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 ملخص
 بمهارة كالـ اللغة العربية لدل طلبة الفصل الحادمرغبة تعلم اللغة العربية عالقة 

 الحكومية األكلى بندار المبونجاإلسالمية الثانوية عشر لقسم اللغة بمدرسة 
 كورنيياكاف حامدم

رغبة تعلم اللغة العربية مبهارة   بُت كبَتة عبلقة ىناؾ ىل البحث ىوىذا  مشكلة
اإلسبلمية الثانوية عشر لقسم اللغة مبدرسة  العربية لدل طلبة فصل احلادم كبلـ اللغة

 بندار المبونج؟ احلكومية األكىل

 سواء ،الكبَتة التعلم رغبةإىل  ػلتاج كالتعلم التعليم عمليةأىداؼ  لوصوؿ إىل
 .أنفس الطلبة أك غَتىامن تلقاء  تنمو اليت الرغبة كاف

ادليداف  يف الباحث بحثي الذم دليداينا البحثىو  البحث ىذا أما منهج
 كادلقابلة ادلبلحظة كىي تقنيات، عدة باستخداـ الكمي البحثب يسمى ما أك مباشرة

 .كاالختبار كاالستبياف كالوثائق
 عبلقة فهناؾ ،مقبوؿ Ha فػ rhit > rtab إذا ىي الباحث هاكتب اليتالبحث  فرضية

 أنو يعٍت فهذا ،مقبوؿ Ho أكمردكد  Ha فػ rhit < rtab إذا لكن .Y ك X بُت كبَتة إغلابية
( كعدد ُِٗ،َأك ) َٓ،َ األعلية، مبستول Y ك X بُت ةكبَت  ةإغلابي عبلقة يوجد ال

 ارتباط صيغة باستخداـ يدكينا ةالفرضي اختبار ىلإ إستناداطالبنا.  ْٖ=  (n)الطبلب 
 األعلية مبستول rhit (0,0831) > rtab (0,291)  بسبب مقبوؿ  Ha أف يتم ادلنتج، حلظية

ٓ.٘ 
البحث أف ىناؾ عبلقة كبَتة بُت رغبة  استنادا إىل البيانات السابقة، فنتيجة ىذا
عشر لقسم اللغة  طلبة الفصل احلادم تعلم اللغة العربية مبهارة كبلـ اللغة العربية لدل

 بندار المبونج. احلكومية األكىلاإلسبلمية الثانوية مبدرسة 
مهارة كالـ  ,رغبة تعلمعالقة, : ادلفاتيحالكلمات     
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 إرشادات الترجمة العربية

 القرار بوزير الدين ككزير التعليم كالثقافة

 ُٕٖٗ/ك/ب َّْٓرقم :  – ُٕٖٗالسنة  ُٖٓرقم :  

 ساكن  حرؼ .ُ
No Arab Latin  

 
 

 

No Arab Latin 

 {t ط No Symbol  16 ا 1

 {z ظ B 17 ب 2

 ‘ ع T 18 ت 3

 g غ s| 19 ث 4

 f ؼ J 20 ج 5

 q ؽ h} 21 ح 6

 k ؾ Kh 22 خ 7

 l ؿ D 23 د 8

 m ـ z| 24 ذ 9

 n ف R 25 ر 10

 w ك Z 26 ز 11

 h ىػ S 27 س 12

 ' ء Sy 28 ش 13
 y م s} 29 ص 41

 {d ض 41
   

 حرؼ علة قصَت .ِ
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a  أى رى قػى  = qara'a 

i  بى تً كي  = kutiba 

u  بي ىى ذٍ يى  = yaz|habu 

 

 حرؼ علة طويل .ّ

a>     قىاؿى =qa>la  

i> ًقٍيلى        =qi>la 

u> يػىقيٍوؿي        =yaqu>lu 
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 الشعار

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 

نٍػيىا فػىعىلىٍيًو بًا ٍلًعٍلًم، كىمىٍن أىرىادىااٍلآًخرىةى فػىعىلىٍيًو بًاٍلًعٍلًم، كىمىٍن أىرىادىىيمىا  مىٍن أىرىا دىالدُّ
 فػىعىلىٍيًو بًاٍلًعٍلمً 

Artinya : ”Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia 

maka wajib baginya memiliki ilmu, dan barang siapa yang 

menghendaki kehidupan Akherat, maka wajib baginya memiliki ilmu, 

dan barang siapa menghendaki keduanya maka wajib baginya 

memiliki ilmu”. (HR. Turmudzi) 
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 اإلىداء

 ىذه الرسالة العلمية إيل : أىدل

اف اللذاف قد دعاين ر كأمي الدكتورة سرميايت احملبوبأيب الدكتور جوف سراغ .ُ

 طلب العلم كقد أعطاين اإلعانة معنوية كإقتصادية حيت كرشداين لنجاحي يف

 ختم ىذه الرسالة العلمية. قدرت علي

 ككامبل رشيدا اللتاف قد أعطاين احلماسة. بوبتاف رستيا أفرينيتأختاين احمل .ِ

اللذين قد أعطاين  َُِٓأصدقائي يف قسم التعليم اللغة العربية الفصل أ السنة  .ّ

 احلماسة التباسم حيت زاد محاسيت يف بلوغ األمل معا.

اليت قد أنضجٍت يف  اإلسبلمية احلكومية المبونججامعيت احملبوبة رادين إنتاف  .ْ

 التفكَت كالتفاعل كالتعامل

كجلميع احملاضرين اجلامعة رادين إنتاف اإلسبلمية احلكومية المبونج اللذين قد  .ٓ

 عطاين العلـو كالعربة أ
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 ترجمة الباحث

ىو ابن من أيب جوف سراغر كأمي سرميايت، كلد يف غونونج  حامدل كرنياكاف
 .ُٔٗٗمن مارس ستة  ِٖسوغيح يف التاريخ 

يف  ختمبدأ الكاتب الدراسة من ركضة األطفاؿ أبا عائشة بستاف األطفاؿ ك 
مث  ََِٕغونونج سوغيح يف السنة من مدرسة اإلبتدائية احلكومية  ختم. ََِِالسنة 

يستمر الدراسة ادلتوسطة كالعالية يف معهد دار السبلـ كونتور التاسع كختم يف السنة 
مث استمر الكاتب الدراسة إيل اجلامعة يف كلية الًتبية قسم التعليم اللغة العربية  َُِْ

السنة  جبامعة رادين إنتاف اإلسبلمية احلكومية المبونج الذم بدأ يف ادلستوم األكؿ
 .َُِٗ/َُِٓ الدراسة

بعض أنشطة الفرقة كالشعبة كدفاع حُت يكوف الكاتب تلميذا كطالبا مٌر مبشاركة 
 النفس كما أشبو ذلك

 َُِٗمن يوليو سنة  ّباندار المبونج      

 

 

 حامدل كرنياكاف     
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 كلمة الشكر كالقدير

 اليت كالنعمة اهلل بفضل كتعاىل سبحانو اهلل كجود على الكاتب يثٍت هلل احلمد

رغبة التعليم  عالقة"مبوضوع  الدراسة إكماؿ من ادلؤلف يتمكن حىت كاتبلل منحت

اللغة العربية بمهارة الكالـ في اللغة العربية لدم طلبة الصف الحادم عشر في 

كرسالة " األكلي باندار المبونج الحكوميةاإلسالمية قسم اللغة بالمدرسة العالية 

 التعاليم يطيعوف الذين كاألتباع كاألصدقاء كاألسرة زلمد للنيب كالتحية الصلواتالعلمية. 

 .هبا أتى ليتا الدينية

 درجة على احلصوؿ متطلبات كتلبية ادلهمة إلكماؿ الرسالة ىذه إعداد مت

يف كلية الًتبية قسم التعليم اللغة العربية جبامعة رادين إنتاف اإلسبلمية  البكالوريوس

 مجيع كتوجيو مساعدة عن ينفصل ال الرسالة العلمية ىذه تكويناحلكومية المبونج. 

 :يشكر أف ادلؤلف يود ادلناسبة ىذه يف لذلك. األطراؼ

 كرئيس اجلامعة  ستَت فضيلة األستاذ الدكتور احلاج زلمد موٍكرم ادلاج .ُ

 كعميد كلية الًتبيةادلاجستَت   خَت األنوارفضيلة األستاذ  .ِ

قسم التعليم اللغة كرئيس  الدكتور سفارم داكد ادلاجستَت فضيلة األستاذ .ّ

 العربية 
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 كمشرؼ األكؿ كفضيلةفضيلة األستاذ الدكتور رحباف مشكور ادلاجستَت   .ْ

كمشرؼ الثاين يف يف خضمهما، اختذ ادلاجستَت   األستاذ الدكتور أكمنشياه

منهما من الوقت كاجلهد كأفكارعلا لتقدمي التوجيو كاإلرشاد كادلدخبلت يف 

 .إصلاز ىذه الرسالة العلمية

رسة العالية اإلسبلمية احلكومية اإلكيل بندار فضيلة األستاذ إقباؿ كرئيس ادلد .ٓ

 الكبونج الذم قد أعطاين فرصة للبحث حيت ختم ىذه الرسالة العلمية.

 اإلسبلمية العالية بادلدرسة اللغة قسم يفمجيع الطلبة الفصل احلادم عشر  .ٔ

 الذين قد ساعدين يف البحث. المبونج باندار األكيل احلكومية

 كنأمل حدكد، ببل امتنانو قوؿ على ادلؤلف ساعدكا الذين جلميع كأخَتان 

 . جزاكم اهلل خَتا كثَتا.مُتا مجيعنا الرسالة ىذه تفيدنا أف

 

 َُِٗيوليو  ّ، المبونج     

 

 حامدل كرنياكاف     

     ََُُُُِٕٓٔ 
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 محتويات الرسالة

 أ   ......................................................... صفحة الموضوع

 ب   ........................................................... ملخص الرسالة

 د  ................................................................. المواقفة
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 ك  ................................................................... الشعار

 ز  .................................................................. اإلىداء

 ح  ........................................................... ترجمة الباحث

 ط  .................................................... كلمة الشكر كالتقدير

 ؾ  ......................................................... محتويات الرسالة

 ؿ  .................................................. إرشادات الترجمة العربية

 ف  ................................................................... القائمة

 المقدمةالباب األكؿ. 

 ُ  .................................................... توضيح ادلوضوع .أ 
 ْ  ............................................. ادلوضوعأسباب اختيار  .ب 
 ْ  ..................................................... خلفية البحث .ج 
 ُٕ  .................................................... مشكلة البحث .د 
 ُٕ  ........... …………………………ىدؼ كفائدة البحث .ق 

 ُٕ  .............................. ..……………البحث ىدؼ .ُ
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 ُٖ .……………………………………فائدة البحث .ِ

 اإلطار النظرمالباب الثاني. 

 ُٗ …………………………………………رغبة التعلم .أ 
 ُٗ .………………………………مفهـو من رغبة التعلم .ُ
 ُِ ……………………………………خصائص الرغبة .ِ
 ِِ  .………………………………….…الرغبةأنواع  .ّ
 ِِ  ...................................  بالتعلم الرغبة يف ادلؤثرة العوامل .ْ

 ِٕ ..……………………………مهارة الكبلـ يف اللغة العربية .ب 
 ِٕ  ........................... مفهـو من مهارة الكبلـ يف اللغة العربية .ُ
 ّٔ  ......................... العربية باللغة ادلهارة الكبلـ التعلم أىداؼ .ِ
 ّٖ  ................................ العربية باللغة مهارة الكبلـ نواحي .ّ

 ّٖ  ............ العربية باللغة التحدث على كالقدرة بالتعلم الرغبة بُت العبلقة .ج 
 َْ  ........................ …………………………ادلراجع .د 
 ُْ ……………………………………………الفرضية .ق 

 منهجية البحثالباب الثالث. 

 ْْ  ...................................................... فهم ادلنهجية .أ 
 ْْ  .............................................. البحث كأنواع مداخل .ب 
 ْٓ  ..........................................السكاين ك ادلصادر البحث .ج 
 ْٕ  .......................................... للبحوث التشغيلي التعريف .د 
 ْٗ  ................................................ طريقة مجع ادلعطيات .ق 
 ِٓ  ....................................................... البحث أداة .ك 
 ّٓ  ............................................ كادلوثوقية البحوث صحة .ز 
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 ٗٓ  ................................................. ادلعطية حتليل طريقة .ح 

 الباب الرابع. البياف

 ُٔ  .................................................... موضوع ادلدرسة .أ 
 ِٔ  ............ المبونج باندار ُ احلكومية اإلسبلمية العالية تاريخ ادلدرة .ُ
 ٕٔ  .................................................. كالرسالة الرؤية .ِ
 ُٕ  ............................................... ادلعطيات للمعلم .ّ
 ُٕ  ........................................... ادلعطيات لعدد الطلبة .ْ
 ِٕ  .................................... التحتية كالبنية ادلعطية للمرافق .ٓ

 ْٕ  ...................................................... نتيجة البحث .ب 
 ٕٓ  ............................................... الصبلحية اختبار .ُ
 ٖٕ  ................................................. ادلوثوقية اختبار .ِ
 َٖ  ..................................العربيةو  باللغة الكبلـ نتائج مهارة .ّ

 ْٖ  ..................................................... البيانات حتليل .ج 
 ْٖ  ......................................... ساسياأل شرطال اختبار .ُ

 الطبيعي اختبار ..........................................  ْٖ 
 اختبار التجانس .........................................  ٖٕ 

 ٖٖ  ............................................... الفرضيات اختبار .ِ
 ِٗ  ........................................................... البحث .د 

 ّٗ  .......................................... رغبة التعلم اللغة العربية .ُ
 ٓٗ  ....................................... باللغة العربيةمهارة الكبلـ  .ِ
 ٔٗ  .......................................... عبلقة رغبة التعلم اللغة .ّ

 . اإلختتاـالباب الخامس
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 ٗٗ  ......................................................... اإلستنباط . أ
 ٗٗ  ........................................................... ادلداخلة . ب

 المالحق
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 القائمة

 عن رغبة التعلم االستبياف شبكة .ُ
 رغبة التعليم اللغة العربيةالمعطية األكلي قبل البحث لموضوع  .ِ
 اللغة العربيةب المعطية األكلي قبل البحث لموضوع مهارة الكالـ .ّ
شر الحادم ع فصلال اللغة العربيةب المعطية األكلي لموضوع مهارة الكالـ .ْ

 األكلي باندار المبونج الحكومية  اإلسالميةلية القسم اللغة بمدرسة الع
نتائج نسبة مثوية لمهارة الكالـ استنادا علي النتيجة أكؿ السنة فصل  .ٓ

الحكومية األكلي باندار  العاشر لقسم اللغة بمدرسة العالية اإلسالمية
 المبونج

 ؤمشر الرغبة بالتعلم .ٔ
 البحث مجتمع عدد تفاصيل .ٕ
 الفاصل معامل .ٖ
 بمدرة الفصل الحادم عشر لقسم اللغة لدل االستبياف صالحية اختبار .ٗ

 المبونج باندار األكلي اإلسالمية الحكومية العالية
 االجتماعية الفصل الحادم عشر لعلـو لدل االستبياف صالحية اختبار .َُ
 العالية بمدرة الفصل الحادم عشر لقسم اللغة المعطية الموثوقية لدل .ُُ

 المبونج باندار األكلي اإلسالمية الحكومية
 بمدرة الفصل الحادم عشر لعلم االجتماعي الثالث المعطية الموثوقية لدل .ُِ

 المبونج باندار األكلي اإلسالمية الحكومية العالية
 العربيةو  باللغة الكالـ نتائج مهارة .ُّ
 الطبيعي اختبار .ُْ
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ُٓ. ANOVA 
ُٔ. HISTOGRAM 
ُٕ. TEST OF HOMOGENITY OF VARIANCES 
 Y ك X المتغيرات بين إحصائية داللة .ُٖ
ُٗ. CORELATION  

 (r) المتغير المنتج لحظية ارتباط .َِ
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 الباب األكؿ

 مقدمة

 توضيح الموضوع .أ 

السوء ، كالبتداع عن األكيل لتفهيم موضوعا ذلذه الرسالة العلمية خطوة

 موضوع أصبحت اليت الكلمات بعضالفهم. لذالك يشعر الباحث بأف يشره 

اللغة  رغبة التعلم عالقة ىو للرسالة ادلقصود وضوعادلف .الرسالة العلمية ىذه

العربية بمهارة الكالـ في اللغة العربية لدم طلبة الصف الحادم عشر في 

. األكلي باندار المبونج الحكوميةاإلسالمية قسم اللغة بالمدرسة العالية 

 ،ىذه الرسالة العلمية موضوع يف الواردة ادلصطلحات من العديد لفهم كصف

 : التايل النحو على كىي

   ko’re’la’si /korelasi/nمن القاموس اإلندكنيسي ىو تعريف العبلقة 

: النباتات كعامل ادلناخ بُت كثيقة عبلقة ىناؾ: ادلعاملة بادلثل أك السبب كالنتيجة

 كل على تؤثر اليت البيئة عن النامجة الكمية اتصفال من اثنُت بُت البيئية العبلقة

: معاملة بادلثل: ىناؾ عبلقةيعامل  األحياف من كثَت: معاملة يف  اتالصف من
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 وضوعادل ىذا يف العبلقة معٌت أفٌ  حُت يف ُ.العبلقات عن للبحثيعالق معالقة 

 .اللغة العربية مبهارة الكبلـ يف اللغة العربية رغبة التعلمعبلقة  معرفة ىو

 التحيزاتك  ادليوؿك  اذلواياتك  الفائدةك  ادلباالةك  االىتماـ ىي الرغبة

 االىتماماتك  اإلعجاباتك  ادللذاتك  االرادةك  السوءك  الرغباتك  اإللتواءك 

 تغيَت أنو على أيضنا التعلم تعريف يتم حُت يف ِ.األذكاؽك  األفكارك  االستغراؽك 

 ككمية جودة يف زيادة شكل يف التغيَتات ىذه عرض كيتم اإلنساف شخصية يف

 كقوة كادلهارات كالتفاىم كالعادات كادلواقف كادلعارؼ ادلهارات زيادة مثل السلوؾ

 اىتماـ ىو ىنا بالتعلم بالرغبة ادلقصود ما إذان  ّ.القدرات من كغَتىا التفكَت

 العربية باللغة الدراسة رلاؿ تعلم يف خاصةن  ، كقدرهتم فهمهم بزيادة الطلبة

 الشمالية سواء منطقتُت إىل نقسمت اليت سامية لغة ىي العربية اللغة

 هنرم على تعيش اليت الدكؿ تستخدمها اليت اللغوية اجملموعة ىي ْ.كاجلنوبية

 العربية اللغة يستخدـ إندكنيسيا يف تعليمنا معظم أف حُت يف. كالفرات دجلة

 كالبعض العربية باللغة نقرأ ما دائمنا فإننا اإلسبلمية، ادلعهد يف احلاؿ ىو كما

 كلغة اإلسبلـ لغة ىي العربية اللغة أف كفيعترب  ألهنم يومية كلغة اللغة يستخدـ
                                                             

1 Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta, 

Balai Pustaka, 1995/1996) H. 526 
2 Tri  Rama k. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (Surabaya: Mitra Pelajar) H. 332 
3 Muhibbin Syah, Psikologi Belajar (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015)  H. 152 
4 Abdurochman, Bahasa Arab dan Metode Pembelajarannya, (Bandar Lampung: Aura 

Cv. Anugrah Raharja, 2013) H. 10 
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 العربية اللغة لذلك اليومية، حياتنا يف التوجيهي ادلبدأ ىو القرآف حيث اليت القرآف

 .كشلارستها لدراستها بشدة ينصح لغة ىي

باندار المبونج ىو ادلدرسة احلكومية األكيل  اإلسبلميةادلدرسة العالية 

 ىذه. ُٕٗٗيوليو  ُالعالية احلكومية األكيل تاصلونج كارانج اليت أسست يف 

تاصلونج   الدكلة اإلسبلمي للمعهد اإلعدادية ادلدرسة من كظيفة تغيَت ىي ادلدرسة

مع اجلميعة رادين انتاف اإلسبلمية  ةمتكاكن تزاؿ ال كانت اليت ادلدارسكارانج. 

