
اللغة العربية لدى طالب الصف الثانى الثانوى من البنين الدراسة عن رغبة تعلم 

 بمعهد دار الحكمة باكنبارو

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 ا�����

 

� ا
	�ار� 

 �10612003140: ر�� ا��  

 

 �� ا����� وا������ 

� ر��و����� ا��� �%���� ��$�ن "��! ���� ا �

�&��رو� 

م 2010 \ھـ 1431  

 



اللغة العربية لدى طالب الصف الثانى الثانوى من البنين راسة عن رغبة تعلم الد

 بمعهد دار الحكمة باكنبارو

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 ا�����

 

� ا
	�ار� 

 �10612003140: ر�� ا��  

 

 �ر���� ����� �&5 ا��34دة ا�%���� ���ر�0 ا
و�. /. �-� ,�ر�+ ا��*� ا����

� ر��و����� ا���� ا����� وا����� �%���� ��$�ن "��! ���� ا ���� 

�&��رو� 

م 2010 \ھـ 1431  



ABSTRAK 
 

KHAIRUL ANUAR 2010 : Studi Tentang Minat Belajar Siswa Kelas II (Dua) 
MTs Putra dalam Bidang Studi Bahasa Arab di MTs 
Dar El-Hikmah Pekanbaru 

NIM :  10612003140 
 
 

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan prosentase. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui minat siswa dalam belajar 
bahasa Arab dan untuk mengetahui faktor apakah yang menyebabkan 
kurangnya minat siswa dalam bidang studi bahasa Arab di MTs Dar El- Hikmah 
Pekanbaru. 

Subjek dalam penelitian ini ialah seluruh siswa kelas II MTs Putra Dar 
El Hikmah pekanbaru, sedangkan yang menjadi objeknya ialah minat belajar 
siswa pada bidang studi bahasa Arab. Instrument yang peneliti gunakan yaitu 
angket dan dokumentasi. Adapun rumus yang digunakan di dalam penelitian ini 
ialah: 

P =  X 100 % 

Keterangan : 
P = Persentase 
F = Frekwensi Responden 
N = Nilai 
 

Permasalahan yang peneliti cari jawabannya dalam penelitian ini adalah 
: 

1. Bagaimana minat siswa dalam belajar bahasa Arab di MTs Dar el-Hikmah 
Pekanbaru. 

2. Apa faktor yang mempengaruhi minat belajar siswa dalam bidang studi bahasa 
Arab. 

3. Hasil penelitian yang peneliti temukan jawabannya adalah : dari 92 angket yang 
diberikan dan berdasarkan hasil observasip kepada masing-masing siswa 
menunjukkan minat belajar siswa MTs kelas II Putra Dar El-Hikmah Pekanbaru 
adalah cukup dengan hasil 67,59%. 

 
Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar bahasa Arab siswa 

yaitu : pertama, faktor dari dalam seperti, psikologi, sikap, kemauan dan perhatian. 
Kedua, faktor dari luar, seperti keluarga, sekolah dan masyarakat atau lingkungan 
sosial. 
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  الباب األول

 المقدمة

  

  الخلفية . أ

اللغة الىت يستعملها قوم . اللغة ىف العامل متنوعة  وهي خمتلفة من حيث اللفظ و املعىن

اللغة هى . واللغة الدولية كثرية منها اللغة اإلجنلزية و العربية و اإلندونسية وغريها. ة الدوليةغتسمى الل

والتعبري  اءةستماع والقر ربعة مهارات يعىن مهارة االأواللغة  1.الفاظ يعرب ا كل قوم عن مقاصدهم

  2).الكتابة(والتعبري التحرير ) الكالم(الشفوى 

إن اللغة وظيفة كربى ىف حياة الفرد منها كأداة يستعملها بعض اتمع املعني ىف االتصال و 

وهذه   3.عن أغراضهماللغة العربية هى الكلمات الىت يعربها العرب . وكذالك باللغة العربية. التفاعل

  .وقد وصلت إلينا من طريق النقل  4.اللغة تنشأ و تتطور ىف بالد العرىب يف منطقة الشرق األوسط

