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 ملخص
 بانجانج 5 المتوسطةلطلبةبمدرسةالمحمديةالعربية لدى االلغةتعّلمرغبة في ال

 بندرالمبونج

 ماليااألنور 

 أن ميكن مالتعل  يف  رغبةال ألن ،ميالتعل عملية يف مهمةهي  مالتعل   رغبة يفكانت 
 إىل هذا البحث هدفي. مالتعل   يف يدافعهمة وميكن أن العالي ةما إىل احل الطلبة عشج  ت

 وكذلك المبونج رابند 5 ادلتو طة احملمدية در ةادلب الطلبة يف التعل م رغبة كيفية وصف
 تعل مرغبة  "كيفهي العلمي ذا البحثذل مشكلة البحث رغبتهم. على رتؤث   اليت العوامل
 المبونج؟" بندر باجنانج 5 ادلتو طة احملمدية مبدر ة للطلبة العربية اللغة

  لطلبةا هم هذا البحث عموضو  كان. نوعي وصفي حبث هو البحث هذانوع 
 هو هذا البحثمنكائن ال. عربيةال لغةل ومعلمةالمبونج  بندر 5 ادلتو طة احملمدية مبدر ة

 هي هذا البحث يف ادلستخدمة البيانات مجع تقنيات. العربية اللغة متعل   رغبة الطلبة يف
 ختفيض :طواتاخل خالل من. نوعيا البحث بيانات حتليل مت. والتوثيق وادلالحظة ادلقابلة
 .التثليث ةطريقب البيانات صحةقياس . اإل تنتاج ور م تالبيانا  وعرض البيانات

 احملمدية در ةبادل العربية اللغة متعل  الطلبة يف  رغبة أن إىل هذا البحث نتائج تشري
 للغاية، مرتفعهي  العربية اللغة تعل ميف  الطلبة رغبة مؤشرات حول المبونج بندر 5 ادلتو طة
 تزال ال كانت  لطلبةل عرفةادلو  والشعور السعيدة واالهتمام ادلشاركة مؤشراتعند  ولكن

 المبونج بندر 5 ادلتو طة احملمدية در ةدل افي الطلبة رغبة أن اال تنتاج يمكنف. منخفضة
 اللغةيف درس  مالتعل   نتائج قيمة جيعل ما هو وهذا متعل  الرغبة يف ال ةمؤشر  يف  يما ال جيدة،
 .للغاية جيدة العربية

 الطلبة اللغةالعربية،  ،تعل مالرغبة يف : حتياالمف الكلمات
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 شعار
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 إهداء
 
 

 اتواإلرشاد الرمحة على دائما حنصل أن عسى وتعاىل، سبحانو هلل الشكر مع

 اىديت ىذه الرسالة العلمية إىل: .من اهلل والربكات

 الروحي التشجيع قدمان الذان احلبيبة ي وحيوينوأم صاملني احلبيب يوالد ،والديين .1

 جيد بشكل الرسالة العلمية ىذه إلمتام كتابة باحثةال تمكنت حىت الصادقة واملادي

 .وسالسة

 ميكن حبيث واملادي واحلماس الدعم يعطي الذي احلبيب يزوج إىل نسىت ال .2

 .وسالسة جيد بشكل الرسالة العلمية ىذه إلمتام كتابة الباحثة

 ةلباحثل أعطوا الذين بوتري، أولياء والنساء الفضيلة نور يتس األعزاء، أخوايت .3

 املؤلفة أسوة حسنة هلما.لتكون  واحلافز تشجيعال

 دروس من العديد ونقدمي الذين 2114جيل  احلبيب قسم التعليم اللغة العربية .4

 .أفضل شخًصا املؤلفة تصبح لكي الدافع وتوفر احلياة
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 ترجمة الكتابة
 

 ونج،آغ جليت امنقطعة فرعاة ،رزق سانلر قرية سوكلاملجو، يف امللالاأل نور ولدت

 ثالث بنلت امن وىوهي البنت األ. 5991سنة  يولاو، امن 2 يف اجلنوباة الامبونج امنقطعة

 .وحاوين والسادة صلملني الساد الزوج امن

 علم يف وانيهت سوكلاملجو علوم اجلكواماة بياديةاال امدرسة امن هلتعلام ةاملؤلف بدأت

 جليت امنقطعة فرعاة مسبري جليل، امدرسة نور االسالم الثلنوية إى اسيمرت مث ،2002

مث اسيمرت تعلامهل  ،2009 علم يف اجلنوباة وانيهت تعلامهل الامبونج امنقطعة ونج،آغ

 .2052 علم يف لامنه تومت ،العللاة يف نفس املدرسة

 لامعةجب الدرجة اجللامعاة االوى إىاسيمرت املؤلفة تعلامهل  2052 علم يف مث

 العرباة اللغة اليعلام قسميف كلاة الرتباة واليعلام يف  ،رادين انيلن الامبونج احلكواماة اإلسالاماة

 .اآلن حىت



 ح
 

 كلمة الشكر والتقدير
   

 
 وبركاتو اهلل ورمحة عليكم السالم

 ،العناية توفيقوال رمحة،ال أعطى قد الذي وتعاىل سبحانو هلل والشكر احلمد هلل، احلمد

صلى اهلل  حممد لنيبا صالًة وسالمًا على. الرسالة العلمية ىذه اجنازإل للباحثة ميكن حبيث

 .واإلميان اإلسالم ومها النعمة أعظم عليو و سلم ألنو ميكننا لنجد

 حتت ادلوضوع بحثال إهناء من الباحثة تمتكن ،سبحانو وتعاىل اهلل مع االمتنان بنعمة

بانجانج بندر  5تعّلم اللغة العربية لدى الطلبة بمدرسة المحمدية المتوسطة رغبة في ال"

جبامعة  والتعليم الرتبية كلية يف اجلامعية االوىل درجة على حلصول متطلبات كأحد "المبونج

 الباحثة تلقيت ،الرسالة العلمية ىذه كتابة يف. المبونج االسالمية احلكومية رادين انتان

 عربت أن ةالباحث نست مل ادلناسبة، ىذه يف. األطراف خمتلف من والتشجيع والتوجيو ادلساعدة

 :للشرف اامتناهن عميق عن
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االسالمية احلكومية رادين  رئيس للجامعة ادلاجستري مكري، احلاج الدكتوراألستاذ  .1

 .ه اجلامعةالكتساب ادلعرفة يف ىذ ةالذي أعطى الفرصة للباحث انتان المبونج

 للجامعةالرتبية والتعليم عميد لكلية  ادلاجستري، رانو خري األ احلاج األستاذ الدكتور .2

أثناء  ةالتوجيو للباحثيو  ةالذي وفر الفرص المبونجاالسالمية احلكومية رادين انتان 

 .الدراسة

 الرتبية بكلية العربية اللغة التعليم لقسم رئيس سفاري داود، ادلاجستري الدكتور. .3

 المبونج إنتان رادين جامعة االسالمية احلكومية والتعليم

 والتعليم الرتبية بكلية العربية اللغةالتعليم  لقسم السكرتري ادلاجستري اهلل، أمر عفيف .4

 .الرسالة العلمية ىذه إاجناز يف والدافع ادلدخالت أيضا قدم الذي

الدكتور احلاج. و  ادلشرف االّول ،ادلاجستري مسلم، خباري أمحد الدكتور احلاج. .5

 من والتحفيز التوجيو دائما قدمان الذان أكمان شاه، ادلاجستري، ادلشرف الثاين

 إاجناز يف الصريح اإلرشادالذان يعطيان  و بصعوبة الرسالة العلمية ىذه إاجناز أجل

 .الرسالة العلمية ىذه



 ي
 

 خاصة المبونج انتان رادين جبامعة والتعليم الرتبية بكلية وناضر احمل والسيدة السيد .6

 الباحثة تقادل اجلدارة من الكثريو  العلوم يعّلمون الذين لقسم التعليم اللغة العربية

 .العلم أمهية حتديد إىل

جبامعة االسالمية احلكومية رادين  ادلركزية الرتبية ورئيس ادلكتبة كليةل ادلكتبةرئيس  .7

من خالل توفري ادلعلومات  ةالمبونج وادلوظفني العاملني الذين ساعدوا الباحثانتان 

 ثادلوجودة يف ادلكتبة إلجراء البحعن ادلراجع 

 ادلعنوي والدعم التوجيو قدمان الذان وحيوين والسيدة صادلني السيدوالديين،  .8

 بثمن تقدر ال اليت ادلودة تقدمييف  وتواصل الدراسات، إجراء خالل والروحي

 .المبونججبامعة االسالمية احلكومية رادين انتان  الدراسة فرتة خالل تفاىم وتعطي

 الدافع قدموا الذين األصدقاء من ادلزيد العربية اللغة التعليم قسم يف األصدقاء .9

 احلافز وتوفري دائما يرافقون الذين األصدقاء وكذلك ،واحلزنعند السرور  والدعم

 .الرسالة العلمية ىذه إاجناز يف

 ما كل على اآلخر، تلو واحدا ميكن للباحثة الن تذكرىم ال اليت األطراف مجيع  .11

 .العلمية الرسالة ىذه يف إاجناز مباشرة، غري أو مباشرة سواء مساعدة، من مقدمه
 



 ك
 

 القيود بسبب الكمال عن بعيدة تزال ال الرسالة العلمية ىذه أن الباحثة تأدرك

 وانتقادات بّناءة اقرتاحات الباحثة توقعت السبب، ذلذا. للباحثة وادلعارف إشارة على ادلفروضة

 .الرسالة العلمية ىذه لتحسني

 والتعليمات وادلساعدات واخلدمات اخلريية اجلمعيات ميعجل مكافآت حتصل أن عسى

 ىذه يف الواردة النتائج أن الباحثة أملوت وأخريا،. وتعاىل سبحانو اهلل من للباحثة ادلقدمة

 والقراء خاص بشكل للباحثة دائمة صدقة ويكون مفيدة تكون أن ميكن الرسالة العلمية

 أمني....يارّب العادلني.. عام بشكل

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاتو......
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 لاألو   الباب

 مةمقد  

 

 الموضوع تأكيد . أ

 شرح سيتم ،العلمية الرسالة ىذه ادلوضوع من فهم يف التأكيل كسوء الفهم سوء لتجنب

الرغبة في تعل م اللغة العربية ": العلمية الرسالة ىذه ادلوضوع من يف ادلصطلحات بعض

 ادلوضوع تفسري. "بانجانج بندر المبونج 5لدى الطلبة بمدرسة المحمدية المتوسطة 

 :يلي كما ىو

 الرغبة في تعل م .1

 عالية القلب اجتاه ىو( االندكنيسية للغة كبري قاموس) KBBI ؿ كفقا الفائدة

 .كالرغبة كالعاطفة، شيء، إىل
1 

                                                             
 

1
 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa , Kamus Besar Bahasa Indonesia ( Jakarta: Balai 

Pustaka), 2002, h. 744 
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( االندكنيسية للغة كبري قاموس) KBBI ؿ كفقا (belajar) مالتعل   أف حني يف

 كتغيري كادلمارسة، ادلعرفة، أك الذكاء على للحصوؿ حماكلة ىو ajar كلمة من يأيت

 .التجربة تسببها اليت الردكد أك السلوؾ
2 

 :ىو رغبة يف التعل م ،Olivia كفقا

“sikap ketaatan pada kegiatan belajar, baik menyangkut perencanaan 

jadwal  belajar maupun inisiatif melakukan usaha tersebut dengan 

sungguh-sungguh.
3
  

ا مهمنا الرغبة يف تعل م  مالتعل  يف  ةالكبري  الرغبة خالؿ من ألنو ، طلبةلل جدن

 تكوف أف ميكن كمعرفة عالية درجات مثل جيدة تعليمية نتائج على طلبةال سيحصل

 .ادلستقبل يف طلبةلل مفيدة

 العربية. 2

 ادلتوسطة احملمدية درسةادل يف األجنبية اللغة ادلواضيع من كاحدة ىي العربية اللغة

 بندر 5 ادلتوسطة احملمدية مدرسة يف إجبارم درس ىي العربية. المبونج بندر 5

 .إسالمي مقرىا ادلدرسة ىذه ألف المبونج

                                                             
 

2
 Ibid, h. 17 

 
3
 Sti Nurhasanah, A.Sobandi, “Minat Belajar  Sebagai Determinan Hasil Belajar Siswa”. 

Jurnal Pendidikan Manajemen Perkantoran, Vol.1 No. 1,(UPI Bandung, JawaBarat: 2016), h. 

137,(On-line),http://ejournal.upi.edu/indek.php/jpmanper/aticle/download/3264,2338, 09/04/2018 
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 طلبةال. 3

 أشخاص ىم( االندكنيسية للغة كبري قاموس) KBBI لػ كفقنا التلميذ أك طلبةال

 (.ادلدرسة يف حيضركف ، يدرسوف) يدرسوف( أطفاؿ)
4 

 ميل أك الطاعة اجتاه ىو أعاله العلمية الرسالة ادلوضوع يف ىذه من الغرض فإف ، لذا

 .العربية اللغة متعل   يف الذكاء أك ادلعرفة على للحصوؿ حماكلة يف طلبةلل القلب

 الموضوع الختيار أسباب . ب

ادلوضوع  تارخت ةالكاتب جيعل الذم السبب تصبحك  تشجع اليت األشياء من العديد ىناؾ

 :أخرل أمور بني من ،يف ىذا البحث

 الموضوعية سباباأل. 1

 نطاؽ على اإلسالـ تعاليم فهم من دتكنها اليت األساسية اللغة ىي العربية اللغة. (أ

 .العربية باللغة مكتوبة كمعظمها أكسع

 .كدمل صعب أمر العربية اللغة متعل   أف العديدة االفًتاضات. (ب

 .مالتعل   عملية دعم يف ةمهم بةالرغ. (ج

 

                                                             
 

4
  KBBI, Op.Cit, h. 765 
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 الذاتية األسباب. 2

 الذم العلم نطاؽ عن ينحرؼ كال ،بحثكال للدراسة لالىتماـ مثري ادلوضوع. (أ

 .العربية اللغة تعليم كىو أال ،ةالكاتب اكتبه

 .ثالبح إجراء يف رشادكاإل التوجيو لتوفري ادلشرؼ من استعداد ىناؾ. (ب

 يف جدا مفيدا يكوف حبيث الكايف كاألدب كادلكاف كالوقت األمواؿ توافر. (ج

 .الرسالة ىذه استكماؿ

 احملمدية مدرسة يف ثالبح إلجراء اإلذف دلنح ادلؤسسة قبل من استعداد ىناؾ. (د

 .المبونج بندر 5 ادلتوسطة

 .الباحثة مع دراستها مت اليت ادلؤسسة بني جيد تواصل ىناؾ. (ق

 

 البحث خلفيةج. 

 التعليم يف جيدة عملية. العامل يف اإلنساف ثقافة قيم لوضع األكىل اخلطوة ىو التعليم

 جيب الذم اذلدؼ أف حني يف. قدراهتم لتطوير طلبةال توجو كاليت كىادفة، موجهة عملية ىي

 هلل عبادك  كاجتماعي فردم كإنساف كسليمة مستديرة شخصية تكوين ىو التعليم يف حتقيقو
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 األمد  طويل تعليم ىي التعليم عملية فإف ،Nur Asiah كفقان  ذلك كبسبب .للعبادة إليو

(long life education) خالؿ من يتم ادلثقف اجملتمع ثقافة على للحفاظ أنو تفسريه ميكن 

 .احلياة مدل تعليم أك ذلا هناية ال عملية
5 

 سواء التقدـ، دكلة ستحقق التعليم، مع ألنو الدكلة، لتقدـ مهمنا أساسنا التعليم يعترب

 عدة من يتكوف نظاـ ىو التعليم. الطبيعية ادلوارد إدارة يف أك البشرية ادلوارد تنمية يف

 ىو كالثاين كمعلمني، كادلدرسني طلبةال من تتكوف كاليت ادلدخالت، ىو األكؿ مكونات،

 ادلعلمني بني التفاعل تأثري نتيجة ىو كالثالث التدريس، كأدكات بالبيئة تتأثر اليت العملية

 .العملية كتدعمها. طلبةكال
6 

 للبشر ميكن التعليم، مع ألنو البشر، جلميع مهم اإلسالـ يف التعليم أف حني يف

 مجيع من يطلب. حية ككائنات رتبهم رفع من يتمكنوا حىت آفاقهم كتوسيع ادلعرفة اكتساب

 اجملادلة سورة القرآف يف شرح كما. كالبالغني األطفاؿ تعليم أكلويات كترتيب دراسة البشر

 :11 اآلية

                                                             
 

5
 Nur Asiah, Inovasi Pembelajaran  (Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2013), h. 1 

 6
 Yeti Budiyanti, “Minat Belajar Sisiwa Terhadap Mata Pelajaran Bahasa Indonesia" 

(Skripsi UIN Jakarta Tahun: 2011), h. 1, (On-line), tersedia di: 

http://repository.uinjkt.ac.ad/dspace/bistream/123456789/1YETI%20BUDIYARTI_TITK.pdf, diakses 

pada senin, senin, 09/04/2018 

http://repository.uinjkt.ac.ad/dspace/bistream/123456789/1YETI%20BUDIYARTI_TITK.pdf
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 Artinya: Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: 
"Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya 

Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: 

"Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan 

orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi 

ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa 

yang kamu kerjakan.   