كىذا أيضا ادلدرسة العالية احلكومية األكيل يف احلكومية المبونج يف كالباكم. 

. العالية احلكومية تاصلونج كارانج مدرسة ىو ادلدرسة ىذه اسمدائرة المبونج. 

تمع احلكومية األكيل باندار المبونج باجمل اإلسبلميةتغيَت الذكر إيل ادلدرسة العالية 

. أما مساحة األرض بادلدرسة العالية المبونج عاصمة اسم يف للتغيَت تعديل ىو

اذلكتار( نشأت  ٔ,ِ)   مكعب مًت َََ.ِٔاحلكومية األكيل تاصلونج كارانج 

مًت مكعب كمن تركة قائم مقاـ المبونج  َََ.َِزلافظ المبونج من تركة 

 ادلبٌت حالة كجاءت مكعب مًت َََ.ُُ بناء مساحة مع مكعب مًت َََ.ٔ

 خطة كزارة الدين ك اللجنة الفرعية ك مساعدة احملافظمن  الدين لوزارة التابع
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 أسباب اختيار الموضوع  .ب 

 العربية اللغة رغبة التعلم عبلقةباحث موضوع فالسبب الذم إختاره ال

 اللغة قسم يف عشر احلادم الصف طلبة لدم العربية اللغة يف الكبلـ مبهارة

 كما يلي :  المبونج باندار األكيلاحلكومية  اإلسبلمية العالية بادلدرسة

 باللغة الكبلـ على الطلبة بقدرة كثيقة عبلقة اذل الرغبة كاف إذا ما دلعرفة .ُ

 العربية

 الطلبة لدل العربية باللغة التحدث على القدرة قٌلة .ِ

 العربية اللغة يف الكبلـ مهارةك  بالتعلم الرغبة بُت توقف ىناؾ .ّ

 خلفية البحث  .ج 

 للغايػػة جػػدا مهػػم الػػتعلم ألف الػػتعلم عػػامل مػػن هنػػرب ال اليوميػػة، احليػػاة يف

. اخلطػأ ىػو كمػا الصػحيح ىػو مػا نعػرؼ أف ؽلكننػا ال الػتعلم بػدكف، اليوميػة حلياتنا

 ادلعرفػة اإلسػبلـ تعػاليم يف ، شلكػن مسػتول أعلػى نػدرس أف منػا مطلػوب ىػو كما

ك اجلنسػي ك الطبقػة. كمػا قػاؿ النػيب يف حديثػو  األنواع رؤية بعدـ للمسلمُت البد

: 
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قىاؿى رىسيٍوؿي اهلًل صىلىى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى :" طىلىبي ٍالًعٍلًم فىرًٍيضىةه عىلىى كيلِّ ميٍسًلمو كى 

 ٓميٍسًلمىةو"

 كأيضا كما قاؿ اهلل يف القزآف :

فٍػنىا كى  عىرىبًينا قػيٍراٌننا اىنٍػزىٍلنىايهي  كىكىذىًلكى   ييحىدِّثي  اىكٍ  يػىتػَّقيٍوفى  لىعَّلىهيمٍ  اٍلوىًعٍيدً  ًمنى  ًفٍيوً  صىدَّ

 ٔ( ُُّ) طو :  ًذٍكرنا لىهيمٍ 

 عامل يف. ادلعرفة كدراسة للتعلم أمر ىو اإلسبلمي التعلم أبعاد أحد

 مع أىداؼ لديهم الذين الطلبةك  ادلعلمُت بُت التفاعل عملية ىو التعلم ،التعلم

  ٕ.التعلم عملية يف حتقيقها غلب تسديد

 كاف سواء بنفسو يهتم أف الشخص على يتعُت  األىداؼ ىذه لتحقيق  

 لديهم ليس الذين الطلبة ألف عليو ينمو ألنو ينشأ اىتماـ أك بنفسو اىتماـ ىناؾ

 سوؼف نفسو يف رغبة لديو شخص. سدل سيذىبوف النتائج تعلم يف مصلحة

 بشكل يؤثر الرغبة. كالتعلم التعلم عملية يف كبَت فضوؿ كلديو بالسعادة يشعر

السئم.  أك بادللل سيشعررغبة  دكف التعلم، الطلبة تعلم كنتائج العملية على كبَت

                                                             
5 Aliy As’ad, Terjemahan Ta’lim Muta’allim Bimbingan Bagi Penuntut Ilmu 

Pengetahuan, (Kudus: Menara Kudus, 2007) H. 4 
6 Kementerian Agama, Al-Qur’an Tajwid, (Bogor: PT. Sy9ma Examedia Arkanleema, 

2007) H. 319 
7 Syaiful Bahri Djamarah, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014) H. 9 
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 تعلم رغبة يف توجد أف غلب اليت للمؤشرات كمقياس االستبياف شبكةىذه 

 :الطلبة

 ُ.َبياني رسم ال

 عن رغبة التعلم االستبياف شبكة
 

 الوضوح ؤشرادل
 السؤاؿ

 عدد
 سليب إجايب

 الفرح

 تعلم حوؿ الطلبة آراء

 العربية اللغة

ّ,ْ,ٓ ُ,ِ,ٔ ٔ 

 عن الطلبة انطباعات

 العربية اللغة مدرس

 أثناء الطلبة مشاعر

 اللغة لتعلم حضورىم

 العربية

 االىتماـ
 تعلم متابعة عند االنتباه

 العربية اللغة
ٖ,ٗ,َُ,ُُ,ُِ ٕ,ٗ,ُْ,ُٓ ٗ 
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 مناقشة عند الطلبة انتباه

 العربية اللغة دركس

 الرغبة

 أخذ عند الطلبة فضوؿ

 العربية اللغة دركس
ُٔ,ُٖ,ُٗ,ِِ ُٕ.َِ.ُِ ٕ 

 تعيُت عند الطلبة قبوؿ

 ادلعلم لً بى قً  من الواجبات

مزاكلة 

 ةالطلبة

 ادلنزؿ يف بالتعلم الوعي

 كقبل بعد الطلبة أنشطة ٓ ِٕ,ِّ ِٔ,ِٓ,ِْ

 ادلدرسة دخوؿ

 ِٕ اإلمجايل ادلبلغ

 

 الظركؼ يف تتبعها ؽلكن العربية، اللغة بتعلم الرغبة مؤشرات تفاصيل على استنادا

 :التايل النحو على طلبة َُ من عينة على بناءن  ، العربية اللغة بتعلم الطلبة لرغبة األكيل

 الصف طلبة لدم العربية اللغة يف الكبلـ مبهارة العربية اللغة رغبة التعلم

 باندار األكيل احلكومية اإلسبلمية العالية بادلدرسة اللغة قسم يف عشر احلادم
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 رنتيا، يف جاء كما أكلية بيانات على حصل إنو كقاؿ. جدا عالية المبونج

ا ةسعيد اإهن تكقال ا كاسعة موادىا كانت اليت العربية بالدركس جدن  كيصعب جدن

 .العربية الدركس فهم ػلاكؿ يزاؿ ال لكنو فهمها،

 مرتفع العربية اللغة بتعلم الرغبة أف فهم ؽلكن ادلقابلة، بيانات على بناءن  

ا،  من دلزيد. العربية اللغة كتعلم فهم يف الطلبة جبهود ذلك إثبات كؽلكن جدن

 التايل: اجلدكؿ يف نظرن أف ؽلكن التفاصيل

 ِ.َبياني رسم ال

 اللغة العربية رغبة التعلمقبل البحث لموضوع  األكليالمعطية 

 الفصل اإلسم الرقم
 النتائج

 العدد
ُ ِ ّ ْ 

 ُّ ِ ْ ْ ّ ُُ  الرحيم عبد ُ

 ُْ ّ ّ ْ ْ ُُ  نوفل امحد ِ

 َُ ُ ْ ّ ِ ُُ  أكرب الدينو ّ

 ُّ ْ ّ ّ ْ ُُ سوليستيو آريا ْ

 ُْ ْ ّ ّ ْ ُُ امساليا ٓ
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 ُُ ِ ّ ّ ْ ُُ أدريانا سيكا ٔ

ٕ 
 إيفانا كبلرا

 األزىرم
ُُ ّ ِ ِ ِ ٗ 

 ُِ ِ ّ ّ ْ ُُ احلق ضياء ضفا ٖ

 َُ ِ ِ ّ ّ ُُ يوفَتك دافا ٗ

 ُّ ِ ّ ْ ْ ُُ سليماف ديفيد َُ

 

 الوضوح :

 الفرح .ُ

 االىتماـ .ِ

 الرغبة .ّ

 ةالطلبةمزاكلة  .ْ

 رغبة مؤشرات ْ خبلؿ من الدرجات مجيع إىل استنادنا ادلسند لتحديد كبالتايل

 حبيث ُٔ للقيمة األقصى احلد على احلصوؿ يتم حبيث درجة كل يف مضركبة

 : يلي كما للفئات ُٔ ك ُ بُت القيم نطاؽ يًتاكح
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 ) ضعيف جدا ( ْ – ُ النتائج عدد

 ضعيف ( ) ٖ – ٓالنتائج  عدد

 ) رفيع ( ُِ – ٗالنتائج  عدد

 أعلي ( ) ُٔ – ُّالنتائج  عدد

ا مهتم العادم الطلبة أف فهم ؽلكن ،السابق اجلدكؿ على استنادا   بتعلم جدن

 غلب اليت الدركس من العديد بالتأكيد ىناؾ كالتعلم، التعلم حيث من. العربية اللغة

، ألنو مع اللغة لغة مهمة للغاية حلياتنا اليوميةال. العربية اللغة ىي منها كاحدة تعلمها،

كاللغات ، كل من األـ لذلك ضلن حباجة إىل تعلم اللغات ؽلكننا التفاعل مع اآلخرين ،

األجنبية ، ألنو من خبلؿ تعلم اللغات األجنبية ، ؽلكننا التفاعل مع الغرباء أيضنا. من 

. خبلؿ تعلم لغتهم ، ؽلكننا التواصل جيدنا حىت نتجنب األشياء غَت ادلرغوب فيها

 إتقاف خبلؿ من ألنو اإلصلليزية أك العربية اللغة ىي نتعلمها أف غلب اليت اللغات إحدل

 اإلسبلـ لغة ىي العربية اللغة ألف العربية خاصة العامل على التغلب ؽلكننا اللغتُت، كلتا

 اليت األخرل اللغات عن العربية اللغة ختتلف. العربية اللغة كالكتاب السنة تستخدـ حيث

 من. العربية اللغة يف التميز من كمتنوعة كبَتة رلموعة. البشر بُت للتواصل كسيلة تعد

 تسهيل أك ألنفسهم ذلك تعلم طريق عن إما. اللغة هبذه ادلسلموف يهتم ، ادلثالية الناحية
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 إىل باإلضافة العربية اللغة ادلسلموف يعرؼ أف غلب. الغرض ذلذا األطفاؿ كتوجيو

 تكوف حىت إليو الدعوة لتوصيل الرسوؿ لغة ىي العربية اللغة ألف العربية باللغة التحدث

 فضائلها ذلا العربية اللغة أف إىل باإلضافة. تعلمها غلب اليت النبيلة اللغة ىي العربية اللغة

 على لغة أفضل العربية اللغة جعل كتعاىل سبحانو كاهلل .األخرل األجنبية باللغات مقارنة

 :  كتعاىل سبحانو اهلل قاؿ كما اإلطبلؽ،
 

 ٖ( ِ: يوسف( تػىٍعًقليٍوفى  لىعىلَّكيمٍ  عىرىبًينا القيٍرئػىننا اىنٍػزىٍلنىوي  ًانَّا

 إىل الكبلـ على القدرة تشَت. الكبلـ من التمكن ىو الرئيسي اذلدؼ اللغة، تدريس يف

 ؽلكن الكبلـ، على القدرة مع. احلقيقي التواصل يف اللغة باستخداـ ادلتعلقة القدرات

 لتعليم الرئيسية األىداؼ ىي كاليت لآلخرين، كاألفكار القلب زلتويات عن التعبَت للمرء

 ملموسة التحدث قدرة تكوف اللغة، دراسات يف. التواصل أشكاؿ من كشكل اللغة

 ؽلكن كتايب شكل يف أك مساعو ؽلكن شفهي بشكل للغة، الفعلي االستخداـ إىل كتشَت

 . كما اجلدكؿ التايل :قراءتو

 

 
                                                             

8 Kementerian Agama, Al-Qur’an Tajwid, (Bogor: PT. Sy9ma Examedia Arkanleema, 

2007)  
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 ّ.َبياني رسم ال

 اللغة العربيةب مهارة الكالـقبل البحث لموضوع  األكليالمعطية 

الر 

 قم
 اإلسم

 مهارة الكبلـ يف اللغة العربية

طق
 الن

ساف
 الل

طلق
 

ردة
 ادلف

عدة
القا

 

فهم
 ال

عدد
 ال

 ْٕ ٖ ٔ َُ َّ َِ الرحيم عبد ُ

 ٖٓ ٕ ْ َُ ِٕ َُ نوفل امحد ِ

ّ 
 الدينو

 أكرب
ُِ ُِ ٗ ْ ٖ ْٓ 

ْ 
 آريا

 سوليستيو
ُٓ ِِ ُُ ّ ٕ ٖٓ 

 ْٔ ٗ ٓ ُُ ِْ ُٓ امساليا ٓ

ٔ 
 سيكا

 أدريانا
َِ َِ ٗ ْ ٔ ٓٗ 
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ٕ 
 إيفانا كبلرا

 األزىرم
ُِ ِّ َُ ٓ َُ ٖٔ 

ٖ 
 ضياء ضفا

 احلق
ُٗ َِ ٗ ْ ٔ ٖٓ 

 ٔٔ ٕ ٓ ٕ ِٓ ِِ يوفَتك دافا ٗ

ُ

َ 

 ديفيد

 سليماف
ُٓ ِْ ٖ ٔ ٓ ٖٓ 

 

لي أف مهارة الكبلـ ال نتائج االمتحاف السابق قدرنا باستنباط ع على استنادا

 مقارنةن  ككبارنا أقدـ إندكنيسيا يف العربية اللغة أف من الرغم على لذلك، تزاؿ منخفضة

 كلكن. كاليابانية كاألدلانية كادلاندرين كاذلولندية اإلصلليزية مثل األخرل، األجنبية باللغات

 غالبيتهم إندكنيسيا، يف الناس من كثَت ىناؾ يزاؿ ال للغاية، مشجع غَت يزاؿ ال أنو يبدك

 اللغة أف من الرغم على العربية اللغة تعلم من بدالن  اإلصلليزية اللغة يفضلوف ادلسلمُت من

 ؽلكن. لتعلمها اإلسبلمية األمة حتفيز على قادرة غَت تزاؿ ال كلكن القرآف لغة ىي العربية

 الدراسي الفصل منتصف امتحانات يف منخفضة درجات خبلؿ من ذلك مبلحظة

 التايل: اجلدكؿ يف العربية اللغة يدرسوف الذين طلبةلل
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 ْ.َبياني رسم ال

شر لقسم الحادم ع فصلال اللغة العربيةب مهارة الكالـلموضوع  األكليالمعطية 
 األكلي باندار المبونجالحكومية  اإلسالميةلية االلغة بمدرسة الع

 الوضوح العدد رقم كشف احلضور النتيجة

 سليف   َِ-ُ

 أسوأ ِ ُّ،ُٓ َّ-ُِ

ُّ-َْ 

ٓ،ٕ،ٖ،ُِ،ُْ، 

ُٔ،َِ،ُِ،ِِ،ِّ 

،ِْ،ِٔ،ِّ،ّّ،ّٔ 

،ّٕ،ّٖ،ّٗ،َْ،ِْ 

،ْٓ،ْٔ،ْٕ،ْٖ 

 سوء ِْ

 ناقص ٓ ْْ،ُْ،ُّ،ٔ،ْ َٓ-ُْ

ُٓ-َٔ 
ُ،ِ،ّ،ٗ،ُٖ،ُٗ،ِٓ 

ِٕ،ِٖ،ِٗ،َّ،ّٓ،ّْ 
 كاؼ ُّ

 مقبوؿ ِ ُٕ،ُُ َٕ-ُٔ

 جيد ِ ّْ،َُ َٖ-ُٕ
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 جيد جدا   َٗ-ُٖ

 شلتاز   ََُ-ُٗ

 

 ٓ.َبياني رسم ال

الحادم  فصلاللمهارة الكالـ استنادا علي النتيجة أكؿ السنة نتائج نسبة مثوية 
 األكلي باندار المبونجالحكومية  اإلسالميةلية اشر لقسم اللغة بمدرسة العع

 الرقم
 النتيجة

 نسبة مثوية العدد
 احلرؼ النمرة

 %َ َ أ ََُ-َٗ ُ

 %ْ ِ ب ٖٗ-َٖ ِ

 %ْ ِ ت ٕٗ-ٓٔ ّ

 %ِٕ ُّ ث ْٔ-ٓٓ ْ

 %ٓٔ ُّ ج َٓ> ٓ

 %ََُ ْٖ العدد
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طلبة الصف  العربية اللغة يف الكبلـ مهارةاستنادا علي رسم البياف السابق، أف 

احلكومية باندار المبونج اليزاؿ  اإلسبلميةيف قسم اللغة مبدرسة العالية احلادل عشر 

 . ىاذا األمر يرجع إيل معيار النتيجة التايل :منخفضة

 = شلتاز ََُ-ُٗ .أ 

 جيد جدا = َٗ-ُٖ  .ب 

 = جيد َٖ-ُٕ  .ج 

 = مقبوؿ َٕ-ُٔ  .د 

 = كاؼ َٔ-ُٓ  .ق 

 = ناقص َٓ-ُْ  .ك 

 = سوء َْ-ُّ  .ز 

 = أسوأ َّ-ُِ  .ح 

 = سليف َِ-َُ  .ط 

 الطلبة رغبة أف االستنتاج ؽلكن ،السابق حتدث اليت كالظواىر ادلعلومات على ستناداا

طلبة الصف  العربية اللغة يف الكبلـ مهارةك  مرتفع العربية اللغة دركس أخذ يف بالتعلم

باندار المبونج احلكومية األكيل  اإلسبلميةاحلادل عشر يف قسم اللغة مبدرسة العالية 
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 الرغبة بُت العبلقة بدراسة كمهتم مضطر بأنو يشعر الباحث فإف لذلك منخفضةاليزاؿ 

طلبة الصف احلادل عشر يف قسم  العربية اللغة يف الكبلـ مهارة ك العربية اللغة بتعلم

 باندار المبونج.احلكومية األكيل  اإلسبلميةاللغة مبدرسة العالية 

 مشكلة البحث  .د 

 اللغة يف الكبلـ مهارة مع العربية اللغة بتعلم الرغبة بُت كبَت ارتباط ىناؾ ىل

احلكومية األكيل  اإلسبلميةطلبة الصف احلادل عشر يف قسم اللغة مبدرسة العالية  العربية

