الفهم
 :ىي كما يلي التالميد

                                                           
1
 http://Zanikhan.Multiply.Com/Journal/Item/3428/Minat_Belajar_,48 juni 4232 
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مقارنة وجود حاجة يف ادلتعلمٌن أنفسهم، لذلك فهو على استعداد للتعلم  . أ
 .دون إكراه

 التالميد، حبيث التالميدربط مادة الدرس ادلقدمة مع مشكلة اخلربة اليت لدى  . ب
 .من السهل احلصول على ادلواد الدرس

للحصول على نتائج تعليمية جيدة، من خالل توفًن بيئة  للتالميدتوفًن الفرص  . ت
 .تعليمية مبتكرة ومواتية

على يستخدم أشكال سلتلفة وتقنيات التدريس يف سياق الفروق الفردية  . ث
 التالميد

 مهنة رغبة التعلم .6

وصف مقدما بعض آراء اخلرباء على  الباحثةيف التعلم، فإن  رغبةقبل وصف وظيفة   

 :فهم التعلم على النحو التارل

العاطفة واإلثارة ادلتعلمٌن ادلتعلمٌن، حبيث " مهنة رغبة التعلم ,كما قالت سوباندجيو  

ىو  مهنة رغبة التعلم فقالت سليميطو ,7" لديهم الدافع واحلرية لتطوير قدرة كل التالميد

اخلربة العملية، وادلراقبة الذاتية،  التالميد"زلاولة للرتكيز على درس يؤدي إذل اكتساب 

                                                           
1
 Subandijah, Pengembangan dan Inovasi Kurikulum, (Jakarta: Rajawali, 3885), hlm. 344. 
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عملية  "مهنة رغبة التعلم , وقال زلمد علي ,8."ذ والفحص الذايت، والتأليف واالستنتاج

 9." متكاملة داخل شخص يف زلاولة للحصول على فهم للهيكل ادلعريف اجلديد

وىكذا ميكن استنتاج أن وظيفة الفائدة يف التعلم ىي التحضًن الذىين يف عملية تغيًن  
اليت ربدث يف شخص بسبب  ميكنالسلوك ادلادي سواء جسديا روحيا جيدة، القدرة و 

صلاح أو فشل أنشطة ادلرء،  رغبةميكن أن تظهر  .جهد أو شلارسة يف ربقيق الكمال
 10يؤدي إذل عدم االىتمام واجلهد لتعطيل دراستها رغبةم واالىتمام الكبًن سوف ربفز، وعد

إذا كانت مادة الدرس مستمدة من مراكز " مهنة رغبة التعلمفإداقالت رامايوليس ان  
 11اىتمام الطفل، فسوف ينشأ عناية عفوية حبيث يسًن التعلم بشكل جيد"

 التعلم الرغبة. عملية ظهور 7

عامال ال ميكن فصلو عن تأثًن كل من الداخل )الداخلي( ومن  الرغبةوتشمل  
بغض من الداخل يف حد ذاتو ألن الغريزة البشرية نفسها،  الرغبةوتنشأ  .(اخلارج )اخلارجي

بسبب عوامل  كدالك الرغبةوميكن أن تنشأ  النظر عن الرغبة اليت تدفع الناس إذل التصرف.

                                                           
1
 Slameto, Proses Belajar Mengajar Dalam Kredit Semester, (Jakarta: Bumi Aksara, 3883) 

hlm. 99. 

 
1
 Muhamat Ali, Konsep Dan Penerapan CBSA, (Bandung: Sarana Panca Karya, 3898), hlm. 

79. 

 
42

 Oemar Hamalik, Metode Belajar Dan Kesulitan Belajar, (Bandung: Tarsito, 3827), hlm. 

339. 
44

 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 3886), hlm. 28. 
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ألن ىناك عدة عوامل تؤثر على االىتمام وذلك  .خارجية تشجع الشخص على التصرف
 .نفسو وعوامل أخرى تؤثر عليو

شعور من ادلتعة   :وفيما يتعلق حبدوث الفائدة ميكن أن تثار رأيا على النحو التارل 
من خالل موقف إجيايب واليت من بٌن ىذه األمور من  كدالكيعزز   الرغبةسوف تولد 

الصعب ربديد أوال مع اليقٌن، قد تطبق عموما الرتتيب التارل: مشاعر ادلرء، وادلواقف 
 ." 12وادلصاحل اإلجيابية

 .نفسي العمليةوبناء على رأي أعاله ميكن استنتاج أن حدوث الفائدة من خالل  
مث يليو متعة من قبل  .ادلتعة يف الواليات ادلتحدةحيث يالحظ كائن سوف يسبب شعور من 

وبالتارل ميكن أن تؤخذ صيغة حول  .موقف إجيايب ذباه الكائن الذي ميكن أن يسبب ادلتعة
 .عملية الفائدة الناشئة على النحو التارل: االىتمام وادلواقف ادلصاحل واالىتمامات

ىذا عامل  .اليت يتلقاىا الفردعامل االىتمام يف االىتمام ىو اختيار احملفزات  
تركيز معٌن " االىتمام مهم جدا يف التأثًن على مصلحة الطفل يف التعلم ألن االىتمام ىو

  ."13من الطاقة النفسية على كائن والكثًن من الوعي الذي يرافق نشاط معٌن

 أنواع رغبة التعلم .8

هبادا الباحثة يأخد عن  وفيما يتعلق بالتنوع ىناك بعض اآلراء من دوائر علماء النفس،

يشعر الرأي ىو شيء مع ادلشكلة اليت ناقشت  الباحثةألن ، "Whitherington قول ",
                                                           

40
 Winkel S.J, Psikologi Pendidikan Dan Evaluasi Belajar, (Jakarta: Gramedia, 3896), hlm. 53. 

35
Sumardi Surya Brata, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Rajawali Peres, 4233), hlm. 36. 
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ونظرا لعدم وجود مصطلحات أفضل،  .ادلصلحة البدائية وادلصلحة الثقافيةقالو كما   البحث

باإلضافة إذل  قد نستخدم مصطلح "التعلم ادلتقطع" الذي ينشأ عن احتياجات الشبكة؛

لك، استخدام مصطلح ادلصلحة الثقافية أو االجتماعية ادلستمدة من أعمال التعلم العالية ذ

 ." تارابنيا

من وجهة النظر ادلذكورة أعاله ىناك نوعان من االىتمام يف شخص، وىي مصلحة 

البدائية وادلصلحة الثقافية أو االجتماعية. ادلصلحة االجتماعية اخلاصة، حدوث نتيجة 

لذا فإن اىتمام الفرد بادلشاكل االجتماعية يعين االىتمام االجتماعي، ألن  .تعلمللتغًنات ال

يف حٌن تعلم  .ادلشاكل االجتماعية نفسها تنشأ بسبب تغًن ظروف اجملتمع مع عملية التعلم

 .ومواصلة كسب التغيًن الذايت

 اللغة العربية . ب

 وظيفة اللغة العربية و دور .1

 دور اللغة العربية . أ

ودبا أن النطق اللغوي ينشأ مع نشأة الفرد، ودبراحل تطور وظائف األعضاء اخلاصة 
بالنطق، عادة ما تتولد لديو ثروة من ادلفردات اليت تسعفو على الكالم ليكون منحصراً 
تعبًنه اللغوي اللهجوي الدارج وفق هنج البيئة العائلية أو البيتية اليت يعيش فيها إذل الوقت 
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عمر الذي يؤىلو خلوض ذبارب التعلم اللغوي الصحيح. عندئذ يكون قد الزمين من ال
استدرج معرفتو بصيغ الكالم ادلربمج على ضوء التعبًن الفصيح والنطق الصحيح ادلبين على 
نظم اخلاص بتصريف 

ُ
أصول القواعد اللغوية من حيث النحو والصرف للشكل النمطي ادل

 .تعددةبصيغها ادلختلفة وادلاإلفعال واألمساء 

واإلقدام تدرجييًا على تشذيب منطق الكالم من التعابًن العامية السائدة والدارجة    

ادلنشأ وادلفردات الغريبة الدخيلة اليت يقتفيها من زليط اجملتمع ادلتداخل وىي غريبة وبعيدة 

عن أصوات الكالم لشعب ورلموعة ما، متخذة رلراىا يف األسلوب التعبًني كتابة يف حال 

فتقاد ادلرادف ذلا باللغة األم األصلية وبشكل خاص حٌن يكون احمليط العائلي واجملتمعي من ا

ذوي ثنائي أو ثالثي اللغة من ناحية األب واألم واجملتمع من منطلق الوحدات الصوتية 

  14األساسية لكل لغة زلكية.

 وظيفة اللغة العربية . ب

إندفيدو والوظائف  وذلانان أن "وظيفة العربية ىناك وظيفتاندوفقا  

 .ىناك نوعان من الوظائف الفردية والوظائف االجتماعية 15."االجتماعية
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وتشمل وظائف إندوفيدو وظائف إنسانية )قدرة ادلتعلمٌن على التواصل  .1

، والوظائف النفسية، والوظائف احلتمية )العملية اجلمالية (شفهيا وكتابيا

 )واإلبداع ادلرتبطٌن بالربوزيق والشعر

ل الوظائف االجتماعية التعليم التفاعلي )اللغة كوسيلة لالتصال وتشم .2

اليومي(، والدالة ادلقنعة )تطبيق اللغة العربية يف احلياة اليومية(، والوظائف 

 16)تطبيق الثقافات الكالسيكية واحلديثة)الثقافية 

من وجهة النظر أعاله ميكن أن يفهم أن وظيفة اللغة ىناك نوعان من   
إندوفيدو تشمل قدرة ادلتعلمٌن يف التواصل سواء شفويا ويف الكتابة والوظيفة وظائف 

 .االجتماعية ىو تطبيق اللغة يف احلياة اليومية
 أىداف التعلم اللغة العربية  . ت

بشكل عام كان الغرض من دراسة اللغة العربية كما شرحها زلمد يونس، كما 
 :يلي

 فهم ما يقرأ يف الصالة مع فهم عميق .1
قراءة القرآن، لذلك ميكن أن تأخذ التدريس والتعليم منو ال مثل الببغاء فهم  .2

 .وحدىا
 كى يستطيع ان يتعلم علم الفقو و احلديث وغًنىا .3
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 17كي ماىرة يتكلم اللغة العربية .4
يف حٌن يقول زوذلانان أن الغرض من دراسة اللغة العربية ىو "فهم القرآن 

ماء الكالسيكيون، باإلضافة إذل اذلدف واحلديث والكتب الصفراء اليت كتبها العل
 18" .الذي ميكن للمتعلمٌن التواصل باستخدام اللغة العربية إما بنشاط أو سليب 

من الفهمٌن أعاله ميكن فهمو، أن بشكل عام الغرض من دراسة اللغة 
ميكن قراءة القرآن وفهم زلتويات، ميكن أن  الصالةالعربية لفهم كل قراءات 

اإلسالمي ادلكتوبة باللغة العربية والتواصل مع ادلسلمٌن يف نفهم كتب الدين 
ىو أن  للتالميدعلى وجو اخلصوص الغرض من تعلم اللغة العربية  اما .العادل ،

اما الغرض تعلم اللغة العربية يف .التعلم ميكن أن نتحدث بشكل فعال وسليب
ىي ولكي يتمكن الطالب من حفظ ادلفردات واالستماع والقدرة ىده ادلدرسة 

على قراءة القراءات اليت ربتوي على قصص أو إعادة قراءة احملادثات اليت ربتوي 
شلارسة استخدام اللغة العربية مباشرة،  التالميدعلى قصص أو زلادثات، يستطيع 
 .19وقراءة النص والكتابة باللغة العربية

 ادلتوسطةاولة لتحقيق ىدف دراسة ادلدرسة العربية على ذلك، يف زل و
العربية من خالل توفًن سلتلف التمارين اليت تدعم  التالميدمطلوب التوجيو من 

 .الناطقة باللغة العربية التالميدقدرة 
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 مهارة الكتابة  . ت
 مهارة الكتابة .1

يكتسب أحد مهارة الكتابة بالتدريب ال بالوراثة. تستحق أنشطة الكتابة مبدأ واضح 
يف تلك األنشطة، حيت تستفاد منها الفائدة. فيما يلى آراء اخلرباء عن تعريف وأىداف 

 ومنافع أي أمهية وأنواع ومفاىيم الكتابة يف اللغة العربية. 
 ي:على األقل توجد ثالث عناصر يف نشاط الكتابة ى

استيالء لغة الكتابة من ادلفردات والقواعد والكلمات والفقرة واذلجائي  .أ 
 والرباغماتية وغًن ذلك.

استيالء زلتويات أي لب أي مضمون اإلنشاء ادلطابقة بادلوضوع الذي  .ب 
 سيكتب.