هلا وظيفة خاصة . وهى لغة عاملية ولغة الدين اإلسالمى. إن اللغة العربية  لغة مهمة اآلن

يفهم ملء القران و احلديث وهلا عالقة قوية ما يعلمها شرط مطلق ل. يعىن لغة القرآن و احلديث

  .الصحيح

 5.اللغة العربية اليوم لعبت دورا مهما ىف جمالة الرتبية واالجتماعية واالتصالية والثقافة و غريها

  . لذلك اللغة العربية وظيفة ىف عالقة بني الناس وعالقة بني الناس اهللا

ا واسعا عن اللغة العربية  ن ميلك الطالب علمأغرض من أغراض التعليم ىف املدرسة الثانوية ال

غرض وجب على الطالب ليدرسوا ويفهموا اللغة الليحصل هذا  6.كاداة ليفهم التعاليم االسالمية

  .العربية صحيحة
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أما أغراض تعليم . ىف احلقيقة تتجه تعليم اللغة العربية على نيل غرض تعليم اللغة العربية

  :اللغة العربية فهى كما يلى

 . فهموا القرآن واحلديثن يأيستطيع الطالب  )1

ن يفهموا ويعرفوا كتب الدينية والثقافة اإلسالمية الىت يكتبها با أيستطيع الطالب  )2

 .للغة العربية

 .يستطيع الطالب ان يتكلموا با للغة العربية )3

 .ليستعملها كأدة مساعدة الدراية األخرى )4

ى على الطالب وينبغ. والطالب ليحصل تلك األغراض حمتاجة ومهمة جدا ونجد املدرس

  .يكون انشطة الطالب إال أن يكون لديهم دوافعوال . ن يعملوا بعمل جمتهدأ

بل يعينها بالعوامل األخرى كرغبة . جنح الطالب ىف التعلم ال يعينها بعوامل املثقف فقط

من  فنجح الطالب ىف التعلم يتأثر بالعوامل املتنوعة إما من داخل الفرد و إما. واهتمام واجتاه وغريها

  .البحث على الرغبة فقط ويتجه هذا. خارج الفرد

  ملعرفة هل عندهم الرغبة أو ما عندهم. وىف عملية تعلمية الرغبة مهمة جدا لدى الطالب

قال سالميتو أن الرغبة ميول النفس إىل الشئ . ميكن رؤيته من السلوك، ألن الرغبة هى ظاهرة نفسية

  .و الرتابط فيها بدون أمر

كلما . لقة بني نفسية اإلنسانية و خارجهاتعى أساسها هى القبول إىل أشياء املالرغبة عل  

ن الرغبة ظاهرة إ (Doyles Friyer)وقال ضيليس فريري 7.عند الطالبرغبة يقوى الذلك اإلرتباط  يقوى

 8.النفسى الىت تعلقها بشئ أو عمل هيج شعور بالفرح ىف الفرد

وقال  9.ن الرغبة هى اهتمام وحمبة و إرادةإإلندونسيا فوروادنىت يقول أيضا ىف معجم اللغة ا

  10.ن الرغبة ميول ىف داخل الطالب اجنزاب إىل شيئ موضوعىإساكرين 
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. ميول الطالب إىل الشيئ, اهتمامهى  الرغبة  أن التعريف الذى قدمه العلماء قد بّني   

يريدها، إذا كانت هلا رغبة ىف وبالتاىل الرغبة هى العوامل األهم و األكثر حسما من األشياء الىت 

  .شيء فلكل عمل بالتأكيد احلصول على نتائج جيدة

، ألن بدون الرغبة لن يكون مفمهوما الرغبة مهمة لدى الطالب الذين جيلسون ىف املدرسة

  . جيدا

  

  .من العاملني وهى عوامل داخلية وعوامل خارجية تؤثرالرغبة  

 .ة و قدرةالعوامل الداخلية تتكون من حاجة و إراد .1

 11.العوامل اخلارجية تتكون من بيئة و معاشرة .2

وعلى العكس، إن مل . كلما يساوى العوامل سوف تشجع على حب شخص من االهتمام

  .يكن موحدا فيسبب أضعف إىل شيء موضوعى

قال . ا عالقة وثيقةمنتحدث عن الرغبة ال ميكن فصلها مع الدوافع، ألن الدوافع والرغبة هل