 باندار المبونج؟

 ىدؼ كفائدة البحث .ق 

 ىدؼ البحث .ُ

 :التايل النحو على كانت الباحث هبا قاـ اليت البحث أىداؼ

 طلبة  العربية اللغة يف الكبلـ مهارة مع العربية اللغة بتعلمعبلقة الرغبة  لتفقيو

 األكيلاحلكومية  اإلسبلمية الصف احلادل عشر يف قسم اللغة مبدرسة العالية

 باندار المبونج
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 فائدة البحث .ِ

 :التايل النحو على فوائدفال درسوا، كدلن للباحثُت فوائد دراسة لكل يكوف أف غلب

 السكولوجيا . أ

 العربية اللغة تعلم كخاصة التعلم، يف النجاح ضلو أفضل اتغيَت  يكوفل .ُ

 يشعر ال حىت سلتلفة طرؽ باستخداـ يتغَت كلكنو رتيبان  التعلم يكوف ال حبيث .ِ

 العربية اللغة بتعلم كادلهتمُت بادللل الطلبة

 إليها حتتاج اليت الوكاالت أك لؤلطراؼ مرجعية كمادة .ّ

 انظريال . ب

 للمعرفة ككخزنة اخلصوص كجو على للباحث الرؤية نطاؽ لتوسيع كوسيلة .ُ

 بُت العبلقة عن عاـ بشكل التعلم مع مباشر بشكل يتفاعلوف الذين لؤلشخاص

جلميع الطلبة  كخاصة العربية، باللغة الكبلـ مهارة ك العربية اللغة بتعلم االىتماـ

 األكيل باندار المبونجاحلكومية  اإلسبلميةاللغة مبدرسة العالية 
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 الباب الثاني

 النظرم اإلطار

 رغبة التعلم .أ 

 مفهـو من رغبة التعلم .ُ

 ةاإلرادة االىتماـ، العاطفة، ما، شيء ضلو العايل القلب ميلالرغبة ىو 

 كالرغبة التعلم، يف مهمنا دكرنا يلعب الرغبة أف كتابو يف يذكر. مستقيم ٗكالشوؽ

 قوؿ ؽلكن .َُالتعلم تضعف أف ؽلكن اإلرادة قلة فإف كإال التعلم تشجيع يف

 كالتعلم كالتأثَت ادلعرفة يف كرغبة بشيء مهتمنا ما شخص فيو يكوف كوضع الرغبة

 ىو الرغبة أف نستنتج أف ؽلكن ،. استنادا من التعريف السابقُُادلزيد كإثبات

 أف دكف شيء كتعلم كالتأثَت معرفة يف كالرغبة ما، شيء ضلو العايل القلب ميل

 .شخص أم يقوؿ

 يتعلموف ال ألهنم التعلم مواصلة دائمنا البشر من ييطلب اليومية، احلياة يف

ا، شيئنا كصلد كنا أينما ألف. ذلك أشبو كما كادلدارس الفصوؿ يف فقط  جديدن

                                                             
9 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: 

Balai Pustaka, 1995) H. 656 
10 Mustaqim, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010) H. 64 
11 Muhibbin Syah, Psikologi Belajar (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015)  H. 152 
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 حفظ أك مجع رلرد ىو التعلم أف الناس بعض كيفًتض التعلم، أيضنا عليو ييطلق

 عادةن  ذلك يعتقدكف الذين األشخاص .ُِموضوع شكل يف ادلقدمة احلقائق

 ادلوضوعات معظم ذكر من أطفاذلم يتمكن عندما الفور على بالفخر سيشعركف

 كالغرض ادلعٌت فهم دكف ادلعلم يدرسها اليت تلك أك ادلدرسي الكتاب يف ادلوجودة

 بأف تعريفا ادلؤلف يقدـ ذلك بعد ادلكتمل غَت اإلدراؾ لتجنب كطبيعتها منها

 ادلادية) بالبيئة كاالتصاؿ  كاخلربة  ادلمارسة خبلؿ من السلوؾ تغيَت يعٍت التعلم،

 األمر ىذ يف. ُّنسبينا تغيَت كدكف كالتجربة ادلمارسة عن الناجتة( كاالجتماعية

 يلي : فيما التعلم مبفهـو يتعلق فيما سلتلفة آراء ىناؾ

 مع للتكيف زلاكلة فعل، كرد جاذبية عبلقة لتكوين زلاكلة ىو التعلم

 لتكوين جديدة، أفعاؿ ردكد لتشكيل زلاكلة يف حولنا، من ادلواقف أك الظركؼ

 يقـو جتارية عملية ىو التعلمإذا  ُْكما أشبو ذلك. نشطة عملية جديدة، ردكد

 لتجربتو نتيجة ككل اجلديد السلوؾ يف تغيَت على للحصوؿ ما شخص هبا

 ادلعرفة على للحصوؿ ادلتعمدين كالنشاط الرغبةك  بيئتو، مع التفاعل يف اخلاصة

 .نسبينا دائمة تغيَتات شكل يف كاخلربة
                                                             

12 Muhibbin Syah, Psikologi belajar, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2015) H.64 

 13 Sarlito W. Sarwono, Pengantar Psikologi Umum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2017) H.56 
14 Eti Nurhayati, Psikologi Pendidikan Inovatif, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2016) H. 

91 
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 إرادة ىو بالتعلم الرغبة أف فهم ؽلكن ،السابق النظرية على استنادا

 .ىدؼ لتحقيق عالية بنية التعلم مواصلة يف ما شخص

 خصائص الرغبة .ِ

 معرفة على الطلبة أساسي بشكل الدرس يف الطلبة رغبة تطوير يساعد

 ادلعرفة تؤثر كيف ةبللطل العملية ىذه تعٍت. بنفسها ادلواد بُت العبلقة تعلم كيفية

 أىداؼ لتحقيق كسيلة التعلم أف إدراؾ إىل الطلبة ػلتاج. التعلم يف ادلهارات أك

 ستحدث هبم اخلاصة التعلم جتربة نتائج أف يفهموا أف الطلبة على كغلب مهمة،

 ُٓكىي: سبعة إىل نفسها الفائدة خصائص كتنقسم .ألنفسهم كالتقدـ التغيَت

 أف ؽلكن اىتماماهتم تطور يف كالعقلي البدين النمو مع نموت الرغبة .أ 

 .أيضنا يتغَت

 .للدراسة االستعداد على عتمدت الرغبة .ب 

 زلدكدة الرغبة تنمية .ج 

 بالثقافة يتأثر الرغبة .د 

 العاطفية ادلرجحة الرغبة .ق 

 أناين الرغبة ك .ك 
                                                             

15 http://eprints.ums.ac.id/35501/9/BAB%20II.pdf diakses pd tgl 21 februari 2019 pkl 

16:42 WIB 
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 أنواع الرغبة .ّ

 جاذبية توفر اليت األنشطة يف النشطة ادلشاركة بسبب الرغبة تطوير ؽلكن

 ألنو العربية اللغة تعلم يف بادلشاركة مهتم ما شخص. العربية اللغة تعلم يف كقوة

 ادلشاركة يف االستمرار كيريد األشياء ىذه مع لبلىتماـ كمثَتة شلتعة بتجربة يتمتع

 :علا نوعُت، إىل الرغبة ظهور تقسيم ؽلكن. فيها

 بنفسهاالرغبة اليت تنمو  . أ

 عمدا أثَتت اليت الرغبة  . ب

 .معينة دكافع حتددىا أخرل احتياجات بسببالرغبة ال تقـو بنفسها لكن 

 بالتعلم الرغبة في المؤثرة العوامل .ْ

 على عوامل ثبلثة ذلا يكوف حبيث ، ادلطلوبة األنشطة من كعملية التعلم

 ُٔ:العادلي ادلستول

 (ظهر النفس الطلبة  من)العوامل الداخلية  . أ

 :قسمُت إىل العوامل ىذه تقسيم ؽلكن التعلم، يف الفسيولوجية العوامل . ب

 

                                                             
16 Sumadi Suryabrata, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012) 

H.233 
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 عاـ بشكل البدنية .ُ

 غَت اجلسم مع التعلم أنشطة على آخر تأثَت ادلنعش للجسم سيكوف

 :كعلا ، إثارة إىل حباجة أمراف ىناؾ الصدد، ىذا يف. ادلنعش

 كفائة التعذية 

 االنفلونزا مثل األمراض مجيع من صحية 

 الفسيولوجية الوظائف بعض حالة .ِ

 يف ةبللطل الرئيسية البوابة ىو ىنا الفسيولوجية الوظائف ببعض كادلقصود

 على ضلافظ أف الضركرم من إذف. كالعيناف اآلذاف كىي ادلواد، تلقي

ا الدرس فهم لنا يتسٌت حىت كآذاننا عيوننا صحة  .جيدن

 النفسية العوامل .ّ

 يكن مل إذا أنو أم للغاية مهم دكر الواقع يف النفسي العامل ىذا يف

 حيث. ادلعلم موضوع قبوؿ يف فسيفشل ، العامل ىذا ؽلتلك الطالب

ا مؤثرنا العامل ىذا يكوف  الدركس، تلقي يف كطريقتك التحصيل على جدن

 ُٕ:يلي كما ىي كبَتنا تأثَتنا عليو تؤثر اليت العوامل أف حُت يف

 ةلبالط ذكاء 

                                                             
17 Muhibbin Syah, Psikologi Belajar, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015) H. 148 
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 سلوؾ الطلبة 

 رغبة الطلة 

  الطلةحتفَت 

 (ةبالطل خارج) اخلارجية العوامل  . ت

 التعلم يف االجتماعية غَت العوامل .ُ

 كبَت بشكل تؤثر كلكنها حتصى كال تعد ال العوامل من اجملموعة ىذه

 احلرارة، درجة اذلواء، ادلثاؿ سبيل على التعلم يف الطلبة محاس على

 .الطقس

 التعلم يف االجتماعية العوامل .ِ

 أك ضجيجنا يصدر شخص كجود ىو ىنا االجتماعية بالعوامل ادلقصود

 عندما كإيابنا ذىابنا الذىاب خبلؿ من اإلزعاج أك الدراسة عند صاخبة

 .يدرس

 التعلم يف النفسية العوامل .ّ

 ُٖ:ىي النفس بعلم ادلتعلقة العوامل

 األكسع العامل يف حتقق أف كتريد غريبة طبيعة كجود 
                                                             

18 Sumadi Suryabrata, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012) H. 

236 



 

43 
 

 دائمنا قدمنا ادلضي يف كالرغبة البشر يف ادلوجودة اإلبداعية الطبيعة 

 كادلدرسُت اآلباء من تعاطف على احلصوؿ يف رغبة كجود 

 كاألصدقاء

 جديدة شركات مع السابقة اإلخفاقات تصحيح يف رغبة كجود 

 كادلنافسة التعاكنيات مع ،

 الدرس إتقاف عند باألماف شعور على احلصوؿ يف الرغبة 

 التعلم كنهاية العقوبة أك ادلكافأة ىو اآلخر 

 ادلوصوؼ، النحو على ةبللطل كاخلارجية الداخلية العوامل إىل جبانب

ا مؤثرنا التعلم هنج عامل يعد  ادلثاؿ سبيل على. الطالب تعلم صلاح يف جدن

ا تكوف أف  .كاالختبلط للدراسة األصدقاء اختيار يف جيدن

ا الواضح من ، السابق التوضيح من استنادا  ادلذكورة العوامل أف جدن

 علينا غلب حبيث كالتعلم التعليم أنشطة يف ةبالطل على كبَت بشكل تؤثر

 يكوف قد ألنو التعلم يف ةلبط كل عوامل إىل االنتباه ادلعلمُت ضلن

 السابقة العوامل أحد بسبب للتعلم كسوالن 
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 ٔ.َرسم البياف 

 مؤشر الرغبة بالتعلم

 نطاؽ مؤشر متغَت

رغبة 

 التعلم

 العربية اللغة بتعلم مهتم .ُ
 القياـ األحياف ما كثَتا .ُ

 يقاؿ أف دكف العربية بادلهاـ

 ادلعلم إىل االىتماـ ػلب .ِ

 التوضيح عند

 يشرح عندما تسأؿ ما كثَتا. ِ

 العربية    ادلواد ادلعلم

 كالسركر احلب مشاعر .ّ
 حوؿ كبَت فضوؿ م. لديهّ

 العربية الدركس

 اإلجتهاد .ْ

 . اتباع درس اإلضافةْ

 متكرر سؤاؿ. كثَتا ما ٓ

 أك الفصل يف للمدرسُت

 الفصل خارج
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 مهارة الكالـ في اللغة العربية  .ب 

 مفهـو من مهارة الكالـ في اللغة العربية .ُ

 الكبلـ مهارة ُٗ.اللغوية ادلهارات إتقاف ىو الرئيسي اذلدؼ اللغة تعلم يف

 نطق على بالقدرة يتعلق فيما بينما َِ.كاحملادثة كاحملادثة الكبلـ ىي أصلية بطريقة

 فإنو احلركؼ فيو تظهر الذممن سلارج  كليس كبدقة صحيح بشكل العربية اللغة

 ُِ.كمعمدين كمفيدنا لغوينا مؤلفُت لغويُت خرباء إمجاع يصبح

 باستخداـ ادلتعلقة القدرات إىل باللغة التحدث على القدرة تشَت إذنا

 التعبَت للمرء ؽلكن كاحدة بلغة التحدث على القدرة. باحلقيقي التواصل يف اللغة

 اللغة تدريس من الرئيسي الغرض ىم الذين لآلخرين كزلتوياتو أفكاره عن

 التحدث على القدرة تكوف اللغوية، الدراسات يف. التواصل أشكاؿ من كشكل

 مساعو ؽلكن شفهي بشكل للغة، الفعلي االستخداـ إىل كتشَت ملموسة بلغات

 لغة لديو إنساف كل ،من البياف السابق. استنادا قراءتو ؽلكن كتايب شكل يف أك

 .للتفاعل كوسيلة لآلخرين األفكار أك األفكار لنقل كوسيلة

                                                             
19 Ade Nandang, Pengantar Linguistik Arab, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018) 

H. 31 
20

 Ramlan A. Gani, Suka Berbahasa Indonesia, (Jakarta: Gaung Persada Press Group) H. 

1  
21 Zulhanan, Paradigma Baru Pembelajaran Bahasa Arab, (An-Nur Press: Bandar 

Lampung, 2004) H. 27 
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 اللغة أف ذكر تعبَت يف .متنوعة اللغة جتعل سلتلفة كثقافات مناطق وجودب

 الثقافة على للحفاظ اإلعبلـ كسائل أنسب ىي اللغة ألف ثقايف، منتدل ىي

 عن الثقافة فصل ؽلكن ال. آخر إىل جيل كمن آلخر كقت من الثقافة كتقدمي

 احلفاظ أك إحياء يريد من. الثقافة عن فصلها ؽلكن ال بالعكس كالعكس ، اللغة

 كبالتايل ثقافة، ذلا لغة كل. اللغةحتيؤ  أف ىي الرئيسية الوسائط فإف الثقافة، على

 ؽلكن اليت للغة بالنسبة أما. اجملتمع ذلك لثقافة مرآة ىي اجملتمع لغة فإف

 األجنبية اللغة أك األـ لغتهم شكل يف تكوف أف ؽلكن التفاعل يف استخدامها

 تستخدـ التواصل، كسهلة سلسة االتصاؿ عملية تكوف حىت دلعارضيهما كفقنا

 االعتبار بعُت األخذ مع التواصل يف كاسع نطاؽ على حالينا األجنبية اللغات

ا مفيد األجنبية اللغات إتقاف احلضارة، تطور  ، احلياة رلاؿ اللغات مجيع يف جدن

 اللغات تعلم إىل ضلتاجكما أشبو ذلك.  السياحة رلاؿ يف ادلثاؿ سبيل على

 البعض، بعضنا مع بسهولة التواصل من نتمكن حىت أنفسنا خَت فيو دلا األجنبية

 كالكورية كاليابانية الصينية مثل اللغات من متنوعة رلموعة أجنبية كلغات

 كما أشبو ذلك. كالعربية كاإلصلليزية

 كخاصة األجانب، ىؤالء مع بسهولة سنتفاعل لغتهم، كفهم تعلمب

 اللغة ألف العربية اللغة شكل يف األجنبية اللغات لفهم يضطركف الذين ادلسلمُت
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 يتم اإلسبلمية التعاليم كل ألف اإلسبلمي، بالدين كثيقنا ارتباطنا ترتبط العربية

 دراسة على قادرنا تكوف لكي. احلديث شرح مع كاستكمالو القرآف آؿ مجعها

 تعلم أجل كمن كاحلديث، القرآف تدرس أف غلب اإلسبلـ، تعاليم كاستكشاؼ

 . العربية باللغة التحدث إىل حاجة ىناؾ الشريف، كاحلديث الكرمي القرآف

 اليت الكبلسيكية الكتب من كثَت  ِِ.العلم لغة أيضا ىي العربية اللغة

 العلماء أعماؿ تزاؿ ال اآلف، حىت. العربية باللغة مكتوبة سابقوف علماء كتبها

 الكتب ىذه تناقش ال. "األصفر الكتاب" باسم كادلعركفة شائعة، الكبلسيكيُت

 كالعلـو الفلسفة تناقش بل الدينية، العلـو من كغَتىا األخبلقية كالعقيدة الفقو

 .العلـو يف للغاية مهمة مكانة ذلا العربية أف الواضح فمن لذلك. األخرل

 ََِ منذ إقليمية كحدة كلغة عليها كتوافق رمسينا العربية اللغة تتشكل

 تتألف تزاؿ ال العربية األمة كانت الوقت ذلك يف ِّ.اإلسبلـ ظهور قبل عاـ

كما أشبو ذلك.  حدزيلك  احلجازك  دتيمك  قريش قبيلة مثل كلغات، قبائل عدة من

 القبائل تفهمها ال كاليت نفسها القبيلة إال تفهمها ال اليت اخلاصة لغتها قبيلة لكل

                                                             
22 Abdurochman, Bahasa Arab dan Metode Pembelajarannya, (Lampung, Aura CV. 

Anugrah Utama Raharja, 2017) H. 12 
23 Wildan Taufiq,Metode Penelitian Bahasa Arab, (Bandung, PT. Refika Aditama, 2018) 

H.23 
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 سلتلف يف التواصل إىل حقنا ػلتاجوف أهنم من الرغم على خارجها، األخرل

 .كالدينية كالثقافية كالسياسية التجارية القطاعات يف سواء حبياهتم ادلتعلقة ادلسائل

 مدينة يف لغوية مؤدترات عقدت ، اإلسبلـ كصوؿ على السابق القرف يف

باصطبلح "اللغة  التاريخ باسم تعرؼ موحدة بلغة الوالدة خبلؿ من احلجاز

 معركفة كانت كاليت قياسية عربية كلغة ادلطاؼ هناية يف كضعت اليتادلشًتكة". 