استيالء أنواع الكتابة، كيف يركب مضمون الكتابة باستخدام لغة الكتابة إذل  .ج 
إلنشاء وادلقالة والقصص القصًنة والكتب وغًن أن يكون تركيبا مفيدا كا

 20ذلك.
 تعريف مهارة الكتابة.   .2

الكتابة ىي األنشطة الصعبة يف إجيادىا، لذلك إجياد حصوذلا صعب. مهما كان 
صعباً مازال يستطيع حصولو باجلهد والتدريب. وادلراد دبهارة الكتابة ىو ادلهارات يف 

)اإلنشاء(. وللمبتدئٌن يستطيع إصلازىا يف اإلنشاء  تعبًن األذىان  وادلشاعر يف الكتابة
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ادلوجو، فيو التوجيهات واالرشادات إذل أن يقدر على كتابة اإلنشاء احلر. وادلثال منها، 
يطلب ادلعلم الطالب بأن ينقل الكلمات وتعديلها ويبدل عنصرا فيها )تكملة اجلملة( 

إنشاء حرا باستخدام ادلفردات وغًن ذلك. وادلثال من اإلنشاء احلر، أنشأ الطالب 
والكلمات ماشاء )دون أن يقيد ادلعلم(. وىذا طبعا يتعلق باألشياء ادلعروفة لدي 

الطالب، كمثل: يكتب األنشطة اليومية، االستيقاظ من النوم والذىاب إذل السوق 
      21وغًن ذلك.

كتابة كآلة التعريف عن الكتابة عند سوفرنو ىو إيصال ادلعلومات باستخدام لغة ال
ووسيلة. فيها أربعة عناصر: الكاتب، الكتابة أي مضمون الكتابة، الوسائل كالكتابة نفسها 

 22والقارئ كمن يقبل اخلرب.
وقال الشافعي: تبدأ الكتابة باخلطوات اليت تتعلق باستعداد الكاتب بتدريب النقل 

 23والنقل والكتابة واإلمالء واإلنشاء.
ة الكتابة ىي القدرة على وصف أوتعبًن ما يف الذىن قال آسيب ىًنماوان أن مهار 

  24من وجو البسيط ككتابة بضعة األلفاظ إذل وجو ادلركب كاإلنشاء.
فاخلالصة من اآلراء السابق أن مهارة الكتابة ىي تعبًن األذىان والفكرة  على رموز 

اجليد وادلنهج اللغة غلى صورة الكتابة اليت يفهمها اإلنسان اآلخر. لذلك حيتاج التدريس 
 ادلناسب من ادلعلم للحصول على األىداف ادلرجوة. 
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 أهداف مهارة الكتابة.  .3

ميكن زبليص أىداف تعليم الكتابة يف ىدف رئيسي واحد "السيطرة على استخدام 

نظام بناء اجلملة  العربية يف كتابة رسالة أو موضوع يستطيع العريب أن يفهمو". كما 

أكثر تفصيل ىذا اذلدف يف رلموعة من األىداف توجهنا يف ميكننا من أجل توضيح 

أثناء عملية تعليم الكتابة من حيث الطريقة واألسلوب. وميكن صياغة ىذه األىداف 

 بالشكل اآليت:

 هتدف عملية تعليم الكتابة باللغة العربية إذل سبكٌن الدارس من:

 و.كتابة احلروف العربية وأدراك العالقة بٌن شكل احلرف وصوت .أ 
كتابة الكلمات العربية حبرف منفصلة وحبرف متصلة مع سبييز شكل احلرف يف  .ب 

 أول الكلمة و وسطها وآخرىا.
 إتقان طريقة كتابة اللغة العربية خبط واضح وسليم. .ج 
 إتقان الكتابة خبط النسخ أوالرقعة أيهما أسهل على الدارس. .د 
 إتقان الكتابة من اليمٌن إذل اليسار. .ه 
ء وإدراك ما يف اللغة العربية من بعض االختالفات بٌن معرفة مباديء اإلمال .و 

النطق والكتابة والعكس، ومن خصائص ينبغي العناية هبا يف الكتابة كالتنوين 
 مثال والتاء ادلفتوحة وادلربوطة، واذلمزات. . . اخل

 معرفة عالمات الرتقيم ودالالهتا وكيفية االستخدامها. .ز 
 اً الرتتيب العريب ادلناسب الكلمات.ترمجة أفكاره كتابة يف مجل مستخدم .ح 
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ترمجة أفكاره كتابة يف مجل مستخدمًا الكلمات صحيحة يف سياقها من حيث  .ط 
تغيًن ادلعىن )اإلفراد والتثنية واجلمع، التذكًن والتأنيث، إضافة الضمائر. . . 

 اخل(.
 ترمجة أفكاره كتابة مستخدماً الصيغ النحوية ادلناسبة. .ي 
 سب للموضوع أوالفكرة ادلعرب عنها.استخدام األسلوب ادلنا .ك 
 25سرعة الكتابة معربًا عن نفسو يف لغة صحيحة سليمة واضحة معربة. .ل 

 

وغرض اإلنسان بالكتابة متنوع كما أراد ىو مثل إرادة الشهرة ونيل البشارة وتأثًن 

الغًن وإشطار الناِس والتسلية واطمئنان القلب وإيصال ادلعلومات أوفقد ميأل الفرصة 

 26الفارغة.

 أىداف الكتابة:

 إعطاء ادلعلومات لإلنسان اآلخر. .أ 

 تزكية النفس. .ب 

 إبقاء التاريخ. .ج 

 وسيلة لتعبًن النفس. .د 
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 تسلية للغًن. .ه 

 27وسيلة لتعبًن اآلراء. .و 

قال سونارجي عما يتعلق بأىداف الكتابة أن أىدافها ىو يقدر الطالب أن يفكر  
يف رلتمعو. األبعادان يواجهان خطوات  ويفعل ويشعر عن نفسو وغًنه وادلؤسسة االجتماعية

 تدريس الكتابة، مها: 
 األبعاد دبحور أفقيا، ادلراد هبا تعيٌن األىداف التعليمية.     . أ

     28األبعاد دبحور عموديا، ادلستخدم لتعيٌن مبادئ البحث. . ب
استنادا على ذلك البيان، أىداف كتابة النصخة العربية ىو يقدر الطالب أن يعرب 

وخربتو ومشاعره بوسيلة النصخة العربية كتابًة. جبانب ذلك غرض الكتابة ىو لتعبًن آراءه 
 نفسو وللحصول على انتقادات من القارئٌن.

 مؤشرات مهارة الكتابة.  .4

كانت الكتابة معقدة وعصيبة الشرتاكها عدة األنشطة، إما النشاط اجلسمي وإما 
األساسيات اليت تصبح مؤشرة مرجوة  النشاط العقلي، حيت تكون الكتابة تتكون من أربع

لرتقية مهارة الكتابة للطالب السنة العاشرة بادلدرسة العالية ادلعارف كافوتران سوكاىارجو 
 برينق ساوو.

 واألساسيات األربع ىي:
 ادلهارة يف صناعة احلرف.  .أ 
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 ادلهارة يف تفكًن الفكرة بالكتابة. .ب 
 يركب تركيبا مفهوما باللغة العربية. .ج 
كيبا عربية يف عدة الفقرات حيت تقدر على تعبًن النقط اجلوىرية يستخدم تر  .د 

   29ادلقصودة من الكاتب.
عند باراوان يف كتاب يونس عابدين أن تعليم مهارة الكتابة ال بد من إصلاز الكتابة 

اجليدة. فحث ادلعلم الطالب أن يتعود بالكتابة اليت تراعي األىداف، يكتب بالتقنية 
 30طوات ادلعينة واألىم ىو دبراعة الوقت.الصحيحة، يكتب باخل

 أما ادلؤشرات دلهارة الكتابة دلستوي العالية عند أمحد مرادي بالكفائة األساسية ىي:
 استطاع الطالب كتابة األفكار يف اجلملة جيدا وصحيحا.  . أ

 31استطاع الطالب كتابة اآلراء يف اجلملة جيدا وصحيحا. . ب
تلخص الكاتبة مؤشرات مهارة الكتابة للمدرسة من الكفائتٌن األساسيتٌن السابقة، 

 العالية كما يلي:

 استطاع الطالب كتابة األلفاظ باستخدام حروف اذلجائية صحيحا. .أ 
 استطاع الطالب تركيب األلفاظ حيت تصبح كلمة عربية. .ب 
 استطاع الطالب استخدام قواعد اللغة العربية جيدا وصحيحا. .ج 
 استطاع الطالب بيان الصورة يف إنشاء جيد باللغة العربية.  .د 
 استطاع الطالب تلخيص اإلنشاء باللغة العربية جيدا وصحيحا.   .ه 
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 أساليب التعلم مهارات الكتابة .5
 اإلمالء ادلنقول.

ادلراد ىنا نقل الكتابة من الوسيلة ادلعينة إذل دفرت الطالب. ىذا اإلمالء مطابق 
بإعطاء الكتابة أوالنصخة على السبورة، الكتاب وغًنىا. مث قرأ  للمبتدئٌن. وطريقتها

 ادلعلم مثاال للطالب ويقلدون جبيد مث يناقشون ادلعين ويليو ينقلوهنا يف دفرتىم.  
 مهارة الكتابةوسائل  .6

 سبورة .1
 مقلمة .2
 قرطاس .3
 سورة .4

 مهارة الكتابة خطوات .7

 :الكتابةىناك عدة خطوات ميكن للمعلم استخدامها عند تدريس مهارات 

كتابة بشكل صحيح وبشكل صحيح،   للتالميديف توفًن التوجيو  ادلدرسيبدأ  . أ
وذلك باستخدام عالمات الرتقيم بشكل صحيح، التمسك دببادئ النظافة 

 .واألناقة
 .السبورةيعلق الصور ويكتب النص واألمثلة على منت  ادلدرس . ب
حول النص يف الصورة وشرح ادلفردات الصعبة اليت ىي يف  التالميدناقش مع  . ت

 .السبورةالصورة وعلى منت 
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بتأكيد الكلمة على الصورة اليت سيتم وصفها من خالل كتابتها على  يعطي . ث
 .السبورة

 .اإلستنباطيطرح أسئلة حول الكلمات اليت ربتوي على قواعد جلعل  . ج
 .اإلحاطة علما دبواد إضافية التالميدطلب من ي . ح

 
ادلواد سليمة وقادرة على إتقان ادلواد بطريقة عملية  التالميدودبجرد أن يتلقى 

 .ومعلمة، ادلعلم يأخذ اخلطوة النهائية، وىناك عدة أشياء ميكن للمعلم القيام بو

 تصحيح نتائج التمرينات التالميد .1

 .جيعل التالميذ اخلالصة مفهومة .2

 التالميدربقق من اكتمال مالحظات  .3

 .الواجبات ادلنزلية التالميديعطي  .4

أعاله مع زبصيص الوقت والطبقة  ادلدرسيتم تعديل اجلهود اليت يقوم هبا 
 .ادلبتدئٌن

 .تقييم مهارات الكتابة .8
 .التالميدتقدمي األسئلة مع اإلجابات اليت كانت متاحة يف القراءة اليت يقرأىا  . أ

 .لرتتيبها يف مجل مثالية التالميدويطلب العديد من الكلمات رتبت عشوائيا من  . . ب
 .العربية القصًنة اليت تناسب الدرس قطعة منترمجة نص  . ت
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 الباب الثالث
 منهج البحث

 منهج البحث     .1
منهج البحث ىو تقنية أوطريقة للحصول والنيل ومجع وكتابة البيانات، إما 
البيانات األساسية والبيانات الفرعية ادلستخدمة لتكوين البحث العلمية مث حتليل العوامل 

 ادلرتبطة بادلسائل األساسية حيت توجد حقائق البيانات ادلرجوة.

واألصل أن منهج البحث ىو طريقة علمية للحصول على البيانات لألىداف 
واالستخدام ادلعٌن. بناء على ذلك توجد أربعة مفاتيح ال بد إىتمامو وىي: طريقة علمية، 

 1البيانات، األىداف واالستخدام.

 البحث. يةنوع .2
مجيع  نوع ىذا البحث ىو حبث جترييب. ألنو ال ميكن للباحثة أن تراعي وتتالعب

ادلتغًنات السديدة. منهج البث التجرييب ىو منهج البحث ادلستخدم لطلب تأثًن العالجة 
بوجو خاص حبث البحث التجرييب عن األحوال الواقعية  2ادلعينة على اآلخر حبال أىوج.