 نوع كل يف لغايةل أساسي عنصر ىو مالتعل  . مالتعل   ىي عملية أىم فإف التعليم، يف

 الناس يكوف ما عادة ألنو ،بةرغال إىل حيتاج شخص متعل   أف حني يف. التعليم كمستول

 متعل   ككذلك باألشياء، القياـ يف ـك محاسة سعادةيكونوا  الكبرية ىم الرغبة لديهم الذين

 .رغبة ملديه كاف إذا معرفة على كحريصة سعادة أكثر سيكوف ما شخص

 ؤثرت الرغبة تعليم يف ألنو أفضل، متعل  ال عملية لتحقيق اذلامة العوامل أحد الرغبة عتربت

 الرغبة. أفضل النتائج كانت بالتعلم، رغبةال زاد كلما ،طلبةال تعلم نتائج على كبري بشكل

 كادلعرفة، كاجلهد، كادلثابرة، كالًتكيز، ،كاالىتماـ ،رغبةبال كالشعور باألفضلية، الشعور ىي
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 حمتول لديهم الذين األفراد أك الفرد، تفاعالت كنتائج السلوؾ، كإدارة كالتحفيز، كادلهارات،

 .معينة أنشطة أك
7 

 أم من أكثر شيئنا يفضلوف طلبةال أف يوضح بياف خالؿ من رغبةال عن التعبري ميكن

 أكرب اىتماـ إيالء إىل معينة موضوعاتيف  رغبة لديهم الذين طلبةال مييل. آخر شيء

 .للموضوع
 دركس يف اىتمامنا أكثر العربية باللغة ادلهتموف طلبةال سيكوف ادلثاؿ، سبيل على 8

 اللغة تعلم عند للمعلم الكاملب يهتموف الطلبة ككاف. األخرل بالدركس مقارنةن  العربية اللغة

 اكتساب البيزيتا طلبةال سيقـو لذلك كنتيجة التعلم، يف نشاطا أكثر تكوف كسوؼ العربية،

 درجة على أك البلوغ، سن إىل احلياة قيد على البقاء منها كادلعرفة التعلميف  القصول النتائج

 أشبو كنكهة الشعور الرغبة ىي" ،Slameto عنها أعرب اليت اآلراء مع يتفق كىذا. عالية

 9".أمر من أخر دكف النشاط أك إىل شيء مصلحة

 عن الطلبة رغبة على تؤثر التعليمية العملية يف ادلعلم للدكر ميكن ذلك، إىل كباإلضافة

 كالوسائل طريقةكال ال أـ هبدكء يتحدث كادلعلم تعلمإجرتء  عندما ك لطلبةل ادلعلمني ادلواقف

 عندما حتفيز دائما ىو ادلعلم كاف كإذا رتابة، أك تنوعا العربية اللغة تعلم عند ادلستخدمة

                                                             
 

7
 Siti Nurhasanah, A.Sobandi, Loc.Cit, h. 137,  

 
8
 Slameto, Belajar Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya (Jakarta: Rineka Cipta,2013) 

h. 180 

 
9
 Ibid 
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 ادلدرسة يف كاألصدقاء ادلدرسية كالبيئات كاألسر ادلعلمني إىل باإلضافة. ال أـ التعلم عملية

 .التعلميف  طلبةال رغبة على أيضنا تؤثر أف ميكن

 اإلسالـ دين يف العبادة لغة كىي ، دكلة 55 يف الرمسية اللغة ىي العربية اللغة إذف،

 .للمسلمني لإلرشاد كمصدر كاحلديث القرآف يف ادلستخدمة اللغة ألهنا
 ىي العربية اللغة 10

 قبل من العلـو كتب يف كاسع نطاؽ على ادلستخدمة كاللغة الدكلية، اللغات من كاحدة أيضا

 .العربية اللغة بتعلم للمسلمني بشدة يوصى لذلك،. سابقني مسلمني علماء

 تعليمية مؤسسة يف دائما توجد اليت ادلوضوعات من كاحدة أيضا ىي العربية اللغة

 العربية اللغة المبونج، بندر( SMP) اخلامسة ادلتوسطة احملمودية مدرسة يف ،ككذلك. إسالمية

 مدرسة يف طلبةلل أجنبية لغة أيضنا ىي العربية اللغة. ادلدرسة يف اإللزامية ادلواد من كاحدة ىي

 عملية يف صعوبات طلبةال يواجو كلذلك ، المبونج بندر باذمانج، 5 ادلتوسطة احملمدية

 ،اذمانجب اخلمسة ادلتوسطة احملمدية  مبدرسة بشدة طلبةال وفيهتم احلالة، ىذه يف. مالتعل  

 نتائج على كاحلصوؿ العربية اللغة متعل   عملية يف محاسنا أكثر يكونوا حىت المبونج، بندر

 .جيدة

                                                             
 

10
 Abdul Qadir Zaelani Dkk, Panduan Belajar Bahasa Arab Memahami Hakikat Dan 

Keunikan Bahasa Arab,  (Bandar Lampung: Pustaka Raisa, 2012), h. 213 
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 بندر 5 ادلتوسطة احملمدية مدرسة يف ةادلؤلف اهب تقام الذم البحث قبل ما نتائج من

 أف ةادلؤلف شكوت. جدا عالية ىناؾ طلبةلل العربية اللغة متعل   نتائج أف ادلعركؼ من المبونج،

 اللغة لقيم جدكؿ يلي فيما. اىتمامهم بسبب الكفاية فيو مبا جيدة طلبةلل التعلم نتائج

 .المبونج بندر يف ادلتوسطة 5 حممدية مدرسة لطلبة العربية

 

 1.1 الجدول
 طلبةلل العربية اللغة ةقيم قائمة

 قيمة KKM عدد الطلبة رقم
1 12  

70 
80 

5 46 75-79 
3 47 70-74 

 105 عدد
  5112/5112 كتاب قائمة القيمة العاـ الدراسي  :ادلصدر

 

للبحث   ت ادلؤلفةكفحص حبث على ادلؤلفة تشجيع يتم ،البحث خلفية إىل كاستنادان 
الرغبة "  وضوعمب الرسالة العلمية شكل يف العربية اللغة سدر  يف طلبةلل الرغبة يف تعل معن 

بانجانج بندر  5في تعل م اللغة العربية لدى الطلبة بمدرسة المحمدية المتوسطة 
 ".المبونج
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 د. مشكلة البحث

كيف " ىي ىذا البحث يف ادلشكلة أف إىل اإلشارة ميكن ،البحث خلفية إىل استنادان 

بانجانج بندر  5الرغبة في تعل م اللغة العربية لدى الطلبة بمدرسة المحمدية المتوسطة 

 ؟".المبونج

 البحث فهده. 

 ىو ىذا البحث يف حتقيقو سيتم الذم اذلدؼ كاف أعاله، مشكلة البحث على بناء

باذمانج بندر  5الرغبة يف تعل م اللغة العربية لدل الطلبة مبدرسة احملمدية ادلتوسطة دلعرفة 

 .المبونج

 ثالبح منافعو  فوائدو. 

ا البحث ىذا يكوف أف ادلتوقع من  :مفيدن

 النظرية الفوائد. 1

ا البحث ىذا يكوف أف ادلتوقع من  :مفيدن

 .العربية اللغة تدريس يف كخاصة العلمية ادلعرفة فكر يف كمسامهة. (أ
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 العربية اللغة متعل  يف  طلبةال رغبة حوؿ ادلعرفة تطوير يف تساىم أف ادلأموؿ كمن. (ب

 .عاـ بشكل األخرل كالدركس خاص بشكل

 عمليةال فوائدال. 2

 ةرسللمد. (أ

 طلبةال رغبة حوؿ خاصة ادلعرفة، تطوير يف البحث ىذا يسهم أف ادلتوقع من

 .العربية اللغة متعل  يف 

 للمعلم. (ب

 كميكن العربية اللغة متعل  يف  طلبةال رغبة رؤية على قادران  لتكوف كمرجع

 .منخفضنا يبدك الذم مالتعل   يف طلبةال رغبة تطوير

 للباحثين. (ج

 طلبة.ال رغبة حوؿ جديدة كمعارؼ خربات توفري

 الصلة ذات ثالبح نتائجز. 

 اإلسالمية احلكومية جبامعة اإلسالمية، الًتبية قسم إيليتا، رمحة الرسالة العلمية من 

(STAIN)  موضوع يف طلبةال رغبة اخنفاض تتسبب اليت العوامل" موضوع مع ،5112يف عاـ 
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 البحث عن ناقشي. ادليداين البحث نوع مع نوعي حبث ىي لرسالة العلميةا ىذه". الفقو

 نتائج تستمد. الفقو موضوعات يف الطالب بتعلم ادلتدين االىتماـ تناقش اليت العوامل

 كىي ،طلبةال خارج كمن أنفسهم طلبةال داخل من طلبةال رغبة اخنفاض تسبب اليت العوامل

 .ادلعلم كعوامل الًتكيز عوامل

 يكشف البحث أف ىو ةادلؤلف جريهاست الذم كالبحث العلمية الرسالة ىذه بني الفرؽ

 كشفت سوؼىذا البحث  يف أنو حني يف. مالتعل   يف رغبة اخنفاض تسبب عوامل عن

ادلتوسطة  احملمدية مدرسة يف طلبةلل مالتعل   خمرجات قيمة أسباب أف ةادلؤلف افًتاض عن ةادلؤلف

 .همرغبت بسبب الكفاية فيو مبا جيدة المبونج بندر 5
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 الثاني الباب

 اإلطار النظري

 

 الرغبة في تعّلمحقائق . أ

 الرغبة في تعّلمتعريف . 1

 وادلعرفة واجلهد وادلثابرة والًتكيز واإلىتمام ،ادلهتمنة ذلك، أشبو الشعور ىي رغبةال

 الذين األشخاص أو الشخص، بُت التفاعل ونتائج تنظيم، وسلوك والدافع، وادلهارات

 .معُت نشاط أو زلتوى من يعانون
1 

 العايل ادليل تعٍت( interest) رغبةال فإن ببساطة، Muhibbin وفقا أنو حُت يف

 .ما لشيء كبَتة رغبة أو واإلثارة
2 

Crow و Crow كتاب يف Djaali، تشجع اليت احلركة بقوة يتعلق رغبةال أن يعّرف 

 اليت األنشطة جتربة األشياء، ،اجلماد مع التعامل أو الناس مع التعامل على الشخص

 .نفسو النشاط حيفزىا
3 

                                                             
 1

 Siti Nurhasanah, A. Sobandi,  Minat Belajar  Sebagai Determinan Hasil Belajar Siswa. 

Jurnal Pendidikan Manajemen Perkantoran, Vol.1 No. 1 Agustus 2016,  (UPI Bandung, JawaBarat: 

2016), h. 137,(On-line), http://ejournal.upi.edu/indek.php/jpmanper/aticle/dowload/3264/2338,  

diakses pada senin, 09/04/2018. 

 
2
 Muhibbin Syah, Psikologi Belajar, (Jakarta: Rajawali, 2009) h. 132. 

http://ejournal.upi.edu/indek.php/jpmanper/aticle/dowload/3264/2338
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WS. Winkel باالصلذاب ليشعر دائم، موضوع ميل ىو رغبةال أن الفهم، يعطي 

 .ادلادة ملتعلّ  بالسعادة ويشعر ادلوضوع أو الدراسة من معُت رلال إىل
 WS. Winkel وقال 4

 أن ادلستغرب من ليس لذلك متبادلة، عالقة ىناك بالسعادة والشعور رغبةال بُت كذلك،

 .بالعكس والعكس اىتماما أقل أيضا سيكون السعادة، بعدم يشعرون الذين الطلبة
5 

 الداخلية العوامل من واحدة ىي رغبةال أن يفهم أن ديكن أعاله التعريف من

 أن ديكن أو الفرد داخل من تأيت اليت واالستعداد الرغبة ادلرتبطة النفسية يتضمن طلبةلل

 .الطلبة تعليم على احلصول ونوعية كمية على تؤثر أن ديكن اليت الفردية خارج من تتأثر

 حتقيق على الناس تشجع أن ديكن اليت النفسية اجلوانب من ةواحد ىي الرغبة

 إىل الشعور أو االىتمام من ادلزيد إعطاء إىل دييل كائن يف رغبة لديو شخص. أىدافهم

 الشخص أن من التأكد ديكن فإنو ادلتعة، يسبب ال الكائن كان إذا ذلك، ومع. الكائن

 ما لشخص ادلنخفضة أو العالية الالمباالة أو رغبةال يتأثر لذلك،. الكائن يف رغبة لو ليس

 .ما لشخص ومنخفضة عالية برغبة الكائن جتاه

                                                                                                                                                                              
 

3
 Djaali, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara,2013), h. 121 

  
4
  W. S. Winkel, Psikologi Pengajaran,  (Jakarta : PT Grasindo, 1996), h. 188. 

 
5
 Ibid. h. 188. 
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 يف حيث جدا، مهم يلعب وضوعاتدل الطلبة اىتمام والتعّلم ميالتعل عملية يف

 فعال، ضلو على تشغيل ديكن ال مالتعلّ  عملية مث معُت موضوع يفرغبة  وجود عدم حال

 م،التعلّ  عملية يف وخاصة التعليم يف لذا. ادلتوقع النجاح حتقيق إىل ادلطاف هناية يف وصعبة

 يف ،الرغبة يف تعّلم لديهم ليس الطلبة كان إذا. الرغبة يف تعّلم الطلبة لدى يكون أن جيب

 أن ديكن طلبةال رغبة جعل كيفية خاص بشكل ادلدرسةمعلم  يسعى أن جيب احلالة ىذه

 .تنمو

 الفرد، معرفة يف مهمة جوانب ثالثة على ؤثرت رغبةال أن Renninger و Hidi يؤمن

 للمعرفة، زلفز كعامل التحفيز من النقيض وعلى. مالتعلّ  ومستوى والغرض االىتمام وىي

 .للسلوك زلفز كعامل أيًضا ولكن للمعرفة زلفزًا عامالً  فقط ليس رغبةال فإن
6 

 هبا يقوم جتارية عملية ىو مالتعلّ : "وىو ،A. Tabrani Rusyan ل وفقا مالتعلّ  فهم

 مع التفاعل يف اخلاصة الفرد لتجربة نتيجة ككل السلوك يف تغيَت على للحصول األفراد

 7".البيئة

                                                             
 

6
 Siti Nurhasanah, A. Sobandi, Op.Cit.  h.  137. 

7
A. Tabrani, dkk, Pendekatan Dalam Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Remaja Karya), 

1989, h. 78-79. 
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 تعديل) تكيف عملية ىو متعلّ  فإن ،Muhibbin Syah عن نقالً  ،Skinner ل ووفًقا

( التحفيز) ادلنبو بُت العالقة بسبب ينشأ مالتعلّ  أن يعٍت شلا تدرجيًيا، حتدث( السلوك

 Dictionary of) النفس علم قاموس يف Chapli ل وفقا نفسو، الوقت ويف. واالستجابة

Psychology) قبل من أيضا اقتباسو مت الذي Muhibbin Syah الصيغتُت، يف مالتعلّ  مقيدا 

 نتيجة نسبيا تسويتها تتم اليت السلوكية التغيَتات على احلصول ىو مالتعلّ  صياغة أول ومها،

 للتدريب نتيجة ردود على احلصول عملية ىي للتعلم الثانية الصيغة. واخلربة للممارسة

 .اخلاص
8 

 السلوك، يف تغَت ىي مالتعلّ  حقيقة كانت إذا Djamarrahل وفقا أن حُت يف

 حتدث اليت التغيَتات: وىي م،التعلّ  خصائص يف تضمينها يتم اليت التغيَتات بعض فهناك

 مالتعلّ  يف والتغَتات ونشطة، إجيابية مالتعلّ  يف والتغَتات وظيفية، مالتعلّ  يف والتغَتات بوعي،

 جوانب مجيع التغيَت ويغطي توجيهها، أو مالتعلّ  يف تغيَتات إجراء يتم مؤقتة ليست

 .السلوك
9 

                                                             
 

8
 Muhibbin Syah, Op.Cit. h. 64 

 
9
 Syaiful Bahri Djamarrah, Psikologi Belajar, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011) h. 15 
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 قادراً  يكن مل كعملية مالتعلّ  أن إدراك ديكن أعاله، ادلذكورة التعاريف بعض من

 بالفهم معرفة شكل يف وادلظهر السلوك يف تغيَتات إحداث على قادراً  يكون أن على

 .دائمة وتكون بالبيئة تتأثر أن ديكن اليت وادلواقف وادلهارات

 ومستوى نوع كل تنفيذ يف للغاية أساسيا عنصرا ويشكل يعاجل نشاط ىو التعلم

 على كبَت بشكل يعتمد التعليمية األىداف حتقيق فشل أو صلاح أن يعٍت وىذا. التعليم

 أخرى وبعبارة. منزلو ويف البيئة يف أو ادلدرسة يف سواءً  الطلبة هبا دير اليت مالتعلّ  عملية

 .مالتعلّ  عن البشرية احلياة يف شيء أي فصل يتم لن ألنو. التعليم جوىر ىو مالتعلّ 

 بالفعل مطلوبا كان أطفال كنا شلا كبشر، لنا بالنسبة وضرورة واجب ىو التعلم

. رضيع لطفل أم ىي األوىل الدينية ةرسوادلد وغَتىا، ادلشي تعلم الكالم، متعلّ  كما ملتعلّ 

 يتعلموا أن يريدون ال من ىناك كان اذا ،تعّلمال من إنسان لكل اليومية احلياة فصل يتم لن

 وسيتم العلم، صلاح أن واآلخرة الدنيا صلاح بسبب حياتو يف شيء أي على حيصل مل مث

 .مالتعلّ  عملية مع العلم عليها احلصول

 أن حُت يف. قادرا تكون أن مل يكون قادرا من ، ىوببساطة ىو مالتعلّ  إن يقال

 تسوية تتم نسبيا يكون أن جيب اليت والتغيَتات الفرد، يف تغيَت للحصول ستكون التعّلم
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 يف حيدث قد الذي السلوك على أيضا ولكن حاليا مرئية السلوك على فقط وليس

 .اخلربة بسبب حتدث التغيَتات ىذه أن ىو ادلالحظ الشيء. ادلستقبل

 القراءة، مثل األنشطة من سلسلة مع ادلظهر، أو السلوك يف تغيَت دائما ىو مالتعلّ 

 واحد تؤثر، اليت العوامل من العديد ىناك مالتعلّ  يف. جرا وىلم وتقليد واالستماع، وادلراقبة،

: ادلثال سبيل وعلى م،التعلّ  يف النفسية العوامل بعض ىناك. النفسية العوامل ىو منهم

 آخر مثال العديد ىناك زال وما واعادهتا وتنظيم، الفعل، رد والفهم والًتكيز التحفيز عامل

 .وغَتىا اإلبداعية، والطبيعة غريبة، وعامل واخليال، ،والرغبة االىتمام، من
10 

 الطاعة موقف ىو لرغبة يف تعّلماال مفهوم أن Olivia ذكرت ذلك، على عالوة

 التجارية باألعمال القيام ومبادرة مالتعلّ  جدول بتخطيط يتعلق فيما سواء م،التعلّ  ألنشطة

 .اجلد زلمل على
11 

 أحد ىي لرغبة يف تعّلماال أن فهم ديكن أعاله ذكرىا مت اليت ادلفاىيم بعض من

 من تتأثر أن وديكن الفرد داخل من تأيت اليت الرغبة أو باإلرادة ادلرتبطة النفسية العوامل