 بعد الدكيل التواصل كلغة اآلف ستخدـت اللغة الفصحة. اليت مصطلح يف

 العربية، اللغة تطور تاريخ يف. كالركسية كالصينية كاألدلانية كالفرنسية اإلصلليزية

 :أخرل أمور بُت من فًتات، عدة إىل تنقسم

 عصر اجلاىلية  .أ 

 األدبية كاللغة القياسية فوشا كلغة العربية باللغة العصر اىذ بدأي

 بُت كالشراء البيع معامبلت سواء اذلامة األنشطة من العديد يف ادلستخدمة

 .الوقت ذلك يف مكة رلتمع شكل يف األنشطة ككذلك القبائل

 عصر بدأ اإلسبلـ  .ب 

 ادلفردات من عدد جلب طريق عن القرآف باطلفاض العصر ىذا دتيز

 عندما العربية اللغة جلعل كذلك العلـو من كغَتىاكالصرؼ  كالنحو اجلديدة

 .كماال أكثر تصبح
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 األمويُتعصر   .ج 

 كاجملتمع األصلي العريب اجملتمع بُت التواصل باتصاؿ العصر اىذ دتيز

 سلتلف حياة يف التعريب حدث لقد. اإلسبلـ توسع بسبب اخلارجي العريب

 كتكوين كالدين للثقافة كلغة العربية اللغة الكثَتكف يتعلم حبيث الناس،

 .اجلمعيات

 العباسيوفعصر   .د 

 كانت حيث الوقت، ىذا يف اإلسبلمية األمة ذركة بفًتة العصر ىذا دتيز

 لذلك احلقيقي كالشكل كالعربية، اإلسبلـ دين على كبَتنا اعتمادنا تعتمد احلكومة

 الدينية ادلعرفة العلمية التخصصات فركع على القرآف آؿ جراحة أنشطة ىو

 ألهنا زلفوظة العربية بدكم لغة تزاؿ ال بينما. ادلعارؼ من غَتىا إىل كالعلمية

 ألغراض مكتوبة لغة أصبحت. كاللغة العربية الفصحة الوزف عالية لغة تعترب

 تطورت حبيث الكتب، خبلؿ من تدرس اليت العربية كاللغة كالعلـو كالثقافة اإلدارة

 .العربية كتوسعت
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 عصر اخلامس  .ق 

 اللغة تقسيم مت حبيث عربية غَت سياسية حرب حبدكث العصر ىذا دتيز

 يف كالعربية الشرقية اإلسبلمية الدكلة يف الرمسية اللغة باعتبارىا الفارسية إىل العربية

 .العثمانية تركيا

 ر اجلديدعص  .ك 

 ؽلكن الذين ادلصريُت للمثقفُت التنموية باجلهود العصر ىذا دتيز

 .نابليوف غزك مع اجتمعوا الذين األكركبيُت ادلثقفُت قبل من دتامنا تشجيعهم

 عصر احلاضر  .ز 

. كالكليات ادلدارس يف التدريس لغة العربية اللغة جبعل العصر ىذا تميزي

 ، اآلف حىت عليو احلفاظ يف لبلستمرار القدمي الثقايف الًتاث إلحياء احلركة ظهور

 فصحة.  لغة من ادلستمدة األصلية كالتعبَتات ادلفردات استخداـ مثل

 منطقتُت، إىل تنقسم اليت السامية اللغات من رلموعة ىي العربية اللغة

 اليت الدكؿ تستخدمها لغوية رلموعة ىي. كاجلنوبية الشمالية ادلناطق من كل

 الشرؽ) العربية كاجلزيرة السورية كالسهوؿ كالفرات دجلة هنرم على تعيش

 كالكلدانية كالسريانية العربية( اآلرامية) كاآلرامية كالعربية اآلشورية مثل( األكسط

 لغتها بُت اللغات أسهل من كاحدة أهنا من الرغم على العربية اللغة. كبابيلونيا
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 من إيقاعاهتا ذلك يف مبا أصلية سامية لغات على حتتوم فهي األدبية، السامية

 ِْ. ادلشاهبة اللغات من كغَتىا العربية

األكؿ ىو اللغة العربية  قسمُت، إىل تنقسم العربية اللغة أف مبلحظة ؽلكن

 حتديد ؽلكن ال كاليت النقوشي العربية باسم إليها يشار ما عادةن  اليت الباعدة

 النصوص خبلؿ من إال اللغة ىذه معرفة كندت ال ألهنا .مؤكد بشكل كجودىا

 موجودة. كالثاين العربية الباقي، ىي اللغة اليت التارؼلية ادلخطوطات أك ادلوجودة

 .سلتلفة أماكن يف اليت تنتشر قحطافال اللغة ، ىياآلف حىت

 عائلة يف اللغة مع مقارنة اآلف حىت العربية اللغة كجود على احلفاظ يتم

 مر على الصلة ذات الكرمي القرآف كلغة اهلل اختارىا كلغة موقعها ألف كاحدة

 خبلؿ من ىذا يتضح .كالنضج النضج ذركة إىل كصلت اليت اللغة ىيك  العصور،

 ذلك يف اجلهل كقت يف موحدة كلغة نبيلة أدبية كلغة العربية اللغة استخداـ

 األكؿ القرف منذ العربية اجلزيرة شبو من العربية اللغة انتشار كبداية .الوقت

مل العربية اللغة ألف ادليبلدم، السابع القرف أك اذلجرم  يطَت حيثما دائمنا حتي

 الشرؽ يف فارس كببلد الشماؿ، يف زنتيـو يف ادلنطقة انتشار كمشلت. اإلسبلـ

                                                             
24 Buhori, Pdf Bahasa arab dan peradaban islam, telaah atas sejarah perkembangan 

bahasa arab dalam lintas sejarah peradaban  islam, H.61 
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 الداخلية ادلدارس بُت العربية اللغة توجد احلُت، ذلك كمنذ. إندكنيسيا إىل كأفريقيا

 .الدينية الفركؽ ذات كادلدارس

الفصحة  العربية علا بنوعُت، أيضنا العربية اللغة تعرؼ أف ؽلكن لذلك

 القواعد مثل ادلعيارية العربية القواعد تتبع اليت العربية اللغةالفصحة ىي  .كالعامية

ىي نحوية كالصرفية كالببلغة كاألسلوب كما أشبو ذلك. حيث أٌف اللغة العامية ال

 .نفسها العربية اللغة لقواعد اىتماما تويل ال اليت العربية اللغة ىي

 باسم غالبنا إليها يشار كاليت ادلهارة الكبلـ يف عبلقة ذلما كبلعلا لكن

( الكبلـ رةامه) حيث سلتلفة، تأكيدات ذلما منهما كل ، ذلك كمعالتعبَت. 

 يتحقق أف ؽلكن اللفظي جانب إىل التعبَت أف  حُت يف الشفوية، القدرة تؤكد

. ألف يف التعليم اللغة العربية فيو العبَت الشفهي )مهارة مكتوب شكل يف أيضنا

 أم ، أساسية تشاهبات لديهما ِٓالتعبَت التحريرم )مهارة الكتابة.الكبلـ( ك 

 .ما شخص عقل يف يدكر ما عن التعبَت يف نشيطاف أهنما

 ادلفردات كإتقاف االستماع، قدرة على استنادا أكالن  ،الكبلـ دتارين بدء يف

 ِٔ .ذىنو يف يدكر عما للتعبَت كالشجاعة

                                                             
25 http//www:Pengertian Maharah Kalam Dan Ta’bir ac.id/35501/9/BAB%20II. diakses 

pada tgl 10 april 2019 pkl 13:21 WIB 
26 Ramlan A. Gani, Suka Berbahasa Indonesia, (Jakarta: Gaung Persada Press Group)  H. 

12 
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 االستماع كمهارة مهارة الكبلـ تكوف كالرباغماتية، التواصلية لتدفق كفقا

 ىذا يف. الواردة للمعلومات قوم بسماع الشفوية التفاعبلت تتميز. للغاية قوية

 التجويد كترتيب ادلعٌت، ربط على قادر متحدث إىل حاجة ىناؾ التواصل،

 يقوؿ أف غلب كمن ، صحيح بشكل التفاعل يتحقق حبيث للمحادثة كاإليقاع

 بينما ادلرسل، مبثابة ادلتحدث يكوف االتصاؿ، سياؽ يف .كدلاذا كمىت كدلن ماذا

 خبلؿ من رسالة تشكيل يتم. الرسالة أك الرسالة مستلم ىو ادلستلم يكوف

 بعد التعليقات تظهر. االتصاؿ ىدؼ ىي كالرسالة ادلرسل، ينقلها اليت ادلعلومات

  .الرسالة مستلم فعل رد ىو كىذا الرسالة، تلقي

 احلايل الصوت نظاـ إنتاج إلعادة مهارة األساس يف ىي مهارة الكبلـ

 يف. اآلخرين كرغبات ادلشاعر كاحتياجات إرادة توصيل إىل يهدؼ كالذم للتعبَت

 ادلمكن من غلعل طبيعي مطلب ىو الشخص نطق اكتماؿ فإف احلالة، ىذه

. الكبلـ كأغنية كالصمت كالنربة كالضغط التعبَت أصوات من كاسعة رلموعة إنتاج

 كصاحل كصادؽ طبيعي بشكل التحدث يف الثقة على أيضنا ادلهارة ىذه تعتمد

 كالتوتر كالنقص اخلجل مثل النفسية ادلشكبلت على القضاء طريق عن كمسؤكؿ

 . كغَتىا اللساف ككزف
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 العربية باللغة المهارة الكالـ التعلم أىداؼ .ِ

 :التايل النحو على أشياء عدة بالعربية ادلهارة الكبلـ تتضمن التعلم أىداؼ

  سهولة الكبلـ 

 يتمكنوا حىت التحدث دلمارسة عظيمة فرصة طلبةلل تتاح أف غلب

 رلموعات يف سواء كسركر، كسلس طبيعي بشكل ادلهارات ىذه تطوير من

 إىل الطلبة ػلتاج .أكرب عددىم يكوف الذم العاـ اجلمهور قبل أك صغَتة

 .ادلمارسة خبلؿ من تنمو اليت الثقة تطوير

  الوضوح 

 صياغة من كل ككضوح، بدقة الطلبة يتكلم احلالة، ىذه يف

 حبيث. التنظيم جيدة ادلنطوقة األفكار تكوف أف غلب. كإمبلءىا اجلمل

 من متنوعة رلموعة األمر يتطلب مث التحدث، يف الوضوح حتقيق ؽلكن

 خبلؿ من التمرين يكوف أف ؽلكن. كالتنوع العناية دلواصلة التمارين

 ترتيب من ستتمكن ادلمارسة، ألف هبذه. كادلناقشة كالكبلـ ادلناقشة

 . كمنطقية منهجية بطريقة الشخص تفكَت
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  ادلسؤكلية 

 مسؤكالن  ادلتحدث يكوف أف على اجليد التحدث تدريبات تشدد

 احملادثة موضوع ىو ما يف جبدية كالتفكَت ، صحيح بشكل التحدث عن

 كالزخم احملادثة كضع يكوف ككيف للحديث كادلدعو احملادثة من كالغرض

 بطريقة التحدث من شخصنا التمارين ىذه دتنع سوؼ .الوقت ذلك يف

 .احلقيقة ػلجب الذم باللساف التمسك أك مسؤكلة غَت

  الناقد السمع جتعل 

 ادلناسبة االستماع مهارات تطوير أثناء اجليدة التحدث دتارين تعترب

 أف إىل ىنا الطلبة ػلتاج .ىذا التعلم لربنامج الرئيسية األىداؼ ىي كاحلرجة

 كالغرض احلديث عند كالنوايا قيلت اليت الكلمات تقييم على القدرة يتعلموا

 .احملادثة من

 التحدث عادات جتعل 

 حقيقية نوايا دكف العربية باللغة التحدث عادة تتحقق أف ؽلكن ال

 شخصُت تفاعل خبلؿ من العادة ىذه تتحقق أف ؽلكن. أنفسهم الطلبة من

 خلق يف. كبَت رلتمع يف بالضركرة كليس مسبقنا، عليهم االتفاؽ مت أكثر أك

 يبدأ أف كؽلكن االلتزاـ، ىو إليو ضلتاج ما العربية، باللغة الناطقة العادة ىذه
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 آخرين أشخاص مع اتفاؽ إىل االلتزاـ ىذا يتطور مث أنفسنا، من ىذا

 .مستمر بشكل العربية باللغة للتحدث

 العربية باللغة مهارة الكالـ نواحي .ّ

 قصور كأكجو أخطاء ادلعلموف غلد ما غالبان  ادلختلفة، الكبلـ دترينات يف

 .اللغوية غَت أك اللغوية النواحي يف سواء ،ةبللطل

: اخلرباء اقًتح كما ،الكبلـ أنشطة يف تقييمها مت اليت النواحي يلي فيما

. ناحية اللغة، ىم: أ( ادلخرج، ب( طلق اللساف، ت( ادلفردات، ث( القواعد، ُ

 ِٕج( الفهم

 ال. اجلماعية أك الفردية للتقييمات ىذا التقييم مقياس استخداـ ؽلكن

 قائمة تبسيط للمعلمُت ؽلكن. كاحدة دفعة التقييم عناصر مجيع ملء غلب

 .نشاط أم يف تقييمها سيتم اليت العناصر حتديد أك العناصر

 العربية باللغة التحدث على كالقدرة بالتعلم الرغبة بين العالقة  .ج 

 لتحقيق عالية بنية التعلم مواصلة يف ما شخص رغبة ىو بالتعلم الرغبة 

 العربية باللغة التواصل على الطلبة قدرة ىي العربية باللغة الكبلـ مهارة. ىدؼ

 الكتب فهم كؽلكن كصحيح، صحيح بشكل كشفوم، كتايب شكل يف كتطبيقها
                                                             

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

2009).h. 153 
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 قدرة مع بالتعلم الرغبة عبلقة فهم حوؿ السابق الشرح كمن .العربية اللغة تقرأ اليت

يف الصف احلادم عشر مبدرسة العالية احلكومية  العربية باللغة كبلـال على الطلبة

 ةبالطل كقدرة بالتعلم الرغبة بُت عبلقة ىناؾ أف القوؿ ؽلكناألكيل باندار المبونج 

 العربية، اللغة تعلم يف مصلحة طلبةلل كاف إذا ألنو. العربية باللغة الكبلـ على

 ةبالطل كاف كإذا جيد بشكل العربية باللغة التحدث على قادرين ةبالطل فسيكوف

 .العربية باللغة التحدث يف صعوبة الطلبة فسيجد العربية، اللغة بتعلم مهتمُت غَت
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 المراجع  .د 

 .العربية باللغة التحدث على الطلبة قدرة مع بالتعلم الرغبةب يتعلق سابق حبث 

 كقراءة العربية باللغة مهارة الكبلـ بُت العبلقة يوليانيت، ليليس أجراه الذم البحث .ُ

مبدرسة ادلتوسطة نور القدر الثالث غايو سكيت  الثامن الصف طلبة يف القرآف

 إغلابية عبلقة كجود الدراسة نتائج أظهرت ،البحث ىذا منالوسطي.  المبونج

 مستول أف حُت يف. القرآف كقراءة العربية باللغة التحدث على القدرة بُت مهمة

 تًتاكح بُت rxy= 0,586ىو   r القيمة تفسَت جدكؿ مع التشاكر بعد االرتباط

ىي العبلقة  Yك  Xكىو ما يعٍت كجود عبلقة إغلابية بُت ادلتغَتات  0,400-0,599

 باللغة مهارة الكبلـ فإف لذا اليت تصنف على أهنا معتدلة )قوية مبا يكفي(.

مبدرسة  الثامن الصف ةبلطل القرآف قراءة حتسُت على كبَت بشكل تؤثر العربية

 كانت إذا أنو يعٍت شلاونج الوسطي ادلتوسطة نور القدر الثالث غايو سكيت المب

 اجليدين، ةبالطل لدل العربية باللغة التحدث على القدرة لتحسُت عملية ىناؾ

 .القرآف قراءة تعلم على القدرة يف أيضنا جيدة ستكوف

 التحصيل مع كالدافع الرغبة بُت العبلقة سارم، ليستا نورما أجرتو الذم البحث .ِ

 ادلدرسة يف اإلسبلمية الًتبية مواد يف احملاسبة من العاشر الصف طلبةل العلمي
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 من أنو النتائج أظهرت ، الدراسة من. برينجسو أمباراكا ادلهنية احملمدية ادلتوسطة

 كاف َٓ.َ قدره مهم مستول عند n = 25 لػ ادلنتج حظة نقطة أسعار جدكؿ

rtable = 0.396 مهم مستول عند بينما َ.َُ rtable = 0.505 بالنسبة بينما rhit 

(rx1y = 0,777, rx2y = 0,798, rx1x2y = 0,858) احلساب من  rhit > rtab فإف كبالتايل 

 مهمة إغلابية عبلقة ىناؾ أف نستنتج أف ؽلكن كبالتايل. كمهمة مقبولة الفرضية

 الًتبية مواد يف احملاسبة من العاشر الفصل يف ةبالطل حتصيل مع كالدافع الرغبة بُت

 الدراسية السنة برينجسو أمباراكا ادلهنية احملمدية ادلتوسطة ادلدرسة يف يف اإلسبلمية

ََُِ/َُُِ. 

 

 الفرضية .ق 

 األدلة خبلؿ من يتم حىت البحث مشكلة دلشكلة إجابة ىي الفرضية

 ىناؾ .ِٖالسكاف معامل حوؿ إحصائي كبياف مجعها مت اليت البيانات على

 البحث، يف. البحث يف لئلحصاءات كفقنا الفرضيات فهم يف جوىرية اختبلفات

. البحث مشكلة لصياغة إجابة أك مؤقت ختمُت أهنا على الفرضية تفسَت يتم

                                                             
28 Sugiyono, Statistika Untuk Penelitian (Bandung: AlFABETA, 2014 ) H. 84 
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 من أكثر أك اثنُت عبلقة حوؿ بياف عن عبارة ادلشكلة صياغة تكوف أف ؽلكن

 .ادلستقل ادلتغَت أك ادلقارنة أك ادلتغَتات

 الغية فرضية كعلا الفرضيات، من نوعاف ىناؾ كالبحث اإلحصاءات يف

(Ho) كالبديل (Ha) . يف إحصائيات الفرضية اخلالية يتم تفسَتىا على أنو ال يوجد

فرؽ بُت ادلعلمات كاإلحصاءات، أك ال يوجد فرؽ بُت حجم السكاف كحجم 

العينة. كىكذا فإف الفرضية اليت مت اختبارىا ىي الفرضية الفارغة، ألف الباحثُت 

يف البيانات السكانية مع العينات. التايل، الفرضية  يف الواقع ال يتوقعوف اختبلفنا

البديلة ىي عكس الفرضية الفارغة، كاليت تقوؿ أف ىناؾ فرقنا بُت بيانات 

السكاف كبيانات العينة. باختصار، فإف الفرضية يف اإلحصائيات عبارة عن بياف 

تة إحصائي حوؿ ادلعلمات السكانية بينما الفرضية يف الدراسة ىي إجابة مؤق

 لصياغة ادلشكلة يف الدراسة.