فيها ال ميكن أن يقيد مجيع ادلتغًنات السديدة إال عدة ادلتغًنات. ادلتغًن ادلبحوث يف ىذا 
 .للتالميدالبحث فقد زلدود على ادلتغًن بشكل التعلم وقدرة االتصال الرياضي 

                                                           
1
Sugiyono, MetodePenelitianKuantitatifKualitatifdan R&D (Bandung: AlfabetaCv, 2008), Cet. 

18, h.  2. 
2
Ibid, h. 111. 
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باحثة أخري لنيل  توجد عدة تصميم التجربة ادلستخدمة يف البحث وادلتجرب
ادلتغًن السديد. كانت الباحثة تستخدم تصميم التجربة يف ىذا البحث وىو تصميم التجربة 
احلقيقية، وذلا شكالن مها؛ تصميم التحكم االختبار البعدي وتصميم اجملموعة االختبار 

ة والعين3القبلي. والتصميم ادلستخدم يف ىذا البحث ىو تصميم التحكم االختبار البعدي.
(. يف أربع مواجهات والقياس يعمل بعد عملية العالجة. Xيف ىذا البحث تعطي العالجة)
 وىي:  3تصميم البحث كما يف اجلدول 

 1الجدول 
 4تصميم التحكم االختبار البعدي.

 االختبار مرحلة العالجة الفصل
 X التجريبية

 1 

 4  - الضابطة

 البيان:
 التجريبية والفرقة الضابطة.: االختبار البعدي للفرقة 4  ,1 

X      : جس وحث على قاعدة اتنوماتيماتيكالتعليم بشكل. 

 وقت ومكان البحث. .3
 وقت البحث. . أ

                                                           
3
Ibid.,h.111. 

4
Ibid.,h.111. 
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ادلتوسطة  مدرسة نور اذلدايةمن  2017ينايًن   16تعقد ىذا البحث يف شهر
 .  2017/  2018السنة الدراسية  تاجناموسسيماكا  احلكومية

 مكان البحث. . ب
 ادلتوسطة احلكومية سيماكا تاجناموس من مدرسة نور اذلدايةتعقد ىذا البحث 

 .  2017/  2018السنة الدراسية 
 موضوع البحث . ت

ادلتوسطة احلكومية  من مدرسة نور اذلدايةموضوع البحث تالميد الصف السابع 
 .  2017/  2018السنة الدراسية  سيماكا تاجناموس

 وعىنتهمجتمع البحث  .4
ىو مجيع وحدة العناصر الذي معلمتو حتسب النتائج باالحصائية اليت جتري اجملتمع 

والتعريف اآلخر ىو أن اجملتمع يعىن مجيع موِضع البحث من األشخاص  5على عينة البحث.
أواألشياء واحليوانات والنباتات والظواىر ونتائج االختبارات واحلوادث الذين يكونون مصدر 

 6البحث الذين يستحقون الطبيعة ادلعينة يف البحث.

ن مدرسة نور مالصف السابع  الطلبةالتالميد   واجملتمع ىف ىذا البحث ىو مجيع 
. وإداكان 2017/  2018السنة الدراسية  ادلتوسطة احلكومية سيماكا تاجناموس اذلداية

                                                           
5
AbdurrahmatFathoni, MetodologiPenelitian&TeknikPenyusunanSkripsi(Jakarta: RinekaCipta, 

2011), h. 101. 
6
Margono S, MetodologiPenelitianPendidikan(Jakarta: RinekaCipta, 2010), h. 118. 
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. وارلتع ىادا البحث يعين أو أكثر :15-:10كثر من مأة و يستطيع ان يأخد موضعو أ
 تلميدا. 40

 طريقة جمع البيانات .5
من البحث  تقنية مجع البيانات ىي خطوة جيدة يف البحث، ألن األىداف األقصي 

 7ىو حصول البيانات. بدون أن يعرفها فال ينال الباحث البيانات التقييسة ادلنجزة.
تقصد بتقنية مجع البيانات ىنا ىي الطريقة اليت استخدمتها الباحثة يف مجع 

 البيانات احملصولة. وتقنية مجع البيانات ىي:
 .التالميدالبيانات عن االىتمام يف التعلم ومصدر البيانات ىو نتيجة الختبار  .1
، والتالميد م دلواقع ادلدرسة، وبيانات ادلدرسالبيانات ادلتعلقة بالوصف العا .2

وادلخزون، وبرامج ادلدارس ومصادر البيانات ىي ادلالحظات ادلباشرة ووثائق 
 .ادلدرسة أو احملفوظات

 .الطالب، بيانات ادلصدر ىي وثائق أو أرشيف ادلدرسة بيانات حول كتابة . .3
لذلك، لتسهيل جتميع يف مجع البيانات، يستخدم ادلؤلفون عدة طرق جلمع 

 :البيانات على النحو التايل
 استطالع . أ

ىو وسيلة مبثابة رلموعة من البيانات  فقالت كارتيين االستطالع ىو  
ىي عبارة  استطالع 8من خالل توفًن قائمة من األسئلة إىل الناس للدراسة 

                                                           
7
Sugiyono, MetodePenelitianKuantitatifKualitatifdan R &D (Bandung:  Alfabeta, 1111), h. 114. 

8
 Kartini Kartono, Pengantar Metologi Research Social, Alumni, Bandung, 

1891,hlm 98 
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عن قائمة حتتوي على سلسلة من األسئلة حول مسألة يف ادليدان من أجل 
احلصول على البيانات أو األجوبة من ادلستطلعٌن يف االستجواب, مع ىذا 

 .عادة احلصول على بيانات عن حالة ادلبحوثٌن الذين حبثوا. استطالع
 استطالعىذا تلميدا من فصل واحد,  40استطالع و أما هبادا ان   
الذي ىو يف شكل قائمة مرجعية، ويتعلق السؤال باىتمام  استطالعىو 

التعلم يف الرغبة والتعلم دلهارات الكتابة باللغة العربية حيث يتم توزيع 
تتعلق بتأثًن اىتمام التعلم و االسئلة  20االسئلة. 40نات اىل تالميد االستبيا

 االجوبة.  4تتعلق بتأثًن اىتمام التعلم مهارة الكتابة و  20
مث تتم مراجعة  عد أن أعطي استطالع للتالميد مث أجاب ومجع،  

اخلطوة التالية وتعطى النتيجة من كل إجابة من بسيطة مع كتًنيا يسجل 
و  3, و ب نتيجة 4اجلواب أ إعطاء النتيجة  :ى النحو التايلإجابات عل

. ومن ادلتوقع أن يتم إجراء تقييم هبذه الطريقة 1و د نتيجتو  2نتيجتو  3ج
 .استنتاجات دقيقة وقاطعة حول نتائج التقييم يف عملية التعلم يف ادلدرسة

 دلالحظةا . ب
 ادلالحظة والكتابة ادلالحظة ىي طريقة مجع مواد البيانات اليت تعمل بإجياد

بشكل النظامية على الظواىر اليت ستالحظ. استطاعت الباحثة بادلالحظة حصول 
 البيانات عن أنشطة تعليم الكتابة مباشرة.

 الوثائق  . ت
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مكتوبة ومصورة  الوثائق ىي تقنية مجع البيانات جبمع وحتليل الوثائق
تستخدم الوثائق لنيل البيانات عن الصورة العامة للمدرسة   9وإلكرتونيا كانت.

كادلكان اجلغرايف وتاريخ الوؤسسة وطيف ومأمورية ادلدرسة وادلعلمون وكشف 
الغياب واحلضور للطالب ونتائج الطالب يف ادلستوي الثاين وإعداد التدريس 

 للمعلم والتخطيط وادلواد وصور البحث وغًن ذلك.
 ناتطريقة تحليل البيا  .6

من أجل معاجلة البيانات معاجلة البيانات حتليل البيانات ىو جزء مهم جدا 
ادلوجودة من أجل توليد إجابات من الفرضيات دلعاجلة وحتليل البيانات، مث من 
عنوان ىذه الدراسة يستخدم الباحثة ذلاده البحث ىي ادلقارنة حيث يكون ىذا 

ىناك عالقة و اداكان موجودا،  " يهدف إىل معرفة ما إذا كان:البحث الرتابط
. يف اتصال ىناك نوعان من البيانات 10مدى العالقة عن كثب، أم ال العالقة"
بادلقارنة مع البيانات الكمية تتم مقارنة  :اليت ىي البيانات النوعية كما ىو موضح

مث ميكن للباحثة معاجلتو من قبل أو ادلعايًن أو ادلعايًن الكمية، ادلعاجلة دلعيار 
.ث عن النسب والنسبحبإلحصائية و نونستاتيستيك تبحث عن نسب, ا

11 
باستخدام صيغة ارتباط حلظة لذلك لتحليل ىذه البيانات يستخدم الباحثة طريقة 

                                                           
9
Nana SyaodihSukmadinata, MetodePenelitianPendidikan (Bandung: PT. RemajaRosdakarya, 

1118), h. 111. 

   10
 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, UGM Press, Yogyakarta, 1111, jilit 1, 

hlm.188 

 
11

 Sutrisno Hadi, Op Cit, hlm.184 
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واليت تستخدم لتحديد تأثًن الرغبة يف التعلم على مهارة ادلنتج مع أرقام اخلام 
 الصيغة ىي كما يلي: .الكتابة

    
∑   

 ∑   ∑  
 

√ ∑ 1  
 ∑  1

   ∑ 
1
 

 ∑  1

  

 

 

rxy .العالقة بٌن بنود االختبار ورلموعة النتيجة : 

N     .عدد موضوع البحث : 
 : مجلة نتيجة بنود األسئلة.    ∑
 رلموعة نتيجة بنود ادلادة.:  مجلة      ∑

∑XY   : مجلة نتيجة رلموع بٌنX وy 

 

إداكان  .ىذا البحثيتم احلصول عليها يف اجلدول حلظة ادلنتج يف مرفق   rxy  من
  فبهادا  99% و:95 على اجلدول مستوى ادلنتج حلظة r أكرب من التيجة  rxyنتيجة 

معامل االرتباط  اكربعرفة دل .وإال إذا كان أصغر مث يتم رفض الفرضية الفرضية ادلقبولة،
 دالك كما يلي:  rxyبتظاىر النتيخة ىو 

 3.4القا ئمة 
 rترمجة النتيجة قائمة 

 ترمجة النتيجة rنتيجة 
 جيد جدا 0,800-1,00  بٌن



00 
 

 جيد 0,600-0,800  بٌن
 مقبول 0,400-0,600  بٌن
 ناقص 0,200-0,400  بٌن
 12ناقص جدا 0,00-0,200  بٌن

 

الختبار ما إذا كان ادلعامل الذي مت احلصول عليو ىو صدفة حبيث ال يتم التوصل 
  راالختباباستخدام إىل عالقة بٌن ادلتغًنين أو كل من ادلتغًنات يف الواقع ذلا عالقة، 

 :   صيغته (uji -t  ) أجريت باستخدام االختبار

 t: 
 √  1

√1  1

 

:البيان   
 T=ادلستوى احلقيقي

الرتابطحجم عدد  =r 
 N=عدد ادلثال
 I=عدد الثوابت

13مربع حجم عدد الرتابط =r2 

                                                           
12

 Suharsimi Arikunto, Dasar- Dasar Evaluasi Pendidikan, Bumi Aksara, Jakarta, 

1114,hlm.57 
13

 Suharsimi Arikunto,Op Cit,hlm.118 
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 و :5 من خالل اختاذ مستوى االختبار tيتم استشارة العد إىل اجلدول  tمن
هبادا ىناك العالقة إجيابية بٌن تأثًن رغبة التعلم على مهارة t < حياسب  و tإدااحلاصل :1

 .تاجناموسمن ادلدرسة ادلتوسطة احلكومية نور اذلداية سيماكا  2017الكتابة 
 كم يف ادلئة من التأثًن بٌن ادلتغًنين  يعرفمن نتائج احلساب أعاله سوف تكون 

 :أما فيما يتعلق باثنٌن من األفكار يف حتليل البيانات فهي
أي استخالص النتائج بدءا من األسئلة العامة إىل التفكًن االستنتاجي,  .1

 أسئلة زلددة.
أي استخالص النتائج من أسئلة أو حقائق زلددة التفكًن االستقرائي ,  .2

.إىل استنتاجات عامة
14 

واستنادا إىل ىذه األمناط، مييل الباحثة إىل استخدام التفكًن االستقرائي 
 .الذي يبدأ بأسئلة زلددة للبحث العام

 
 

 
 

 

 

                                                           
14

 Nana Sudjana, Tuntunan Pemusatan Karya Ilmiyah, Sinar Baru, 

Bandung,1111,hlm,1. 