 يف تغيَتات على احلصول أجل من مالتعلّ  ألنشطة الطاعة موقف وكذلك الفرد خارج

                                                             
 

10
 Sardiman A.M, Interaksi & Motivasi Belajar  Mengajar, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014) h. 

55 
 

11
 Sti Nurhasanah,  A. Sobandi, Loc.Cit.  h. 137 
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 على احلصول ونوعية كمية على تؤثر أن وديكن ثابتة وادلواقف والقيم ادلهارات. ادلعرفة

 حبيث ما موضوع يف االىتمام أو ادلتعة ىي لرغبة يف تعّلماال. الدائمة الفردية مالتعلّ  نتائج

 على للحصول بادلتعة شعور ويتبعهم باستمرار ويتذكرون االىتمام من ادلزيد الطلبة يدفع

 .ميالتعل أىداف حتقيق يف رضا

 رغبةال اتمؤشر . 2

 ،رغبة وكذلك حاجة ىناك ألن الدافع ينشأ. بالدوافع وثيًقا ارتباطًا رغبةال يرتبط

 إذا بفعالية مالتعلّ  عملية تعمل سوف. الرئيسية التحفيز أداة يف الرغبة تضمُت يتم لذلك

 .رغبةبال مصحوبة كانت
12 

 تعزز أن ديكن الرغبة ألن وذلك ،طلبةلل التعلم عملية يف ىاماً  دوراً  رغبةال تلعب

 ديكن. ميالتعل أىداف حتقيق يف زلرًكا كوهنا إىل باإلضافة مالتعلّ  عملية يف الطلبة روح

 ىناك. مؤشرات عدة خالل من ال أم الرغبة يف تعّلم لديهم الطلبة كان إذا علم يعرفللم

 :وىي م،التعلّ يف  الطلبة رغبة لقياس ادلستخدمة ادلؤشرات من العديد
13

 

 

 

 

                                                             
 

12
 Sardiman  A.M, Op.Cit.  h. 95 

 
13

 Siti Nurhasanah, A. Sobandi, Op.Cit.  h. 138 
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 لرغبة في تعّلما. (أ

 شعورو  بالدرس ادلهتمُت الطلبة لدى كان إذا الرغبة يف تعّلم تفسَت يتم

 ادلتعلقة ادلعارف كل لفهم زلاولتو ويواصل جبد يدرس سوف. الدرس يف باالىتمام

 يف الرغبة يف تعّلم يشمل. فيو عبء أي وبدون حبماس الدروس سيأخذ بادليدان،

 العربية اللغة معلم مبوقف واالىتمام العربية اللغة ميتعل مبواد االىتمام احلالة ىذه

 الذي إلعالملوسائل ابا وادلهتمُت العربية اللغة أسئلة على بالعمل وادلهتمُت

 .العربية الكتب قراءة أو جبمع وادلهتمون التدريس يف ادلعلمون يستخدمو
14

 

 الطلبة تداخل/  مشاركة. (ب

 Adhe Dwi اقتبسو الذي Rusman  وفقا والتشاركي النشط مالتعلّ 

Sulistiyani، النحو على مالتعلّ  أنشطة يف الطلبة على ينطوي الذي مالتعلّ  وىو 

 child) ميالتعل أنشطة يف الطلبة مشاركة على مالتعلّ  ىذا يركز. األمثل

center/student center )ادلوضوع تقدمي يف ادلعلم ىيمنة على وليس. 
15 

                                                             
 

14
  Ibid. h. 138 

 
15

 Adhe Dwi Sulistiya, “Upaya Meningkatkan Partisipasi  Belajar Pada Mata Pelajaran 

Bahasa Indonesia Kelas V SD Negeri 1 Pasir Kulon”, (Skripsi Universitas Muhamadiyah 

Purwokerto:2017), h. 10, (On-line) http://repsitory .ump.ac.id/BAB%/2.Pdf, 23/10/2018. 
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 ،Adhe قبل من أيًضا تنظيمو مت الذي ،Mulyasa ووفًقا األثناء، ىذه يف

 مناقشة خالل مالتعلّ  عملية يف طلبةلل النشطة ادلشاركة ىي مالتعلّ  مشاركة كانت

 مشاركة تفسَت يتم ما غالًبا. ادلعلم دينحها اليت ادلهام تنفيذ إىل هتدف اليت اجملموعة

 .مالتعلّ  وتقييم والتطبيق التخطيط يف طلبة مشاركة أهنا على مالتعلّ  يف الطلبة
16 

 شكل ىي ادلشاركة أن استنتاج ديكن أعاله، ادلذكور الفهم بعض من

 .مالتعلّ  نشاط يف للمشاركة الطلبة يأخذه ملموس

 ىذه، مالتعلّ  أنشطة يف بنشاط الرغبة يف تعّلم لديهم الذين الطلبة سيشارك

 من األسئلة على الفعالة واإلجابة بنشاط، األسئلة وطرح النشطة، ادلناقشة مثل

 .ادلعلم
 يشارك ال فهو ،الرغبة يف تعّلم لديهم ليس الذين الطلبة مع األمر خيتلف 17

 .الدروس يف ادلشاركة يف بنشاط

 االهتمام. (ج

 اآلخر أو الفهم أو ادلالحظة جتاه ادلرء روح نشاط أو تركيز ىو االىتمام

 .ذلك غَت أخرى أشياء باستبعاد

                                                             
 

16
 Ibid . h. 10 

 
17

 Ibid . h. 10 
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 ىو للًتكيز صياغة أول ومها، الصيغتُت، يف االىتمام من Suryabrata حيد

 الوعي قلة ىو االىتمام من الثاين الشكل. اجلسم ضلو ادلوجهة النفسية الطاقة تركيز

 .تنفيذه يتم الذي النشاط يصاحب الذي
 ،Baharudin ل وفقا نفسو، الوقت يف 18

 تستهدف اليت الفردية األنشطة مجيع اكًتاث أو تركيز ىواالىتمام  Kustono نقلو ما

 .األشياء من رلموعة
19 

 الذي الفكر تركيز ىو ىتماماال أن فهم ديكن أعاله الواردة اآلراء بعض من

 وعقلهم روحهم كانت إذا م،بالتعلّ  مهتمُت الطلبة سيكون لذا،. اجلسم يستهدف

 .يتعلمونو ما على يركزون

 :يلي كما ىي االىتمام أنواع
20 

 داخلية، جتربة أو نشاط يصاحب الذي الوعي نقص وىي شدهتا، أساس على( 1

 :إىل ينقسم

                                                             
 

18
 Sumadi Suryabrata, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 14 

 
19

 Kustono, “Skripsi Pengaruh Minat Belajar Siswa Dalam  Mata Pelajaran  IPS”, 

(Universitas Lampung: 2016) . h. 12, (On-line), 

http://digilib.unila.ac.id/23841/3/skripsi%20TANPA%20BAB%PEMBAHASAN.pdf, diakses pada 

rabu, 11/04/2014, 15:03  

 
20

 Sumadi Suryabrata, Op.Cit. h. 15 
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 من عدد خالل من تعزيزه يتم الذي الكامل االىتمام وىو ادلكثف، االىتمام( أ

 زاد وكلما. اخلربات أو الداخلية األنشطة تصاحب اليت الظروف أو احملفزات

 األنشطة. أكثر االىتمام زاد داخلية، جتربة أو ما نشاطًا يصاحب الذي الوعي

 من سيكون. أعلى وإصلازًا صلاًحا أكثر ستكون كثفادل ىتماماال يصاحبها اليت

 .مكثف باىتمام حيظى درس كل الطلبة يقبل أن اللطيف

 أو ادلنبهات بواسطة تعزيزه يتم ال الذي ىتماماال ىو ،ادلكثف غَت ىتماماال( ب

 أو الوعي قلأ كلما. التجارب أو الداخلية األنشطة تصاحب اليت الشروط بعض

 ما عادة النشاط ىذا صلاح فإن داخلية، جتربة أو نشاط يصاحب الذي االىتمام

 .جيد غَت يكون

 :إىل االىتمام ينقسم ، هبا تنشأ اليت الطريقة أساس على( 2

 ىذا(. إلىتمام قصد غَت أو ، اإلرادة يف ليس ىتماماال) العفوي االىتمام( أ

 غَت عن جهد، بدون" seakan-akan " الطريقة، بنفس ينشأ االىتمام من النوع

 االىتمام من كثافة وأكثر أطول لفًتة االستمرار إىل العفوي االىتمام دييل. قصد

 .ادلتعمد
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 من النوع ىذا(. االنعكاس االىتمام ادلتعمد، ىتماماال)عمدتادل االىتمام( ب

 .اإلرادة أو اجلهد بسبب ينشأ االىتمام

 :إىل ينقسم االىتمام، موضوع مدى أساس على( 3

 .متعددة كائنات إىل ادلوجو االىتمام وىو ادلشع، االىتمام( أ

 األشياء على فقط يركز الذي االنتباه أي ،(konsentratif) ادلرّكز االىتمام( ب

 .احملدودة

 اىتمام جتذب اليت األشياء معرفة إىل ادلعلم حيتاج ،الطلبة اىتمام جلذب

 ومها جانبُت، إىل االىتمام جتذب اليت األشياء تنقسم Suryabrata ل وفقا. الطلبة

 فيما. اىتماما تويل اليت ادلوضوع حيث ومن مالحظتها يتم اليت األشياء حيث من

 :االىتمام زلل للمسائل مفصل شرح يلي
21 

 الشيء ىو الىتماما جيذب الذي الشيء" أن صياغة ديكن الكائن، ناحية من( 1

 وليس غريب شيء ىو ىتماماال جيذب الذي الشيء أو السياق من خيرج الذي

 باللون ساروا الذين أولئك من واحد خط يف ادلثال، سبيل على. اآلخرين سواء مع

                                                             
 

21
 Ibid. h. 15 



25 
 

 األمحر القميص كان بيضاء، مالبسيلبسون  يرتدون اآلخرون كان بينما األمحر،

 .بالتأكيد االنتباه جيذب

 الذي الشيء أن ذلك، صياغة ديكن بو، االىتمام يتم الذي ادلوضوع حيث من( 2

 ترتبط اليت األشياء. ادلوضوع بشخص وثيًقا ارتباطًا يرتبط ما ىو الىتماما جيذب

 :ادلثال سبيل على ختتلف، أن أيًضا ديكن بادلوضوع وثيًقا ارتباطًا

 باالحتياجات وثيًقا ارتباطًا ترتبط اليت األشياء( أ

 بادليل ادلتعلقة ادلسائل( ب

 اخلربة أو بالعمل ادلتعلقة ادلسائل( ج

 نفسها احلياة بتاريخ وثيًقا ارتباطًا ترتبط اليت األشياء( د

 ةسعيدال شعورال. (د

 أي ىناك يكون فلن معُت درس جتاه بالسعادة شعور الطلبة لدى كان إذا

 شعور وىناك م،التعلّ  يف بادللل يشعر وال واحلماس بالبهجة دائما يشعر. لإلكراه معٌت

 ال حىت ،مالتعلّ يف  مهًما يكون عندما بالسعادة الشعور. وراءه تركو عند باخلسارة

 ادلتعة مشاعر يثَت أن أيًضا للمعلم ديكن. مللتعلّ  الكسل أو بادللل الطلبة يشعر
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 يف الستخدامها متنوعة جديدة واسًتاتيجية لالىتمام مثَتة تعليمية وسائل باستخدام

 .مالتعلّ يف  بسرور شعور وخلق الطلبة لدى ادللل من التخلص أجل من ميالتعل عملية

 معرفةال. (ه

 عليها وحتصل اإلنسان يصادفها اليت األعراض من متنوعة رلموعة ىي ادلعرفة

 أو حواسو ما شخص يستخدم عندما ادلعرفة تنشأ. احلسية ادلالحظة خالل من

 .قبل من رؤيتها أو نظرىا يتم مل معينة أحداث أو أشياء على التعرف يف سببو
22 

 التقريرية ادلعرفة مها قسمُت، إىل النفس علم يف ادلعرفة تنقسم عام، بشكل

 ويتضمن ذاك أو ىذا يشبو ما شيًئا أن معرفة ىي التقريرية ادلعرفة. اإلجرائية وادلعرفة

. الشخصية والتفضيالت الشخصية واخلربات النظرية وادلعرفة واحلقائق البيانات مجيع

 على. ليفعل شيء أو ما بشيء القيام كيفية حول معرفة فهي اإلجرائية ادلعرفة أما

 يف ،تقريرية معرفة ىي جاكرتا يف رامبوتان كامبونج زلطة أن العلم مع ادلثال، سبيل

 وفقا كوباجا نأخذ أن علينا يتعُت رامبوتان، كامبونج إىل الوصول أن معرفة أن حُت

 .اإلجرائية ادلعرفة ىو للقسم
23 

                                                             
 

22
 Mahmud, Psikologi Pendidikan, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 169 

 
23

 Ibid. h. 169 
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 بالدرس ادلهتمُت األشخاص أحد كان إذا أنو تعٍت ىنا ادلعرفة فإن لذا،

 الدرس حول ادلعلومات من شلكن قدر أكرب الستكشاف والعقل احلواس سيستخدم

 احلياة يف مالتعلّ  من االستفادة وكيفية بالدرس واسعة معرفة على احلصول أجل من

  24 .اليومية

 

 الرغبة في تعّلم لترقية الجهود. 3

 أيًضا ادلعلم يعرف أن جيب ،يف التعّلمالطلبة رغبة مؤشرات معرفة إىل باإلضافة

 ،التعليم عملية يف مبالتعلّ  مهتمُت غَت طلبة ىناك كان إذا حبيث ،الطلبة رغبة إثارة كيفية

 هبا القيام للمعلم ديكن طرق عدة ىناك ،Djamarah ل وفقا. عليها التغلب للمعلم ديكن

 :التايل النحو على الطلبة رغبة إلثارة
25 

 .إجبار بدون مللتعلّ  مستعدين يكونون حبيث ،الطلبة احتياجات مقارنة( 1

 يتلقى حبيث ،الطلبة يواجهها اليت ادلشكالت مع ادلقدمة التعليمية ادلواد ربط( 2

 .بسهولة تعليمية مواد الطلبة

                                                             
 

24
 Siti Nurhasanah, A. Sobandi,  Loc.Cit.  h. 138 

 
25

 Syiful Bahri Djamarah,  Loc.Cit.  h. 167 
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 بيئة توفَت خالل من جيدة تعليمية نتائج على للحصول فرصة الطلبة منح( 3

 .ومفيدة مبتكرة تعليمية

 .الطلبة يف الفردية الفروق سياق يف عليمالت وأساليب ادلختلفة األشكال استخدام( 4

 و Joeالذي إنشاءه  كتبو Kpolovie يف ،Eberly Center وفقا نفسو، الوقت يف

Okoto، توضيح خالل من األول،. خطوات سبع خالل من لرغبة يف تعّلماال ترقية ديكن 

 األكادديية واحلياة التعليمية ادلواد بُت العالقة جعل خالل من والثاين،. ميالتعل أىداف

 من الرابع،. ادلهنية الطلبة حياة مع التعليمية ادلواد أمهية إظهار خالل من الثالث،. طلبةلل

 اخلامس،. احلقيقي العامل يف وادلهارات ادلعرفة تطبيقات سلتلف على الضوء تسليط خالل

 طلبةلل احلرية يعطي السادس،. الشخصية الطلبة اىتمامات مع مالتعلّ  ربط للمعلم ديكن

 لًتقية رغبة  والتشجيع احلماس إظهار للمعلم ديكن وأخَتًا،. اخليارات أو القرارات الختاذ

 .مالتعلّ  يف الطلبة

 Reninnger قبل من مالتعلّ  يف الطلبة لًتقية رغبة  زلاولة يف آخر رأي طرح مت كما

م التعلّ  يف الطلبة لًتقية رغبة  الطرق من العديد Klassen و Klassen يف ، Wellington و

 :ىي
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1) membangun lingkungan pembelajaran informal. 

2) Membuat lingkungan pembelajaran yang aktif, 

3) Menerapkan pembelajaran kooperatif. 

  ،Mello-Carpes و de Vargas، de Menezes آراء عن أعرب ذلك، إىل وباإلضافة

 أفضل اىتماماً  حيفز أن ديكن ادلواد توفَت يف احلديثة ميالتعل منهجية استخدام إن قالوا

 .مبالتعلّ 
26 

لًتقية  بو القيام ديكن الذي اجلهد أن االستنتاج ديكن ، أعاله ادلذكورة اآلراء من

 وديكن م،التعلّ  عملية يف الرئيسي العامل أن ومبا. للغاية متنوع مالتعلّ  يف الطلبة رغبة 

 اليت والتعاونية، مواتية تعليمية بيئة خلق طريق عنم التعلّ  يف الطلبة لًتقية رغبة  للمعلم

 التواصل خالل من مالتعلّ  عملية يف خطوة كل يف اإلمكان قدر طلبةال على تنطوي

 ىذا يف اليومية حياهتم يف الصف يف تعلمها اليت ادلواد وتنفيذ ادلعرفة وتقدمي االجيايب،

 .ادلدرسة من خترجهم بعد سيتبعونو الذي العمل عامل ويف الوقت

 الرغبة خصائص. 4

 ىي الرغبة خصائص فإن ،Ahmad Susanto كتاب يف Elizabeth Hurlock ووفًقا

 :يلي كما
27 

                                                             
 26   Ricardo, Rini Intansari Meilani,  “Impak Minat Dan Motivasi Belajar Terhadap Hasil 

Belajar Siswa”, Jurnal Pendidikan Manajemen Perkantoran  Vol.1 No. 1 Juli  2017,  (UPI Bandung, 

JawaBarat: 2016),  h. 83 



30 
 

 اجملاالت مجيع يف رغبةال. والعقلي البدين التطور مع جنب إىل جنبا ينمو رغبةال. أ

 .والعقلية اجلسدية التغَتات خالل التغيَتات

 رغبة زيادة أسباب أحد ىو مللتعلّ  االستعداد. مالتعلّ  أنشطة على الرغبة تعتمد. ب

 .ادلرء

 ديكن ال ألنو للغاية قّيم شيء ىي التعلم فرص. مالتعلّ  فرص على الرغبة تعتمد. ج

 .هبا التمتع للجميع

 ليست اليت ادلادية الظروف إىل يرجع القيد ىذا. زلدودةرغبة ال تنمية تكون قد. د

 .شلكنة

 فقد التالشي، يف الثقافة بدأت إذا ألنو للغاية، مؤثرة الثقافة. بالثقافة رغبةال يتأثر. ه

 .رغبةال أيًضا تضعف

 ذا شيًئا يعيش الكائن كان إذا مبعٌت ادلشاعر، مع بالتعاملرغبة ال. العاطفي الوزن. و

 .رغبة النهاية يف ينشأ بادلتعة شعور ىناك سيكون فعندئذ كبَتة، قيمة

                                                                                                                                                                              
 

27
 Bernadus Bin Frans Resi. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Belajar Sisiwa 

Terhadap Mata Pelajaran Matematika”, (Skripsi Universitas Satanata Dharma  Yogyakarta: 2017), h. 