 ختمُت" ىي الفرضية أف االستنتاج ؽلكن ،السابق الوارد الفهم من استنادا

 اختبار البحث على غلب حيث البحث يف ادلوجودة للمشكلة مؤقتة إجابة أك

 ؽلكن ،السابق كالنظرية ادلشكلة خلفية على استنادا". البحث رلاؿ يف احلقيقة

 : التايل النحو على الفرضية تقدمي للمؤلفُت

 فرضية البحث .ُ
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 يف ادلشكلة لصياغة مؤقتة إجابة ىي الدراسة يف الفرضية

 مت الدراسة، ىذه يف النظرية الدراسات على استنادا. الدراسة

 :التالية بالصيغة البحث فرضية اقًتاح

 الصفر فرضية (Ho) 

 مهارةك  العربية اللغة بتعلم الرغبة بُت ارتباط أم يوجد ال

 عشر احلادم الفصل ةبطل لدل العربية باللغة الكبلـ

 مبدرسة العالية احلكومية األكيل باندار المبونج

 العمل فرضية (Ha) 

مهارة ك  العربية اللغة بتعلم الرغبة بُت ارتباط أم إغلاد

 عشر احلادم الفصل ةبطل لدل العربية باللغة الكبلـ

 مبدرسة العالية احلكومية األكيل باندار المبونج

 اإلحصائية الفرضية .ِ

 العبلقة يوجد المبعٍت  Ho :   = 0 . أ

 ِٗالعبلقةإغلاد مبعٍت  Ha :    ≠ 0 . ب

  
                                                             

29 Sugiyono, Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung : Alfabeta, 2010), 

h.104. 
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 الباب الثالث

 البحث منهجية

 فهم المنهجية  .أ 

 موجود شيء حتليل أك عنها البحث يتم طريقة ىي البحث منهجية

 أساسنا ىي البحث منهجية ك. َّشك موضع يزاؿ ال شيء كل الختبار بالفعل

. احملددة كاالستخدامات األغراض ذات البيانات على للحصوؿ علمية طرؽ

 أىداؼ لتحقيق صاحلة بيانات على للحصوؿ كسيلة ىي البحث منهجية لذلك

 .معينة حبثية

 البحث كأنواع مداخل  .ب 

 تنفيذه يتم الذم البحث كىو ميداين، حبث عن عبارة البحث ىذا

 ىذا إف. حدث ما حوؿ كالواقعي بالتحديد الواقعية احلياة يف أك احلقل يف مباشرة

 تؤكد اليت األحباث أم كمينا، يعد النهج، خبلؿ من إليو النظر مت إذا البحث،

 ىذه يف. ُّاإلحصائية بالطرؽ معاجلتها تتم اليت العددية البيانات على إجراءاهتا

 مبهارة الكبلـ العربية اللغة بتعلم الرغبة بُت العبلقة معرفة الباحث يريد البحث

مبدرسة العالية األكيل باندار  عشر احلادم الفصل طلبة لدل العربية باللغة
                                                             

30 Sugiyono, Statistika untuk Penelitian, (Bandung: ALFABETA, 2014) H.1 
31 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, (Bandung: 

Alfabeta,2013) H.31 



 

63 
 

 العربية اللغة بتعلم الرغبة أم ،X ادلتغَت ىو الدراسة ىذه يف ادلتغَتالمبونج. 

بقسم  عشر احلادم الفصل طلبة لدل العربية باللغة مهارة الكبلـ أم ،Y كمتغَت

 اللغة مبدرسة العالية األكيل باندار المبونج.

 ك المصادر البحث السكاني  .ج 

 السكاين .ُ

 ذلا مواضيع أك كائنات من يتكوف تعميم رلاؿ عن عبارة السكاف

 االستنتاجات مث لدراستها الباحثوف ػلددىا معينة كخصائص صفات

 البشر من السكاف، عدد ؽلثل الكبَت، اإلندكنيسي القاموس يف. ِّادلستخلصة

 األشخاصك  اجملموعة أك الفضاء من معينة كحدة يف احلية الكائنات من كغَتىم

 إجراء شخص أراد إذا. ّّالعينات أخذ مصدر تشكل اليت كاألشياء كاألشياء

 ببحث عن شخص قاـ إذا. بالسكاف ادلؤسسة تسمىف ما، مؤسسة يف حبث

 ."السكاين حبث" البحث فسييسمى ، البحث رلاؿ يف ادلوجودة العناصر مجيع

 الدراسة، قيد الفاعل أك ادلوضع يف ادلوجودة الكمية أيضنا السكاف ؽلثل ال

 كاف إذاالفاعل.  أك عادلوض ؽلتلكها اليت اخلصائص مجيع أيضنا يشمل كلكن

                                                             
32 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitataif dan R&D, (Bandung : Alfabeta, 

2014), h. 215. 
33 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Op. Cit. h. 889. 
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 يتم. البحث عينة البحث فسيسمى ،السكاين من فقط جزء بفحص قـوسي

 : التايل اجلدكؿ يف السكاين تفاصيل شرح

 

 ٕ.َرسم الببياني 

 البحث مجتمع عدد تفاصيل

 القسم الفصل

 العدد

 الطالة الطالب
العد

 د

احلادم 

 عشر
 ْٖ َّ ُٖ اللغة

 ادلرجع : إدارة ادلدرسة العالية احلكومية األكيل باندار المبونج

 ادلصادر .ِ

. ّْكخصائصهم السكاف عدد من جزء" العينة لسوجيونو، كفقا

 الصف طلبة مجيعهم الدراسة ىذه سكاف مجيع كاف الفهم، ذلذا كفقنا

                                                             
34 Sugiyono, Op. Cit. h. 81. 
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عشر لقسم اللغة ادلدرسة العالية احلكومية األكيل باندار المبونج،  احلادم

  :يلي ما على تنص أريكونتو سوىارمسي نظرية إىل استنادا

 أف األفضل فمن ،ََُ من أقل ادلوضوعات عدد كاف إذا

 إذا كلكن .يرلتمع حبث عن عبارة البحث يكوف حىت مجيعنا تأخذىا

 ؽلكنهم ،السكاين يف ادلوضوعات من مئات عدة الباحث لدل كاف

 ّٓ.ادلوضوعات عدد إمجايل من٘  َّ-ِٓ من يقرب ما حتديد

 ََُ من أقل سكاهنا عدد يبلغ كاليت السابق النظرية إىل استنادنا

 ْٖ عددىم البالغ السكاف إمجايل من بالكامل أخذىا يتم شخص،

 .حبثية كعينات الستخدامهم شخصنا

 للبحوث التشغيلي التعريف  .د 

 قياس كيفية أك عمليات شكل يف الدراسة قيد ادلتغَتات ترمجة ىي

 تنشأ اليت ادلتغَتات لوصف ادلقصود .ّٔنتائج كلو للقياس قابل بشكل ادلتغَتات

 . تفصيبل أكثر مؤشرات إىل الدراسة من

 

 
                                                             

35 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta : Rineka 

Cipta, 2010), h. 95. 
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 تابع متغَت  .ُ

 كاحد رئيسي متغَت. العربية اللغة بتعلم الطلبة رغبة أك إرادة ىي

 ةبالطل رغبة قياس مؤشرات يلي فيما. األجل طويلة عبلقة على للحفاظ

 :العربية اللغة بتعلم

 الفرح .أ 

 االىتماـ .ب 

 اجلاذبية .ج 

 مشاركة الطلبة .د 

 ادلستقلة ادلتغَتات .ِ

 على الطلبة قدرة ىو ادلستقل ادلتغَت كاف الدراسة، ىذه يف

 التزاـ ىي العربية اللغة تعلم يف الطلبة رغبة إف. العربية باللغة التحدث

 اللغة باستخداـ التواصل من التمكن مع العربية اللغة دركس بإتقاف قوم

 :ىي العربية باللغة التحدث على القدرة قياس مؤشرات .العربية

 . ناحية اللغةُ

 سلارج احلركؼ 

 فصاحة الكبلـ 
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 ادلفردات 

 القواعد 

 الفهم 

 طريقة جمع المعطيات  . ق

 الباحث يستخدـ ،البحث ىذه يف اتادلعطي على للحصوؿ

. حتليل أم صلاح لتحديد اتادلعطي مجع تقنيات من العديد

 اتادلعطي على احلصوؿ على الباحث قدرة تكوف أف غلب لذلك

 على ىيمنة أكثر دراستها ستتم اليت بادلشاكل الصلة ذات

 .كحتليلها ىاقدر  من التمكن

 ادلشاكل دلناقشة استخدامها ؽلكن اليت ادلعطيات مجع طرؽ

 :شكل يف ىي الدراسة ىذه يف الواردة

 ادلبلحظة  .ُ

 اليت االجتماعية للظواىر ادلنهجية ادلبلحظة بواسطة تتم

 إجراء مت. ّٕالتسجيل يتم مث ، البحث موضوع على تظهر

 اكتشاؼ يف ادلعلم دكر دلبلحظة البحث ىذا يف مبلحظات
                                                             

37 Syofian Siregar, Metode Penelitian Kuantitatif Dilengkapi Dengan Perbandingan 

Perhitungan Manual Dan SPSS, (Jakarta: KENCANA, 2017) H.19 
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 من الطلبة يتمكن حىت العربية اللغة بتعلم رغبة الطلبة

 ىي ادلستخدمة ادلبلحظة أفٌ  حُت يف. العربية باللغة التحدث

 .كاضحة مبلحظة

 التوثيق  .ِ

 العناصر يعٍت شلا ، الوثيقة كلمات من تأيت الوثائق

 يف .ّٖمعلومات أك كدليل استخدامها ؽلكن اليت ادلكتوبة

 أك ادلكتوبة األشياء يف الباحث يبحث التوثيق، طريقة

 يتم التقنية ىذه يف. كدليل استخدامها ليتم ادلطبوعة

 باللغة التحدث ؽلكنهم الذين الطلبة عدد دلعرفة استخدامو

 .هبا التحدث يستطيعوف ال كالذين العربية

 بلةادلقا .ّ

 مقاببلت إلجراء ادلؤلف يستخدمها اليت ادلقابلة نوع

حيث ، in-dept-interview فئة يف ادلدرجة اذلياكل مع رمسية

 يف ّٗ.يف إجراء ادلقاببلت أكثر حرية من ادلقاببلت ادلنظمة

                                                             
38

 Op.cit H. 240 (Sugiyono 2013) 
39 Lexy J. moleong, Metodologi penelitian kualitatif, H.208 
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 اللغة كمعلمي طلبة مع مقاببلت الباحث أجرل البحث ىذا

 . عشر احلادم الفصل يف العربية

 االستبياف .ْ

 يتم اليت ادلكتوبة األسئلة من عدد ىي االستبياف طريقة

 .َْاجمليبُت من معلومات على للحصوؿ استخدامها

 Skala" شكل يف ىو الدراسة ىذه يف ادلستخدـ االستبياف

Likert "تقدؽلها مت اليت اإلجابات فقط اجمليبوف ؼلتار حيث .

 اىتمامات حوؿ معلومات على للحصوؿ االستبياف يستخدـ

 .التعلم

 اإلختبار .ٓ

 على للحصوؿ لؤلفراد تيعطى قياس أداة ىو االختبار

 طريقة ُْ.فعلينا أك لفظينا أك كتابينا ادلتوقعة اإلجابات

 أك الكتشاؼ استخدامو يتم إجراء أك أداة ىي االختبار

 ىذه يف. حتديدىا مت اليت كالقواعد طريق عن ما شيء قياس
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41 Siswanto, Penilaian Dan Pengukuran Sikap Dan Hasil Belajar Peserta Didik, (klaten 

selatan: bossscript, 2017) H.71 
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 مهارات دلعرفة شفهية اختبارات الباحثوف استخدـ الدراسة،

 .ةبالطل لدل العربية باللغة التحدث

 البحث أداة  . ك

. الدراسة يف البيانات مجع يف تستخدـ أداة ىي البحث أداة

 يستخدـ الذم Skala Likert ىي الدراسة ىذه يف ادلستخدمة األداة

 شكل يف استبياف استخداـ خبلؿ من بالتعلم الطلبة اىتماـ لقياس

 باللغة التحدث على القدرة نتائج أف حُت يف ، (√) مرجعية قائمة

 شفهية اختبارات من مأخوذة الكفاءة اختبارات خبلؿ من العربية

 شكل يف ادلستخدـ Skala Likert شكل استبياف. الباحثُت قبل من

 ذلا بديلة إجابة كل .بديلة إجابات أربعة مع( √) مرجعية قائمة

 :التالية النتيجة

 ْجلواب إجايب )موافق جدا( يعطي النتيجة  .ُ

 ُ)موافق جدا( يعطي النتيجة  جلواب سليب

 ّجلواب إجايب )موافق( يعطي النتيجة  .ِ

 ِجلواب سليب )موافق( يعطي النتيجة 

 ِالنتيجة جلواب إجايب )أقل موافقة( يعطي  .ّ
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 ّجلواب سليب )أقل موافقة( يعطي النتيجة 

 ُجلواب إجايب )ال يوافق( يعطي النتيجة  .ْ

 ْجلواب سليب )ال يوافق( يعطي النتيجة 

 كالقدرة العربية اللغة بتعلم االىتماـ اختبار يف ادلقاسة النواحي تشمل

 :العربية باللغة التحدث على

: العربية اللغة بتعلم الرغبة يف قياسها مت اليت النواحي تشمل .ُ

 .ةبالطل كمشاركة كاالىتماـ كاالنتباه السعادة مشاعر

فصاحة  سلارج احلركؼ ك :تشمل العربية يتكلم أف ؽلكن التكرار .ِ

 ادلفردات كالقواعد كالفهم الكبلـ ك

 كالموثوقية البحوث صحة . ز

 الصحة .ُ

 قياس كأداة استخدامها ؽلكن أنو تعٍت صاحلة أداة

 غلب ما لقياس القياس أداة استخداـ ؽلكن. صاحلة

 :ذلك يف مبا أنواع عدة إىل األداة صبلحية تنقسم
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 صبلحية بناء 

 تستخدـ أداة ىي اإلنشاء صبلحية لديها اليت األداة

 استخراج، صحة الختبار. زلدد ىو كما األعراض لقياس

 اخلرباء رأم استخداـ ؽلكن

 احملتول صبلحية 

 االختبار هبا يقيس اليت الدرجة ىي احملتول صبلحية

 ذلا يكوف أف غلب اليت األداة ّْ.قياسها ادلراد ادلادة نطاؽ

 ييستخدـ اختبار شكل يف أداة ىي احملتول صبلحية

 الربنامج تنفيذ فعالية كقياس التعلم حتصيل لقياس غالبنا

 .كأىدافو

 اخلارجية الصبلحية 

 اختبارىا يتم اليت األداة صبلحية ىي اخلارجية الصبلحية

 ادلعايَت بُت( التشابو أكجو على للعثور) مقارنة خبلؿ من

 ىذا يف حتدث اليت التجريبية كاحلقائق األداة يف ادلوجودة

 .اجملاؿ
                                                             

43 Siswanto, Penilaian dan Pengukuran Sikap dan Hasil Belajar Peserta Didik, (Klaten: 

BossScript, 2017) H. 20 
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 الدراسة ىذه من األداة صبلحية تستخدـ ادلستخدـ، البحث لنوع كفقنا

 استشر األداة ترتيب بعد.  اخلرباء آراء باستخداـ اإلنشاء صبلحية

 دلعرفة تلقائينا كتقييمها لفحصها اخلرباء من النظر طلب مث ادلشرؼ، الباحث

 اخلرباء كاف .قياسو ؽلكن ال كما قياسو يريدكف مبا دتثيلها ؽلكن اليت العناصر

 من الدراسة ىذه يف جتميعها مت اليت األدكات حوؿ آرائهم عن سؤاذلم مت الذين

مبدرسة العالية احلكومية األكيل باندار  العربية اللغة مواد كمعلمي ادلشرفُت

 أـ للتطبيق قابلة األداة كانت إذا فيما القرارات اختاذ تسهيل هبدؼالمبونج. 

 ظلوذج أف ييظهر البحث، بياف نتائج من الدراسة ىذه يف الستخدامها ال

 من ادلستخدمة األداة كتألفت. البحث يف استخدامو ؽلكن ادلستخدـ التعلم

 الطلبة تعلم اىتمامات كأكراؽ كالتعلم، التدريس عمليات من ادلبلحظة أكراؽ

 .للبحث استخدامها كؽلكن صاحلة أعلن كاالستبيانات،

    
 ∑      ∑     ∑   

√  ∑   
   ∑    

    ∑     ∑   
 

 

 البيانات: 

 X كاألعراض Y معامل االرتباط بُت األعراض=     

 عدد موضوعات العينة=   
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 y كأعراض x نتائج تكاثر األعراض عدد=    ∑

 X عشرات عدد=   ∑

  Y عدد عشرات=   ∑

 صك عنصر كل بُت العبلقة كانت إذا بأنو سوجيونو غلادؿ

 .سارم العنصر أف استنتاج فيمكن  0,30 ≤ك موجبة

 ادلوثوقية اختبار .ِ

 نتائج كانت إذا ادلوثوقية ىي القياس أداة أف القوؿ ؽلكن

 يف تقاس أهنا من الرغم على ختتلف ال ادلتخذة القياسات

 ثابتة درجة ىي ادلوثوقية. اجملموعة نفس يف سلتلفة أكقات

 ْْ.قياسو يريد ما قياس يف االختبار هبا ػلظى أف ؽلكن

 على . للبحثالدقة مقابل األدكات يقيس ادلوثوقية اختبار

 ألفا صيغة استبياف يف ادلوجودة العناصر من ادلوثوقية

 .استخدمت

  
  

∑  
  

 ∑   
 

 
 

 

                                                             
44 Syofian Siregar, Metode Penelitian Kuantitatif Dilengkapi Dengan Perbandingan 

Perhitungan Manual Dan SPSS, (Jakarta: KENCANA, 2017) H.55 
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 البيانات:

 الفرؽ=      

 عدد اجمليبُت=    

∑  
 تربيع النتيجة اإلمجالية عدد=   

 ∑    
 

 النتيجة اإلمجالية مربعة عدد=  

 :كىي ألفا، دلعادلة كفقنا النتائج ضبط سيتم

    |
 

   
| | 

∑   
 

  
 

| 

 البيانات:

 اختبار موثوقية معامل=       

∑  
 ادلتغَتات لكل عنصرعدد =   

  
 البديل الكلي=     

 عدد ثابت=     

 عدد العناصر=     

 :االختبار أداء مع

 توجد ال لذلك rhit = 0 عبلقة فهناؾ rhit ≠ 0 كاف إذا  .ُ

 عبلقة
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 <rhit كانت إذا إغلابية، عبلقة توجد فبل rhit < 0 كاف إذا .ِ

 إغلابية عبلقة فهناؾ ،0

 > rhit كاف إذا معتربة، عبلقة توجد فبل rhit > rtab كاف إذا .ّ

rtab، مهمة عبلقة فهناؾ 

 الكاتب يسًتشد العبلقة، حجم تفسَت كتيسَت لتفسَت

 :التايل النحو على سوغيونو

 ٖ.َرسم الببياني 

 

مث

 

يف

 

ن

ظ

 تتم اليت y ك x ادلتغَتات بُت عبلقة ىناؾ كانت إذا ما ر

 :إذا مقارنتها،

 العبلقة مستول الفاصل معامل

 جدا منخفضة 0,00-0,199

 منخفضة 0,20-0,399

 معتدؿ 0,40-0,599

 قوم 0,60-0,799

 قوم جدا 0,80-1,000
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H0 = p=0  ما فيو عبلقة 

Ha = p≠ 0 فيو عبلقة 

 معطيةال تحليل طريقة . ح

 :يلي كما ىي البيانات حتليل أساليب

 على ركز الرئيسية، األشياء خلص مث ادلعطيات كتعلم شاىد .ُ

 فإف كبالتايل. كالسمات األظلاط عن احبث مث ادلهمة، األشياء

 من كجتعل أكضح صورة ستنتج مجعها يتم اليت ادلعطيات

 لـز إذا كحتقيقها ادلعطيات من مزيد مجعالباحث  على السهل

 .األمر

 الوصف ظلاذج باستخداـ البيانات عرض إجراء ؽلكن .ِ

 لتقدمي استخدامنا األكثر. ذلكأشبو  كما كادلخططات

 .كاإلحصائية العددية النصوص ىو البيانات

 كالتحقق النتائج استخبلص فهي الثالثة للخطوة بالنسبة أما .ّ

 product moment االرتباط صيغة باستخداـ
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 ∑     ∑     ∑  