 الباب  الرابع
 تحليل البيانات والحقائق

ويهدف حتليل البيانات األولية ىنا إىل حتليل البيانات الرئيسية ادلتعلقة مباشرة 

تابة  مهارة الكعلى  (X) بادلناقشة بُت تأثَت الفائدة يف تعلم اللغة العربية كمتغَتات مستقلة

 .(Y) كمتغَت تابع

وادلتغَتات التابعة من خالل االستبيانات اليت تعطى يتم قياس ادلتغَتات ادلستقلة 

حيث يتكون االستبيان ادلوزع  مباشرة للمتعلمُت الذين مت تعيينهم كأعضاء يف عينة البحث،

 04الألسئلة يربط بتأثَت رغبة التعلم اللغة العربية و  04الألسئلة,  04 على نصف اخلط

يعٍت دائما، يف كثَت من األحيان، ألجوبة ال 0الألسئلة يربط على مهارة الكتابة و يكمل 

مث تتم مراجعة اخلطوة  بعد أن يتم إعطاء االستبيان للمتعلم مث أجاب ومجعها،.  نادرا وأبدا

عايَت اجإجابة على الدرجات على النحو مبالتالية وتعطى النتيجة من كل إجابة من عينة 

دخلت فيما . 1, أبدا 0, نادرا 3و , اجلواب أحيانا نتيجت 0نتيجتو =اجلواب دائما :التايل

 :يلي يف اجلدول على النحو التايل
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استنادا إىل اجلدول ميكن مالحظة أن الدرجة الكلية من رلموع ادلتغَت ادلستقل 

ادلشار إليها فيما يلي باسم النتيجة  0022 الفائدة يف التعلم يف مواضيع اللغة العربية ىو

 X. اجإمجالية

  4.4 القائمة
  التالميذنتيجة الألجوبة الألستبيان 

مراسل 
 الصحف

 النمرة البزرة
 النتيجة

 21 49 48 47 46 45 44 43 42 44 41 9 8 7 6 5 4 3 2 4 النتيجة

1 3 0 0 3 0 0 0 0 1 3 3 0 3 0 0 0 0 0 3 3 20 
0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 3 0 0 75 
3 3 0 0 0 1 0 3 0 3 0 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 24 
0 0 3 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 3 3 0 0 0 3 3 3 22 
7 3 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 3 0 0 21 
2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 0 3 0 0 0 0 0 3 3 27 
5 0 0 0 3 0 0 0 0 1 3 0 0 3 0 0 0 0 0 3 3 23 
8 0 3 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 3 0 0 3 0 3 24 
9 0 3 0 0 0 0 3 3 0 0 0 3 3 0 0 0 3 0 0 0 77 
14 3 3 0 3 0 3 0 0 0 3 3 0 3 0 3 0 0 0 0 3 20 
11 0 0 0 0 1 0 3 0 3 0 0 3 3 3 0 0 0 0 3 0 20 
10 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 3 0 3 3 3 3 25 
13 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 3 21 
10 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 3 0 0 79 
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17 0 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 79 
12 0 3 0 3 3 0 0 0 0 3 3 0 0 1 0 0 0 3 3 0 27 
15 0 3 0 0 1 0 3 0 3 0 3 3 0 3 0 0 3 0 0 0 75 
18 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 3 3 0 0 3 3 0 3 0 0 21 
19 3 3 0 3 3 0 3 0 1 0 3 3 3 0 3 0 0 3 1 3 27 
04 3 3 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 1 3 1 3 0 20 
01 0 3 0 0 3 3 0 0 0 3 3 0 3 1 3 0 0 3 3 0 20 
00 3 3 0 3 3 3 3 0 3 3 0 3 3 0 0 0 3 3 3 3 78 
03 0 0 0 0 3 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 
00 3 3 0 3 0 3 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 3 78 
07 3 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 3 78 
02 3 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 21 
05 0 0 0 3 0 0 3 0 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 72 
08 3 3 0 0 1 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 27 
09 3 3 0 3 0 3 3 0 0 3 3 0 0 1 0 1 0 3 0 3 79 
34 3 3 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 3 1 0 3 24 
31 3 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 3 0 79 
30 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 0 3 3 0 25 
33 3 3 3 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 22 
30 3 0 3 3 0 0 0 0 1 3 0 0 0 1 3 0 0 0 3 3 54 
37 3 3 0 0 0 3 0 0 0 3 3 3 3 0 0 0 3 0 3 0 20 
32 3 3 0 0 0 3 0 0 0 3 3 3 3 0 0 0 3 0 3 0 27 
35 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 3 3 25 
38 0 3 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 3 3 23 
39 3 3 0 3 0 0 3 1 0 0 0 3 3 1 3 0 0 0 0 0 74 
04 3 3 0 0 0 0 3 0 0 3 0 3 0 1 0 0 3 0 0 0 73 

 x  2466 األعداد 
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على ذلك، دلعرفة مهارة كتابة اللغة العربية وبالتايل ميكن أن ينظر إليو يف اجلدول الذي  و
  .كمايلىعرض  

 2.4القائمة 
 مدرسة من الصف السابع  الطلة دفتر األسماء

 تانجاموسسيماكا المتوسطة الحكومية  نور الهداية 

 التالميذاألسماء  النمرة التالميذاألسماء  النمرة

1 
Abduh Zamzani 

01 
M.Sumarwan 

0 
Adhanferdika Yudha 

00 
Muhammad hijrah 

3 
Adi Ahmad Fauzan Putra 

03 
Mutiara Mas Fajarani 

0 
Ahmad Maulid 

00 
Nabila Soraya 

7 
Alifa Intan Mariya 

07 
Nabila ulfa 

2 
Aliya Ulfa Rahma 

02 
Nur azidan ramadan 

5 
Bagas Hemawan 

05 
Ridho Illahi 

8 
Cika Nabila 

08 
Rindi artika 

9 
Dania Saputri 

09 
Raufina Nur Khodijah 

14 
Dara Anggun Pitaloka 

34 
Sefriana Angraini 

11 
Dafid Ari.p 

31 
Wahyu Ramadon 
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10 
Dio Anata 

30 
Yuhana 

13 
Faqih zamzami 

33 
Rita juniatika 

10 
Farhan Abiyu Zaki 

30 
Indri auliza 

17 
Inayatul Khotijah 

37 
Hastina 

12 
Intan Saharani 

32 
Siti mutoharoh 

15 
Irvan Hardiansah 

35 
Suryani 

18 
M. An’im Falahudin 

38 
Tia 

19 
M. Arfan Rafirmansyah 

39 
Toninurdin 

04 
M.Sirril wafa 

04 
Wiwin damayati 
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  3.4لقائمة
  التالميذنتيجة الألجوبة الألستبيان 

مراسل 
 الصحف

 النمرة البزرة
 النتيجة

 21 49 48 47 46 45 44 43 42 44 41 9 8 7 6 5 4 3 2 4 النتيجة
1 0 3 0 0 0 0 3 3 0 3 0 0 3 0 0 3 3 1 0 0 28 
0 3 3 0 0 0 3 0 3 3 0 0 0 0 0 3 0 0 3 3 0 20 
3 3 3 3 3 0 0 1 1 3 3 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 07 
0 3 3 3 0 3 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 3 0 3 0 3 77 
7 0 3 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 
2 0 3 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 0 0 3 3 1 0 0 25 
5 0 3 0 0 3 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 3 3 1 0 0 21 
8 0 3 3 3 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 20 
9 3 3 0 3 3 3 3 0 0 3 0 0 3 3 0 3 0 1 3 0 78 
14 0 3 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 3 1 3 0 24 
11 3 3 0 3 3 0 0 0 3 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 3 71 
10 3 3 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0 3 0 0 3 3 3 3 0 22 
13 3 3 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 1 1 0 3 0 1 3 0 78 
10 0 3 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 08 
17 0 3 3 0 0 0 0 0 3 3 0 0 3 0 0 0 3 0 3 0 20 
12 0 3 0 0 3 0 3 0 0 3 0 3 0 3 3 0 3 3 0 0 28 
15 0 3 0 3 0 0 1 3 3 0 0 0 1 1 3 1 0 1 0 0 07 
18 0 3 0 0 3 0 0 1 0 0 3 0 0 3 0 0 0 1 0 3 70 
19 3 3 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 21 
04 3 3 0 0 3 3 3 3 0 3 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 20 
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 مناقشة البيانات وتحليله . أ
 .حساب معامل االرتباط .4

االرتباط لألرقام اخلام كما ىو  قائمةالعالقة والبحث عنها، احسب  يحاسبل
 :موضح يف احلساب التايل

01 0 3 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 24 
00 0 3 3 0 0 3 0 0 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 78 
03 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 78 
00 0 3 0 3 3 3 0 1 0 0 3 0 3 3 0 0 0 1 3 3 70 
07 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 1 3 3 75 
02 3 3 0 0 3 0 0 1 3 0 3 3 1 1 0 0 3 0 0 3 09 
05 3 3 3 0 0 0 1 1 0 0 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 70 
08 3 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 08 
09 0 3 0 0 3 0 0 0 0 3 0 3 0 3 3 0 3 3 0 3 21 
34 3 3 0 0 0 0 3 0 3 3 0 0 0 0 0 3 0 3 3 3 54 
31 0 3 0 0 3 0 0 3 3 3 0 3 0 0 0 3 0 3 0 3 20 
30 0 3 0 0 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0 0 22 
33 0 3 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 3 0 3 0 0 0 53 
30 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 3 0 3 3 3 0 57 
37 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 1 3 0 27 
32 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 3 0 0 0 1 0 0 22 
35 0 3 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 3 0 3 0 0 51 
38 3 3 0 3 0 3 1 0 1 3 0 0 0 3 0 3 3 3 3 0 02 
39 3 3 0 1 0 0 3 1 3 0 3 3 0 3 0 0 0 1 3 3 05 
04 3 3 0 0 3 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 08 

 Y  2373 األعداد
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 0.0القائمة 
 .الكتابة على ادلهارةتعلم اللغة العربية  الرغبةعمل ترابط األرقام التقريبية بُت  قائمة

XY Y
2 

X
2 

Y X النمرة 
4352 4624 4976 66 64 1 

3534 3644 3247 62 55 2 

2599 2925 3699 45 69 3 

3549 3925 4624 55 66 4 

3794 4976 3521 64 61 5 

4355 4467 4225 65 65 6 

3643 3521 3767 61 63 5 

3529 3644 36993 62 69 6 

3179 3364 3925 56 55 7 

3649 3699 4976 69 64 19 

3162 2691 3644 51 62 11 

4422 4356 4467 66 65 12 

3536 3364 3521 56 61 13 

2632 2394 3461 46 57 14 

3556 4976 3461 64 57 15 

4429 4624 4225 66 65 16 

2565 2925 3247 45 55 15 

3274 2716 3521 54 61 16 

3595 3247 4225 55 65 17 

3644 3644 3644 62 62 29 

3452 3136 3644 56 62 21 

3364 3364 3364 56 56 22 

3666 3364 4467 56 65 23 

3132 2716 3364 54 56 24 

3455 3247 3521 55 61 25 

2544 2491 3136 47 56 26 

3369 2594 4225 52 65 25 

2632 2394 3461 46 57 26 

3699 3699 3699 69 69 27 

4139 4799 4799 59 57 39 

4154 3644 3644 62 65 31 

4356 4356 4356 66 66 32 

5119 5327 5327 53 59 33 

4659 5625 5625 55 62 34 

4225 4225 4224 65 65 35 



07 
 

4279 4356 4356 66 65 36 

4555 5941 5941 51 65 35 

3465 3925 3925 55 63 36 

2399 2116 2116 46 59 37 

2544 2394 2394 46 53 49 

145962 143615 152526 2353 2466 N = 49 

الدرجة الكلية للمتغَتات ادلستقلة واستنادا إىل اجلدول أعاله، ميكن مالحظة أن 
 القائمةويف   Xالدي يستمر ايل النتيجة 0022 الكلية يف تعلم اللغة العربية ىي اللغة العربية

 التالميدأعاله ميكن مالحظة أن الدرجة الكلية للمتغَت التابع ىي مهارات الكتابة لدى 
اجلدول ميكن مالحظة أن كل عنصر استنادا إىل  . Y. و بنتجة  0353ىي  ادلواد العربية
 :ىو كما يلي

N = 49 

X = 2466 

Y = 2353 

X
2 

= 152526 

Y
2
 = 143615 

XY = 145962 

 :ويشار إليها فيما بعد يف صيغة األرقام الًتابطية على النحو التايل

∑      
(∑  )(∑ )

 

√(∑ 2  (∑  )
2

 ) (∑  2  
(∑ )2

 )

     



00 
 

145962 
(2466)(2353)

49

√(152526 
(2466)2

49
) (143615 

(2353)2

49
)

     

145962 146275 45

√(152526 152926 7)(143615 149556 23)
     

145962 146275 45

√(677 1)(3936 55)
      

566 55

√2123995 7
     

566 55

1455 9536
     

عند  4,702=       من حساب التحليل أعاله، اليت مت احلصول عليها92526=       
 = 4,043أو  :97=4,310حوض كبَت N للقيمةالتشاور مع اجلدول حلظة ادلنتج 

ميكن استنتاج أن ، 2 قائمة r من نتيجةأكبر  حساب  rمن <92312<92493 92526ان :99
-H و  haكدالك. الكتابة   علي ادلهارةتعلم اللغة العربية  رغبةىناك تأثَتا إجيابيا بُت 

Oحجم معامل االرتباط للقيمة يف حُت أن التصميم سيكون   مرفوض Гxy يتم  واليت
مبعٌت بُت ارتباط بينهما 4,244-4,044ىو بُت  r  تفسَتىا يف جدول تفسَت القيم

 . متغَت يكفي

 7.0القائمة 
 rترمجة النتيجة قائمة 

 ترمجة النتيجة rنتيجة 
 جيد جدا 4,844-1,44  بُت
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 جيد 4,244-4,844  بُت
 مقبول 4,044-4,244  بُت
 ناقص 4,044-4,044  بُت
 1ناقص جدا 4,44-4,044  بُت

 
 
 
 2.0القائمة 

 سعر اجلدول نقد حلظة ادلنتج
N 

(1) 
صلةاف  N  ادلعتقد 

(1
) 

 N ادلعتقد فاصلة
(1) 

 ادلعتقد فاصلة
758 

(2) 

 

778 

(3) 

758 

(2) 

 

778 

(3) 

758 

(2) 

 

778 

(3) 

3. 