36. (On-line), tersedia di:  https://repository.usd.ac.id/9019/2/121414022_full.pdf, diakses pada jumat, 

19/04/2018..  

https://repository.usd.ac.id/9019/2/121414022_full.pdf
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 شعور سينشأ شيئا، حيب ما شخص كان إذا أنو يعٍت وىذا أنانية، ىي رغبةال. ز

 .باالنتماء

 الرغبة أنواع. 5

الرغبة  من يتألف رغبةال مفهوم أن Siti Nurhasanah نقلتو ما إن Bergin وقال

 نشاط أو مبجال عميق اىتمام أهنا على الفردية رغبةال تعريف يتم. الظرفية الرغبةو  الفردية

 الداخل من رغبة وىي بالفعل ادلوجودة الشخصية والتجربة والعاطفة ادلعرفة على بناءً  ينشأ

 عفوي بشكل باحلاالت رغبةال ينشأ ذلك، على عالوة. جديدة جتارب خللق لفهمها

 .هبا متأثر أو البيئة من مستوحى فضول وىناك ومؤقت
28 

 :ومها ، نوعُت إىل وتنقسم رغبةال اجتاه على ترتكز بينما
29

 

 جوهريةال رغبةال (1

 على. أساسية رغبة وىذه ادلرء، بأنشطة مرتبطة رغبة ىي اجلوىرية رغبةال

 ىناك أن يشعر ألنو أو مهتم ألنو تعليمي بنشاط األشخاص أحد يقوم ادلثال، سبيل

 .آخر شيء أي أو التقدير أو ادلديح على احلصول يريد ألنو وليس للدرس، حاجة
                                                             
 

28
 Siti Nurhasanah, A. Sobandi, Loc.Cit, h. 137 

 
29

 Yeti Budiyanti, “Minat Belajar Sisiwa Terhadap Mata Pelajaran Bahasa Indonesia” 

(Skripsi UIN Jakarta Tahun: 2011), h. 17, (On-line), 

http://repository.uinjkt.ac.ad/dspace/bistream/123456789/1YETI%20BUDIYARTI_TITK.pdf, diakses 

pada senin, senin, 09/04/2018. 

http://repository.uinjkt.ac.ad/dspace/bistream/123456789/1YETI%20BUDIYARTI_TITK.pdf
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 الخارجية الرغبة( 2

 إمكانية فقدت إذا للنشاط، النهائي باذلدف ترتبط رغبة ىي اخلارجية الرغبة

 .الفصل بطل يصبح أن ما شخص يتعلم ادلثال، سبيل على. الرغبة

 واقعية، وىي ، أنواع ستة إىل رغبةال تقسيم ديكن العمل، واختيار الشخص على بناء

 .وتقليدية مغرية اجتماعية، فنية، حتقيقية،
30 

رغبة ال ظهور تقسيم ديكن ،Ahmad Susanto يف Rasyidah ل وفقا أنو حُت يف

 :مها ، نوعُت إىل ادلبدأ حيث من ما لشخص
31 

 بالوراثة ىذا يتأثر ما وعادة فرد، كل من تلقائيا تنشأ اللطخة، من تأيت اليت الرغبة. أ

 .الطبيعية ادلواىب أو

 عملية مع جنب إىل جنبا الفرد، خارج من التأثَتات عن الناشئ رغبةال ينشأ. ب

 .والعادات اآلباء وتشجيع بالبيئة بشدة ىذه الرغبة يتأثر. الفردية التنمية

 نوعُت، إىل الشخص يف االىتمام ظهور سبب Ahmad Susanto يف Gagne دييز

 الغرباء، يتأثر أن دون شخص داخل من تلقائيا تنشأ اليت رغبةوال ،ةالتلقائي الرغبة: مها

                                                             
 

30
 Djaali, Op.Cit. h. 123 

 
31

 Bernadus Bin Frans Resi , Ibid.  h. 37  
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 سبيل على ،وتشكيل سلططة األنشطة لتأثَت نتيجة تنشأ اليت الرغبة ىي ادلنقوشة رغبةوال

 .موالتعلّ  التعليم أنشطة يف ادلثال
32 

 الرغبة في تعّلم وظائف. 6

 :يلي كما ىي Makmun Khairani وفقا الرغبة وظيفة أو دور
33 

 .التركيز تسهيل في رغبة. أ

 ما، مبوضوع مهتمُت الطلبة كان إذا لذا،. ما شيء على الفكر تركيز ىو الًتكيز

 دائًما ويولون الًتكيز على ويركزون التعليمية، العملية يف الطلبة سَتكز فعندئذ

 الطاقة تركيز ىو الًتكيز أن Winkel قال. مالتعلّ  يف ادلشاركة يف الكامل االىتمامب

 م،التعلّ  يف واالىتمام بالرغبة مالتعلّ  يف الًتكيز يرتبط. اجلسم وجو يف والطاقة النفسية

 .الرغبة يف تعّلم لديهم كان إذا مالتعلّ  على أكثر الطلبة يركز وسوف

 .الخارج في االضطرابات منع في رغبة. ب

. رغبة للطالب كان إذا مالتعلّ  عملية خالل انتباىهم تركيز يف الطلبة سيستمر

 على بسهولة كسرىم سيتم ،رغبة لديهم ليس الذين الطلبة مع احلالة خالف على

                                                             
 

32
 Ibid.  h. 37   

 
33

 Bernadus Bin Frans Resi, Op.Cit.  h. 38  
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 صاخًبا يصبح حىت التحدث يطلب الذي صديق مع ادلثال سبيل على أخرى، أشياء

 .أخرى أمور يف التفكَت بسبب الدرس إىل يلتفت ال ولكنو صامًتا أو

 .إلى الدرس الطلبة ذاكرة بتقوية رغبةال. ج

 الدرس،إىل  بسهولة يتذكروا أن موضوعيف  رغبة لديهم الذين طلبةلل ديكن

 .الطلبة وتركيز السعادة مبشاعر يتعلق وىذا

 والتعليم مالتعلّ  عند الملل تقليلفي  رغبةال. د

 شخص. اخلارج وليس من شخص من أكثر الداخل من يأيت شيء ىو ادللل

يف  يرغب ال ما شخص أن إىل ذلك يشَت ما، بشيء بادللل للشعور عرضة أكثر

 .ما شيء
 

 تعّلمالرغبة في  على تؤثر التي العوامل. 7

 ومها قسمُت، إىل لرغبة يف تعّلماال على تؤثر اليت العوامل جتميع يتم عام، بشكل

 الفرد خارج من اليت تنشأ والعوامل( الداخلية العوامل) الفرد داخل من تنشأ اليت العوامل

 :الرغبة على تؤثر اليت للعوامل مفصل شرح يلي فيما(. اخلارجية العوامل)
34 

                                                             
 

34
 Yeti Budiyanti, Op.Cit. h. 15 
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  الداخلية العوامل. أ

 طلبةلل ديكن. الطلبة رغبة على تؤثر سوف ومناسبة سليمة صحية حالة الصحة،( 1

 خالل ومحاسهم الطلبة رغبة على التأثَت البدنية حالتهم يف التعب من يعانون الذين

 .مالتعلّ  عملية

 لدى كان إذا ألنو الطلبة رغبة على أيًضا intelegensiأو  الذكاء عوامل تؤثر( 2

 .الدرس فهم السهل من فسيكون ، عالًيا ذكاء الطلبة

. ما مبوضوع كبَتةً  رغبةً  أيًضا لديهم معينة مواىب لديهم الذين الطلبة ادلواىب،( 3

 أو الفنية بادلوضوعات جًدا مهتًما سيكون فنية، موىبة لديهم الذين الطلبة مثل

 .احلرفية

 صعبة أهنا على ادلواضيع إىل ينظرون ال الذين الطلبة ومواقف اجتاىاتمواقف، ( 4

 .الطلبة عند ينمو سوف مالتعلّ يف   رغبةال فإن لذا للغاية

 الخارجية العوامل. ب

 رغبة تنمية يف كبَت بشكل ،الوالدين وخاصة ،األسرة من والتوجيو دعمال ،األسرة( 1

 .التعّلم يف الطلبة
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 صلاح يعتمد. الفصل يف مالتعلّ  عملية يف مهم دور لديهم وادلعلمون ،ادلعلمون( 2

 فادلادة جيد، بشكل يتصرف ادلعلم كان إذا ادلعلم، على ما موضوع فهم يف الطلبة

 غَت الصف يف مالتعلّ  عملية تكون حبيث ادلواد يتقن ادلعلم لالىتمام، مثَتة ادلقدمة

 .طلبةلل لرغبة يف تعّلماال ويزيد يعزز أن ذلذا ديكن لذلك شللة،

 موالتعلّ  التعليم أنشطة لدعم مفيدة ادلدرسية ادلرافق أن حُت يف  ادلدرسية ادلرافق( 3

 مثل العربية اللغة ميتعل أدوات تلعب ادلثال، سبيل على. ادلدرسة يف حتدث اليت

 أيًضا دورًاديلك  وغَتىا الكمبيوتر وأجهزة ،LCD وشاشات اللغة، وسلتربات الكتب،

 .ذلك وزيادة مالتعلّ  يف الطلبة رغبة تعزيز يف

 ربط إذا. طلبةلل لرغبة يف تعّلماال على يؤثرون احمليطُت األصدقاء األصدقاء،( 4

 فسيكون جبد، ودراستهم ادلدرسة إىل وذىبوا بالتعلم، مهتمُت أصدقاء مع الطلبة

 احمليط اجملتمع صديق كان إذا وبالعكس،. التعلميف  رغبتهم على جيًدا تأثَتًا لذلك

 .التعلميف  رغبتهم على سيئ تأثَت لذلك فسيكون سيًئا،

 التلفزيونات مثل بسرعة ينمو الذي احلايل التكنولوجي التقدم اإلعالم، وسائل( 5

. طلبةللالتعلم يف  رغبة على تؤثر أيضا متزايد بشكل تتطور اليت الذكية واذلواتف
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 التلفاز ويشاىدون الذكية اذلواتف من الكثَت يلعبون الذين الطلبة يكون ما عادةً 

 .احملمول اذلاتف حبمل للمدرسة مسح إذا خاصة م،للتعلّ  كسواًل 

 مالتعلّ في  منخفًضا رغبة تسبب التي العوامل. 8

 طلبةلليف التعّلم  منخفًضا رغبة تسببو  تؤثر اليت العوامل أن إىل عام بشكل وينظر

 :عاملُت من تتكون

. أنفسهم الطلبة من تنشأ اليت الظروف أو األشياء وىي ،طلبةلل الداخلية العوامل. أ

 ،طلبةلل اجلسدية النفسية القدرة إىل االفتقار أو االضطراب الداخلية العوامل تشمل

 :وىي

/  الفكرية القدرة اطلفاض مثل( kognitifأو  والنشر التأليف حقوق) ادلعريف( 1

 الطلبة ذكاء

 العاطفي االستقرار عدم مثل أخرى، أمور بُت من ،( الذوق عامل) عاطفيال( 2

 وادلوقف

 (واألذنُت العُت) السمع وأجهزة احلواس تعطيل مثل ،( النية رلال) النفسي( 3
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. الطلبة خارج من تأيت اليت الظروف أو األشياء أي ،طلبةلل اخلارجية العوامل. ب

 متعلّ  أنشطة تدعم ال اليت احمليطة البيئة وظروف مواقف مجيع اخلارجية العوامل تشمل

 :يلي ما البيئية العوامل ىذه تشمل. الطلبة

 واألم، األب بُت العالقة مواءمة عدم: ادلثال سبيل على األسرية، البيئة( 1

 .لألسرة االقتصادي العمر واطلفاض

 ىم الذين اللعب وزمالء الفقَتة األحياء ادلثال سبيل على اجملتمع،/  احلي( 2

 .مطيع غَت

 قريب من عووموقادلدرسة   ادلبٌت حالة: ادلثال سبيل على ادلدرسية، البيئة( 3

 .جودتو منخفضةاليت  ميالتعل وأدوات ادلعلمُت وظروف األسواق
35 

 رغبة اطلفاض تسبب أخرى عوامل ىناك أعاله، ادلذكورة العامة العوامل إىل باإلضافة

 يف النفسية ادلتالزمة ادلثال سبيل على خاًصا، عاماًل  العامل ىذا يسمى. التعلميف  الطلبة

 اطلفاض وتسبب األعراض فيها تظهر اليت( learning sisability) التعلم إمكانية شكل

 .والكتابة القراءة متعلّ  على القدرة وليس مالتعلّ يف  الطلبة رغبة
 

                                                             
 35  Muhibbin Syah, Op.Cit. h. 181-184 
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 العربية اللغة ب. درس

 المبونج بندر بانجانج 5 المتوسطة المحمدية مدرسة في العربية اللغة درس. 1

 باصلانج 5 ادلتوسطة مديةمدرسة احمل يف ادلوضوعات من واحدة ىي العربية اللغة

 احملمدية صراع من جزء المبونج بندر باصلانج 5 ادلتوسطة مديةمدرسة احمل. المبونج بندر

 زلمدية إسالم،) ISMUBA منهج تستخدم ادلدرسة ىذه يف العربية اللغة سدر  مث

 من ادلتوسطةو  االبتدائية التعليم رللس وضعتها واليت ادلتقدمة منهج ىو ادلنهج(. ةوعربي

 ودليل العليا الكفاءة ومعايَت احملتوى معايَت إىل اإلشارة مع زلمدية ادلركزي اجمللس

 االبتدائية التعليم رللسمن  التوجيهية وادلبادئ BSNP أنشأهتا اليت ادلناىج اجملمعُت

 .الوسطى التنفيذي زلمدية من ادلتوسطةو 
36 

 تقريبا نفسها ىي المبونج بندر 5 ادلتوسطة احملمدية مدرسة يف العربية اللغة مواد

 يف العربية اللغة مادة شرح مت ما إذا طفيف اختالف ىناك ذلك، ومع. ادلدرسة يف كما

 تفسَت فإن ،ادلتوسطة احملمدية مدرسة مع احلال ىو ىذا فليس ق،يالعم من مبزيد ادلدرسة

                                                             
 

36
 Guru Bahasa Arab,  SMP Muhamadiyah 5 Panjang Bandar Lampung, Wawancara pada 15 

Februari 2018 
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 للطلبة الثامن مبدرسة اللغة العربية مادة من أمثلة يلي وفيما. قليالً  أقصر العربية اللغة مادة

 :المبونج بندر باصلانج 5 ادلتوسطة  زلمدية
37

  

 القواعد:

 تتكون من فعل وفاعل: مجلة فعلية ىي مجلة اليت

 فعل: يذىب، ينام، ديشي، جتلس، حتضر، يرجع.

 ، االستاذ، ادلهندس، ادلوظف.فاعل: التلميذ، الفالح

 من البيت اىل ادلدرسة ديشى االستاذ ادلثال:

 العربية اللغة أهداف. 2

 رقم الالئحة يف مذكور ىو كما ىذا. أجنبية لغة ىي احلكومة رأي يف العربية اللغة

 ومعايَت ادلنافسة معايَت بشأن 2002 لسنة 2 رقم االندونسية األديان وزارة عن الصادرة 2

 اللغة عموضو  من الغرض أن ادلذكورة الالئحة يف يقال. والعربية اإلسالمي للتعليم احملتوى

 :ىو العربية
38 

                                                             
 

37
 Awwaludin, Al-‘Ashri belajar Bahasa Arab Modern Untuk SMP/Mts Muhamadiyah  Kelas 

8 (Surabaya : Majelis Dikdasmen PWM Jatim bekerjasama dengan Hikmah Pers, 2009) h. 45 

 
38

 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung:Remaja 

Rosdakarya,2011), h. 57 
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 أربع تتضمن واليت وادلكتوبة، الشفهية العربية، باللغة التواصل على القدرة تطوير. (أ

 .والكتابة والقراءة والكالم االستماع وىي ، لغوية مهارات

 الرئيسية األداة لتكون األجنبية اللغات كأحد العربية اللغة بأمهية الوعي تزايد. (ب

 .اإلسالمية التعاليم مصادر دراسة يف سيما ال م،للتعلّ 

 ومن. الثقافية اآلفاق وتوسيع والثقافة اللغة بُت ادلتبادلة العالقة فهم تطوير. (ج

 .الثقايف التنوع يف وينخرطون مشًتكة ثقافية نظرة الطلبة لدى يكون أن ادلتوقع

 التعليم في ةالعربي اللغة تأثير. 3

 عبد قال. عميقة ومعرفة معاين على حتتوي العربية، اللغة من تأيت ادلعرفة من الكثَت

 :وىي التعليم، عامل يف عام بشكل العربية ادلؤثرات من عدد األقل على ىناك إن القادر
39

 

 العلم من التمكن تسهيل. أ

 الكرمي القرآن يف عادليا الواردة ادلعرفة من الكثَت وىناك. ادلعرفة مصدر القرآن

 ومعرفتوقوي  اهلل أن القرآن يف ذكر حىت. وسلم عليو اهلل صلى زلمد النيب وحديث

 :تعاىل اهلل لقا بو، مقارنتو ديكن ال

                                                             
 

39
  Abdul Qadir Zaelani Dkk, Panduan Belajar Bahasa Arab Memahami Hakikat Dan 

Keunikan Bahasa Arab,  (Bandar Lampung: Pustaka Raisa, 2012), h. 3 
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katakanlah, seandainya lautan dijadikan sebagai tinta untuk menulis 

kalimat-kalimat Tuhanku (Allah), maka niscaya air laut akan habis 

sebelum habisnya kalimat-kalimat Tuhanku (Allah), meskipun kami 

datangkan tinta yang serupa. (al-Kahfi:109). 