√  ∑  
  ∑   

    ∑   (∑  
 
}
 

 

     
 ∑     ∑     ∑  

√  ∑  
  ∑   

    ∑    ∑  
 
 
 

 

      
 ∑      ∑    ∑   

√  ∑  
  ∑   

    ∑  
   ∑   

 
 
 

 

       √
  

      
                  

    
    

 

 البيانات:

 X كاألعراض Y معامل االرتباط بُت األعراض=      

 عدد موضوعات العينة=    

 y كأعراض x عدد نتائج تكاثر األعراض=    ∑

 X عدد عشرات=    ∑

 Y عدد عشرات=    ∑
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 الباب الرابع

 البياف

 موضوع المدرسة .أ 

 المبونج رانداب األكيل اإلسبلمية احلكومية اليةعال درة: ادل إسم ادلدرسة

 :  الكاملة العبلمة

 سورادتُت اندركاحلاج  ادلقدـ:   شارع

 جايا ىاراباف:  احلضرية القرية

 : سوكارامى  ادلنطقة

 المبونج رانداب :  ادلدينة

 المبونج:   الدائرة

 َْْٖٕٔ -( َُِٕ):   اذلاتف 

 ُُّّٓ:  الربيدم الرمز

NSM   :ُّ.ُ.ُٖ.ُٕ.َٗ.ََُ 

NPSN   :َُ َٖ ّٕ ّٓ 

 http://www.mandela.sch.id:   ادلوقع
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 admin.mandela@gmail.com:  اإللكًتكين الربيد

تانزكنج   ُ اإلسبلمية احلكومية اليةعال ةسدر ادل باسم شهادة:  األرض حالة

 ٔ.ِ) مكعب مًت َََِٔ قدرىا مساحة تغطي كارنج

 قدرىا مساحة تغطي المبونج حاكم منحة من مستمدة( ىكتار

 تغطي المبونج بندر عمدة من كمنحة مكعب مًت ََََِ

 مًت َََُُ بناء كمساحة ، مكعب مًت َََٔ قدرىا مساحة

 مكعب

 كاللجنة الدين كزارة مشركع) من القادمة الدين كزارة إىل ينتمي:  البناء حالة

 (احملافظ كمساعدة

 المبونج باندار ُ الحكومية اإلسالمية العالية المدرةتاريخ  .ُ

 ُ يف تانزكنج كارنج األكيل اإلسبلمية احلكومية اليةعال درسةادل تأسست

تانزكنج   ةسدر ادل من كظيفي نقل عن عبارة ىي ادلدرسة ىذه. ُٕٗٗ يوليو

اجلامعة  حـر مع متحدة كانت اليت ادلدارس. اإلعدادية للدراسات كارنج

 اسم. المبونج مقاطعة يف رجل أكؿ أيضنا كانت كالياكم يف اإلسبلمية احلكومية

 كونك ذكر كاف. احلكومية اإلسبلمية كارانج تاصلونج مدرسة ىو ادلدرسة ىذه
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 عاصمة اسم يف للتغيَت تعديل ىو اجملتمع قبل من المبونج بندر كاحدنا رجبلن 

 .المبونج مقاطعة

 تزاؿ ال كانت اليت كالظركؼ ادلدينة يف التنمية عملية مع جنب إىل جنبا

 ذلك يف المبونج حاكمىدم بركتو  ياسر كالسيد الوقت، ذلك يف لتطوير صعبة

 اجاحل ورتالدك األستاذ الدين لوزارة اإلقليمي ادلكتب. كا خبلؿ من الوقت

 ليتم سوكاراـ يف األراضي من ىكتار ِ مبساحة تربعت حلمي، مصدر

. المبونج رانداب األكيل اإلسبلمية احلكومية اليةعال مدرةلػ بناء كموقع استخدامها

 ىكتار، ٔ.َ قدرىا مساحة الوقت ذلك يف المبونج بندر عمدة قدـ كما

 بدأ(. ِ ـ َََِٔ) ىكتار ٔ.ِ للمدرسة الكلية ادلساحة أصبحت حبيث

 مت لغات ّ سول ينب كمل ،ُّٖٗ عاـ يف اجلديد ادلوقع ىذا يف األكؿ البناء

 احلُت ذلك منذ. كالياكم حـر من الثالثة السنة يف النقل طلبةل ختصيصها

 .ىذا يومنا حىت تدرغليا التنمية استمرت

 علماء لوجود اجملتمع احتياجات كتلبية العصر حتديات على لئلجابة

 كزير ماجستَت سذايل مناكر. ح الربكفيسور السيد فكرة َُٗٗ عاـ يف ، فكريُت

 رانداباألكيل  اإلسبلمية احلكومية اليةعال درةادل تعيُت مت ، الوقت ذلك يف الدين

 علـو لتحسُت برنامج لتنظيم اندكنيسيا يف عليا مدارس ِٕ من كاحدة المبونج
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. "عالية مدرسة" اخلاص الربنامج باسم بعد فيما الربنامج ىذا إىل يشار. الدين

 يف األخرل للربامج مكافئ برنامج ىو "عالية مدرسة" اخلاص الربنامج كجود

٘ َٕ ادلستخدـ ادلنهج. المبونج رانداباألكيل  اإلسبلمية احلكومية اليةعال درةادل

 .كاإلصلليزية العربية باللغتُت التدريس كلغة عامة علـو٘ َّ ك ديٍت

 تنظيمهم يتم الذكور من طالبنا َْ من الطلبة من عدد كجود مع

ا برنارلنا "عالية مدرسة" اخلاص الربنامج يعد الدين، كزارة قبل من كدعمهم . رائدن

 العربية باستخداـ التواصل على ةبالطل قدرة يف أساسي بشكل ادليزة ىذه تتمثل

 اخًتاؽ على "عالية مدرسة" اخلاص الربنامج ةبطل قدرة ككذلك كاإلصلليزية،

 بفضل .كماليزيا كالسعودية مصر كىي اخلارج، يف ادلختلفة ادلفضلة اجلامعات

 "عالية مدرسة" اخلاص الربنامج برنامج تلقى ، متزايد بشكل الواضح التفوؽ

 اإلدارة يف المبونج مكتب رئيس خبلؿ من ،فويونو فركيوتو احلاكم من الدعم

 البنية مرافق شكل يف ادلساعدة تقدمي كىو اىرط الدين سمش الدكتور الدينية،

 .التشغيل كصناديق ادلعلمُت، فوضى للطرؽ، التحتية

 إىل PGAN كظائف نقل بشأف ُِٗٗ لعاـ احلكومة سياسة مع دتشيا

MAN، اإلسبلمية  اليةعال درسةادل إىل اإلسبلمية احلكومية اليةعال درسةادل حتوؿ

 يف الدينية ادلدارس جودة لتطوير التوجو يكن مل ذاتو حد كيف ،األكيل احلكومية
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. أيضنا االجتماعية كالعلـو العلـو برامج يف كلكن فحسب، الدينية العلـو برنامج

 يصبح كبالتايل الثانوية، ادلدرسة يف نفسها ادلدرسة موضع السياسة ىذه تضع

 مع العامة الثانوية ادلدارس مع ادلنافسة على لئلجابة .نسبينا ثقيبلن  ادلدرسة حتدم

 اليةعال درسةادل شٌكلت ُٔٗٗ عاـ يف ، اإلسبلمية خصائصها على احلفاظ

 أكلياء ًقبل من دتويلو مت الدراسي للفصل مكثفنا برنارلنا األكيل اإلسبلمية احلكومية

 صلاحنا الربنامج ىذا حقق. MIPA تفوؽ ضلو الربنامج توجيو مت حيث الطلبة أمور

 الدراسة رلاؿ يف ادلسابقات سلتلف يف خاصةن  ، ادلدارس إصلازات رفع يف كبَتنا

 كاصلوا الذين اخلرغلُت من بو بأس ال عدد ىناؾ ذلك إىل باإلضافة. العاـ

 .إندكنيسيا يف ادلفضلة اجلامعة احلكومية شبكات سلتلف يف بنجاح تعليمهم

 ؽللكوهنا اليت البشرية ادلوارد من كبدعم ، ادلتنوعة النجاحات ىذه بفضل

 تانزكنج كارنج األكيل اإلسبلمية احلكومية اليةعال درسةادل فاز ،ُٖٗٗ عاـ يف ،

 من ادلموؿ الرائد الرجل أم ،اإلسبلمية احلكومية اليةعال درسةادل ظلوذج كونو بثقة

 مبوجب عليا مدرسة مشركع تطوير مشركع خبلؿ من اآلسيوم التنمية بنك

 / IV / PP .006 / KEP :رقم بالدين اإلسبلمية الًتبية لوزارة العاـ ادلدير من مرسـو

17A / 98 درسةادل ظلوذج جتهيز مت الربنامج، لدعم. ُٖٗٗ فرباير ِٖ بتاريخ 
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 التعلم موارد مركز ذلك يف مبا ادلرافق، من بالعديد اإلسبلمية احلكومية اليةعال

 .ادلدارس تطوير كمركز ادلشًتؾ

 للجيل ادلتزايدة كالتحديات السريعة ادلتزايدة العادلية للتطورات متابعة

 اجلودة، عالية مدرسية مدارس على احلصوؿ يف اجملتمع كرغبة اإلسبلـ من القادـ

 من الدكيل، ادلستول على كحىت كالوطٍت اإلقليمي ادلستول على هبا معًتؼ

 قادران  المبونج رانداباألكيل  اإلسبلمية احلكومية اليةعال درةادل يكوف أف ادلتوقع

 ادلنافسة يف ادلختلفة التحديات على التغلب على قادرة استجابة حتقيق على

 عرض خبلؿ من ذلك حتقيق على قادرة تيعترب اليت اجلهود أحد يتمثل. العادلية

 .شلتازة كطنية مدارس ضلو تطويرىا سيتم اليت كالرسالة الرؤية يف تغيَت على نفسها

 البلزمة كالتغيَتات التحسينات إجراء يلـز أفضل، مدرسة إىل للوصوؿ

 خاصة الدعم إىل حاجة ىناؾ ألف كالرسالة الرؤية إىل ادلدارس مجيع حتتاج حىت

 مبدارس يهتموف الذين كاألشخاص اإلقليمية كاحلكومة الدين كزارة حكومة يف

 يف التميز حتقيق ضلو االجتاه كزيادة BNSP أنشأهتا اليت ٖ حتقيق يف اإلسراع

 .كالعامة الديٍت اجملالُت

 

 كالرسالة الرؤية .ِ
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 الرؤية 

 البصَتة ىو الذم اإلسبلـ أساس على كالثقافة للتعليم كمركز ادلدرسة"

 "العليا العادلية

 الرؤية مؤشراتأ. 

 أك ادلساكاة قدـ على ىم الذين اخلرغلُت مع التنافس على القدرة. ُ

 العايل التعليم يف االستمرار

 ادلشكبلت حل يف كادلهارات كإبداع بنشاط التفكَت على القدرة. ِ

 كاىتماماتو دلواىبو كفقنا أكادؽلية غَت كمهارات مهارات امتبلؾ. ّ

 كبالتايل صحيح بشكل اإلسبلـ تعاليم كشلارسة راسخ إؽلاف. ْ

 كاجملتمع لؤلصدقاء قدكة يكوف أف ؽلكن. ٓ

 الرسالة 

 األمثل النحو على الطلبة يتطور حبيث بفعالية، التعليم تنظيم . أ

 يف كنشاط كإبداع بنشاط التفكَت على القدرة لتطوير التعلم تنظيم. ب

 ادلشكبلت حل

 كمواىبهم الىتماماهتم كفقنا الطلبة يتطور حبيث الذايت التطوير تنظيم. ج
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 دينهم شلارسة من الطلبة يتمكن حىت متنامية دينية كسلوكيات بيئة. د

 .حقيقية بطريقة فيو كالعيش

 قدكة يكونوا أف طلبةلل ؽلكن حىت حقيقية كشلارسات سلوكيات طور. ق

 .كاجملتمع لؤلصدقاء

 حتقيق إىل تؤدم اليت الربامج تنفيذ الضركرم من كالرسالة، الرؤية لتحقيق  

. ادلدرسة مكونات مجيع قبل من تنفيذه على كقادر كقبولو قياسو يتم مستداـ

 كركح يستخدـ الذم الشعار فإف ادلتوقعة، األىداؼ لتحقيق الدافع لتوفَت لذلك

 :ىو

Motto 

” MAN 1 Bandar Lampung sebagai Kampus CERIA” 

(Cerdas, Edukatif, Ramah, Indah dan Agamis) 

 

 

C E R I A 

Cerdas : artinya dari sisi input harus selektif, memiliki standar yang 

ditentukan sehingga input yang masuk memiliki tolok ukur 

kecerdasan yang terukur, dari sisi proses yaitu pendidikan yang 
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diselenggarakan mampu mengembangkan kecerdasan anak, dan 

outputnya menghasilkan siswa yang mampu berkompetitif. 

Edukatif: Semua bentuk kegiatan yang ada di lingkungan kampus 

menunjukkan nilai-nilai edukatif baik perilaku, lingkungan  dan 

semua kegiatan yang ada. 

Ramah  : Semua warga madrasah mampu menjadi tuan rumah yang baik, 

saling asah. asih dan asuh  

Indah   : Lingkungan kampus memberikan kenyamanan bagi semua warga 

kampus sehingga ia tidak merasa jenuh walau seharian berada di 

madrasah 

Agamis  :  Nuansa madrasah memberikan kesejukan bagi warga madrasah 

maupun pada setiap yang  datang ke madrasah. 

 

 

 

 

 الهدؼ 

 المبونج رانداب األكيل اإلسبلمية احلكومية اليةعال درةدل التعليمية األىداؼ

 :كىي الوطنية، التعليم أىداؼ من جزء ىي الثانوم للتعليم كوحدة
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 الرئيسية الفاعلة اجلهات باعتبارىا ادلدرسة مكونات كمجيع ادلعلمُت دتكُت 

 ادلستمر العايل التعليم يف ادلنافسة على قادرين الطلبة جلعل

 يف نشطنا يكوف كأف كإبداع بنشاط التفكَت على الطلبة قدرة بتطوير قم 

 ادلشكبلت حل

 كمواىبهم الىتماماهتم كفقنا يتطوركف حبيث ةبالطل لتنمية ةرسادلد جعل 

 من يتمكنوا حىت طلبةلل الديٍت السلوؾ كدتكُت ثقافية بيئة ادلدرسة جعل 

 تطبيق على قادرين كيكونوف حقيقية بطريقة كحياهتم دينهم شلارسة

 كاجملتمع األسرية البيئة يف اإلسبلمية ادلبادئ

 حقيقية كشلارسات سلوكيات تطوير على قادرين ليكونوا الطلبة إعداد 

 كاجملتمع لؤلصدقاء قدكة يكونوا أف طلبةلل ؽلكن حبيث

 

 المعطيات للمعلم .ّ

 المبونج رانداب األكيل اإلسبلمية احلكومية اليةعال درةيف ادل ادلعلموف كاف

 ٔ ىو العمل طاقم. دائم غَت مدرسنا ُٗ ك مدنينا موظفنا ِٕ ك مدرسنا ُٗ

 على حاصلُت مدرسنا ْٔ إىل يصل ما. اخلرغلُت من أشخاص ْ أشخاص،
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 مبا التدريس، ىيئة أعضاء من ّْ. للماجستَت مدرسنا ِْ ك البكالوريوس تعليم

 أمناء من ِ ك ادلختربات، موظفي من ّ ك اإلداريُت، ادلوظفُت من ُِ ذلك يف

 كفٍت كاحد، صحي كعامل الكمبيوتر، ىندسة موظفي من ّ ك ادلكتبات،

 من. األمن أفراد ٓ التنظيف، موظفي من ٔ ك تعاكين، خدمة كطاقم مكتب،

، على حاصلوف َُ ك البكالوريوس، درجة على حاصلُت ٗ العلماء ىؤالء  دبلـو

 .ثانوم تعليم على حاصلوف ُّ ك

 المعطيات لعدد الطلبة .ْ

 األكؿ اإلسبلمية احلكومية اليةعال درةادل لدل كاف ، َُِٗ-َُِٖ يف

 كاليت دراسة، رلموعة ُِ إىل يصل العاشر الصف أم ،الطلبة من رلموعة ّٓ

 كاحد يمنطق فصل) عليا فصوؿ ّ من تتكوف MIA ختصص فصوؿ ٔ: مشلت

 العلـو ختصص يف فصوؿ ْ، منتظمة MIA فصوؿ ّ ك (ُتمنطق غَت كفصبلف

 IIS فصوؿ ّ ك IIS من مًتابط غَت كاحد دراسي فصل من تتألف االجتماعية

 يف التخصص يف كاحد كفصل اللغة علـو يف التخصص يف كاحد فصل منتظمة،

 ُُ من عشر احلادم الفصل يتكوف (.ةمنطق كاحد فصل) الدينية العلـو

 فصوؿ ّ، (ةمنطق كاحد فصل) MIA فصوؿ ٓ: تشمل كاليت دراسة، رلموعة

 كفئتُت اللغة علـو يف للتخصص كاحدة كفئة االجتماعية، العلـو يف للتخصص
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 ُِ من عشر الثاين الفصل يتكوف (.ةمنطق) الدينية العلـو يف للتخصص

 ،(ةمنطق كاحد فصل) MIA يف ختصص فصوؿ ٓ: تشمل كاليت دراسة، رلموعة

 اللغة يف كاحد ختصص كفصل االجتماعية، العلـو يف متخصصة فصوؿ ْ

 الطلبة عدد مع (.ةمنطق كاحد فصل) الدينية العلـو يف متخصصُت كفصلُت

 َُ الفصل: التفاصيل مع َّّ،ُ ىو األكيل اإلسبلمية احلكومية اليةعال درةادل

 الثاين الفصل ،ّّْ إىل يصل عشر احلادم الفصل شخص، َِْ إىل يصل

 .شخص ْٕٕ إىل يصل عشر

 التحتية كالبنية لمرافقالمعطية ل .ٓ

 اإلسبلمية احلكومية اليةعال درةادل الربنامج تنفيذ برنامج لدعم زلاكلة يف

 نطاؽ على التحتية كالبنية ادلرافق رلاؿ ختطيط يعتمد ،المبونج رانداب األكيل

 مهاجع بناء على التعلم مرافق تطوير برنامج يشتمل. األكلوية ذات االحتياجات

 كقاعات ادلدرسية كادلستودعات األحياء كسلتربات الطوابق متعددة ادلعلمُت كغرؼ

 .الكيمياء كسلترب الكمبيوتر سلترب كجتديد الطوابق متعددة الدراسة

 مبا ، الداعمة ادلرافق من غَتىا عن فصلها ؽلكن ال التعليم نوعية لتحسُت

 اليةعال درةادل يف الطلبة جلميع ادلدارس برنامج برامج. ادلهجع قطاع ذلك يف

 كحدات ثبلثة ىو ادلطلوب ادلهجع. المبونج رانداب األكيل اإلسبلمية احلكومية
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 يف أخرل مرافق إقامة غلب كبادلثل .طوابق ثبلثة على مبنية كحدة ككل نـو عنابر