4. 

5. 

6. 

5. 

6. 

7. 

19. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

15. 

92775 

92759 

92656 

92611 

92554 

92959 

92666 

92632 

92692 

92556 

92533 

92532 

92514 

92475 

92462 

92777 

92779 

92757 

92715 

92654 

92654 

92576 

92565 

92553 

92596 

92664 

92661 

92641 

92623 

92696 

26 

25 

26 

27 

39 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

35 

36 

37 

49 

92366 

92361 

92354 

92365 

92361 

92355 

92347 

92344 

92337 

92334 

92327 

92325 

92329 

92316 

92312 

92476 

92465 

92456 

92459 

92463 

92456 

92447 

92442 

92436 

92439 

92424 

92416 

92413 

92496 

92493 

59 

55 

69 

65 

59 

55 

69 

65 

79 

75 

199 

125 

159 

155 

299 

92275 

92266 

92254 

92244 

92235 

9, 295 

9, 229 

9, 213 

9, 295 

9, 292 

9, 175 

9, 156 

9, 157 

9, 146 

9, 136 

92361 

92345 

92339 

92315 

92396 

92276 

92266 

92256 

92259 

92263 

92256 

92339 

92219 

92174 

92161 

 

                                                           
1
 Suharsimi  Arikunto, Dasar- Dasar Evaluasi Pendidikan , Bumi Aksara, 

Jakarta,Cet.6, 2911, hlm.55 
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16. 

17. 

29. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

 

92466 

92456 

92444 

92433 

92423 

92413 

92494 

92376 

92579 

92555 

92561 

92547 

92535 

92526 

92515 

92595 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

45 

46 

47 

92396 

92394 

92391 

92275 

92274 

92271 

92266 

92246 

9261 

92376 

92373 

92367 

92364 

92369 

92256 

92352 

92366 

92364 

399 

499 

599 

699 

599 

699 

799 

1999 

9, 113 

9, 976 

92966 

92969 

92954 

92959 

92965 

 92962 

 

92146 

92126 

92115 

92195 

92975 

92971 

92976 

92961 

 

 

 

 

 قائمة النتائج

Db 

 مستوى كبَت
51: 41: 21: 41: 5: 2: 4: 1041: 

1 1,444  1,352  3,458  2,310   10,542  31,801 23,275  232,291  
0  4,812  1,421  1,882  0,904  0,343  2,927  9,907  31,798 
3  4,527  4,958  1,238  0,373  3,180  0,701  7,801  10,901 
0  4,501  4,901  1,733  0,130  0,552  3,505  0,240  8,214 
7  4,505  4,904  1,052  0.417  0,751  3,327  0,430  2,879 
2  4,518  4,942  1,004  1,903  0,005  3,103  3,545  7,979 
5  4,551  4,892  1,017  1,897  0,327  0,998  3,099  7,047 
8  4,542  4,889  1,395 1,824  0,342  0,892  3,377  7,401 
9  4,543  4,883  1,383  1,833  0,020  0,801  3,074  0,581 
14  4,544  4,859  1,350  1,810  0,008  0,520  3,129  0,785 
11  4,295  4,852  1,323  1,592  0,041  0,518  3,142  0,035 
10  4,297  4,853  1,372  1,580  0,159  0,281  3,477  0,318 
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13  4,290  4,854  1,374  1,551  0,124  0,274  3,410  0,001 
10  4,290  4,828  1,307  1,541  0,107  0,200  0,955  0,104 
17  4,291  4,822  1,301  1,573  0,131  0,240  0,905  0,453 
12  4,294  4,827  1,335  1,502  0,104  0,783  0,901  0,417 
15  4,289  4,823  1,333  1,504  0,114  0,725  0,898  3,927 
18  4,288  4,820  1,334  1,530  0,141  0,770  0,858  3,900 
19  4,288  4,821  1,308  1,509  0,493  0,739  0,821  3,883 
04  4,285  4,824  1,307  1,507  0,482  0,708  0,807  3,874 
01  4,282 4,879   1,303  1,501  0,484  0,718  0,831  3,819 
00  4,282  4,878  1,301  1,515  0,450  0,748  0,819  3,590 
03  4,287  4,878  1,319  1,510  0,429  0,744  0,845  3,525 
00  4,287  4,875  1,318  1.511  0,420  0,090  0,595  3,507 
07 4,280  4,872  1,312  1,548  0,424  0,087  0,585 3,507  
02 4,280   4,875  1,317  1,542  0,472  0,059  0,559  3,545 
05  4,280  4,877  1,310  1,543  0,470  0,053  0,551  3,294 
08  4,283  4,877  1,313  1,541  0,408  0,025  0,543  3,250 
09  4,283  4,870  1,311  1,299  0,407  0,020  0,572  3,279 
34  4,293  4,870  1,314  1,295  0,400  0,075  0,574  3,202 
04  4,281  4,871  1,343  1,280  0,401  0,003  0,540  3,771 
24  4,259  4,808  1,092  1,251  0,444  0,394  0,224  3,304 
104  4,255  4,807  1,089  1,278  1,984  0,378  0,215  3,353 
Co.  4,250  4,800  1,080  1,107  1,924  0,302  0,752  3,091 

 

 اختبار أهمية معامالت الترابط .2

 :الختبار أمهية معامل ارتباط ادلؤلفُت باستخدام الصيغة التالية
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  √  2

√1   2
 

 البيان:

t:ادلعامل أمهية 
r: معامالت االرتباط اليت مت حساهبا 
n 0البيانات: كمية 

   و   r hitung =  207.4  النتائجمن نتائج معاجلة البيانات اليت مت احلصول عليها 
N=04 مث ميكن اختبار أمهيتها مع الصيغة التالية: 

  
9 526 √49 2

√1 9 526
  

  
9 526 √36

√1 9 526
  

  
9 526   6 164

√9 454
  

  
3 242

√9 667
  

t = 42595  النتيجةاستنادا إىل حساب أعاله، مث  r hitung    =0,547  دلعرفة ما إذا كان
 r db=n-2 الرقم يدل على  مستوى كبَت من أمهية أو ال ميكن استشارهتا مع جداول القيمة

مما يدل على مستوى   38عرض اخلط  dbمن قائمة النتائج   .38=0-04ىو  db حىت
مما يدل على نتيجة العد أكرب من عدد اجلدول أو  11يف القائمة  0,400=   :7كبَت 

                                                           
0
 Sugiono, Metode Penelitian Administrasi, CV. Alfa Beta, Bandung, Cet. I, 1776, 

hlm.214 
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بتعلم  الرغبةلذلك يظهر أن ىناك عالقة حقيقية )إجيابية( بُت  0,400 < 0,547
 . مهارات الكتابة باللغة العربية

 .حتديد اجتاه الًتابط .0

مها إىل نوعُت، االجتاه، وميكن تقسيمن تأثَت بُت ادلتغَتات عندما ينظر إليها من  
ويعطى تأثير اتجاهي  .ومها تأثَت الطبيعة يف اجتاه واحد، والعالقة بُت طبيعة االجتاه ادلعاكس

ودعا ارتباط إجيايب، إذا مًتابطة  .ارتباط إجيايب، يف حُت أن العكس يسمى ارتباط سليب
تشغيل، ، مما يعٍت أن التأثَت بُت متغَتين )أو أكثر(  متماثلاثنُت )أو أكثر( ترتبط، 

أو يضيف، فإنو يتبعو زيادة أو إضافة إىل  X وىكذا، إذا زاد ادلتغَت, يظهر نفس االجتاه
يعقبو اخنفاض أو نقصان  X فإن االخنفاض أو النقصان يف ادلتغَت ، أو العكسY متغَت

 :Y 3للمتغَت
مت احلصول عليها من    r hitung االرتباط من احلساب فمن الواضح أن حجم العد 

الكتابة يف  على مهارةبتعلم اللغة العربية  رغبةجدول ارتباط األرقام التقريبية حول زيادة 
وتشَت ىذه النتائج إىل أن الرقم القياسي الذي مت  .4,702ىو =  مواد اللغة العربية

 يوجدىو  Y وادلتغَت X مجعو ىو "غَت ملحوظ"، وىذا يعٍت أن االرتباط بُت ادلتغَت
 .عالقة مباشرة، وبعبارة أخرى ىناك "ارتباط إجيايب" بُت ادلتغَتات

                                                           
3
 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan,Raja Grafindo persada, 

Jakarta ,2996, hlm. 167 
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و كما السؤال أعاله إذا كان رسم بياين الجتاه االرتباط الذي مت احلصول عليو ى 

 :يلي

 ارتباط إجيايب

 
 
 

X      Y      X      Y  

 يزيد مث ادلتغَت X من الرسم البياين أعاله ميكن أن يفسر أنو إذا كانت نتيجة ادلتغَت  
Y   وىكذا ميكن القول أنو كلما كان  .سوف تعمل يف نفس االجتاه أو الزيادة كدالكيزيد

، وكلما ارتفعت التالميذباستمرار تعلم اللغة العربية لدى  التالميذويغرس  ذلك يعطي الدافع
 .مهارات الكتابة لدى الطلبة

 .زممعامل اختبار اجل .3
الختبار معامل التحديد على أساس رأي سوجيونو، وىذا ىو عن طريق " 

يف حُت أن معرفة نسبة ادلعامل الذي مت تربيعو ادلعربات بادلعامالت موجودا" 
 .  .:144مضروبا

  :استنادا إىل الرأي سوجيونو، أعاله، ميكن أن تصاغ على النحو التايل
2
 r

 =
Cd  

 :  البيان
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زماختبار اجل  = Cd  

 r=   معامل االرتباط 

 : باستخدام الصيغة أعاله، ميكن البحث عن معامل التحديد الذي كان على علم بذلك 
r=92526   زم ىو اختبار اجل, ان 

cd= 92526
2 

= 92256 

=2526 % 

 

 تقرير نتائج البحوث .0
 :دلعرفة نتائج احلسابات يف ىذه الدراسة ميكن أن ينظر إليو يف اجلدول التايل

 5.0القائمة 

 من مدرسة الصف السابع  الطلبة  الكتابة ةمهار على  االىتمام بتعلم اللغة العربية العالقة بُت
 ادلتوسطة احلكومية سيماكا تاجناموس نور اذلداية 

 زماختبار اجل احلاصل  t Dkنتيجة  االرتباطمعامل 
 حساب القائمة

 4,052 ارتباط إجيايب 38 0,547 0,44 4,702

يف  الرغبةمن اجلدول أعاله، يتم احلصول على معامل االرتباط جإثبات العالقة بُت 
نور اذلداية من ادلدرسة ادلتوسطة احلكومية  اللغة العربية مع مهارات الكتابة تعلم
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نفهم يوجد تاثَت بُت رغبة التعلم اللغة العربية  هبادا r = 92526ىو نتيجة  ,تاجناموسسيماكا
نور اذلداية سيماكا  الصف السابع من ادلدرسة ادلتوسطة احلكومية تالميذعلى مهارة الكتابة 

 . ارتباط إجيايبىناك  تاجناموس

tفمن التيجة
 hitung   =0,547    أكرب منt 

tabel =0,44   وDk =38  بدالك
Ho  غَت مقبولHa  التالميذتعلم اللغة العربية مبهارات كتابة  رغبةوىذا يعٍت أنو بُت  .مقبول 

 . :7ىناك عالقة كبَتة، على ادلستوى 

وىذا يعٍت أن مهارة  .cd= 92526 نتيجة معامل التحديد اليت مت احلصول عليها
م يف تعلم اللغة العربية هرغبتجائب العربية ىي اليت حتدد دلوضوع الع التالميذالكتابة لدى 