 فتح على قادرة لتكون الرئيسي ادلفتاح ىي العربية اللغة أن االستنتاج ديكن

 تكون أن جيب لغة ىي ادلسلمُت للمثقفُت العربية اللغة لذلك،. واسعال اهلل معرفة

 ادلصدر من اإلسالمية الدينية العلوم نفهم أن حقا ديكن وىكذا،. ومسيطرة شللوكة

 .األصلي

 العقل قوة حدة ترقية. ب

 أن ديكن العربية من واحدة كلمة. نوعها من فريدة لغة ىي العربية اللغة

 بل. ترمجتها اخلطأ من العربية، اللغة نطق يف خطأ. معٌت وألف كلمة ألف تكون

يف  وخطأ ،نطق سلارج احلرف يف فأخطأ لذلك، كنتيجة قاتلة تكون أن ديكن

 .لفهمو متحيزاً  حىت ،ترمجتها

 قوة حدة ترقية على قادراً  العربية اللغة متعلّ  يكون أن ادلفرط من ليس لذلك،

 العربية اللغة دراسة: "قال الذي اخلطاب بن عمر كلمات على مبٍت ىذا. العقل

 ."الشرف تزيد و العقل تقوي أن ديكن
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 األخالقي التدريب على يؤثر. ج

. الكالسيكية الكتب عن الناشئة واألدبية األخالقية الدوافع من العديد ىناك

 مذكرات حفظ عن فصلها ديكن ال والبيزنطية، اإلسالمية الًتبية تقاليد يف الواقع، يف

 .احلياة ديناميكية فهم يف واإلرشاد احلياة حتمل اليت ىي زلفوظات. طلبةل زلفوظات

 العربية اللغة ميتعل وظيفة. 4

 ىذا يف دراسة إىل حتتاج واليت العربية اللغة ميتعل يف الوظائف من العديد ىناك

. االجتماعية والوظائف الفردية الوظائف ىي ادلقصودة العربية اللغة ميتعل وظيفة. السياق

 تشمل بينما. ختيلية ووظائف نفسية وظائف إنسانية، وظائف من الفردية الوظائف تتكون

 ىاتُت شرح سيتم. ثقافية ووظائف مقنعة ووظائف تفاعلية وظائف االجتماعية الوظائف

 .التالية التفاصيل يف ميالتعل الوظيفتُت
40 

 فردية وظيفة. أ

 وىي ،تنفيذىاو  حتقيقها ديكن اليت العربية اللغة ميتعل الفردية الوظائف يف

 :التايل النحو على وىي ، اخليالية يفةوالوظ النفسية يفةوالوظ اإلنسانية يفةالوظ

 

                                                             
 

40
 Zulahanan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interakti , (Jakrta:Rajawali Pers, 2014), h. 4 
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 نسانيةاإل يفةوظال( 1

 للتعبَت وكتابًيا شفهًيا التواصل على الطلبة قدرة يف اإلنسانية الوظيفة تتمثل

 وادلفاىيم بالبيانات رلهزًا عرضو يريدون الذي والشيء اجلوىري، تفكَتىم عن

 .ديتلكوهنا اليت وادلعارف

 النفسية يفةالوظ( 2

 على كبَت بشكل تؤثر حتقيقها يف احلقيقية اللغة أن الوظيفة ىذه فهم

 العكس يكون وأحيانًا ىيبتها، وترفع زلفزًا تكون األحيان بعض ويف ،الطلبة نفسية

 .ىيبتهم وخفض ثابتُت البشر جعل ىو

 يةالتخيل الوظيفة( 3

 بالشعر ادلتعلقة واإلبداعية اجلمالية العمليات إىل تؤدي الوظيفة ىذه

 على فقط تقتصر ولكنها طالب، لكل شللوكة ليست الوظيفة وىذه. النثر وإبداع

 .طبيعتهمو  مهنتهم يف خاصة مهارات بالفعل لديهم الذين الطلبة

 االجتماعية الوظيفة. ب

 :وىي جوانب، ثالثة االجتماعية الوظيفة ىذه تغطي



45 
 

 تفاعليةال وظيفةال( 1

 بُت للتواصل كوسيلة اللغة فيها تستخدم وظيفة ىي التفاعلية الوظيفة

 احلكومية ادلكاتب يف أو النادي يف أو الشارع يف أو ادلنزل يف سواء العاديُت، الناس

 غَت من ألنو العربية، اللغة تطوير يف للغاية حيوية الوظيفة ىذه. ذلك إىل وما

 بينهم فيما اللغوي التواصل دون اجملتمع أفراد بُت التفاعل ىذا حيدث أن احملتمل

 .وكتابيا شفهيا

 مقنعةال وظيفةال( 2

 سواء احلديث، اجملتمع احتياجات تلبية إىل هتدف وظيفة ىي ادلقنعة الوظيفة

 .العام احلوار سياق يف أو األسري احلوار سياق يف

 الثقافية الوظيفة( 3

 وتطبيق م،يالتعل عملية يف تستخدم ما غالباً  وظيفة ىي الثقافية الوظيفة

 دتثل اليت احلياة وظيفة وىي التايل، اجليل إىل نقلها مث ، واحلديثة الكالسيكية الثقافة

 .واالستماع والكالم والقراءة الكتابة مهارة وسيطها
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 وظيفتُت ىناك إن قولو حسنُت عن Zulhanan نقل ذلك، على عالوة

 الثقافة عن للتعبَت كأداة( ب) و للتواصل كوسيلة( أ) :مها للغة، عاجلتُت

 الوظائف من عدد ذلا العربية اللغة فإن العامة، الوظائف ىذه إىل باإلضافة. واحلضارة

 :وىي ، اتصال كأداة اللغة استخدام يف تظهر واليت اخلاصة،
41 

 .ما شيء على احلصول لغرض تعمل عربيةال لغةال اللغة أو مفيدة، يفةوظ( أ

 سلوك على السيطرة أجل من تعمل عربيةال لغةال أو لغةال أو الغة تنظيمية يفةوظ( ب

 .اآلخرين

 .واألفكار ادلشاعر عن للتعبَت تعمل العربية اللغة أو اللغة ،شخصية وظيفة( ج

 اآلخرين مع تفاعل خللق العربية اللغة أو اللغة استخدام يتموظيفة تفاعلية، ( د

 .ادلعٌت وإجياد ميللتعل تستخدم العربية اللغة إرشادية، وظيفة( ه

 .اخليال من عامل خللق العربية وتستخدم ،يةخيال وظيفة( و

 .ادلعلومات لنقل العربية وتستخدم ،يةالتمثيل وظيفة( ز
 العديد ذلا العربية اللغة أن إىل يشَت فإنو أعاله، العربية اللغة وظائف بعض تفسَت من

 على الطلبة حيفز ادلعلم كان إذا خاطئ شيء يوجد ال وأنو اإلنسان، حياة يف الوظائف من
 .العربية باللغة االستمتاع على الدوام

                                                             
 

41
 Zulhanan,  Ibid. h. 10 
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 الثالث الباب

 البحث طريقة

 البحث نوع . أ

 ليتم بالفعل موجود شيء واستكشاف عثور هبا يتم اليت الطريقة ىي البحث طريقة

 .شك موضع تزال ال اليت للحقيقة اختباره
 تقوم البحث النوعي ىو ىذا البحث من طريقة 1

 فهم الكتساب( رقم وليس) البصري السرد عن فضال البيانات، وتفسَت وربليل مجع على

 .معينة لظاىرة متعمق
2 

 تقوم اليت البحث طريقة ىو النوعي البحث طريقة ،Sugiono وفقا الوقت،نفس  ويف

 طبيعي،ال الكائن حالة لفحص ستخدموت ،(post positivisme) الوضعية بعد ما فلسفة على

  البيانات مصادر من العينات أخذ ويتم للمفتاح، كأداة ىو الباحث( التجربة من وىو ضد)

 وربليل ،(ادلشًتك) التثليث من مجع وتقنيات ، ( snowball sampling)  كرة الثلج العينات

 .تعميم أمهية على أيضا تؤكد ثالبح ونتائج النوعية/  االستقرائي البيانات
3 

                                                             
1
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h. 102  

2
 Sutanto Leo, Kiat Jitu Menulis Skripsi, Tesis, dan Disertasi, (Bandung: Erlangga, 2013), h. 

100  
3
 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D 

(Bandung: Alfabeta, 2008), h. 15. 
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 يف العينات أخذ تقنية ىو ( snowball sampling)  كرة الثلج العينات Sugiono ووفقا

 يتم حىت البيانات مجع واجلديد ادلزيد متزايد حنو على يتوقف ولكن البداية، يف صغَتة أعداد

 .يكفي ما عليها احلصول مت اليت ادلعلومات يف النظر
 شخصُت، أو واحد العينات، أخذ يف 4

 األشخاص تبحث والباحثة ادلقدمة، لبياناتل استكمال يشعرون ال الرجلُت ألن ولكن

 اثنُت قبل من ادلقدمة البيانات إكمال وديكن معرفة أكثر أهنا على إليها ينظر الذين اآلخرين

 .السابق من

 field) يدايادل بحثال ىي الباحثة قبل من أجريت اليت بحثال عنو  أن حُت يف

research )والتفتيش ادلالحظة أنشطة على لإلشارة يستخدم والذي ادلسح، تسمى ما وغالبا 

 .ادلادية أو مادي شيء وجود عن ادلعلومات مجع لغرض
 ذبعل ةوالكتاب ،ىذا البحث يف 5

 المبونج بندر باجنانج، 5 ادلتوسطة مديةاحمل مدرسة يف العربية اللغة وادلعلمُت الطلبة مالحظة

 .العربية للغة الطلبة متعل   يف الرغبة كيف تعرف أن

 مساعدة هبدف وصفية دراسة ىذا البحث ومشلت طبيعتو، من اليها ينظر وعندما

 ومعرفة ادلشاركُت نظر وجهات لتحديد ادلراقبة ربت البيئة يف حيدث ما معرفة على القارئ

                                                             
 

4
  Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods) ( Bandung : Alfabeta, 2013), h. 

127 
5
 Moh.  Ali dan Muh Asrori, Metodologi & Aplikasi Riset Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2014), h. 42 
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 .اجملال ىذا يف ربدث اليت األنشطة أو األحداث
 الباحثة توأراد البحث، ذلذا ونظرا 6

 5 ادلتوسطة مديةاحمل مدرسة يف العربية للغة الطلبة متعل   يف رغبةال عن البيانات لوصف

 .حيدث يف اجملال ىو ما بوضوح القارئ إعطاء هبدف المبونج بندر باجنانج،

 

 البيانات ومصدر البحث موقعب. 

 البحث موقع. 1

 يفالمبونج  بندر باجنانج، 5 ادلتوسطة مديةاحمل مدرسة يف البحث أجري وقد

 باجنانج اجلنوبية، بندر المبونج. 02 رقم جايا بارونا ىاتا سوكارنو الشارع

 البيانات درمص. 2

 األولية درادلص استخدام البيانات جلمع ديكن البيانات، مصدر من ادلشاىدة عند

 :يلي كما البيانات مصادر نوعي كال توضيح سيتم. ادلتوسطة دروادلص

 األولية البيانات مصدر. (أ

 من مباشرة عليها احلصول مت اليت البيانات مصدر ىي وليةاأل البيانات

 يكون أن األولية البيانات أن ديكن(. الوسائل خالل من وليس) األصلي ادلصدر
                                                             

6
 Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, Metode Penelitian, (Bandung: Mandar Maju, 2002), h. 

174  
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 يف األولية البيانات رلموعات، يف أو فردي بشكل( الشخص) الرأيمن  موضوع

 مديةاحمل مدرسة يف الطلبةو  العربية معلم دلادة واحد شخص  ىو ىذا البحث

 الرجال 55 من وتتكون. 525 حوايل إمجايل أن المبونج بندر باجنانج، 5 ادلتوسطة

 .سلتلفة فكرية خلفيات من النساء 52 و

 المتوسطة بياناتال مصدر. (ب

 قبل من عليها احلصول مت اليت البحث لبيانات مصدر ىي ادلتوسطة البيانات

 عليها احلصول مت) الوسيلة االخرى  خالل من مباشر غَت بشكل الباحثُت

 أدلة شكل يف ادلتوسطة البيانات تكون ما عادة(. أخرى أطراف قبل من وتسجيلها

 وغَت ادلنشورة( التوثيق بيانات) األرشيف يف ترتيبها مت تارخيية تقارير أو سجالت أو

 .ادلنشورة
 هبذا ادلتعلقة األدب ومصادر وثائق شكل يف للبحث ادلتوسطة البيانات 7

 .ادلراقبة وثائق ذلك يف دبا البحث

 البيانات جمع تقنياتج. 

 بيانات على للحصول يستخدم ألنو البحث، يف مهمة سلسلة ىو البيانات مجع

 أو معلومات على احلصول سيتم البيانات، مجع خالل من. الدراسات إحدى يف صاحلة

                                                             
7
Sugiono,  Op.Cit, h. 308-309 



51 
 

 ديكن إليها توصلت اليت الدراسة النتائج زبضع أن ديكن حبيث وموثوقة صاحلة مهمة، ظاىرة

 .للمساءلة
 :يلي كما ىي مهااستخدإ اليت البيانات مجع تقنيات 8

 المالحظة. 1

 مواقف يف البشري السلوك ألمناط مالحظة أهنا على ادلالحظة تعريف يتم

 .ادلرغوبة الظاىرة حول معلومات على للحصول معينة،
 ىو ادلالحظة من الغرض 9

 حيث من. الواقع يف حيدث كما البشري السلوك حول معلومات على احلصول

 :ومها ، شكلُت إىل ادلالحظة تنقسم ،تنفيذىا

 ةالمشارك مالحظةال( أ

 للموضوع اليومية األنشطة يف مباشرة الباحثةتشارك  ىي ةادلشارك ادلالحظة

 .البحث لبيانات كمصدر استخدامو أو دراستو يتم الذي
10 

 المشاركة غير المالحظة( ب

 وفقط مباشر بشكل ال يشارك الباحث أن ىي ةادلشارك غَت ادلالحظة

 .مستقل كمراقب
11 

                                                             
8
 Moh. Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab, (Malang: Cv. Bintang Sejahtera, 2010), h. 

121 
9
 Sugiyono, Op.Cit.  h. 196 

10
 Sugiyono,Op.Cit, h. 145  
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 شاركت ال ةادلؤلف ألن ادلشاركة، غَت ادلالحظة نوع البحثىذا  يف استخدمت

 مصادر على دبالحظات فقط ةالكاتب وأدىل الدراسي، الفصل يف ميالتعل عملية يف

 رغبة يف التعل م عن المبونج بندر ، باجنانج 5 ادلتوسطة احملمدية مدرسة يف البيانات

 .ىناك يةالعرب الطلبة

 Interview/  مقابلةال. 2

 األسئلة خالل من واألفكار ادلعلومات لتبادل لشخصُت اجتماع ىي ادلقابلة

 ادلقابلة نوع من ينظر عندما 12 .معُت موضوع يف معٌت بناء ديكن حبيث واألجوبة

 :ومها ، نوعُت إىل تقسيمها ديكن

 المنظمة المقابلة( أ

. أكيدة الدراسة يف ادلطلوبة ادلعلومات ألن ادلقابلة ادلنظمة استخدام يتم

 ربتوي خطية للمقابلة توجيهية أداة باستخدام ىذه ادلنظمة ادلقابلة عملية تتم

 ادلقابلة بإجراء القائم قدمها اليت األسئلة تتم. ادلخرب إىل تقدديها سيتم أسئلة على

 .إعدادىا مت اليت األسئلة لقائمة وفًقا بدقة

 
                                                                                                                                                                              

11
 Ibid., h. 64-66 

 
12

 Sugiyono,Op.Cit., h. 231 



53 
 

 المنظمة غير المقابلة( ب

 من حرية أكثرو  اتنفيذى يف وانفتاحا مرونة أكثر ادلنظمة ادلقابلة غَت ىذه

 وعدم من ادلخربيناألفكار  الستكشاف طبيعي بشكل ادلقابلة لتتم نظمةادل قابلةادل

 من الغرض عن ربيد ال ولكن مرن، ىو ادلطروح السؤال. ادلقابلة دليل استخدام

 .تعيينو مت الذي ادلقابلة
13 

 وتستخدم. ةنظمادل غَت ادلقابلة من نوع ةالكتاب استخدمت ،ىذا البحث يف

دبدرسة  العربية للغة الطلبة متعل   يف الرغبة عن بيانات على للحصول ادلقابلة ىذه

 وتدفق مفتوحة األسئلة ألن وذلك. المبونج بندر باجنانج، 5 ادلتوسطة مديةاحمل

 لغةال ومعلم الطلبة ىم ادلتدربون. عليها تسيطر ولكن ومرنة هبا التنبؤ ديكن زلادثة

 ادلفتوحة ادلشاكل من ادلزيد على العثور ةللمؤلف ديكن ادلقابلة، ىذه باستخدام. عربيةال

 .آرائهم عن التعبَت حرية ادلستجيبُت منح مت ذلك، إىل باإلضافة. ادلستجيبُت من

 توثيقال. 3

 أو األشياء على البيانات تسعى والتوثيق Suharsimi Arikunto ووفقا

 واجملالت، والصحف، األعمال، جداول والنصوص، والكتب ادلذكرات مثل متغَتات
                                                             

13
 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2015), h. 162  
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 .جرا وىلم وقائمة ادلخرجات التعل م االجتماعات، وزلاضر والنقوش،
 يتم 14

 الطلبةبرغبة  ادلتعلقة الوثائق حول بيانات على للحصول ىذه التوثيق طريقة استخدام

 عاما وصفا تاريخ عن البيانات السًتداد أيضا الطريقة ىذه وتستخدم. يف التعل م

 ،الطلبةو  وادلديرين وادلعلمُت المبونج بندر باجنانج، 5 ادلتوسطةة احملمدية سدلدر 

 فيها. توجد اليت وادلرافق

 وادلالحظة ادلقابلة عملية من يطلب عندما الوثائق الطريقة ىذه وتستخدم

ادلدرسة احملمدية  العربية للغة متعل   يف الطلبة رغبة على ثالبح إجراء عند اجلهاز من

 على أجريت اليت ىذا البحث يف احلال ىو كما. المبونج بندر باجنانج، 5 ادلتوسطة

 ادلقابالت، سجالت مثل للبحث، ومفيدة مهمة ىي اليت األشياء توثيق الكتاب

 نبذة اجلغرايف، ادلوقع ذلك يف دبا ادلدارس عن عامة حملة ،الطلبة من الدراسة وقيمة

 و والرؤية المبونج بندر باجنانج، 5 ادلتوسطةادلدرسة احملمدية  الوقوف عن تارخيية

 .وغَتىا ، البحثية الصور ادلربُت، أمساء قائمة ،الرسالة

 

 
                                                             

14
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka Cipta, 

2013), h. 274 
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 البيانات تحليل تقنياتد. 