 كىي العنقودية، التعلم مساحات تطوير. الدراسة غرفة جتديد أك اجلديدة ادلباين

 أف غلب (.كاللغة االجتماعية العلـوك  الطبيعية العلـوك  الدينية العلـو) الًتكيز رلاؿ

 طالبنا ِٖٖ الستيعاب األقل على دراسية غرؼ تسع على تركيز رلاؿ كل ػلتوم

 كغرفة ادلعلم كغرفة الدراسة منسق كمساحة ،(طالبنا ِّ من فصل كل يتكوف)

 كالشبكة الدركس كغرفة للقراءة كقاعة كمكتبة ادلعلمُت رللس اجتماعات

 .كادلختربات ادلتعددة الوسائط أك اإلنًتنت

 األحياء كسلترب ادلعلم غرفة ىي الفور على بناؤىا غلب اليت األكلوية

 عقد يلـز ، كادلكاتب الدراسة قاعات شراء إىل باإلضافة. الدراسة كغرفة كادلبيت

 مرافق توفَت غلب. األربعة الًتكيز رلاالت يف ادلكتبة ككتب ادلدرسية الكتب

 شبكات مثل أخرل تعليمية مرافق إىل باإلضافة ،(كداخلية خارجية) كفنية رياضية

 احتياجات لتلبية الوسائط متعددة مكتبة كمساحات كادلعلمُت، لةبللطل اإلنًتنت

 .طالبنا ُُّّ

 نتيجة البحث .ب 

 الصالحية اختبار .ُ
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يتم حساب صحة أداة االستبياف باستخداـ صيغة حلظة ادلنتج. مت احلصوؿ على 

البيانات اليت مت حتليلها من نتائج أداة االستبياف اليت هتتم بتعلم اللغة العربية كاليت كانت 

 ٕسؤاال مع القدرة على التحدث باللغة العربية كاليت تتكوف من  ِٕمكونة من 

على البيانات ، يتم احتساب اختبار الصبلحية تلقائينا اختبارات حتدث. بعد احلصوؿ 

ىو عدد  N، حيث  df = N-2" ىي r. طريقة حساب "SPSSباستخداـ تطبيق 

 ُِٗ.َ% كىو يساكم ٓمبستول داللة  ْٔ، القيمة ىي  ِ-ْٖادلستجيبُت إذا كاف 

 

 

 

 

 ٗ.َرسم الببياني 

 العالية بمدرسة اللغةالفصل الحادم عشر لقسم  لدل االستبياف صالحية رااختب

 المبونج باندار األكلي اإلسالمية الحكومية

No. R hitung R tabel Keterangan 

1. 0,663 0,291 Valid 

2. 0,433 0,291 Valid 

3. 0,626 0,291 Valid 

4. 0,508 0,291 Valid 

5. 0,199 0,291 Invalid 
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6. 0,511 0,291 Valid 

7. 0,447 0,291 Valid 

8. 0,384 0,291 Valid 

9. 0,461 0,291 Valid 

10. 0,454 0,291 Valid 

11. 0,275 0,291 Valid 

12. 0,161 0,291 Invalid  

13. 0,307 0,291 Valid  

14. 0,356 0,291 Valid 

15. 0,384 0,291 Valid 

16. 0,629 0,291 Valid 

17. 0,544 0,291 Valid 

18. 0,634 0,291 Valid 

19. 0,364 0,291 Valid 

20. 0,426 0,291 Valid 

21. 0,335 0,291 Valid 

22. 0,407 0,291 Valid 

23. 0,519 0,291 Valid 

24. 0,330 0,291 Valid 

25. 0,407 0,291 Valid 

26. 0,491 0,291 Valid 

27. 0,379 0,291 Valid 

 

 

 اىتمامات استبياف صحة اختبار حساب إفاستنادا من رسم البياين السابق، 

 يصل ادلشاركُت عدد مع ُِٗ.َ ىو٘ ٓ عند األعلية مستول على العربية اللغة تعلم

 ك ٔ ك ْ ك ّ ك ِ ك ُ عدد األرقاـ جدكؿ ألف صاحلنا استبياننا ِٓ مث طالبنا، ْٖ إىل

 ك َِ ك ُٗ ك ُٖ ك ُٕ ك ُٔ ك ُٓ ك ُْ ك ُّ ك ُُ ك َُ ك ٗ ك ٖ ك ٕ

 غَت كانت اليت االستبيانات من ِ ك ِٕ ك ِٔ ك ِٓ ك ِْ ك ِّ ك ِِ ك ُِ

 .ُِ ك ٓ الرقم ىو الذم rhitung  <  rtabel بسبب صاحلة
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-ْٓ كاف إذا ادلستجيبُت عدد ىو N حيث ، df = N-2 ىي" r" حساب طريقة

 َُّ.َ كىو يساكم %ٓ داللة مبستول ّْ ىي القيمة ، ِ

 َُرسم الببياني 

 االجتماعية علـول الحادم عشر الفصل لدل االستبياف صالحية رااختب
No. R hitung R tabel Keterangan 

1.  0,459 0,301 Valid 

2. 0,392 0,301 Valid 

3. 0,568 0,301 Valid 

4. 0,627 0,301 Valid 

5. 0,459 0,301 Valid 

6. 0,544 0,301 Valid 

7. 0,278 0,301 InValid 

8. 0,707 0,301 Valid 

9. 0,274 0,301 InValid 

10. 0,385 0,301 Valid 

11. 0,319 0,301 Valid 

12. 0,490 0,301 Valid 

13. 0,427 0,301 Valid  

14. 0,636 0,301 Valid 

15. 0,461 0,301 Valid 

16. 0,563 0,301 Valid 

17. 0,543 0,301 Valid 

18. 0,650 0,301 Valid 

19. 0,567 0,301 Valid 

20. 0,309 0,301 Valid 
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21. 0,566 0,301 Valid 

22. 0,580 0,301 Valid 

23. 0,582 0,301 Valid 

24. 0,500 0,301 Valid 

25. 0,622 0,301 Valid 

26. 0,752 0,301 Valid 

27. 0,423 0,301 Valid 

 

 اللغة تعلم يف مصلحة استبياف صحة حساباستنادا من رسم البياين السابق، 

 ْٓ إىل يصل ما ادلستطلعُت عدد مع َُّ.َ ىو٘  ٓ من األعلية مستول على العربية

 ُ رقم ىي اجلداكؿ عدد ص ألف صاحلة استبيانات ِٓ على احلصوؿ ؽلكن مث ، طالبا

 ُٕ ك ُٔ ك ُٓ ك ُْ ك ُّ ك ُِ ك ُُ ك َُ ك ٖ ك ٔ ك ٓ ك ْ ك ّ ك ِ ك

 من ِ ك ِٕ ك ِٔ ك ِٓ ك ِْ ك ِّ ك ِِ ك ُِ ك َِ ك ُٗ ك ُٖ ك

 .ٗ ك ٕ الرقم ىو الذم rhitung  <  rtabel بسبب صاحلة غَت كانت اليت االستبيانات

 عبلمة على احلصوؿ يتم٘  ٓ األعلية مستول من التحقق طريق عن لذلك

 .rhitung  <  rtabel بسبب Y كادلتغَت X ادلتغَت بُت كبَتة عبلقة ىناؾ أف أك إغلابية

 الموثوقية اختبار .ِ
ؽلكن االعتماد . alpha cronbach الصيغة تقنيات باستخداـ ادلوثوقية اختبار يتم

)االىتماـ  Xيف حُت أف اختبار ادلوثوقية ينتج عن ادلتغَت  r11> 0.70عليها إذا كانت 
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)القدرة على التحدث  Yعنصرنا كادلتغَت  ِٕبتعلم اللغة العربية( عدد من العناصر 

القدرة على التحدث باللغة العربية ىي كما  مؤشرات على ٕباللغة العربية( عددنا من 

 :يلي

 

 

 العالية بمدرسة الفصل الحادم عشر لقسم اللغة لدل المعطية الموثوقية

 المبونج باندار األكلي اإلسالمية الحكومية

 ُُرسم الببياني 

 
Cronbach’s 

Alpha 

Cronbach’s Alpha On 

Standardized  Items 

N Of Items 

.838 .842 27 

 
 االىتماـ) X ادلتغَت على احلصوؿ مت ، أعبله اجلدكؿ يف spss ادلوضحة نتائج من
 من <α = 0.838 مبعٌت ، α = 0.838( بلغة عشر احلادم الفصل يف العربية اللغة بتعلم
 (.موثوقة) عالية موثوقية لديها األداة أف يقاؿ احلالة ىذه يف لذلك ، 0,70

 
 الثالث جتماعيالحادم عشر لعلم االالفصل  لدل المعطية الموثوقية

 المبونج باندار األكلي اإلسالمية الحكومية العالية بمدرسة



 

97 
 

 ُِرسم الببياني 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.885 27 

 

 االىتماـ) X ادلتغَت على احلصوؿ مت ، أعبله اجلدكؿ يف spss ادلوضحة نتائج من

 = α مبعٌت ، α = 0.741( بعلم االجتماعي عشر احلادم الفصل يف العربية اللغة بتعلم

 (.موثوقة) عالية موثوقية لديها األداة أف يقاؿ احلالة ىذه يف لذلك ،0,70 من <0.741

 

 العربيةو  باللغة الكالـ مهارةنتائج  .ّ

 ُّرسم الببياني 

 اإلسم الرقم

 مهارة الكبلـ باللغة العربية

طق
الن

ساف 
 الل

طلق
 

ردة
ادلف

عدة 
القا

 

فهم
ال

 

جة
ذل

عمة 
ن

عدد 
ال

 

 الرحيم عبد ُ
 ٖٗ ُِ ُّ ُْ َُ ُّ ُْ ُْ ىَتجونو

 ٖٓ ٔ ٖ ٗ ٖ ٗ ٗ ٗ ر فيصل نوفل امحد ِ
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 ْٕ َُ َُ َُ َُ َُ َُ ُْ فضيلة أكرب الدينو ّ
 ْٕ َُ َُ َُ َُ َُ َُ ُْ سوليستيو آريا ْ
 ِٔ ٗ ٗ ٖ ٗ ٖ َُ ٗ أمساليا ٓ
 ٕٔ َُ َُ َُ َُ َُ ُِ ُْ أدريانا سيكا ٔ

 إيفانا كبلرا ٕ
 َٔ ٗ ٗ ٖ ٗ ٖ َُ ٗ األزىرم

 َٖ َُ ُّ ُْ َُ ُِ َُ ُُ احلق ضياء ضفا ٖ

ٗ 
 نوريل يورين دافا

 ٕٓ َُ َُ َُ َُ َُ ُُ ُْ عزمي

 سليماف ديفيد َُ
 ٕٖ َُ ُّ ُْ َُ ُِ ُْ ُْ بورميلي

 ّٗ ُِ ُّ ُْ ُِ ُْ ُْ ُْ ماىراين ديندا ُُ
 ُٗ ُِ ُّ ُْ َُ ُِ ُّ ُْ عكا علُت ُِ
 ٖٖ َُ ُّ ُْ َُ ُّ ُْ ُْ سانتيا مالطا إلزا ُّ
 ٖٔ َُ ُّ ُْ َُ ُُ ُْ ُْ ينرمحدا إيندا ُْ
 ٖٖ َُ ُّ ُْ ُُ ُِ ُْ ُْ أصلارا إردم ُٓ
 َٕ َُ َُ َُ َُ َُ َُ َُ ريزفارانسا ارزا ُٔ
 ٖٓ ٔ ٖ ٗ ٖ ٗ ٗ ٗ بوترا كورنيا فهمي ُٕ

 ايرفاف فجرم ُٖ
 َٗ ُِ ُّ ُْ ُِ ُُ ُْ ُْ ركباين

 ٓٔ َُ ٗ ٖ ٗ ٖ َُ ُُ أمحد صلاح فجرف ُٗ
 ٓٔ َُ ٗ ٖ ٗ ٖ َُ ُُ بردينشو َِ
 ٖٔ َُ ُّ ُّ َُ ُِ ُْ ُْ بًتيانا ُِ
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 جالوه ياكيت ِِ
 ّٓ ٓ ٖ ٖ ٔ ٖ ٗ ٗ براسينتا

ِّ 
 ناسيوا خرينا

 ُٕ َُ َُ َُ َُ َُ َُ ُُ حانوف

 بوترم إيكا لوسيانا ِْ
 َٓ ٓ ٕ ٖ ٔ ٖ ٖ ٖ م

 ِٓ ٓ ٖ ٖ ٔ ٖ ٖ ٗ لطفية ِٓ

ِٔ 
زلمد راغا إذلاـ 

 َٖ َُ َُ َُ َُ ُِ ُْ ُْ جهايا

 ُٕ َُ َُ َُ َُ َُ َُ ُُ زلمد إقباؿ حنفي ِٕ
 ٖٔ َُ ُّ ُْ َُ ُِ ُْ ُْ مرشبل ِٖ
 َٖ َُ َُ َُ َُ ُِ ُْ ُْ سلسبيبل ميا ِٗ

زلمد عبيد عبد  َّ
 ِٔ ٗ ٗ ٖ ٗ ٖ َُ ٗ الرشيد

 ٕٕ َُ َُ َُ َُ َُ ُّ ُْ زلمد عاقل األمُت ُّ
 ْٕ َُ َُ َُ َُ َُ َُ ُْ زلمد رينلدل ب ِّ
 ّٗ ُِ ُّ ُْ ُِ ُْ ُْ ُْ أماليا بوترم نبيلة ّّ
 ٕٔ َُ َُ َُ َُ َُ ُِ ُْ ندل الزىرل ّْ
 ّٔ َُ ٗ ٖ ٗ ٖ َُ ٗ نورياتى ّٓ

 غوين بوترل ّٔ
 َٔ ٕ ٗ ٖ ٗ ٖ َُ ٗ أيو ليستارم

 ّٕ َُ َُ َُ َُ َُ َُ ُّ بوترل خَت النساء ّٕ
 ُٕ َُ َُ َُ َُ َُ َُ ُُ قرتل النساء ّٖ
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 ُٓ ٓ ٖ ٖ ٔ ٖ ٖ ٖ رفاع عقلة ّٗ
 ٔٓ ٕ ٖ ٖ ٗ ٖ ٖ ٖ رينا تيفا رينتيا َْ
 ْٕ َُ َُ َُ َُ َُ َُ ُْ فاطمة نالوم ريزا ُْ

 سابرينا شفا ِْ
 َٔ ٕ ٗ ٖ ٗ ٖ َُ ٗ سوريانا

 ٖٓ ُِ َُ ُُ َُ ُْ ُْ ُْ احلسٌت امساء سيت ّْ
 َٖ َُ َُ َُ َُ ُِ ُْ ُْ اميليا سُت ْْ
 ٖٔ َُ ٗ ٖ ٗ ٖ ُّ ُُ حنيفة األمَتة أكلفا ْٓ
 َٕ َُ َُ َُ َُ َُ َُ َُ حبيبة ميأ ْٔ

ْٕ 
 دكم ييٍت

 ٕٓ َُ َُ َُ َُ ُِ ُِ ُُ اككتاسارم

 ٓٔ َُ ٗ ٖ ٗ ٖ َُ ُُ رشيد يوسف ْٖ
 

 ، َٓ.َ< َٔ.َ ىي الداللة قيمة أف ادلعركؼ من الطبيعي اختبارإستنادا من 

 أف القوؿ ؽلكن حبيث .طبيعي بشكل توزيعها يتم ادلتبقية القيمة أف نستنتج أف ؽلكن

 .اجليدة العربية باللغة التحدث على القدرة مع كبَتة عبلقة لو العربية اللغة بتعلم الرغبة

 

 

 البيانات تحليل  .ج 
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 األساسي الشرط اختبار .ُ
 الطبيعي اختبار 

 بتعلم االىتماـ توزيع يتم ما عادة االستبياف، بيانات توزيع دلعرفة

 kolmogrov-smirnov طبيعي اختبار إجراء يتم مث ال، أـ العربية اللغة

 كما رأينا يف البياف SPSS V.17 For windowsباستخداـ 

 ُْرسم الببياني 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  X Y 

N 48 48 

Normal Parameters
a
 Mean 76.19 72.75 

Std. Deviation 9.657 12.135 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .117 .094 

Positive .077 .072 

Negative -.117 -.094 

Kolmogorov-Smirnov Z .810 .649 

Asymp. Sig. (2-tailed) .529 .794 

a. Test distribution is Normal. 

 
 
 

 ُٓرسم الببياني 

ANOVA 

Y 
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 ُٔرسم الببياني 

 
 

 Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 

Between Groups 3379.333 26 129.974 .771 .738 

Within Groups 3541.667 21 168.651   

Total 6921.000 47    
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 من رؤيتها ؽلكن كاليت عادة البيانات توزيع يتماستنادا علي رمسالبياف السابق 

 األعلية قيمة كانت إذا ىو القرار الختاذ التوجيهي ادلبدأ. االحتماؿ أك األعلية قيمة

< األعلية قيمة كانت إذا صحيح، كالضد طبيعية ليست كالبيانات ،َٓ.َ>

 .طبيعي بشكل عنها اإلعبلف فسيتم ،َٓ.َ

 ىي األعلية قيمة أف ادلعركؼ من الطبيعية، احلالة اختبار نتائج على استنادا

. طبيعي بشكل توزيعها يتم العينة بيانات أف االستنتاج كؽلكن ، َٓ.َ <ّٖٕ.َ

 اللغة تعلم رغبة استبياف من عليها احلصوؿ مت اليت األعلية قيمة أك االحتماؿ قيمة

 اإلسبلمية العالية مبدرسة اللغة لقسم عشر احلادم الفصل ةبطل لدل العربية

 يتم ادلعطية بشكل الطبيعي. المبونج باندار األكيل احلكومية

 اختبار التجانس 
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 الشخصية نفس القياس دلقياسُت كاف إذا ما لتحديد التجانس اختبار يستخدـ
 االىتماـ كىي التابعة، ادلتغَتة البيانات على التباين جتانس اختبار إجراء مت. ال أـ

 لدل العربية باللغة التحدث على القدرة أم ادلستقل، ادلتغَت مع العربية اللغة بتعلم
 األكيل احلكومية اإلسبلمية العالية مبدرسة اللغة لقسم عشر احلادم الفصل طبلب
 كما رأينا يف البياف. SPSS V.17 For windowsباستخداـ  المبونج باندار

 ُٕ رسم الببياني

 

 

 

 

 

 

 

Test of Homogeneity of Variances 

Y 

Levene 

Statistic df1 df2 Sig. 