وافع إصطالح عامة يدل على كل عملية احلركة مبا ىف ذلك الظروف الىت تشجع ودفع ن الدإسرليتو 

  12.تنشأ داخل الفرد، والسلوك الىت تنشأ الطالب، والغرض أو الغاية من احلركة أو العمل ما

فمن هذه الدوافع ميكن اخللوص أن الرغبة جزء من الدوافع أو يسمى الدوافع الذاتية، 

أيضا عن الغرض من التدريس، وأولئك الذين يفهمون أن غرض وحدات  وذلك ألن الرغبة تنشأ

تعليما التعليم ومعرفة استخدام هذه الدروس سيكون متحمسا للتعلم، ولو كان املعلمون ال يعلمون 

  .أو عدم كفاية الوسائل جيدا

وىف هذا البحث يطلب . ليكون ناجحا ىف التعلم، وجيب على الطالب لديهم رغبة عالية

  .كل الطالب رغبة عالية ىف اللغة العرابية  على

اما . معهد دار احلكمة اإلسالمية احدى املؤسسة الرتبية اإلسالمية، فيها علوم متنوعة

  . بالنسبة إىل علوم الدينية أو علوم العامة
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اللغة العربية ىف هذا املعهد كوسائل االتصال للتالميذ و جملس األساتيذ الذين يسكنون ىف 

  .دوسط املعه

جاء معلم اللغة العربية ىف وقت . ىف االسبوع انعلم دروس اللغة العربية ىف هذا املعهد مرت

دادهم ىف التعلم، منها العب املرىب عمعني ويشرح مواد اللغة العربية بأحسن و يقدم التسخني لالست

  .إىل الطالب قبل التعلم و يعطى الدوافع إىل الطالب أن اللغة مهمة جدا

إىل وجود الطالب ىف الفصل، حينما ال يهتموا اهتماما كبريا و جاء الطالب  و باالنسبة

  سيشجع الطالب أن ال يفعل مثل ذلكمتأخرا وال ميلك الكتاب و املعجم، ما غضب املعلم 

 اما إذا مرة واحدة حىت تكون مرارا قد ذاكره املعلم فيعطى إليهم التنظيم أو العقاب،. ويذكرهم باجليد

 :منها  

  

 ذكر الطالب عشرة مفردات املتعلقة با لفصلي . أ

 ساعة الدراسة ءيقوم الطالب أمام الفصل حىت انتها . ب

 ال جيوز الطالب ان يدخلوا على التعلم ىف ذلك اليوم . ت

وبعدما قدمه الباحث دراسة السابقة إىل طالب الصف الثاىن من البنني مبعهد دار احلكمة 

ولكن . استطاع ترقية رغبة الطالب ىف تعلم اللغة العربية اإلسالمية وتبعا مبا عمل املدرس الزما قد

  :احلقيقة غري مناسب مبا عمل املدرس، فوجد الباحث الظواهر كما يلى

 جاء الطالب متأخرا ىف درس اللغة العربية .1

 بعض الطالب الميلك كتاب اللغة العربية و معجم اللغة العربية .2

  ال يهتم الطالب إىل شرح األستاذ أو األستاذة .3

 اجلب الطالب ىف الفصل .4

 دخل وخرج الطالب حىت يكون دائما ىف درس اللغة العربية .5

 نام الطالب ىف درس اللغة العربية .6

 محل الطالب الطعام ىف الفصل .7

 .الطالب اليكن فعليا ىف عملية تعلمية .8



 
  : بناء على خلفية و الظواهر السابقة يريد الباحث أن يقوم بالبحث  حتت املوضوع 

اللغة العربية لدى طالب الصف الثانى الثانوى من البنين عن رغبة تعلم الدراسة "

  "بمعهد دار الحكمة باكنبارو 

 
  