 احلصول مت اليت البيانات تجميعل منهجي بشكل البحث عملية ىي البيانات ربليل

 بسهولة فهمو ديكن حبيث. ادلواد من وغَتىا والوثائق، ،الحظاتوادل ادلقابالت، من عليها

 .لآلخرين النتائج إبالغ وديكن
 التحليل ىو البحث ىذا يف ادلستخدمة البيانات ربليل 15

 وعرض البيانات ربفيض ازباذىا يتم اليت اخلطوات تتمثل التحليل، ىذا يف. النوعي الوصفي

 :يلي كما مفصلة تفسَتات. والتثليث ورسم االستنتاج البيانات

 البيانات تخفيض. 1

 على والًتكيز األساسية، األشياء واختيار تلخص، يعٍت البيانات زبفيض

 .واألمناط ادلواضيع عن والبحث همة،ادل األشياء
16 

 تسجيلها جيب لذلك ، جدا كثَتة ادليدان من عليها احلصول مت اليت البيانات

 وأكثر البيانات، زادت ادليداي، البحث طال كلما ذكرنا، وكما. وبالتفصيل بعناية

 من الفور على البيانات ربليل إجراء الباحثُت على جيب السبب، ذلذا. وتعقيدا ،نوعات

 األساسية، األشياء واختيار تلخص، يعٍت البيانات زبفيض. البيانات زبفيض خالل

 زبفيض فإن وبالتايل،. واألمناط ادلواضيع عن والبحث همة،ادل األشياء على والًتكيز
                                                             
 

15
 Sugiyono, Op.Cit. h. 244 

 
16

  Sugiyono, Op.Cit.  h. 336. 
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 البيانات، مجع من ادلزيد إلجراء الباحثُت وتسهيل وضوحا، أكثر صورة تقدم البيانات

 .الضرورة عند ذلك عن والبحث
17 

 ادلقابالت من بيانات ىذا البحث من عليها احلصول مت اليت البيانات تتضمن

 مدرسة يف العربية اللغة ومدرس الطلبة إىل الباحثة هبا تقام اليت وادلالحظات والوثائق

 .رغبة الطلبة يف التعل م اللغة العربية حول المبونج بندر ،باجنانج 5ادلتوسطة احملمدية

 البيانات عرض. 2

 البيانات عرض. البيانات عرض ىي التالية اخلطوة فإن البيانات، زبفيض بعد

 غنية أو كثيفة تكون اليت ادلعلومات ترتيب وحدات يف البيانات لتنظيم خطوة ىو

 .بسهولة االستنتاجات إجراء يتم حبيث بادلعٌت
 قيام لتسهيل العملية ىذه تنفيذ يتم 18

 إتاحة مدى فحص إىل باإلضافة متكاملة، اجتماعية صورة يف البيانات ببناء الباحثُت

 يكون أن أيًضا ديكن السردي، النص خبالف البيانات عرض يف ذلك، بعد. البيانات

 فإنو البيانات، عرض خالل من. وسلططات ومصفوفات، بيانية، رسوم شكل يف

 مديةاحمل مدرسة يف لطلبةل الباحثة هبا تقام اليت وادلالحظة ادلقابلة نتائج فهم سيسهل

 .المبونج بندر 5 ادلتوسطة
                                                             

17
 Ibid. 

18
 Moh.  Ali dan Muh. Asrori, Op. Cit., h. 289  
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 قيالتحق/  رسم االستنتاج. 3

 وعرض البيانات زبفيض خطوات خالل من البيانات، ربليل نتائج على بناء

 التوصل مت اليت النتائج من قيوالتحق رسم االستنتاج ىي األخَتة اخلطوة فإن البيانات،

 .إليها
 نتائج أساس على البحث تركيز على جييب حبث نتيجة ىو رسم االستنتاج 19

 على البحث كائنات من وصفي شكل يف االستنتاجات تقدمي يتم. البيانات ربليل

 .البحثية الدراسات أساس
20 

 تبدأ اليت البيانات ربليل تقنيات ةادلؤلف ستخدمت أعاله، للتحليل ثالثة ادلراحل من

. ادلهمة األشياء على والًتكيز الرئيسية األشياء واختيار تلخيص عملية وىي البيانات، خبفض

 التقدديي العرض ىذا يتم أن ديكن البيانات، عرضب تسمى اليت البيانات تقدمي يتم ذلك بعد

 خالل من. وغَتىا الفئات بُت العالقات البياي، الرسم موجز، وصف شكل يف للبيانات

 التايل العمل وزبطيط حيدث، ما فهمل ةالباحث على األسهل من سيكون البيانات، عرض

 حول رسم االستنتاج أو البيانات من قيالتحق ىي األخَتة اخلطوة مث. فهمو مت ما على بناءً 

برغبة الطلبة  ادلتعلقة والوثائق وادلقابالت ادلالحظات نتائج من عليها احلصول مت اليت البيانات

 .المبونج بندر 5 ادلتوسطة احملمدية مدرسة يف العربية اللغةيف التعل م 
                                                             

19
 Ibid.  

20
 Imam Gunawan, Op. Cit., h. 212 
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 البيانا صحةل فحصه. 

 موجود ىو ما مع يتوافق ةالباحث االحظه ما أن على دليالً  البيانات صحل فحص يعترب

 تاستخدم لذلك. بالفعل موجود ىو ما مع متوافقاً  ادلقدم فسَتال كان إذاو  اجملال يف

 .البيانات صحة لتحديد التثليث تقنيات ىذا البحث يف الباحثة

 ويف سلتلفة، بطرق سلتلفة مصادر من البيانات فحص أنو على التثليث تعريف يتم

 .سلتلفة أوقات
  لذلك. ادلرجوة والنتائج العملية لفعالية األولوية تعطي التثليث تقنيات 21

 بشكل تعمل ادلستخدمة الطريقة ونتائج عملية ىل اختبار طريق عن التثليث إجراء ديكن

 .جيد
22 

 :ومها التثليث من نوعُت استخدام مت ذا البحثذل بالنسبة 
23 

 مت اليت البيانات من قيالتحق طريق عن البيانات مصداقية الختبار ادلصدر، تثليث. 5

 ادلقابالت نتائج الباحثة تقارن ،ىذا البحث يف. مصادر عدة خالل من عليها احلصول

 5 ادلتوسطةاحملمدية  مدرسة يف عربيةال لغةل واحد معلم معو  الطلبة من العديد مع

 .المبونج بندر ،باجنانج

                                                             
 

21
 Ibid, h. 369 

 
22

 Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif  (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 203  
23 Imam Gunawan, Op. Cit., h. 219 
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 للحصول البيانات جلمع تقنية من أكثر باستخدام إجراؤىا ديكنتثليث الطريقة، . 0

 .قيوالتحق فحص طريق عن التنفيذ يتم أن أيضا وديكن. البيانات نفس على

 الباحثة طريقة تاستخدم دقيقة، بيانات على احلصول أجل من ،ىذا البحث يف

 طرق خالل من احلقيقةاختربت  مث ،للغة العربية ومعلم واحد الطلبة بعض مع ادلقابلة

 الوثائق وكذلك ،المبونج بندر ،باجنانج 5 ادلتوسطةاحملمدية  مدرسة يف لطلبةل ادلراقبة

 .اجملال ىذا خالل الباحثة هاتمجع اليت
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 الرابع الباب

 والمناقشة البحث نتائج

 

 البحث موقع وصف. أ

 الشارع يف تقع اليت المبونج بندر 5 ادلتوسطة احملمدية مدرسة يف البحث ىذا أجرى

 باجنانج اجلنوبية، بندر المبونج. 02 رقم جايا بارونا ىاتا سوكارنو

 حالة المادية. 1

 مكتب فصول، 7 من 5 ادلتوسطة احملمدية مدرسة امتلكه الذي ادلبٌت يتألف

 يف. محام 3 ، مصلى ، واحدة غرفة إدارية، غرفة مدرسية، غرفة ،لرئيس ادلدرسة واحد

 احملمدية مدرسة مبٌت والطلبة. للمراكب ادلعلمون موقف ىناك ادلدرسة من اخللفي اجلزء

بالطريق يف جانب اجلنويب ربد . مصلى يوجد منتصفها ويف مربع شكل يف 5 ادلتوسطة

ربد  الشمايل ويف جانب ،ربد بالطريق وادلنازل للمجتمع الشرقي ويف جانب ،وادليدان

 .الفرعية ادلقاطعة مكتب جبوار الغريب جانب على مث. دارماباال ومدرسة بالطريق 
1

 

 
                                                             

1
 Data dari Profil SMP Muhamadiyah 5 Panjang Bandar Lampung 
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 المادية غير حالة. 2

 والموظفين المعلمين. (أ

 واحد رئيس من يتألف معلماً  55 5 ادلتوسطة مديةاحمل مدرسة تضم

 عربية،ال لغةال ومعلم دينيةال ًتبيةلدرس ال واحد ومعلم ،PKN يُعّلم إىل باإلضافة

واحد  ومعلم ،الطبعي علوملدرس  معلمىو و  ةندونيييلدرس اللغة األ واحد ومعلم

 واحد ومعلم اإلجنليزية، للغة ومعلمان. لدرس الرياضية انومعلم   المبونج، لغةال لدرس

 االجتماعية، لدرس علوم واحد ومعلم ،لدرس الرياضة واحد ومعلم الثقافية، الفنون يف

 ،KMD (Kemuhamadiyhan) واحد ومعلم ،واحد إلرشادات والتوجيهات ومعلم

 وادرس وقد. واالتصاالت ادلعلومات تكنولوجيا الدرس ويعلم واحد إلدارة ومعلم

 وضع إن. اجلامعية االوىلالدرجة  5 ادلتوسطةمديةاحمل مدرسة يف ادلعلمُت معظم

 معلماً  يزال ال واآلخر معتمد واحد ومعلم معلمان ىو (PNS) ادلدنية اخلدمة موظفي

 .فخرياً 
2

 

 

 

 

                                                             
2
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 الطلبة. (ب

 5 ادلتوسطة احملمدية مدرسة يف الطلبة عدد بلغ ،0257/0252 الدراسي العام يف

 35 إىل يصل دبا اليابع الفصل تفاصيل مع ،الطلبة 525 من يقرب ما المبونج بندر

 .الطلبة 33 إىل يصل ما التاسع والفصل ،الطلبة 37 إىل يصل ما الثامن والفصل ،الطلبة
3 

 المدرسية البيئة. (ج

 اسًتاتيجي موقع لديها المبونج بندر 5 ادلتوسطة احملمدية مدرسة جغرافيا،  

. الشاارع من ارؤيته وديكن القدم كرة ملعب أمام قعت واليت بيهولة، اإليه الوصول وديكن

 دعم يف للغاية مواتيةالمبونج  بندر 5 ادلتوسطة احملمدية مدرسة يف ادلدرسية البيئة كانت

 وييتخدم نيبًيا صغَت ادلدرسة موقع أن من الرغم على. ميالتعل ألنشطة اليلية العملية

 عملية جيعل الذي اليبب ىو ىذا لذا،. االبتدائية ةرسادلد الطلبة مع تباديل بشكل ادلبٌت

 ادلدرسة سكان بُت العائلي اجلو فإن ذلك، ومع. النهار خالل تبدأ ادلدرسة يف ميالتعل

 المبونج بندر 5 ادلتوسطة احملمدية مدرسة يف الظروف جيعل مما جيد، ادلدرسة حول وادلقيمُت

 .ميالتعل بأنشطة للقيام مرحية
4

 

 
                                                             

3
 Ibid 

4
 Data dari Profil SMP Muhamadiyah 5 Panjang Bandar Lampung 
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 البحث موضوع وصف. 3

 احملمدية مدرسة يف العربية اللغة ومعلم الطلبة من ىذا البحث موضوع كانت

 بالبحث ةباتللك ييمح ال لذا جًدا، كثَت الطلبة عدد. المبونج بندر 5 ادلتوسطة

العينات  الثلج كرة عينات أخذ طريقة الكتابة يتخدمت لذلك اآلخر، تلو واحًدا

(snowball sampling ) يف العربية اللغة معلم ذلك بعد. فحصهم ليتم الطلبة من 

 إىل والثامن اليابع الصف يف تُعّلم كانت واحدة معلمة 5 ادلتوسطة احملمدية مدرسة

 خبلفية 5 ادلتوسطة  احملمدية مدرسة يف العربية اللغة معلمة يتمتع. التاسع الصف

 ادلتوسطة احملمدية مدرسة يف العربية اللغة معلمة. التعليمية واجباتو مع تتفق ال تعليمية

جامعة  يف اإلسالمية الًتبية قيم ة منخرجي وىي ،اجلامعية االوىلالدرجة  تدرس 5

 5 ادلتوسطة احملمدية مدرسة يف ّتعلم توبدأ ،االسالمية اجلكومية رادين انتان المبونج

 .اآلن حىت 0252 يف المبونج بندر
5

 

 نتائج البحث .ب

 باجنانج 5 ادلتوسطةمديةاحمل دبدرسة رغبة الطلبة يف التعّلم اللغة العربية كيفية عرفةدل

 شرحت سوف ىنا. والتوثيق وادلالحظة ادلقابلة ت الطريقةماستخد ةمؤلف فإن المبونج، بندر
                                                             

5
Hj. Silsilawati, Wawancara dengan Peneliti, Ruang guru SMP Muhamadiyah 5 Panjang 

Bandar Lampung, 24 Agustus 2018 
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 التوثيق بيانات إرفاق سيتم حُت يف. وادلالحظات ادلقابالت خالل من البحث نتائج ادلؤلفة

 بندر باجنانج 5 ادلتوسطة مديةاحمل دبدرسة ادلؤلفة قبل من البحث نتائج من. ادلؤلفة قبل من

 :يلي كما ىي البحث من البيانات مث وادلالحظات، ادلقابالت خالل منالمبونج 

 بانجانج 5 المتوسطة المحمدية بمدرسة في التعّلم اللغة العربية الطلبة رغبة .5

 المبونج  بندر

 يف مهتمة دائما يكون أن العربية اللغة متعلّ  يف كبَتة رغبة لديهم الذين الطلبةو 

 ادلشاكل على العمل يف ترغب عربية،ال لغةال معلم يف وادلهتمُت العربية، اللغة متعلّ 

 .العربية باللغة الكتب قراءة يف وادلهتمُت

 بندر باجنانج 5 ادلتوسطة مديةاحمل دبدرسة الطلبة مع ادلقابلة نتائج على وبناء

 مهتمون أهنم كما جدا، عالية العربية اللغة متعلّ يف  رغبتهم أن ادلعروف فمن ،المبونج

 للغة وفقا من الرغم على العربية اللغة معلم يف ونرغبي فهم العربية، التعليمية ادلوادب

 ادلعلم، قبل من ادلقدمة األسئلة القيام على حريصة فإهنا قليال، غاضب العربية معلمهم

 العربية اللغة معلم لألسف ولكن التعليمية الوسائل استخدام ادلعلم كان إذامهتمون  فهم
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 نيخة العربية باللغة الكتب يقرؤون أيضا وأهنم ميالتعل اإلعالم وسائل تيتخدم ما نادرا

 .معلميهم من

 العربية، اللغة دعم دبعرفة مهتمنة اأهن تقال Alvina Nurfaizahا امسه لطلبة ووفقا

 قليال أن ادلعلمة يفكر ااهن من الرغم على العربية اللغة معلمة وىي ربب إىل أيضا وىوي

 ويعمل العربية ادلدرسية الكتب يقرأ ما غالباً  اأهن كما. يألألن ت ةخائفىي و  غاضب

 .العربية اللغة معلمة يقدمها اليت األسئلة على دوماً 
6 

 مهتما أنو أيضا Muhammad Rizki Saputra الطالب وقال Alfina جانب وإىل

 أن يعتقد أنو من الرغم على مع وىو حيب إىل معلمة اللغة العربية اللغة تعلم يف أيضا

 استخدام أو اليؤال أعطى مث وحفظ لشرح، كان إذا إال العربية اللغة تعليم ةادلعلم

 اللغة معلمة دمهايت اليت األسئلة على دائًما يعمل كان إنو قال مث. التقليدية طريقةال

 .اختبارات ىناك كانت إذا خاصة العربية اللغة كتب يقرأ ما وغالباً  العربية
7 

 اللغة ميتعل عملية عند ادلالحظاتب مقابالت، ذبري الباحثة إجراء إىل باإلضافة

 مث العربية، اللغة ملتعلّ  مهتمة تبدو الطلبة أن ادلعروف، ومن. الدراسية الفصول يف العربية

                                                             
 

6
 Alvina Nur Faizah, kelas VII, Peserta Didik Smp Muhamadiyah 5 Panjang Bandar 

Lampung,  wawancara pada tanggal 25 agustus 2018, 14:25  

 
7
 Muhammad  Rizki Saputra ,  kelas VII, Peserta Didik Smp Muhamadiyah 5 Panjang Bandar 

Lampung,  wawancara pada tanggal 25 agustus 2018, 14:10  
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 احًتام على أيضا الطلبة وتعترب العربية، اللغة معلمة من ادلقدمة األسئلة أهنم يعملون

 .العربية اللغة ادلعلم

 عند المبونج بندر 5 المتوسطةبمدرسة المحمدية  الطلبة إشراك/  المشاركة. 2

 العربية اللغة متعلّ 

 دائما منفيه ونشاركوي ينشطون دائما مالتعلّ  يف كبَتةرغبة   لديهم الذين الطلبةو 

 .ادلعلم قبل من تعليمات أنشطة مع

 ميالتعل عملية حدوث عند الطلبة مشاركة أن ادلعروف من ادلالحظات نتائج من

 ما إذا ادلعلم، إىل إلعطاء اليؤال سليب الذين الطلبة من كثَت. موجودة غَت تزال ال

 من اليؤال سأل عندما ادلناقشات، واالنضمام ونعيرق الطلبة الكثَت العمل فريق أتيحت

 لإلجابة، يريدون ال الذين الطلبة وىناك اإلجابة، يف يرغبون الذين الطلبة ىناك معلم قبل