 .يتم حتديدىا مرة أخرى بواسطة متغَتات أخرى :50,0و أما  :05,2بقدر 

، ميكن أن يكون مفهوما أن الباحثةواستنادا إىل حتليل البيانات اليت قام هبا 
ن رؤية التفاصيل يف أداة مصلحة تعلم اللغة العربية ذلا تأثَت كبَت على مهارات الكتابة وميك

 :( يف حُت أن النتائج ىي كما يلي5واجلدول  7مجع البيانات )اجلدول 

، يستخدم ىذا التأثَت Y إىل الدرجة X نتيجة احلساب بُت الدرجة الكلية من .1
ادلتغَتة ادلسامهة يف تعلم مهارات الكتابة باللغة العربية، استنادا إىل  رغبةجإثبات 

على ىذا   r = 92526 يف احلصول على 5 والقائمة 7 القائمةحتليل البيانات يف 
أمر  للتالميذيف تعلم مهارات الكتابة العربية  الرغبةأن تأثَت  الباحثةاألساس يفسر 

مع مستوى كاف  92699-92499 مهم، بعد التشاور مع جدول التفسَت يًتاوح بُت
 .من العالقة
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 .تائج االختبار اذلامة وعالقات العالقة .0

 tاكرب من  t hitung= 42595من النتيجة 
tabel نتيجة علىdb  =0n  حىتdb 

 22942 يظهر األرقام 58 مث يف اجلدول القيمة على مستوى مغزى 0-04ىو 

 < 42595 أو القائمة مما يدل على نتيجة عدد أكرب من رقم على القائمة 

يف تعلم اللغة العربية ذلا  الرغبةمث نتائج حبثية فرضية البيانات ذلا معٌت   2,400
تأثَت كبَت على مهارات الكتابة ومن نتائج احلساب اليت مت احلصول عليها 

 التالميذوىذا يعٍت أن مهارات الكتابة من  .cd = 4,702 معامل التحديد
يتم حتديدىا  :50,0اماو  25268 من الرغبة  بالتنفيدقال يف تصميم التعلم 

  .أخرىمرة أخرى بواسطة متغَتات 
بعد التحليل باستخدام صيغة حلظة  للتالميذ يظهرأظهرت نتائج االستبانات أن  .3

الفئة  .التالميذتعلم اللغة العربية لو تأثَت كبَت على مهارات كتابة  رغبةادلنتج أن 
 .اذلامة ىي كافية مبا فيو الكفاية

واستنادا إىل حتليل  للتالميذبناء على نظرية االىتمام بتعلم مهارات الكتابة العربية  .0
البيانات اليت مت القيام هبا باستخدام حلظة ادلنتج الصيغة مث احلصول على نتائج 

 .ىامة
، وخاصة ادلواد العربية مع التدريس، أن ادلدرسمن نتائج حتليل البيانات جيب على  .7

حياولوا حتسُت مهارات كتابة الطالب من خالل الزيادة ادلستمرة يف االىتمام بتعلم 
 . التالميذعلم اللغة العربية لدى ت
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  عرض البيانات الميدانية
 المدرسةالتصوير  . أ

 المتوسطة الحكومية سيماكا تانجاموس من مدرسة نور الهداية  .4
تاريخ االقتصار من ادلدرسة ادلتوسطة احلكومية نور اذلداية سيماكا تاجناموس يبٌت 

2 1114 + بنيت على مساحة األرض  0440يف التاريخ 
M

وتديرىا مؤسسة قرية    
 15 ىي مدرسة تأسست على موعد ادلدرسة ادلتوسطة احلكومية نور اذلداية .كاكابورا

يف  ، وادلدرسة لديها أيضا قيمة دينية زائد اخلاصة هباادلتوسطة األولمدرسة  0440يويل 
 05 ترقيم الوقت ذلك يف التالميد عدد معالقرية سيماكا برئيس دوكتورانداس موردي. 

 .شخصا مع قدرات خمتلفة 14ىناك  للتالميدتلميدا, 

ادلدرسة ادلتوسطة   جنبا إىل جنب مع تطور الوقت والوقت، ومدرسة الصف األول
حتسنت  .وادلدرسُت التالميدلعدد ادلتزايد من  احلكومية نور اذلداية سيماكا تاجناموس

يف رلال  ادلدرسُتعلى الرغم من أنو ال يزال ىناك نقص يف جوانب من  كدالكاجلودة  
  .التعليم الذين مل تكن وفقا لل ختصصات

 ادلتوسطة احلكومية سيماكا تاجناموس من مدرسة نور اذلداية  األولسنوات  7بعد قيام 
 ا على، حبيث كان قادر  وبالتايل فإن عدد ادلتقدمُت يف مدرسة الصف األول اخنفضت قليال

. أخذ مدير 0449يف عام .سنوات 0تشغيلو حوايل  .فئة كبَتة 1مستوى الطبقة، تصبح  5
  اجلودة حىت ىذا العام، واصل ادلستوى األول  األول ادلدرسادلدرسة زمام ادلبادرة جإضافة 

يف السنة  تلميدا 074ادلدرسة ادلتوسطة احلكومية نور اذلداية سيماكا تاجناموس عددىم 
وبالتايل، جيب أن يكون سدم إعداد سدم من ادلربُت والتعليم ادلوظفُت من ذوي جودة بعده.
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عدد ادلربُت والتعليم يف  .عالية وادلؤىلُت وكذلك ادلتخصصُت يف جوروسانيا اخلاصة هبم
ادلدرسة اجإعدادية )متس( ادلدرسة ادلتوسطة احلكومية نور اذلداية سيماكا تاجناموس حوايل 

 .شخصا 01
 جبات ومهام المديروا.ب 

 مدير ادلدرسة  .1
الرئيسية دلدير ادلدرسة ىي الرائدة يف ادلدرسة، وكذلك مسؤولة عن  الواجبات

التعامل مع األنشطة ادلدرسية، ووضع قواعد ادلدرسة والتوجيهات بشأن ادلوظفُت 
 .وادلعلمُت واجإداريُت والطالب

 نائب مدير ادلدرسة .0
ونائب ادلدير ىو ادلسؤول عن مدير ادلدرسة الذي تتمثل واجباتو ووظائفو 
الرئيسية يف مساعدة مدير ادلدرسة يف التعامل مع مجيع عمليات تنفيذ ادلدرسة 
واالستعاضة عن الوظيفة اليت تعاين من اجلوع يف ادلدرسة حيث ال يكون للمدير 

 .يف مكانو ليس
 واكا التالميد .3

تنظيم الربنامج وتنفيذ التوجيو وادلشورة.البنفسية بدقة ذكية ان لديو مهمة 
اختيار ادلرشحُت ادلقًتح تقدميهم للمنح الدراسية وتنسيق  .واجإجنازات الرياضية

 . BBو  BKتنسيق واجب  للتالميدتنسيق أنشطة التدريب  .تنفيذ احلفل
 واكا منهخ التدريس  .0
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التعليمي، فضال عن ترتيب  واكا منهج لديو مهمة جتميع وترمجة التقومي 
 . تقسيم ادلهام ادلعلم واجلداول الزمنية الدرس

 واكا وحدة شؤون ادلرافق .7
 .واكا شؤون لوحدة ادلرافق مبهمة ختطيط برنامج ادلشًتيات ويضطلع 

 .استخدام ادلرافق والبنية التحتية إدارة الصيانة واجإصالح وإعداد التقارير
 رئيس اإلدارة .6

مدير ادلدرسة ونائبو، وتشمل مهامها ووظائفها الرئيسية ويكون مسؤوال عن 
إدارة شؤون اجإدارة اليومية، وإعداد التقارير اجإدارية، وتقدمي التقارير عن مدير 

 .ادلدرسة
 برنامج ادلهاراترئيس  .5

مسؤولة عن تنفيذ األنشطة وتطوير برامج اخلربة، ووضع برامج عمل لتحسُت 
 .مهارات برنامج ادلهارات

 التالميدقسم  .8
ىو لرعاية كل ما يتعلق الطالب، حول األنشطة الطالبية وتقدمي تقرير إىل  توواجب

 .مدير ادلدرسة
 ويل الفصل .9

 :وادلهمة ىي كما يلي
 .معرفة مجيع التالميد يف فصلو . أ

 .السعي واحلفاظ على ادلخزون الفصل . ب
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 .التخطيط والًتويج يف جعل مهارات الفصول الدراسية . ت
 .التالميدوتسجيل نتائج تعلم  للتالميدإنشاء البيانات الشخصية  . ث
 .الذين لديهم مشاكل للتالميدإجراء التدريب  . ج
 إنشاء وتقدمي بيانات ملخصة شهرية لنواب ادلديرين . ح
 .إقامة عالقة مع ويل األمر . خ
 .بعد االحتفاالت يوم االثنُت واألعياد الوطنية . د
 .التالميدمسؤولة يف غياب  . ذ
 ادلدرس  .14

 :وادلهمة ىي كما يلي
 ان يساعد عملية التعلم . أ

 ان يريب التالميد مبشرا . ب
 تقرر كل عملية التالميد مكتوبا . ت

 حالة البنية التحتية . ت
 مواقع .1

+1119 ادلدرسة ادلتوسطة احلكومية نور اذلداية سيماكا تاجناموس
 2 

M  التحكم  و
ادلطلوب كمكان با مؤسسة كاجافورا .و موقع واسع االن قد يبلغ ما حيتاج ادلوقع 

 للتعليم والتدريس على وجو التحديد لسراء موافق البناء.
 ختطيط استخدام ادلوقع

 8.0القائمة 
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  سيماكا تاجناموس ادلدرسة ادلتوسطة احلكومية نور اذلدايةحالة البنية التحتية ادلصدر : وثيقة 
 

فيها اما االن عملية التعلم قد يسَت جيدا, و يكمل احلاجة اىل ادلكان ادلطلوب بامواقع 
 على رغم من أنو ال يزال يتطلب تطوير.

 بناء ادلدرسة .0
فصول قد  3كاجافورا  ادلدرسة ادلتوسطة احلكومية نور اذلداية سيماكا تاجناموسمبٌت 

 السنة بعده, و من االموال الكومية. و يزيد يف 0440يبٌت يف السنة 
 

 9.0القائمة 
 .2916/ 2915 ادلتوسطة احلكومية نور اذلداية سيماكا تاجناموس مدرسةمبٌت /ادلواقع 

  نوع الغرفة النمرة
 1 مدير ادلدرسة  غرفة 1
 3 الفصل 0

 واسع إستعمال النمرة
 m 364 مبعى الدراسة 1

 m 299 ميدان 0

 m 546 ساحة 3

 m 1119 عدد
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 1 غرفة اجإدارة 3
 1 غرفة ادلدرس 0
 1 مكتبة 7
 1 غرفة ادلشورة 2
 1 احلمام 5

  ادلدرسة ادلتوسطة احلكومية نور اذلداية سيماكا تاجناموسحالة البنية التحتية ادلصدر : وثيقة 
 عدد التالميد .3

دراسة العام  102ىو  ادلتوسطة احلكومية نور اذلداية سيماكا تاجناموسعدد التالميد 
 بعدد الفصل كما يلى: 0418/ 15 29

 14.0القائمة 
 النمرة  الفصل عدد التالميد
04 VII 04 
03 VIII 03 
03 IX 03 

 ادلدرسة ادلتوسطة احلكومية نور اذلداية سيماكا تاجناموسحالة البنية التحتية ادلصدر : وثيقة 
 11.0القائمة 

 دفًت األمساء ادلدرسُت
 2916 /2915 ادلتوسطة احلكومية سيماكا تاجناموس من مدرسة نور اذلداية 

  الوظيفة القسم  أصل التعليم  إسم  النمرة
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1 
Yosi Sofyan, S.Pd 

Slta Ips مدير ادلدرسة 
2 

Amaruddin, S.Pd.I 
Si Iain Pai نائب مدير ادلدرسة 

3 
Juwanti, S.E 

Si Stkip Bk األرشادي 
4 

Dewi Lestari, S.Kom 
Pga Pga الرياضيات 

5 
Deni Wijayanto, S.Pd 

Si Ut Pgsd اللغة المبونج 
6 

Muhlihun, S.Kom 
D2 Ut Pgsd الفقو 

5 
Robert Nuansa, S.E 

Si Stkip Pls علم التاريخ 
6 

Herawati, S.E 
Si Uml Agama االخالق 

7 
Bibit Ariyani, S.Pd 

Si Iain Ipa بيولوغي  
19 

M. Syakur, T.F, S.Pd.I 
Si Ut Pgsd الدينية 

11 
Eka Puspita Rini, S.Pd 

Si Ut Pdsd اللغة األجنليزية 
12 

Mudrikah, S.Pd.I 
D2 Ut Pgsd اللغة األندونيسية 

13 

Sukartijo Hs 

Si Stie Ekonomi الفقو 
14 

Hikmahyanti, S.Pd 
D3 Komputer Tik كومفيوتر 

15 
Amser, S.Pd 

Si Iain Pgmi احلديث 
16 

Eko Pramono, S.Pd 
Si Ut Pgsd بييوجلي 

15 
Bayu Pambudi, S.Pd 

Si Stikip Pls علم التاريخ 
16 

Tiara Ferika, S.Pd.I 
Si Iain B. Arab اللغة العربية 

17 
Novianto, S.T 

Si Uml Agama الفن والثقافة 
29 

Maryani, A.Md 
Pga Pga اجلسمية 

21 
Mad Surahman, S.Pd 

Slta Ips الدينية 
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 /2915 ادلدرسة ادلتوسطة احلكومية نور اذلداية سيماكا تاجناموس احليوية ادلدرسُتادلصدر : 