  الدوافع فى إختيار الموضوع. ب

 .مبعرفة الباحث املشكلة ىف هذا البحث مل يبحثها من قبل .1

 ).اللغة العربية(املشكلة  ىف هذا املوضوع مطابقا مبجال علم الباحث  .2

 .دا ىف عملية تعلمية عامة و خاصة ىف تعلم اللغة العربيةالرغبة مهمة ج .3

ان      بالنسبة إىل ميدان البحث والوقت والقدرة الباحث ميكن على الباحث .4

 .يقوم بالبحث

 
  توضيح االصطالحات. ج 

و ىف   ميول النفس إىل الشئ ألننا نشعر أن هناك مصلحة ىف شيء : الرغبة                  . 1

 13.قه مشاعر طيبة عن شيءالعام يراف

العملية الىت تقوم الشخصية للحصول إىل تغيري السلوكية اجلديدة :  التعلم. 2

 14.الكاملة على معرفة نفس الشخصية ىف التفاعل بالبيئة

املخلد ىف . لغة الناس الذى خيتاره اهللا لإلتصال بعبده حممد ص:   اللغة العربية. 3

ينا وانتشرت ىف أحناء العامل إل تفوصل. القرآن و احلديث النيب ص

و  15.و اإلقتصادية        واإلجتماعيةبواسطة الدين و العلوم والثقافة 

  .بذلك اللغة املقصودة ىف هذه الكتابة يعىن لغة الفصحة

                                                           
13
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 .لذلك رغبة التعلم املقصودة ىف هذه الكتابة هى ميول الطالب ىف تعلم اللغة العربية

 
  المشكالت. د

  تقدمي املشكلة. 1  

  :وعلى اساس خلفية املشكلة و الظواهر السابقة، وجد الباحث األسئلة 

 ملاذا جاء بعض الطالب متأخرا ىف درس اللغة العربية ؟ -

 ؟كتاب اللغة العربية و معجمها   ملاذا ال ميلك الطالب -

 ملاذا ال يهتم الطالب شرح األستاذ أو األستاذة ؟ -

 هل عندهم الرغبة ىف درس اللغة العربية ؟ -

  ما عندهم الرغبة، أي عوامل الىت تتأثره ؟لو  -

  حتديد املشكلة. 2

بعدما قدمه الباحث املشكلة املتعلقة باملوضوع تبني لنا أن تلك املشكلة كثرية واسعة، حيث 

اللغة العربية لدى طالب الصف فحدد الباحث ىف رغبة تعلم  ان يبحث كلهاال يستطيع الباحث 

 "دار احلكمة باكنبارو الثاىن الثانوى من البنني مبعهد 

  تكوين املشكلة. 3

  كيف رغبة الطالب ىف تعلم اللغة العربية مبعهد دار احلكمة اإلسالمية باكنبارو؟  -

 ما العوامل الىت تتأثر رغبة تعلم الطالب ىف درس اللغة العربية ؟ -

  

  أغراض البحث وفوائده. ه

  أغراض البحث -1

  :األغراض من هذا البحث يعىن 

 .بة الطالب ىف تعلم اللغة العربية مبعهد دار احلكمة اإلسالمى باكنباروملعرفة رغ -

  .ملعرفة العوامل الىت تسبب ناقص رغبة الطالب ىف درس اللغة العربية -

  فوائد البحث  -2



 .للتالميذ، سيزيد رغبتهم ىف تعلم اللغة العربية -

لطالب ىف للمدرس، ميكن املدرس أن يكون هذا البحث كاالطريق ىف ترقية رغبة ا -

 .الدرس اللغة العربية

للمدرسة، هذا البحث سيكون منفعة بعامل الرتبية خاصة ىف امناط الرغبة ىف درس  -

 .اللغة العربية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  تبويب البحث .3

املقدمة، اخللفية، الدوافع إلختيار املوضوع، توضيح اإلصطالحات، :  الباب األول

، أغراض )املشكلة، تكوين املشكلةتقدمي املشكلة، حتديد ( املشكالت 

  .البحث وفوائده، حمتويات الرسالة



  النظريات و املفاهيم اإلجرائية:  الباب الثانى

ميدان البحث، فرد البحث وموضوعه، اتمع والعينة، ( طريقة البحث :الباب الثالث

  )األدوات جلمع البيانات

  تقدمي البيانات وحتليلها:  الباب الرابع

 )اخلالصة، اإلقرتاحات، املراجع( اخلامتة   :  خامسالباب ال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  الباب الثانى