 تعلم قدمون يف يرغبون الذينىم  أمام إىل يتقدموا أن الطلبة من ادلعلم طلب وعند

 اليقدموا. يرغب ال وبعضهم

 اللغة تدريس عند ادلعلم يطلب مل انو يقول ،Wahyuمقالة مع الطالب امسو  مث

 بعض يف انضم مجاعية دلهام تعيينهم عند. الدراسية الفصول يف ميالتعل وعملية العربية
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 .أصدقائو مع وربدث ادلناقشات يف يشارك مل األحيان بعض يف ادلناقشات إىل األحيان
8 

 أنو اليابق الطلبة مع الشيء نفس قالو  ،Bayu امسو الطلبة مع مقابلة ادلؤلفة أجريت مث

 يف يفهم مل أنو من بالرغم العربية اللغة ميتعل عملية متت عندما الفصل يف ادلعلم ييأل مل

 األحيان بعض يف العربية اللغة دلعلم سؤال سئل عندما نفيو، الوقت ويف. األحيان بعض

 أن ادلعلم أخربه إذا مث. ادلعلم أسئلة على دائما جييب ال انو وقال جييب، ال أحيانا أجاب

 .يتقدم ال فإنو الصف أمام يتقدم
9

 

 ميالتعل عملية عند المبونج بندر 5 المتوسطة المحمدية مدرسة الطلبة اهتمام. 3

 الطلبة اىتمامات لنجاح مؤشرًا أيًضا ميالتعل أنشطة إىل الطلبة اىتمام يعترب

 أكثر الدراسي الفصل مناخ يكون فيوف بالتعلم، يهتمون الطلبة كان إذا. التعليمية

 عادةً  ىناك فييكون الطبقي، بالتعلم الطلبة يهتم مل إذا العكس على ولكن مالءمة،

 .الدراسي الفصل يف ضجيج

 اللغة سدر  ةادلعلم تشرح عندما قال ،Rezaالطالب امسو  مع ادلقابلة نتائج من

 يف بالنعاس شعر إذا االىتمام على يركز الو . يالحظها مل أحيانًا الفصل أمام العربية

                                                             
 

8
 Muhammad  Wahyu, kelas VII,  Peserta Didik Smp Muhamadiyah 5 Panjang Bandar 

Lampung, wawancara pada tanggal 25 Agustus 2018, 14:30  

 
9
 Suwardani Bayu Putra, kelas VIII,  Peserta Didik Smp Muhamadiyah 5 Panjang Bandar 

Lampung, wawancara pada tanggal 25 Agustus 2018, 13:30 
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 بعض يف اليجالت ادلعلم اعطى إذا مث. الظهر بعد ادلدرسة يدخل إىل ألن الفصل

 ال حبيث الكتاب ىناك Reza وفقا ألنو ،كتبو األحيان بعض يف يكتب أنو األحيان

 .الدرس ييجل
10 

 العربية، اللغة متعلّ  عند دائًما يهتمون ال الطلبة أن ادلالحظة نتائج من تبُت حيث

 الذين الطلبة مثل أقل اىتماًما يولون الطلبة وىناك كبَتًا، اىتماًما يبدون الطلبة فهناك

 إذا مث. االىتمام على الًتكيز يتم ال حىت اللعب إىل وينظرون والنعاس كيالأهنم   ينظرون

 أن إىل أشاروا فقد ادلعلم، من التفيَت سجلوا الطلبة يوجد ال أنو يشرح ادلعلم كان

 كتب لديهم ألن أسباهبم الطلبة مجيع يالحظ ومل ادلذكرة أعطى العربية اللغة مدرس

 .العربية باللغة مدرسية

 مالتعلّ  عند المبونج بندر 5 المتوسطة المحمدية مدرسة فيللطلبة  المتعة شعور. 4

 يشعرون الذين الطلبة. مالتعلّ  يف تعةادل مشاعر ىي مالتعلّ  رغبة يف مؤشرات

 هبا، يهتمون اليت ادلعرفة دائما ييتكشفون سوف ميالتعل عملية تتم عندما باليعادة

 .مالتعلّ  يف ومبهجا متحميا دائما سيكون

                                                             
 

10
 Reza azhari, kelas VIII, Peserta Didik Smp Muhamadiyah 5 Panjang Bandar Lampung, 

wawancara pada tanggal 25 Agustus 2018, 14:15 
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 يكن عندما باالرتياح تشعر  ابأهن  Dellaها امس ةالطالب مع ادلقابلة نتائج وجاءت

 مث. العربية اللغة متعلّ  على رلرب اأهن شعرت مل أيًضا اولكنه للغاية، سعيًدا العربية اللغة متعلّ 

 ةشديد تكان امعلمه ألن العربية بالدروس األحيان بعض يف بادللل تشعر  اإهن تقال

 .التدريس عند اخلطورة
11 

 بأنو شعر إنو Muhammad Alfaris امسو آخر الطالب قال ،Della جانب إىل

 اإلجابة ييتطع مل أنو من خائفاً  كان ألنو العربية اللغة يف دروساً  ترك إذا ادلال خير

 بادللل شعر لكنو العربية، اللغة ميتعل عند دائماً  دخل فقد لذا تكّرر، عندما األسئلة على

 .مالتعلّ  عند مرح دائماً  وليس العربية اللغة متعلّ  عند أيضاً 
12 

 إىل وتفتقر مبتهجُت غَت بدوا الذين الطلبة ىناك كان ادلالحظات من مث

 .ميالتعل عملية عند قليال بادللل بدوا احلماس،

 

 

                                                             
 

11
 Della Puspita, kelas VII, kelas IX, Peserta Didik Smp Muhamadiyah 5 Panjang Bandar 

Lampung, wawancara pada tanggal 25 Agustus 2018, 16:30   

 
12

 Muammad Alfaris, kelas IX, Peserta Didik Smp Muhamadiyah 5 Panjang Bandar 

Lampung, wawancara pada tanggal 25 Agustus 2018, 16:00 
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 اللغة سدر  حول المبونج بندر 5 المتوسطةالمحمدية  مدرسة في الطلبة معرفة. 5

 العربية

 إذا. لطلبةل ةوادلنخفض ةالعالي ةالتعليمي رغبةال ربديد يف التايل ادلؤشر ىي ادلعرفة

 .الطلبة معرفة فيتزداد ادلعلم، اوهنيدرس اليت ادلادة دائًما يفهمون الطلبة كان

 يفهم ومل يتقن مل إنو قال ،Haykal At-Thariq امسو الطالب مع ادلقابلة نتائج من

 قد ادلعلم كان إذا مث. العربية اللغة يفهم مل أنو يعٍت ال ىذا لكن العربية، اللغة دروس

 اإلجابة ديكنو حيث األحيان، بعض يف دائًما عليو اإلجابة ييتطيع ال فإنو سؤاالً، أعطى

 .اإلجابة ييتطيع وال
13 

 مل أشياء أيضاً  وقال ،Supriyanto امسو آخر البالط قال ،Haykal جانب وإىل

 وأحياناً  العربية اللغة دروس أحياناً  يفهم كان أنو لدرجة ،Haykal عن كثَتاً  خمتلفة تكن

 اإلجابة أحيانًا فيمكنو العربية، اللغة معلم من سؤال طرح مت إذا إنو قال كما. يفهمها ال

 .خاطًئا اجلواب يكون وأحيانا صحيح بشكل
14 

                                                             
 

13
 Haykal At-thariq,  kelas IX, Peserta Didik Smp Muhamadiyah 5 Panjang Bandar 

Lampung, wawancara pada tanggal 25 Agustus 2018, 16:15 

 
14

 Supriyanto, kelas VII, Peserta Didik Smp Muhamadiyah 5 Panjang Bandar Lampung, 

wawancara pada tanggal 25 Agustus 2018, 16:45 
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 األسئلة طرح عند صامتون الطلبة من العديد أن تظهر ادلالحظات أن حُت يف

 اآلخر والبعض صحيح بشكل األسئلة على جييب من ىناك. العربية اللغة مدرس قبل من

 .أسئلة من ادلعلم عن اإلجابة يف خمطئ

 ثالبح نتائج مناقشةج. 

 خالل من عليها احلصول مت اليت البحثية البيانات وربليل دبناقشة ادلؤلفة قومست

 اللغة متعلّ الطلبة يف   رغبةال حول العربية اللغة ومدرسة الطلبة من وادلالحظات ادلقابالت

 احلصول مت اليت البيانات ربليل سيتم. المبونج بندر 5 ادلتوسطة احملمدية درسةدب العربية

 ادلقابالت خالل من ادلؤلفة عليها تحصل اليت البيانات. النوعية أو الكلمات يف عليها

 :يلي كما ىي وادلالحظات

 رغبة في التعّلم جوانب تحليل. (أ

 ككل الطلبة أن ىذا ُيظهر وادلالحظات، ادلقابالت من بيانات إىل استناًدا

 مهتمون ىمو  العربية، اللغة ميتعل دبواد ادلهتمُت مثل العربية، اللغة سدر  يف رغبة لديهم

 ىمو  قليالً، شرس يةالعرب ادلعلمة أن يعتقدون أهنم من الرغم على العربية اللغة دبعلم

 ييتخدم ادلعلم كان إذا يهتمون فإهنم ادلعلم، خالل من. األسئلة على بالعمل مهتمون
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 كما م،يالتعل وسائل العربية اللغة معلمة ييتخدم ما نادرا لألسف لكن م،يالتعل وسائل

 اللغة معلمة بيان أيضا البيانات ويدعم. معلمهم ينيخها اليت العربية الكتب يقرأون أهنم

  :التايل النحو على العربية

ذلم  5 ادلتوسطة مديةاحمل دبدرسة لطلبةل العربية بتدريس أقوم الوقت ىذا وخالل"

 على وحيتاج  الرغبة يف نقص وىناك جدا عاليةال الرغبة ىناك ،الرغبة ادلختلفة بُت الطلبة

 لشراء رعاية ولكننا ترديدىا، ديكن وال أقل، بشكل قراءهتا يتم اليت والعقبات مياعدة،

 الوقت ويف. هلل احلمد ،يتبعهم أن ديكن آخرين أصدقاء مع يدرسوا أن ذلم وقال القاموس

 لتعليم jigsaw ، و احيانا استخدماإلعالم ووسائل أساليب ماستخد أحيانا نفيو،

15". ادلفردات
  

 جلذب يشعر سوف الذي الدرس يف مهتمون لطلبةل احلالة ىو الرغبة يف تعّلم

 .عليو عبء أي ودون حبماس الدروس تتبع سوف انو وقال ادلواضيع، ىذه مثل
 يهتم 16

 وحىت البداية من العربية اللغة دروس بأخذ العربية اللغة رغبة يف التعلم لديهم الذين الطلبة

  .النهاية
                                                             
 

15
 Guru Bahasa Arab, SMP Muhamadiyah 5 Panjang Bandar Lampung, Wawancara Tanggal 

24  Agustus 2017. 13.30 

 
16

 Siti Nurhasanah, A.Sobandi,  Minat Belajar  Sebagai Determinan Hasil Belajar Siswa. 

Jurnal Pendidikan Manajemen Perkantoran, Vol.1 No. 1 Agustus 2016,  (UPI Bandung, JawaBarat: 

2016), h. 138  
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 يف الطلبة لرغبةا من واحد مؤشر نيتنتج أن ديكننا ادلعطيات ىذه على بناء

 الصف يف العربية اللغة متعلّ  يف رغبتها على يدل كما كذلك، بالفعل حققت مالتعلّ 

 االىتمام إىل أيًضا الطلبة ينظر مث. العربية اللغة ادلعلم حيًتمون الذين الطلبة من وادلوقف

 .معلم اللغة العربية من ادلقدمة األسئلة على بالعمل

 المشاركة جانب تحليل. (ب

 الطلبة من العديد أن أظهرت وادلالحظات ادلقابالت من بيانات إىل استنادا

 ترقيع من الكثَت العمل فريق ذلا أتيحت ما إذا ادلعلم، نشط طلب مثل سلبية، تكون

 يف يرغبون الذين الطلبة ىناك معلم قبل من اليؤال طرح عندما ادلناقشات، واالنضمام

إىل الطلبة للتقدم إىل  ادلعلم قال وعندما لإلجابة، يريدون ال الذين الطلبة وىناك اإلجابة

 يذىب أن يريد ال من وىناك األمام، إىل تذىب أن تريد الذين احلاليُت الطلبة أمام ىناك

 ال الطلبة من العديد أن يعٍت ىذا. للتقدم استعداد على الطلبة مجيع وليس األمام، إىل

 .ميالتعل عملية يف بنشاط يشاركون

 :وىي ادلقابلة، نتائج من العربية اللغة معلمة قالت كما

 ال وكثَت منهم صامتون ييألوين، أن أرادوا الطلبة ىناك الدرس شرحتُ  عندما"

 بطرح قمتُ  إذا حُت يف. اليؤال من خيجلون وكانوا يفهموا مل ألهنم تيأل أن ونريدي
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خمطيء يف  همبعضو  الصحيحة  اإلجاباتاعطاء  لبعض ديكن الصف، يف سؤال

القراءة غَت  للتقدم ألنو يريدون ال الطلبة بعض قّدموا إىل امام قلتُ  لو االجابات.

 أن ديكن ال نفيها تقدم عندما ولكن ىم يريدون األصدقاء إذا مقارن مع  ،اليلية

 واجبات تعيُت مت إذا. األمام إىل يذىب أن يريد ال بذلك التباىي فقط الوقت يقف

 17."فافعلها اجملموعة،

 العار تشهد تزال ال اليت تعلمهميف  رغبة لتحيُت الطلبة القيود من واحد وىو

 .مالتعلّ  يف سلبية تكون أن إىل متيل الطلبة جيعل مما األمام، إىل سيقدم عندما واخلوف

 ل وفقا. األنشطة أحد يف األشخاص أحد فيو يشارك الذي ادلكان ىي ادلشاركة

Mulyasa، عن نقال Adhe عملية يف بنشاط ادلشاركُت الطلبةيف التعّلم ىي  ادلشاركة 

 .ميالتعل
 أنشطة يف للمشاركة الطلبة إجراء حقيقي شكل سيتم ىو ىنا اليؤال فإن لذا 18

 إىل ادلعلم من واحد اذباه يف مالتعلّ  أن حيدث ال حبيث الصف، يف العربية اللغة مالتعلّ 

 .بادلثل ادلعاملة أساس على وليس الطلبة

                                                             
 

17
 Wawancara, Guru Bahasa Arab,  Op.Cit. 

 
18

 Adhe Dwi Sulistiya, “Upaya Meningkatkan Partisipasi  Belajar Pada Mata Pelajaran 

Bahasa Indonesia Kelas V SD Negeri 1 Pasir Kulon”, (Skripsi Universitas Muhamadiyah 

Purwokerto:2017), h. 10, (On-line) http://repsitory .ump.ac.id/BAB%/2.Pdf, 23/10/2018. 
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 ربقيق من يتمكنوا مل الطلبة معظم أن استنتاج ديكن أعاله الواردة البيانات من

/  ادلشاركة من ادلؤشر ىذا على أخرى، وبعبارة جيد، بشكل اشًتاك/  ادلشاركة مؤشرات

 وتركز العربية اللغة متعلّ  يف سلبية ونزالي ال مىو . للغاية مفتقرين الطلبة يزال ال اشًتاك

 من أي بادلثل، معاملة أي يوجد وال الطلبة إىل ادلعلم من ، واحد اذباه يف ميالتعل أنشطة

 .ادلعلم إىل ادلشاركُت

 االهتمام جوانب تحليل. (ج

 عندما دائما اىتماما تويل ال الطلبة وادلالحظات ادلقابالت من نتائج  وأظهرت

 يدفع الذي الطلبة وىناك يلتفت أن حقا الذين الطلبة وىناك العربية، اللغة ميتعل حيدث

ديزحوا عند ىم و  النعاس ضعيفة، ميرحية تبدو الذين الطلبة وىناك االىتمام من القليل

 مل قليل منهم الطلبة مالحظات كانت ذلك، بعد. الًتكيز يصرف كان ذلك التعّلم

 أعطيت قد العربية اللغة معلمة كان إذا فقط الحظوا لكنهم ادلعلم، من التفيَت ييجلوا

 اللغة كتاب من نيخة على حصوذلم أسبابب الطلبة مجيع يالحظ ومل ادلالحظات

 .العربية

 يف العربية اللغة معلمة بو أدىل الذي البيان مع متوافقة أعاله ادلذكورة البيانات

 :وىي ادلقابلة، وقت
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 الطلبة ىناك كان. بيلع منو  يالحظ من فهناك ،مأمامه بالشرح كنتُ  إذا"

 مالحظة مت إذا. اآلن حىت كتاب لديو يكن مل ألنو غٌتي ،شرحتُ  عندما واحد،

 19". نيخ كتاب لديهم ألن الطلبة مجيع ييجل فلن ادلشكلة،

 من رلموعة تيتهدف اليت الفردية األنشطة مجيع بؤرة أو تركيز ىو االىتمام

 .األشياء
 الدرس، على تركيزىم على بادلوضوع اىتمام لديهم الذين الطلبة يركز 20

 من. الدرس من ادلهمة ادلعلومات لكل وتيجيلو ادلعلم شرح إىل دائًما وييتمعون

 بدروس كامالً  اىتماًما يبدوا مل الطلبة معظم أن استنتاج ديكن أعاله، الواردة البيانات

. والنعاس بالضعف ويصابون الصف يف ويغنون يلعبون الطلبة ىناك يزال وال العربية، اللغة

 ال الطلبة ألن موجود، غَت يزال ال بالتعلم الطلبة اىتمام مؤشر أن على يدل وىذا

 .بو واالىتمام الدرس ىذا على كامل بشكل الًتكيز ييتطيعون

 ةالسعيدالشعور  نبالجوا تحليل. (د

 مل عندما وادلالحظات ادلقابالت خالل من عليها احلصول مت اليت البيانات من

 أيضا ىناك كان وراقية، ومبهجة سعيدة تبدو العربية اللغة الطلبة ميتعل عملية تكن

 على باإلكراه يشعروا مل أيضا ولكنهم الطاولة، على النوم إىل ينظرون كانوا الذين أولئك
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 Sumardi Suryabrata, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 14 



77 
 

 من خيافون ألهنم وراءىم يًتكوا عندما باحلرمان يشعرون أهنم كما. العربية اللغة ميتعل

 أهنم الطلبة يدعي. األسئلة عن اإلجابة ديكنهم وال اجليدة الدرجات على حصوذلم عدم

 .الفصل يف العربية اللغة درسوا إذا قليالً  بادللل يشعرون

 :كما يلي العربية، اللغة معلمة ينقلو ماك ىو ىذا

 ال ألهنم فهناك، العربية، اللغة تعلم عند بادللل يشعرون الذين لطلبةل بالنيبة"