2916 
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 الباب الخامس
 االختتام

 الخالصة . أ
النتائج باالقرتان مع  الباحثةواستنادا إىل نتائج البحث الذي مت إجنازه، استخلص 

 :، وهيالبحثنتائج هذا 
ينال النتائج .وهذا واضح من نتائج احلساب مع صيغة املنتج حلظة االرتباطهناك 

Гxy = 625,0 =625,  بعد التشاور مع جدول القيمةو  r  احلصول على حلظة مت
فى التعلم على مهارة الكتابة رغبة الطلبة الصف السابع تأثير  ج  Гxy > r املنتج

اللغة العربية من مدرسة نور الهداية المتوسطة سيماكا تانجاموس للعام الدراسى 
7102/7102 

والعالقة اليت مت احلصول عليها عند  5%او  55 دول جيد على مستوى األمهية
 .على معامل االرتباط كافيةاستشارهتا 

وهذا واضح رغبة يف اللغة العربية على مهارة الكتابة2 تأثري إجيايب كبري بني و يوجد 
القائمة   tاكرب من  52765= حياسب  t من القيمة اليت مت احلصول عليها حساب نتيجة

إذا مقبول. Ha غري مقبول Hoفبهادا  %5 اليت مت احلصول dk +83و  ,265,=
 التالميدحتسنت الرغبة يف تعلم اللغة العربية بشكل مستمر فإن مهارات الكتابة لدى 

 .ستكون أفضل وتزيد وفقا لألهداف املتوقعة
 
 

 االقتراحات . ب
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 :تقدمي اقرتاحات على النحو التايل للباحثةبعد رؤية الظروف يف امليدان ميكن 
 للرئيس املدرس .%

املدرسة املتوسطة احلكومية نور اهلداية سيماكا  للرئيس املدرسينبغي أن يكون  . أ
وال سيما  ميكن أن توفر خمرجا من أجل شراء مرافق التعليم والتعلم تاجناموس

اكتمال الدعائم والكتب، وخاصة كتب املواد العربية  کدعم من أجل تعزيز 
 . فعالية تعليم وتعلم املتعلمني يف الدروس العربية

 .التدريس والتعلمائما اإلشراف على أنشطة د . ب
 للمدرس  .,

 لرتقية تعلم اللغة العربية . أ
 .قم دائما بإجراء دروس إضافية خارج ساعات التدريس وأنشطة التعلم . ب
الذين يدرسون املواد العربية أن يسعوا إىل حتسني مهارات الكتابة  املدرسوينبغي  . . ت

 .أوال التالميدمن خالل زيادة اهتمام التالميد لدى 
قادرين على اختبار مهاراهتم يف الكتابة بشكل مستمر  املدرسجيب أن يكون  . ث

 .وإعطاء قيمة لتنفيذ معضلة الكتابة للتالميد
 للتالميد .8

 .مزيد من االهتمام للدروس يف املدرسة أو يف املنزل . أ
 .جيدامتابعة أنشطة التعليم والتعلم  . ب
 .من العاطفة يف متابعة عملية التعلم زيادة . ت
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ANGKET UNTUK SISWA 

Pengantar : 

Angket ini ditujukan pada siswa untuk meminta keterangan hal-hal yang 

berkaitan dengan proses pelaksanan mata pelajaran  bahasa Arab 

Anda tidak usah ragu –ragu, karena tidak akan mempengaruh nilai hasil belajar. 

Jawaban ini hanya untuk keperluan penelitian saja, kerahasiannya akan dijaga, untuk 

pengisisanya anda cukup membutuh kan tanda  ceklis pada kotak yang sesuai 

denagan pilihan yaitu: 

Ss : Sangat Setuju 

S : Setuju 

Ts : Tidak Setuju 

Sts : Sangat Tidak Setuju 

 

Bacalah pertanyaan pada angket dibawah ini, berulang – ulang agar anda 

memahami maksudnya, kemudian dijawab sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 

IDENTITAS  : 

Nama   : 

Kelas    : 

Jenis Kelamin  : 

Alamat Rumah : 

 

 

 



KISI-KISI ANGKET 

NO VARIABEL INDIKATOR  NOMOR  ITEM 

1 Pengaruh minat 

belajar siswa 

terhadap 

pelajaran bahasa 

Arab. 

- Siwa antusias dalam mengikuti 

mata pelajaran yang diajarkan 

- Siswa mengulas/ membaca buku 

mata pelajaran bahasa arab di 

rumah 

- Mengerjakan pekerjaan rumah  

(PR) dengan sungguh –sungguh  

- Berdiskusi dengan teman tentang 

materi pelajaran bahasa Arab. 

- Siswa belajar sungguh sungguh  

- siswa mendapat nilai yang tinggi 

pada mata pelajaran bahasa Arab  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11 

7,8 

 

11, 12 

13,14, 15,16 

 

17, 18 

19,20 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 

ANGKET MINAT BELAJAR SISWA  TERHADAP MATA PELAJARAN 

BAHASA ARAB. 

NO PERTANYAAN SS S TS STS 

1. Pertama kali saya lihat pelajaran ini saya percaya 

bahwa pelajaran ini mudah bagi saya. 

    

2. Guru bahasa Arab selalu hadir dan aktif dalam 

memberikan materi pelajaran 

    

3. Masuk tepat waktu pada saat mengikuti mata 

pelajaran bahasa Arab 

    

4. Materi pelajaran ini lebih sulit di pahami 

daripada yang saya harap kan. 

    

5. Setelah membaca informasi pendahuluan saya 

yakin bahwa mengetahui apa yang harus saya 

pelajari dari pelajaran ini. 

    

6. Meyelesaikan tugas – tugas dalam pembelajaran 

ini membuat saya merasa puas terhadap hasil 

yang telah saya capai. 

    

7. Jelas bagi saya bagaimana hubungan materi 

pembelajaran ini dengan apa yang telah saya 

ketahui. 

    

8. Banyak halaman-halaman  yang mengandung 

amat banyak informasi sehingga sukar bagi saya 

untuk mengambil ide ide penting dan 

menginganya. 

    

9. Guru memberikan kesempatan pada anda untuk 

bertanya tentang materi pelajaran yang telah 

disampaikan. 

    

10. Materi pembelajaran ini sangat menarik     



perhatian. 

11. Terdapat cerita, gambar atau contoh yang 

menunjukkan kepada saya bagaimana manfaat 

materi pembelajaran ini bagi beberapa orang. 

    

12. Mengumpulkan pekerjaan rumah (PR) yang 

diberikan oleh guru  bahasa Arab dengan tepat 

waktu. 

    

13 Berdiskusi dengan teman tentang materi 

pelajaran bahasa Aarab  

    

14 Antusiss dalam mendeskusikan materi pelajaran 

bahasa arab  yang telah diberikan oleh guru 

    

15 Semakin sering guru meningkat kan minat 

belajar, apakah mendorong anda untuk belajar 

lebih tekun 

    

16 Belajar terus menerus walaupun hasil tes 

keterampilan menulis  yang anda ketehui 

nilainya kurang memuaskan 

    

17 Saya suda belajar bahasa arab pada malam hari 

sebelum pelajaran esok hari. 

    

18 Materi yang di dampaikan oleh guru sangat 

menarik 

    

19 apakah anda membawa buku  yang berkaitan 

dengan materi pelajaran bahasa Arab yang akan 

di pelajari di kelas. 

    

20 Minat belajar membawa pengaruh posistif 

terhadap nilai keterampilan menulis. 

    

 

  



Keterangan : 

 

Ss : Sangat Setuju 

S : Setuju 

Ts : Tidak Setuju 

Sts : Sangat Tidak Setuju 

 

KISI – KISI ANGKET 

NO VARIABEL INDIKATOR NOMOR 

ITEM 

1. Keterampilan 

menulis 

- Menulis Huruf Arab. 

- Menulis kata-kata dengan huruf-

huruf yang benar. 

- Menyusun susunan kalimat yang 

dapat dipahami. 

- Menggunakan susunan kalimat  

tersebut dalam beberapa alinea   

sehingga        mampu mengungkapkan 

inti pesan dari penulis. 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11 

 12, 13 

14, 15,16 

17, 18, 19,20 

 

    

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 

ANGKET KETERAMPILAN MENULIS SISWA  TERHADAP MATA 

PELAJARAN BAHASA ARAB. 

NO PERTANYAAN SS S TS STS 

1. Saya senang keterampilan menulis     

2. Menulis adalah kegiatan yang membosankan.     

3. Saya sering menulis.     

4. Saya merasa males disaat keteramplan menulis.     

5. Sebagai siswa kelas VII saya tidak pernah 

menulis. 

    

6. Saya akan menulis jika bapak / ibu guru 

memerintahkan ku untuk melakukannya 

    

7. Saya harus banyak menulis supaya bisa 

keterampilan menulis 

    

8. Kegiatan keterampilan menulis sangat 

bermanfaat untuk menambah ilmu dan ide ide 

    

9. Saya menganggap bahwa keterampilan menulis 

merupakan kegiatan yang membuang- buang 

waktu. 

    

10. Keterampilan menulis lebih menyenangkan 

daripada mengobrol kepada teman. 

    

11. Perpustakan  adalah tempat yang sangat 

membosankan  

    

12. Pada hari libur saya meluangkan waktu untuk 

menulis, 

    

13 Saya selalu meluangkan waktu untuk belajar 

keterampilan menulis 

    

14 Mempergunakan waktu senggang untuk     



keterampilan menulis adalah perbuatan sia- sia. 

15 Saya belajar ketaerampilan menulis jika ada 

ulangan / uas saja. 

    

16 Saya jika berpergian saya selalu bawa buku buat 

belajar keterampilan menulis. 

    

17 Saya tidak suka keterampialan menulis     

18 Saya senang jika kumbul- kumpul bareng 

teman” belajar keterampilan menulis 

    

19 Keterampilan menulis lebih menarik daripada 

nonton tv 

    

20 Saya bisa menulis dimana saja seperti taman, 

kantin dan dirumah. 

    

 

Keterangan : 

 

Ss : Sangat Setuju 

S : Setuju 

Ts : Tidak Setuju 

Sts : Sangat Tidak Setuju 

 



  KERANGKA INTERVIEW DENGAN KEPALA SEKOLAH 

 

1. Sejak kapan MTs Nurul Hidayah  berdiri? 

2. Bagai mana Riwayatnya Berdirinya? 

3. Bagaimana Perkembangan Hingga sekarang? 

4. Bagaimana kondisi sarana dan prasarananya? 

5. Apakah gedung yang ada sudah mencukupi? 

6. Apakah tenaga pengajar telah mencukupi? 

7. Apakah tenaga TU sudah mencukupi? 

8. Apakah guru bahasa Arab aktif dalam menjalan kan tugas? 

9. Apakah guru bahasa Arab setelah melaksanakan keterampilan menulis bahasa 

arab? 

10. Bagai mana minat peserta didik terhadap mata pelajaran bahasa Arab? 

 



KERANGKA WAWANCARA DENGAN GURU  

BIDANG STUDY BAHASA ARAB 

 

1. Berapa jam dalam seminggu bidang study bahasa Arab di berikan kepada 

siswa MTs Nurul Hidayah ? 

2. Menurut ibu apakah waktu yang tersedia itu cukup untuk pelaksanan bidang 

study bahasa Arab? 

3. Setelah beberapa kalikah ibu melakukan tes keterampilan menulis ? 

4. Aspek apasajakah yang ibu nilai dalam melaksanakan evaluasi? 

5. Apakah sarana penunjang bidang study bahasa Arab sudah cukup? 

6. Metode apakah yang ibu gunakan dalam menyampaikan materi bidang study 

bahasa Arab? 