2.826 10 21 .022 

ANOVA 

Y 

 Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Between 

Groups 

3379.333 26 129.974 .771 .738 

Within 

Groups 

3541.667 21 168.651 
  

Total 6921.000 47    
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 ؽلكن كاليت متجانس بشكل موزعة البيانات أف توضيح يتم السابق اجلدكؿ من

 كانت إذا ىو القرار الختاذ التوجيهي ادلبدأ. احتماالهتا أك أعليتها حيث من رؤيتها

 كانت إذا صحيح، كالعكس متجانسة ليست البيانات فإف ، َٓ.َ> األعلية قيمة

 األعلية لقيمة االحتماؿ قيمة. متجانسة إعبلهنا فيمكن ، َٓ.َ< األعلية قيمة

 باللغة التحدث على كالقدرة العربية اللغة بتعلم االىتماـ من عليها احلصوؿ يتم اليت

 .متجانسة البيانات تكوف مث ، َٓ ، َ< العربية

 ،َٓ.َ< ّٖٕ.َ من األعلية قيمةاستنادا علي االختبار التجاين السابق يعلم 

 .متجانسة البيانات عينات من اثنُت أف نستنتج أف ؽلكن

 الفرضيات اختبار .ِ

. ادلنتج حلظات ارتباط تقنيات الباحثوف استخدـ الدراسة، ىذه فرضية اختبار يف

يستخدـ ىذا االختبار لنظر العبلقة بُت رغبة التعلم اللغة العربية ك مهارة الكبلـ 

 اإلسبلمية العالية مبدرسة اللغة لقسم عشر احلادم الفصلباللغة العربية لدل طلبة 

 الباحثوف أجراه الذم ادلنتج حلظات ارتباط اختبار. المبونج باندار األكيل احلكومية

، Ha مث rhit> rtab كاف إذا أم ، االختبار معايَت إىل استنادنا  ىناؾ أف أم مقبوالن
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 مرفوضنا Ha مث rhit <rtab كاف إذا كلكن. Y ك X ادلتغَتين بُت مهمنا إغلابينا ارتباطنا

 ك X ادلتغَتات بُت إحصائية داللة ذك إغلايب ارتباط كجود عدـ يعٍت فهذا ،Ho أك

Y، طالبنا ْٖ( = ف) الطبلب كعدد( ُِٗ.َ) أك َٓ.َ داللة مستول مع. 

 

No. X Y       XY 

1. 72 89 5184 7921 6408 

2. 78 58 6084 3364 4524 

3. 78 74 6084 5476 5772 

4. 84 74 7056 5476 6216 

5. 72 62 5184 3844 4464 

6. 77 76 5929 5776 5852 

7. 58 60 3364 3600 3480 

8. 76 80 5776 6400 6080 

9. 58 75 3364 5625 4350 

10. 93 87 8649 7569 8091 

11. 57 93 3249 8649 5301 

12. 80 91 6400 8281 7280 

13. 73 88 5329 7744 6424 

14. 97 86 9409 7396 8342 

15. 71 88 5041 7744 6248 

16. 71 70 5041 4900 4970 

17. 85 58 7225 3364 4930 

18. 64 90 4096 8100 5760 

19. 77 65 5929 4225 5005 
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20. 86 65 7396 4225 5590 

21. 71 86 5041 7396 6106 

22. 68 53 4624 2809 3604 

23. 63 71 3969 5041 4473 

24. 79 50 6241 2500 3950 

25. 78 52 6084 2704 4056 

26. 78 80 6084 6400 6240 

27. 77 71 5929 5929 5467 

28. 69 87 4761 7569 6003 

29. 62 80 3844 6400 4960 

30. 74 62 5476 3844 4588 

31. 77 77 5929 5929 5929 

32. 67 74 4489 5476 4958 

33. 83 93 6889 8649 7719 

34. 85 76 7225 5776 6460 

35. 98 63 9604 3969 6174 

36. 71 60 5041 3600 4260 

37. 83 73 6889 5329 6059 

38. 78 71 6084 5041 5538 

39. 57 51 3249 2601 2907 

40. 67 56 4489 3136 3752 

41. 82 74 6724 5476 6068 

42. 60 60 3600 3600 3600 

43. 85 85 7225 7225 7225 

44. 84 80 7056 6400 6720 

45. 80 68 6400 4624 5440 

46. 82 70 6724 4900 5740 
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47. 84 75 7056 5625 6300 

48 . 89 65 7921 4225 5785 

Jumlah 3638 3492 280436 261852 265168 

 

rxy =  

rxy=  

rxy = 

 

rxy =  

rxy =  

rxy =  

rxy = 0,0831 

 

 

 ُٖرسم الببياني 

Correlations 

 X Y 
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Pearson Correlation 1 .022 

Sig. (2-tailed)  .883 

N 48 48 

Pearson Correlation .022 1 

Sig. (2-tailed) .883  

N 48 48 

 

 rhit ادلنتج حلظية ارتباط صيغة باستخداـ يدكينا الفرضيات اختبار علىاستخداما 

(َ,َُّٖ)> rtab (َ.َٓ)،  قبوؿ يتمك يف حساب التباشر Ha بسبب rhit 

(َ,َُّٖ)> rtab (َ.َٓ )فيقبل  ٘ٓ قدره داللة مبستولHa  ك يردHo . 

 البحث .د 

 العربية اللغة بتعلم االىتماـ بُت العبلقة كصف إىل الدراسة ىذه هتدؼ

 لقسم عشر احلادم الفصل طبلب لدل العربية باللغة التحدث على كالقدرة

 يف العينة كانت. المبونج باندار األكيل احلكومية اإلسبلمية العالية مبدرسة اللغة

 ملء نتائج من عليها احلصوؿ مت اليت البيانات عينة من. طالبنا ْٖ الدراسة ىذه

 باللغة التحدث على القدرة مع العربية اللغة بتعلم كاالىتماـ االستبياف بياف

 اإلسبلمية العالية مبدرسة اللغة لقسم عشر احلادم الفصل طبلب يف العربية

 ؽلكن حىت التوزيع جدكؿ يف توزيعها متالذم قد  المبونج باندار األكيل احلكومية
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 معامل على احلصوؿ يتم مث كمن إحصائية حسابات باستخداـ عليها احلصوؿ

 .ُِٗ.َ٘ ٓ داللة مبستول( r) ادلتغَت ادلنتج حلظية ارتباط

 رغبة التعلم اللغة العربية .ُ

 ، اختباره مت الذم الكلي االستبياف من أنو يوضح الصبلحية اختبار من

 كل بطبلف يوضحاف فقط اثناف كىناؾ ، صاحلة اإلمجالية القيمة تظهر

 الفصل بقسم اللغة ك عشر احلادم الفصل لدل بدءنا اختباره مت استبياف

 بقسم العلم اإلجتماعي. عشر احلادم

 : عليها احلصوؿ يتم ،السابق اجلدكؿ يف SPSS إخراج نتائج من

 ُِٗ.َ اللغة ىي عشر احلادم الفصل يف( r) االرتباط معامل قيمة . أ

 كلما كبالتايل ،(االجتاه مع عبلقة ىناؾ) إغلابية إشارة معٌت ذلا كاليت

 التحدث على القدرة كانت أفضل، العربية اللغة بتعلم االىتماـ كاف

 .أفضل العربية باللغة

بقسم العلم  عشر احلادم الفصل يف( r) االرتباط معامل قيمة . ب

 عبلقة ىناؾ) إغلابية إشارة معٌت ذلا كاليت َُّ.َ ىياإلجتماعي 

 ، أفضل العربية اللغة بتعلم االىتماـ كاف كلما كبالتايل ،(االجتاه مع

 .أفضل العربية باللغة التحدث على القدرة كانت
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 الرغبة سيما ال. للتعلم دافعة قوة ىو العربية اللغة بتعلم الرغبة جوىرىا، يف

 مرتفعنا، العربية اللغة بتعلم الرغبة كاف إذا ،ةبالطل عند ينشأ الذم بالتعلم

ا ةبالطل يتابع فسوؼ  الرغبة إىل ةبالطل ػلتاج. حتدث تعليمية عملية كل جيدن

 اليت التعليمية األىداؼ حتقيق أجل من العمل يف لدعمهم كالتعلم التعليم بعملية

 .حتقيقها يريدكف

 ةبطل لدل العربية باللغة مهارة الكبلـ يف دكر لو العربية اللغة بتعلم الرغبة

 العربية اللغة تعلم أنشطة مجيع أف يعٍت ىذا. اللغة لقسم عشر احلادم الفصل

 على القدرة الكتساب ذلم بالنسبة للغاية مفيدة ىي ةبالطل هبا يقـو اليت

 يف اإلغلايب العريب بالتعلم الرغبة مبلحظة ؽلكن. جيدة العربية باللغة التحدث

 تعلم أنشطة بتعلم كبَت اىتماـ لديهم الذين الطبلب. اليومية التعلم أنشطة

 الوقت يف كدائما للتعلم، متحمسُت يكونوا أف إىل ؽليلوف سوؼ العربية اللغة

 كجعل التعلم، يف النجاح يف كبَتة رغبة كلديهم ادلهاـ، كمجع العمل يف ادلناسب

 .احلاجة أشكاؿ من كشكل كالتعلم التعليم أنشطة

 مهارة الكالـ باللغة العربية .ِ
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 الفصل يف العربية باللغة مهارة الكبلـ حوؿ بيانات على للحصوؿ

 ،المبونج رانداب األكيل اإلسبلمية احلكومية اليةعال ةسدر مب عشر احلادم

 سبعة باستخداـ رليب كل على اختبارات المبونج بندر يف باحث أجرم

. كالنربة التجويدك  الفهمك  اللغة بنيةك  ادلفرداتك  الطبلقةك  النطق: ىي اختبارات

 حبيث اخلرباء، لتوجيهات كفقنا االمتحاف اختبار بضبط الباحثوف يقـو حيث

 السابق اجلدكؿ يف موضح ىو كما البيانات على الباحثوف ػلصل

 نتائج فتظهر العربية باللغة الكبلـ مهارات دراسة لنتائج بالنسبة أما

 منهم كالقليل( مخسُت) َٓ ادلتوسط يف يبلغ القيمة متوسط أف أم معتدلة،

 على القدرة أف على يدؿ ىذا. فوؽ كما( ثبلثة كتسعُت) ّٗ على ػلصل

 ةماسٌ  حاجة يف ىي اللغة عشر احلادم الفصل يف العربية باللغة التحدث

 جيد بشكل العربية اللغة تطبيق ؽلكنهم همرغبت مع ألنو ذاهتا، حد يف للغاية

 .بالعكس كالعكس

 لعربيةا عالقة رغبة التعلم اللغة .ّ

 إغلابية عبلقة ىناؾ أف البيانات تظهر ، ادلًتابط التحليل نتائج من لذلك

 العربية باللغة التحدث على القدرة مع العربية اللغة بتعلم االىتماـ بُت مهمة

 اإلسبلمية العالية ةسمبدر  اللغة لقسم عشر احلادم الفصل طبلب لدل



 

113 
 

 اختبار حساب نتائج خبلؿ من ىذا يتضح. المبونج باندار األكيل احلكومية

 مبساعدة" ادلنتج حلظة" االرتباط صيغة باستخداـ إجراؤىا مت اليت الفرضيات

 جدكؿ من ِْٓ.ُ من أكرب r عدد ييظهر كتيباتك   excelك  SPSS  برنامج

r 0.291 ادلشاركُت كعدد٘( ٓ) َٓ.َ=  معٌُت  مستول على (n = )ْٖ 

 .طالبنا

 كما ىي كالضعيفة القوية العبلقة دلعرفة لسوجيونو كفقا ادلئوية النسبة  

 :يلي

 ُٗ رسم البياف

 rتقدير العناصر العالقة نتيجة 
Interval koefisien Tingkat hubungan 

Antara 0,00-0,199 Sangat rendah 

Antara 0,20-0,399 Rendah 

Antara 0,40-0,599 Sedang 

Antara 0,60-0,799 Kuat 

Antara 0,80-1,000 Sangat kuat 

 

 َِرسم البياف 
Correlations 

  X Y 
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X Pearson 

Correlation 

1 .022 

Sig. (2-tailed)  .883 

N 48 48 

Y Pearson 

Correlation 

.022 1 

Sig. (2-tailed) .883  

N 48 48 

 
 كقت يف الباحث بو قاـ الذم البيانات حتليل مع الدراسة نتائج تتوافق

 احلادم الفصل يف العربية باللغة مهارة الكبلـ أف على يدؿ شلا ، ادلسح إجراء

 اللغة بتعلم رغبةال أف حُت يف للغاية منخفضة ةبالطل من لقسم اللغة عشر

 على تؤثر اليت العوامل فإف النظرم، التحليل على بناءن . للغاية مرتفع العربية

 مبا( أنفسهم خارج موجودة) خارجية عوامل ىي العربية باللغة الكبلـمهارة 

 .احمليطة كالبيئة كاجملتمع كاألسرة ادلدرسية البيئة ذلك يف

 ما أف ىو العربية اللغة تعلم يف ةبالطل عليها حصل اليت القيمة متوسط

 كعدـ العربية تتحدث ال بيئية عوامل إىل يرجع عامنا َٖ ك َٕ بُت يًتاكح

 .ألنفسهم العربية اللغة شلارسة

 رغبةال أف ىي الدراسة ىذه من ادلستخلصة االستنتاجات فإف لذلك

مهارة  مبستول دائمنا يرتبط الطالب لدل العربية اللغة بتعلم كادلنخفض الكبَت
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 اللغة بتعلم رغبةال كاف إذا آخر، مبعٌت. ػلققوهنا اليت العربية باللغة الكبلـ

ا، كخارجية داخلية عوامل إىل استنادنا العربية  جيدة النتائج فستكوف جيدن

 إىل تستند كال عالية التعلم يف الفائدة كانت إذا بالعكس كالعكس أيضنا

 .أيضنا جيدة ليست النتائج فإف كخارجية، داخلية عوامل
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 خامسالباب ال

 االختتاـ

 اإلستنباط . ت
استنادا علي البحث كالشره السابق، نستنبط أف العبلقة اإلجابية كاذلاـ 

لقسم  عشر احلادمبُت الرغبة التعلم اللغة العربية كادلهارة الكبلـ الطلبة الفصل 
 لمعامً  انتشار. المبونج باندار األكيل احلكومية اإلسبلمية العالية مبدرسة  اللغة

 بتعلم الرغبة) X ادلتغَت ةاعًلى سى مي  تبلغ. َٓ،َ  rtable من أكرب َُّٖ,َ االرتباط
 احلادم الصف ةبطل لدل العربية باللغة ادلهارة الكبلـ) Y ادلتغَت يف( العربية اللغة
 ةً ئى الفً  يف نٍ مى ادلتضى  االرتباط كمستول)اثناف كسبعوف( ٘ ِٕ( لقسم اللغة عشر
 .لغايةلً  قومه 

 ادلداخلة . ث
ادلادة فحسب لكن أف يتدرب كل يـو  للمدارسُت يف التدريس أم ال يدرس  .ُ

 كي يرتفع تدريس اللغة العربية
للطبلب أف يهتم التدريس كالبياف من ادلدرس كادلدرسة كيرتفع احلماسة  .ِ

 لوصوؿ أحسن النتيجة 
للباحث اآليت رجى أف يبحث بالتحقيق عن ىذا البحث بأف ؼلاجل األمر  .ّ

 األخرم كالبيئة كما أشبو ذلك
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1. Kemampuan berbicara bahasa arab  

No. Nama 

P
e
la

fa
la

n
  

K
e
la

n
c
a
r
a
n

  

K
o
sa

 k
a
ta

  

S
tr

u
k

tu
r
 B

a
h

a
sa

  

P
e
m

a
h

a
m

a
n

  

In
to

n
a
si

  

N
a
d

a
 

J
u

m
la

h
  

1. Abdurrochim Herjuno 
10 10 10 10 10 10 10 70 

2. Ahmad Naufal Faishal R 
10 10 10 10 10 10 10 70 

3. Aldino Akbar Fadillah 
10 10 10 10 10 10 10 70 

4. Arya Sulistiyo 
10 10 10 10 10 10 10 70 

5. Asmalia 
10 10 10 10 10 10 10 70 

6. Cika Adriana 
10 5 10 10 10 10 10 65 

7. Clara Ivana Azhari 
10 10 15 10 10 10 10 75 

8. Daffa Dhiya Ulhaq 
10 10 15 10 10 10 10 75 

9. Daffa Ufairo Nuril Azhmi 
10 10 10 10 10 10 10 70 

10. David Sulaiman Burmelli 
15 15 15 10 10 10 10 85 

11. Dinda Maharani 
10 10 10 10 10 10 10 70 

12. Elin Eka 
15 10 15 10 10 10 10 80 

13. Elza Malta Santia 
15 10 15 10 10 10 10 80 

14. Enda Rahmadani 
10 10 10 10 10 10 10 70 

15. Erdy Anggara 
10 10 10 10 10 10 10 70 

16. Erza Rizvaransa 
10 10 10 10 10 10 10 70 

17. Fahmi Kurnia Putra 
15 10 15 10 10 10 10 80 
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18. Fajri Irvan Robani 
10 10 10 10 10 10 10 70 

19. Fajrun Najah Ahmad 
10 10 15 10 10 10 10 75 

20. Ferdyansyah 
10 10 15 10 10 10 10 75 

21. Fitriyana 
10 10 10 10 10 10 10 70 

22. Jakti Galuh Prassanta 
10 10 10 10 10 10 10 70 

23. Kharina Nasywa Hanuun 
10 10 10 10 10 10 10 70 

24. Lucyana Eka Putri Y 
10 10 10 10 10 10 10 70 

25. Lutfiah 
15 10 15 10 10 10 10 80 

26. M. Raja Ilham Cahaya 
10 10 10 10 10 10 10 70 

27. M. Iqbal Hanafi 
10 10 15 10 10 10 10 75 

28. Marsyella 
10 10 10 10 10 10 10 70 

29. Mia Salsabila 
10 10 10 10 10 10 10 70 

30. M. Abid Abdurrasyid 
15 10 15 10 10 10 10 80 

31. M. Aqil Al-Amin 
10 5 5 10 10 10 10 60 

32. M. Renaldi B 
10 10 15 10 10 10 10 75 

33. Nabila Putri Amalia 
10 10 10 10 10 10 10 70 

34. Nada Az Zahra 
10 10 10 10 10 10 10 70 

35. Nuryati 
10 10 10 10 10 10 10 70 

36. Putri Ghoni Lestari Ayu 
10 10 15 10 10 10 10 75 

37. Putri Khoirunnisa 
10 10 10 10 10 10 10 70 

38. QuratulAnnisa 
10 10 15 10 10 10 10 75 
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39. Rifa'  Aqilah 
10 10 10 10 10 10 10 70 

40. Rintia Tifa Rina 
10 10 10 10 10 10 10 70 

41. Risa Nalwi Fatimah 
10 10 10 10 10 10 10 70 

42. Shafa Sabrina Suryana 
10 10 10 10 10 10 10 70 

43. Siti Asmaul Husna 
15 10 15 10 10 10 10 80 

44. Syne Amelia 
10 10 15 10 10 10 10 75 

45. Ulfa Putri Hanifah 
15 10 15 10 10 10 10 80 

46. Umi Habibah 
10 10 15 10 10 10 10 75 

47. Yeni Dwi Oktasari 
10 10 15 10 10 10 10 75 

48. Yusuf Rasyid 
10 10 10 10 10 10 10 70 
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Tabel Korelasi Product Moment 
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Uji Homogenitas 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Test of Homogeneity of Variances 

Y 

Levene 

Statistic df1 df2 Sig. 

2.826 10 21 .022 

ANOVA 

Y 

 Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Between 

Groups 

3379.333 26 129.974 .771 .738 

Within 

Groups 

3541.667 21 168.651 
  

Total 6921.000 47    
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1. Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  X Y 

N 48 48 

Normal Parameters
a
 Mean 76.19 72.75 

Std. Deviation 9.657 12.135 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .117 .094 

Positive .077 .072 

Negative -.117 -.094 

Kolmogorov-Smirnov Z .810 .649 

Asymp. Sig. (2-tailed) .529 .794 

a. Test distribution is Normal. 

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

  

ANOVA 

Y 

 Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 

Between Groups 3379.333 26 129.974 .771 .738 

Within Groups 3541.667 21 168.651   

Total 6921.000 47    
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10. Pelaksanaan Mengerjakan Angket Minat Belajar Di Kelas XI Bahasa Dan Kelas XI IPS 3 
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11. Tes Kemampuan Berbicara Bahasa Arab Di Kelas XI Bahasa 
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