 ادلتوسط، يف". بادللل يشعرونو  يفهموا، أن عليهم الصعب من جيعلوا و ييتطيعون

 ال ألنو احلكومية االبتدائية ادلدرسة من ىم العربية اللغة دراسة ييتطيعون ال الذين أولئك

 21".احلكومية االبتدائية ادلدرسة يف العربية اللغة سدر  توجد

 دائًما الطلبة فيو يشعر الذي ادلكان ىو التعّلم يكون عندما باليعادة الشعور

 باحلرمان ويشعرون بالقير يشعرون وال بادللل، يشعرون وال ،الفرحة ويظهرون باليعادة،

 .وراءىم يًتكوا عندما
 الطلبة من الكثَت يدعي احلالة ىذه يف األمر واقع يف ذلك، ومع 22

 مرًحا أقل وتبدو العربية اللغة متعلّ  عند األحيان من كثَت يف بادللل يشعرون أهنم

 وسائل ييتخدمون ما نادرا العربية اللغة معلمة ألن ادلؤلفة ذلذا وفقا. مالتعلّ  يف ومتحمًيا

 .الطلبة محاس إلثارة وذلك تنوعةادلو  متعةادل ميالتعل ةقيطر  أو التعليمية اإلعالم
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 Wawancara, Guru Bahasa Arab,  Op.Cit 
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 مل ادلعلم إن قال الذي ، Abdul Aziz al-Mubarak امسو الطلبة أحد ذكر كما

 .التعليمية اإلعالم وسائل أبداً  ييتخدم
 أن جيب ميالتعل يف ادلعرفة على للحصول 23

 حول معلومات ألية دائما والعطش بادللل شعور يوجد ال الصادق باليعادة، يشعر

 عالية درجات على ةرسادلد يف الطلبة حيصل ال لذا،. ادلعرفة زيادة أجل من الدرس

 عليها احلصول ويتم ، ادلفيدةوادلفاىيم  ادلعرفة على احلصول أيًضا عليهم بل فحيب،

 .رغبة يف التعّلم لديهم كان إذا الطلبة قبل من

 اإلثارة دبعٌت الطلبة اىتمام مؤشر أن االستنتاج ديكن أعاله ادلذكورة البيانات من

 سعادة، أقل يبحثون الذين الطلبة من العديد ىناك ألن موجود، غَت يزال ال مالتعلّ  يف

 اللغة متعلّ  إذا بادللل يشعرون الذين الطلبة من العديد ىناك تزال ال وأنو والروح، البهجة

 .طويلة فًتة منذ العربية

 المعرفة جوانب تحليل. (ه

 ال العربيةلدرس اللغة  الطلبة معرفة أن أظهرت وادلالحظات ادلقابالت على وبناء

 تيليمها الذي قج مت العربية اللغة سدر  وفهم اتقان بكثَت أقل تزال ال فإهنم ،تفتق تزال

 الصف، يف تدرييها يتم اليت ادلادة حول أسئلة ادلعلم يطرح عندما. ادلعلمُت قبل من
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 ال. خاطئ بشكل جييبون الطلبة وىناك ، صحيح بشكل اإلجابة ييتطيعون الطلبة ىناك

 .جيد بشكل العربية اللغة سدر  الطلبة مجيع يفهم

 :كما يلي ، العربية اللغة معلمة عنها عربت كما

 ،مفهوم غَت هموبعض ،الطلبة العربية اللغة سدر  ونيفهم ىناك الطلبة الذين"

 يف سؤاالً  قدمتُ  إذا. احلكومية ةرسادلد خرجيي من كانوا بأهنم علم على لييوا معظمهم

 24".إلجابة هم ال ييتطيعونبعضو  اإلجابة بعضهم ديكن الصف،

 أو أشياء على التعرف يف سببو أو حواسو شخص ييتخدم عندما ادلعرفة تنشأ

 األعراض من متنوعة رلموعة ىي ادلعرفة. قبل من نظرىا أو رؤيتها يتم مل معينة أحداث

 .احليية ادلالحظة خالل من عليها وربصل اإلنيان يصادفها اليت
 ادلعرفة فإن وبالتايل 25

 الطلبة ميتعلّ  أن بعد العربية اللغة مدرس يقولو ما وفهم العربية باللغة معرفة أي ىي ىنا

 .العربية اللغة

 ادلعرفة متعلّ  يف الطلبة رغبة مؤشر أن االستنتاج ديكن أعاله ادلذكورة البيانات من

 أكثر العربية اللغة سدر  من ادلعرفة الكتياب أصعب رباول مل فإهنا تفتقر، تزال ال العربية

 .ذلك من
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  Wawancara, guru bahasa arab, Op.Cit. 
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 Mahmud, Psikologi Pendidikan, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 169  
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 الرغبة في تعّلم على تؤثر تيا العوامل. د

 وىي ،يف التعّلم الطلبة رغبة على تؤثر أن ديكن اليت العوامل من العديد كىن

 العوامل إىل باإلضافة. وادلواقف وادلواىب والذكاء الصحة من تتكون اليت داخليةا العوامل

 ادلدرسية وادلرافق وادلعلمُت األسرة من تتكون ارجيةاخل عواملال أيًضا ىناك الداخلية،

 .اإلعالم ووسائل األقران ورلموعات
26 

ادلدرسة  يف ادلؤلفة اهتأجرا اليت وادلقابلة ادلالحظة خالل من ربليل إىل استنادا

 :التايل النحو على تعرف مث المبونج، بندر باجنانج 5 ادلتوسطة مديةاحمل

 الداخلية العوامل. 1

 الصحة. (1

. مريضا يبدو أو صحي غَت الطلبة أي يوجد ال العربية، اللغة ميتعل عملية يف

 باإلعياء يشعرون الذين الطلبة ىناك كان إذا ألنو جيدة بصحة تبدو الطلبة مجيع

 من تضحت كما. العربية اللغة درس تبعوني وال حضور بعدم اإلذن يكون أن جيب

 :وىو العربية، اللغة معلمة
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 بصحة يتمتعون العربية اللغة سدر  يف ويدخلون يدرسون الذين الطلبة مجيع"

 ".بالدخول ذلم ُييمح فال أصحاء، يكونوا مل وإذا جيدة،

 صحة دعمت وقد. مشكلة لييت لطلبةل الصحية العوامل أن يعٍت ىذا

 .مالتعلّ يف  كبَتةً  رغبةً  ذلم العربية اللغة ميتعل عند الطلبة

 الذكاء. (2

. بعقالنية التفكَت عملية على تنطوي اليت العقلية القدرة ىو الذكاء باختصار

 دليتوى وفقا طبيعي بشكل التفكَت على الفرد قدرة ىو الذكاء أن القول ديكن أو

 على. أعلى التفكَت على قدرتو كانت كلما الفرد، عمر نضج وكلما سنو، نضج

 ال فهو خاصة، احتياجات ذي طفل مثل التفكَت يف اضطراب لديو شخص عكس

 على القدرة ولكن ناضًجا، العمر يكون ما وعادة الذكاء، يف عالية مهارات ديلك

 .الطفل مثل تزال ال التفكَت

 الطلبة ومجيع اخلاصة، االحتياجات ذوي الطلبة يوجد ال ميالتعل عملية يف

 احملمدية مدرسة يف الطلبة مجيع أن ىو االستنتاج. لينهم وفقا ذكاء ميتوى لديهم

 اللغة يؤدوا أن وديكنهم الذكاء من عال ميتوى لديهم المبونج بندر 5 ادلتوسطة
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 لذا. مللتعلّ  االستعداد ولديهم وإجتهاد جبد البحث إىل حيتاجون فهم فقط، العربية

 .العربية اللغة بتعلم مهتمُت ليكونوا الطلبة دعم أيضا الذكاء عامل يف

 المواهب. (3

 قدرة ىي موىبة. الوالدة من كفوط شخص ديتلكها اليت القدرة ىي ادلوىبة

 ،البحث نتائج من. اآلخرين مع بادلقارنة نيبيا قصَتة وتَتة يف مالتعلّ  على الشخص

 بعض ىناك. العربية اللغة يف موىبة لديهم الذين الطلبة من العديد ىناك يكن مل

 العربية اللغة قراءة يف جيدون الطلبة وىناك بيرعة، العربية اللغة يفهمون الذين الطلبة

 أن القول وديكن باإليقاع، القرآن قراءة يف حىت الكرمي القرآن قراءة يف أيضا جيد ألنو

 الطلبة من العديد أيًضا ىناك ذلك، ومع. العربية باللغة موىبة لديهم الطلبة ىؤالء

 .بيالسة العربية اللغة يقرؤوا مل الذين

 5 ادلتوسطة احملمدية مدرسة يف الطلبة من العديد ىناك أن ىو االستنتاج

 جييد ال منهم والعديد العربية باللغة موىبة لديهم واليي الذين المبونج بندرباجنانج 

 .العربية اللغة متعلّ  يف محاسا أقل الطلبة جيعل ىذا. العربية قراءة
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 قفاالمو . (4

 للغاية صعبة أهنا على العربية اللغة سدر  إىل ينظرون الذين الطلبة موقف إن

 ميتعل أن بالفعل يعتقدون الطلبة كان إذا. الطلبة اىتمام على يؤثر عامل أيًضا ىو

 اليت سالدر  بيهولة يفهموا لن أهنم الطبيعي فمن صعب، درس ىو العربية اللغة

 سدر  قبول عند انفتاحاً  أكثر موقفهم يكون أن جيب. العربية اللغة مدرس يقدمها

 سمن در  فشيئاً  شيًئا يفهموا حىت ادلعلم من بتفيَتات دائًما يهتموا وأن العربية، اللغة

 .العربية اللغة تعلميف  رغبة ىناك سيكون الوقت ودبرور العربية، اللغة

 موقفهم أن ادلعروف من كان ،ادلؤلفة اهتأجرا اليت وادلقابالت ادلالحظات يف

 اللغة سدر  ميتعل يف هبا مهتمُت كانوا اليت العربية اللغة سدر  قبول يف مفتوًحا كان

 عندما قليالً  بادللل شعروا األحيان بعض يف لكنهم النهاية، إىل البداية من العربية

 .العربية اللغة تعلموا
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 الخارجية العوامل. 2

 األسرة. (1

 ىناك ولكن ونشاط، جبد للتعّلم دائًما أطفاذلم الوالدين مجيع يدعم م،التعلّ  يف

 ألهنم ألطفاذلم دعمهم عن يعربون ال اآلخر والبعض ألطفاذلم دعمهم عن يعربون الوالدين

 بتكريس ملزمان الوالدين ألن ذلك، ومع. أطفاذلم احتياجات عن يبحثون مشغولون

 .مالتعلّ  أمهية ذلك يف دبا حال، أي على ألطفاذلم ودعمهم اىتمامهم

 عن ييألون ما غالبا هموالدين أن ادلعروف من ،لطلبةل ادلالحظات نتائج من

 ليس االىتمام ىذا لكن جبد، البحثب يذكروهنم ودائما ادلدرسة يف سالدر  كيفية

 أحد كشف كما. ادلواضيع جلميع بل فحيب، العربية اللغة يف سللدر  خمصًصا

 :وقال Reza Azhari امسو الطلبة

 ولكن العربية اللغة سدر  يف فقط ليس ولكن التعّلمب دائًما والداي يذّكرين"

 27".ادلواد مجيع يف

 بالفعل توفر الطلبة الوالدين من احلالة ىذه يف أنو إىل خنلص أن وديكن

 على فقط تركز ال والدعم قلقهم من الرغم على جيدة مع لطلبةل والدعم الرعاية
                                                             
 

27
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 يف التفوق إىل أطفاذلم فقط يريدون ال الوالدين أن شأنو من ألن العربية، اللغة تعلم

 إعادتو يتم لذلك. ادلواد مجيع أطفاذلم يتقن أن يريدون لكنها فقط، واحد موضوع

  .والديهم من دعم لديهم كان إذا ال أو جبد سيدرسون الذين لطلبةل

 المعلم. (2

 ةخرجي ىي المبونج بندر 5 ادلتوسطة احملمدية مدرسة يف العربية اللغة علمةم

 معلمة أن من بالرغم. الدينية االسالمية التعليم رلال يف الدرجة اجلامعية االوىل من

 جيًدا العربية اللغة دّرست اأهن إال العربية، اللغة تعليم منمتخرجة  تليي العربية اللغة

 اللغة معلمة إن. العربية باللغة واالستمتاع مالتعلّ  مواصلة على الطلبة دائًما وحيفز

 يف ادللل سبب ىو ىذا. العربية باللغة ممتعة تعليمية وسائل تيتخدم ما نادراً  العربية

 .ميالتعل عملية أثناء الطلبة

 المدرسة مرافق. (3

 مرافق. التحتية والبنية ادلدرسة مرافق عادة عليها يطلق أو ادلدرسة مرافق

 اإلعالم وسائل مثل م،يالتعل عملية مباشرة تدعم اليت األشياء كل ىي ادلدرسة

 ىي التحتية البنية أن حُت يف. جرا وىلم ادلدرسية واللوازم م،يالتعل وأدوات التعليمية،
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 ادلثال سبيل على م،يالتعل عملية جناح مباشر غَت بشكل يدعم أن ديكن شيء أي

 .ذلك إىل وما وادلراحيض، ادلدرسية، واإلضاءة ادلدرسة، إىل الطريق

 ىي العربية اللغة متعلّ  عملية تدعم اليت التحتية والبنية ادلرافق أن حُت يف

 التعليمية اإلعالم ووسائل ادلكتبة وغرف اللغوية ادلختربات وغرف الدراسية الفصول

 يف رافقادل أن ادلعروف من وادلقابالت، ادلالحظات نتائج من. ادلدرسية الكتب وتوفر

 بينما ومكتبة، للغة خمترب يوجد ال. كافية غَت العربية اللغة متعلّ  عملية لدعم ةرسادلد

 اللغة ملتعلّ  مهمة دعم أدوات فهذان ديكن أصبحت وادلكتبات اللغة خمترب يعد

 أو العربية سالدر  قراءة إما ادلدرسة يف تقرأ ما نادراً  مكتبة توجد ال ألنو. العربية

 اليائل الكرييتال شاشات مثل اإلعالم وسائل أن حُت يف. األخرى سالدر 

 .العربية اللغة معلمة قبل من استخدامها يتم مل ولكن بالفعل موجودة

  صدقاءاأل. (4

 اجملاورة ةسادلدر  يف األصدقاء كال. مًعا اللعب اعتادوا أصدقاء ىم ،األصدقاء

 البعض بعضهم ساعدوا الطلبة أن تبُت ادلالحظات، على بناءً . ادلنزل يف واألصدقاء

 .العربية اللغة تعلم يف بصعوبة شعروا أصدقاء ىناك كان إذا ادلعرفة وتبادلوا
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 اإلعالم وسائل. (5

 إىل ادلصادر من الرسائل إيصال يف تيتخدم أدوات ىي اإلعالم وسائل

 واذلواتف والصحف والراديو التلفزيون مثل االتصال أجهزة خالل من اجلماىَت

 التلفزيون ىو الطلبة الرغبة على التأثَت معظم أن ىنا اإلعالم وسائل. اخللوية

 أن ديكن ادلنزل، يف الالزم من أكثر التلفزيون يشاىدون الطلبة إذا. اخللوية واذلواتف

 اذلواتف جللب لطلبةل مسح إذا احملمول اذلاتف كان بينما للدراسة، كيول إىل يؤدي

 مدرسة يف ولكن. العربية اللغة متعلّ  عملية خالل للغاية مزعج ةرسادلد يف احملمولة

 يف احملمولة اذلواتف محل من الطلبة منع مت المبونج بندرباجنانج  5 ادلتوسطة احملمدية

 .ادلدرسة
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 الخامس الباب

 و االقتراحات خاتمةال

 

 خاتمةال . أ

 الطلبة رغبة مؤشرات أن االستنتاج ميكن البيانات، وحتليل البحث نتائج إىل استناًدا

 إىل بدايتها من سالدر  ويتبعون العربية اللغة سبدر  متاًما يهتمون الطلبةف جًدا، جيد متعل  يف 

 يف املشاركة مثل األمثل، النحو على الطلبة اكوهنليتم ال أخرى مؤشرات يف ولكن. هنايتها

 بالسعادة والشعور منخفضا، يزال ال مالتعل   إىل هتمامواال نشط، وغري ناقص زال ما تعل مال

 وكذلك العربية، اللغة متعل   عند امللل يشعرون يزالون ال الطلبة ألن أيضا ينقص متعل  ال عند

يف  الطلبة رغبة على يؤثران عامالن هناك مث. تعظيمها يتم مل العربية اللغة سلدر  املعرفة

. قفاواملو  واملواهب، ،والذكاء الصحة، من تتكون اليت الداخلية العوامل ومها م،التعل  

 .اإلعالم ووسائل واألصدقاء املدرسية واملرافق واملعلم األسرة من تتكون اخلارجية والعوامل

 احملمدية درسةمب للطلبة العربية اللغة متعل  رغبة يف ال أن االستنتاج ميكن وبالتايل

 م،التعل  الرغبة يف  مؤشرات يف خاصة ،اجيد عام بشكل المبونج بندر باجنانج 5 املتوسطة
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اليزال  واملعرفة والشعور السعيدة واالهتمام التداخل/  املشاركة مثل أخرى مؤشرات يف ولكن

 .منخفضة

 االقتراحات. ب

 :التالية االقًتاحات على تعًتض للمؤيفة ميكن أعاله، البحث نتائج إىل استناًدا

 اللغة تعليم يف أكثر بدعت وأن العربية لغتها يف تعمقا أكثر ةمعلم يكون أن جيب .1

 .العربية اللغة متعل   من بامللل يشعرون وال نشاطا أكثر الطلبة يكون حىت العربية

 الوسائل االعالم إىل املستند الذي مالتعل   منبًتكيز  سعىأن ت على املعل مة جيب .2

 .الفهم وسهل لالهتمام إثارة أكثر مالتعل   يكون حبيث

 .خمتلفة خلفيات من الطلبة بني االختالفات فهمل دائًما ةاملعلم على جيب .3

 اللغة ملتعل   االهتمام إيالء أو املساندة املرافق حتسني زيادةل جيب املدرسة من .4

 أكثر وقواميس ومكتبة، لغة،ال وخمترب عرض، جهاز مثل. ةرساملد يف العربية

 .العربية اللغة متعل   لدعم أخرى ومرافق مستنسخة،
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