7. Apakah usaha ibu dalam meningkatkan keterampilan menulis ? 

8. Apakah ada pengaruh minat belajar bahasa arab terhadap keterampilan 

menulis? 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

TAHUN AJARAN 2017/2018 

 

NAMA SEKOLAH  :  Madrasah Tsanawiyah  Nurul Hidayah 

MATA PELAJARAN  :  Bahasa Arab 

KELAS/SEMESTER  : VII / (1) 

MATERI POKOK   : ُاَْلِكَتابَة (mendengar ) ُاْلَمْدَرِسيَّةُ ُ اأَلَدَوات   

SUB-MATERI POKOK  : المفرد ات tentang  ُُاْلَمْدَرِسيَّة  اأَلَدَوات 
ALOKASI WAKTU  : 2 x 35 menit (1 Pertemuan) 

 

A. Kompetensi Inti (KI) 

  

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama Islam. 

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur,disiplin, tanjungjawab, peduli, 

(toleransi gotong royong), santun, percaya diri, dalam berenteraksi secara 

efektif dengan lingkungan, sosial dan alam dalam jangkawan pergaulan 

dan keberadannya.  

3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, 

prosedural), berdasarkan rasa ingin taunya tentang ilmu 

pengetahuan,teknologi, seni, budaya, terkait fonemena dan kajian tampak 

mata. 

4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, 

mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, menghitung, menggambar dan mengarang) sesuai 

dengan yang dipelajari disekolah dan sumber lain yang semua dalam sudut 

pandang/teori. 

 

 



A. STANDAR KOMPETENSI  

1. MENULIS 

Mengungkapkan pikiran,perasaan pengalaman dan informasi melalui 

kegiatan menulis tentang  ُُاْلَمْدَرِسيَّة   اأَلَدَوات 
 

B. KOPETENSI DASAR 

 

1.1 Menyadari pentingnya kejujuran dan percaya diri sebagai anugerah 

Allah dalam berkomunikasi dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan 

sekolah. 

 

2.1  Menunjukan perilaku  jujur, dan percaya diri dalam berkomunikasi  

dengan       lingkungan sosial dengan sekitar rumah dan sekolah. 

 

3.1   menulis kata,frasa,kalimat sederhana tentang  ُُاْلَمْدَرِسيَّة  baik dan اأَلَدَوات 

benar  
 

C. INDIKATOR 

1.1 Menjawab pertanyaan dari wacana lisan dengan benar 

 

1.2 menunjukkan tulisan sesuai bunyi kata, frasa dan kalimat bahsa Arab yang 

di           perdengarkan. 

 

1.3 mengidentifikasi arti dari bunyi kata,frasa dan kalimat bahasa Arab yang 

di tulis 

            1.4.membaca wacana tulisan tentang( ُُاْلَمْدَرِسيَّة    dengan baik dan (اأَلَدَوات 

benar 

 

 

 

 

 



D. TUJUAN PEMBELAJARAN  

Diharapkan peserta didik mampu: 

1. Membaca wacana tulisan tentangُ( ُُاْلَمْدَرِسيَّة  baik dan benar(اأَلَدَوات 

2. Membaca kata  atau kalimat tampa harokat  
3. Menyusun kata- kata menjadi kalimat yang sempurna 

Menjawab pertanyan wacana lisan tentang ( ُُاْلَمْدَرِسيَّة  (اأَلَدَوات 
4. Menghafal mufrodat. 

 

E. KARAKTER SISWA YANG DIHARAPKAN 

- Dapat di percaya 

- Tekun 

- Percaya diri 

- Tanggung jawab 

 

F. MATERI  PEMBELAJARAN. 

 

SALINLAH........ 

 الردريثاخ على الكراتح

 

جا نة . –تين  –وراء   -أهام  -ذحد  -فوق - على-.في1  

كشيز كشيزج.  –نظيف نطيفح  –طويل طويلح  –.كثيز كثيزج 2  

أين الكراب؟ –.اين القلن ؟ا 3  

الكراب على الوكرة. –.القلن في الحقيثح 4  

هذا الفصل نظيف. –الفصل نظيف   -.هذافصل 5  
 

اتردءهن الكلوح الولونح.رذة الكلوا خ   

الوسجد.–الودرسح  –هى  –كثيزج  –أهام  –.الكثيز 1  

الحا ئط. –هى  –السثورج  –فصلى  –على  –كثيزج  –.فى 2  

هو. –فصلي  –الوصلى  –و  –هنظن  –تين  –.الوز حا ض 3  

واسع. –الودرسح  –هو  –هلعة  –وراء  –هذا  -.هو4  

وراء. –نظيفح  –الوصلى  –واسعح  –هى  –هكرثح  –و  –.الودرسح 5  



G. METODE PEMBELAJARAN 

- Konsep mapping tanya jawab 

  

H. MEDIA DAN ALAT PEMBELAJARAN 

1. Papan tulis.  

2. Sepidol 

3. Tulis kertas. 

I. SUMBER PEMBELAJARAN. 

1. Buku lks 

2. Buku paket siswa 

3. Kamus bahasa Arab-indonesa 

 

J. LANGKAH-LANGKAH  KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Kegiatan pendahuluan (10 menit) 

Kegiatan Kegiatan pembelajaran langsung Waktu 

 

 

 

 

 

Pendahuluan 

1. Guru mengajak semua siswa untuk 

menyiapkan dan mengkondisikan 

ruang kelas 

2. Guru meminta ketua kelas untuk 

memimpin do’a 

3. Guru mengucap salam 

4. Guru mengapsen siswa. 

5. Guru mengkondisikan kesiapan 

mental siswa dalam belajar. 

6. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

7. Guru menyampaikan sistem, 

kriteria dan aspek penilaian. 

8. Guru mengajukan pertanyan-

pertanyan materi yang sudah 

dipelajari dan terkait dengan 

materi yang akan dipelajari. 

 

 

 

 

 

 

10 menit  

 

 

 



Kegiatan inti (50 menit) 

Kegiatan 

Inti 
Afektif : 

-guru bertanya tentang 

األََدَواُخ اْلَوْدَرِسيَّحُ    

 Guru meminta siswa untuk 

membaca taks yang telah di tulis 

oleh siswa tentang  األََدَواُخ

 اْلَوْدَرِسيَّحُ 
 Guru memberikan materi tentang 

 األََدَواُخ اْلَوْدَرِسيَّحُ 
 Guru memberikan klarifikasi 

 Guru melalukan evaluasi  

Menanya: 

 Melakukan Tanya jawab 

sederhana tentang tema/topic 

yang dipelajari. 

 Menjawab pertanyaan dalam 

wacana sederhana secara 

tertulis/lisan. 

 Menjawab pertanyaan lisan yang 

diajukan lawan bicara sesuai 

tema/topik. 

 Menanyakan kata/kalimat yang 

belum difahami kepada teman 

atau guru sesuai tema/topic 

secara lisan. 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Kegiatan Penutup (10 menit) 

Penutup  - Guru meminta siswa mengulangi 

kata,frasa dan kalimat tentang 

 yang telah األََدَواُخ اْلَوْدَرِسيَّحُ 

diajarkan. 

- Guru memberikan penguatan 

materi ajar. 

- Guru menyampaikan tugas yang 

dibawa pulang oleh peserta 

didik untuk persiapan 

pertemuan selanjutnya. 

- Guru menyampaikan tentang 

proses pembelajaran pada 

pertemuan selanjutnya. 

- Guru bersama-sama siswa 

membaca do’a penutup majlis 

10 menit 

 



F. Penilaian 

Pertemuan ke 2          

H.Penilayan  

1.  Teknik dan Insterumen penilaia Ki-1   

  INSTRUMEN DAN RUBRIK PENILAYAN SIKAP SPIRITUAL(K1-1) 

                                            MELALUI  PENGAMATAN 

Kelas    : VII 

Tanggal pengamatan  :  6 AGUSTUS 2017 

Materi  Pokok   :Al- QITABAH 

 

 

no 

 

 

 

 

Nama 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspek  yang diamati  

 

 

 

 

 

Nilai 

 

 

 

 

 

 

Ket  

1
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b
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Jumlah  

Sekor 

Perolehan 

1 Abduh Zamzani A B+ B B A    

2 Adhanferdika Yudha A A B+ A B    

3 Adi Ahmad Fauzan Putra A A B A B+    

4 Ahmad Maulid B+ A B+ B+ A    

5 Alifa Intan Mariya A B+ B+ B B+    

6 Aliya Ulfa Rahma A A B+ B B    



7 Bagas Hemawan B+ A A B B    

  8 Cika Nabila A B+ B+ B+ B    

9 Dania Saputri A A B B+ B    

10 Dara Anggun Pitaloka A B+ B+ A B+    

11 Dafid Ari.p A B+ B+ A B+    

12 Dio Anata A B+ B+ B B+    

13 Faqih zamzami A A B B+ A    

14 Farhan Abiyu Zaki A A A B B+    

15 Inayatul Khotijah A B B A A    

16 Intan Saharani A A B+ B A    

17 Irvan Hardiansah B+ A A B+ B    

18 M. An’im Falahudin B+ B+ A A B+    

19 M. Arfan Rafirmansyah A A B+ B B+    

20 M.Sirril wafa B B+ A B+ A    

21 M.Sumarwan A A B+ B B+    

22 Muhammad hijrah A B+ C B B+    

23 Mutiara Mas Fajarani A B+ A B+ A    

24 Nabila Soraya A B+ B B A    

25 Nabila ulfa A B B+ C A    

26 Nur azidan ramadan A B+ B B A    

27 Ridho Illahi A B+ B+ B+ A    

28 Rindi artika - - - - -    

29 Raufina Nur Khodijah A B A B B+    

30 Sefriana Angraini A B+ A B C    

31 Wahyu Ramadon A A B B+ B+    

32 Yuhana  B+ A B+ B A    

33 Rita juniatika A C B A B+    

34 Indri auliza A A B+ B+ B    



 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 Hastina  A B A B B+    

36 Siti mutoharoh  A B+ A B C    

37 Suryani A A B B+ B+    

38 Tia B+ A B+ B A    

39 Toninurdin A C B A B+    

40 Wiwin damayati A A B+ B+ B    



INSRUMEN DAN RUBRIK PENILAIAN KETERAMPILAN (KI-4) 

MELALUI TES PRAKTIK 

Kelas   : VII 

Tanggalpenilayan :6 AGUSTUS 2017 

    Indicator KD-KI-4 :Al-Qitabah 

           Diperdengarkan  :3.1.4 menyebutkan kembali bunyi kata,frasa dan kalimat bahasa arab yang  

                                                       :3.1.5 menunjukan gambar sesuai bunyi kata, frasa kalimat bahasa arab yang 

diperdengarnya 

 

 

 

 

 

NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAMA 

 

 

ASPEK YANG DINILAI    

 

 

1)tulisan 
 
 

 

 

2)pragaan 

 

 

3)gambar 

 

 

Jumlah 

Sekor 

Perole 

Han 

 

 

nilai 

 

 

ket 

1 Abduh Zamzani       

2 Adhanferdika Yudha       

3 Adi Ahmad Fauzan Putra       

4 Ahmad Maulid       



5 Alifa Intan Mariya       

6 Aliya Ulfa Rahma       

7 Bagas Hemawan       

8 Cika Nabila       

9 Dania Saputri       

10 Dara Anggun Pitaloka       

11 Dafid Ari.p       

12 Dio Anata       

13 Faqih zamzami       

14 Farhan Abiyu Zaki       

15 Inayatul Khotijah       

16 Intan Saharani       

17 Irvan Hardiansah       

18 M. An’im Falahudin       

19 M. Arfan Rafirmansyah       

20 M.Sirril wafa       

21 M.Sumarwan       

22 Muhammad hijrah       

23 Mutiara Mas Fajarani       

24 Nabila Soraya       

25 Nabila ulfa       

26 Nur azidan ramadan       

27 Ridho Illahi       

28 Rindi artika       

29 Raufina Nur Khodijah       

30 Sefriana Angraini       

31 Wahyu Ramadon       

32 Yuhana        



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 Rita juniatika       

34 Indri auliza       

35 Hastina        

36 Siti mutoharoh        

37 Suryani       

38 Tia       

39 Toninurdin       

40 Wiwin damayati       



Petunjuk : 

Lembar ini di isi oleh guru untuk menilai aspek keterampilan sepertididik ,dengan kteria  sebagai  berikut. 

1. Sangat tepat apabila selalu melakukan sesuai pernyatan. 

2. Tepat, apabila sering dilakukan sesuai pertanyan dan kadanng –kadang  tidak melakukan. 

3. Kurangtepat, apabila kadang-kadang melakukan dan kadang –kadang tidak melakukan. 

4. Tidak tepat, apabila tidak pernah melakukan. 

 

 

Perhitungan penilaian akhir menggunakan rumus: 

N= SKOR  PENILAIAN DI  X 100 

SKOR  MAKSIMAL. 

  



Mengetahui :        

Guru  pembimbing              Guru Peraktek 

 

 

MUTIARA .S.Pd.I          MEGA HANDAYANI 

 

Kepala  MTs Nurul Hidayah 

 

 

MISHWAN,M.Pd. 
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