  النظريات والمفاهيم اإلجرائية

  

  النظريات -أ

  تعريف الرغبة .1

بعض ولكنهم مساويا ىف بمع بعضهم  عطاء تعريف هذه الرغبةيف إالعلماء خيتلفون  إن

من أجل هذا البحث ميكن ان يفهم، فمن الضرورى لطرح العديد من . األغراض و املقصود

املرميبا عن الرغبة وهي ميول النفس إىل . كما قال أمحد د  النظريات املتعلقة ذا البحث كأساس،

  1.ىف العام ، يرافقه مشاعر طيبة عن شيء. شيء، ألننا نرى أن هناك مصلحة ىف شيء

. لوسه وفق 2.ميول النفس إىل الشئ و الرتابط فيها بدون أمر إن الرغبة قال سالميتوا،

    3.ىل الشيء ويشعر بالفرح ىف ذلك االوينكيل أن الرغبة هي ميول مثبة ىف الشخص ليجزب إ

      
قال أغوس سوجنتوا الرغبة هى تركيز االهتمام بدون القصد املتولد بإرادته والذى يعتمد 

  4.على املوهبة والبيئة

ن الرغبة هي جهاز العقلية الىت تتكون من خليط من املشاعر إكذلك قال أندى مافيار 

 5.ملخاوف و امليول األخرى الىت تؤدى األفراد إىل خيار معنيوالرجاء واإل هتمام و الظن و ا

من مفاهم السابقة، فنستطيع أن نأخذ اخلالصة أن الرغبة هى ميول الشخص إىل الشيء 

  .الذى يؤسس بالفرح واالنتباه إىل مايريد، ألنه حيتاج إىل شيء

تاج إىل طريقة متنوعة لذلك حن. وقوا الظن هاأما الرغبة احلقيقة هي الشعور ارد، فوجود

 :كما قال ديوا كتوت سوكردى هناك ثالثة أنواع من مظاهر الرغبة، منها . ملعرفتها

 الرغبة الىت تعرب . أ

                                                           
1
 Ahmad D. Marimba, Loc.Cit 

2
 Slameto, Loc.Cit 

3
 WS. Winkel, Psikologi Pendidikan dan Evaluasi Belajar, (PT. Gramedia, Jakarta, 1984), Hlm. 30 

4
 Agus Sujanto, Psikologi Umum, (Aksara Baru, Jakarta, 1985), Hlm. 92 

5
 Andi Mapiare, Psikologi Remaja, (Usaha Nasional, Surabaya, 1982), Hlm. 62 



م إاملثال يقولون . ميكن للشخص أن تعرب الرغبة أو إختياره على بعض الكلمات

 .راغبون ىف مجع طابع الربيد وغري ذلك

 الرغبة الىت وجدت . ب

ون عن الرغبة من خالل اختاذ إجراءات أو أفعال على املشاركة ىف اولئك الذين يعرب 

املثال ميكن للشخص أن يشارك ويصبح أعضاء ىف نوادي املوسيقي . نشاط معني

  .وغري ذلك

 الرغبة الىت تقوم باألسئلة . ج

 6.الشخص ميكن قياس رغبته عن طريق اإلجابة على بعض األسئلة احملددة

الرغبة ميكن ان . لنفس ومقدار املعرفة و اخلربة الىت متلكرغبة الشخصية تقرر من ميول ا

فمن  7.تتأثر أيضا بعوامل خارجية، سواء كانت من املدرسة و األسرة وغريها من البيئات االجتماعية

   8. ن رغبة الشخصية الىت وجدت ىف أفعاله بدون أمرإالضرورى علينا ان نذاكر كما قال سالميتوا 

هناك نوعان من العوامل . ليست با إلتفاق فقط أو بدون سببومع ذلك، وردت الرغبة 

  :الىت تؤثر ىف رغبة الشخصية، منها 

 9.الىت تشمل العوامل البيولوجية واإلجتاحات و اإلرادةالعوامل الداخلية  .1

 10. العوامل اخلارجية تتكون من بيئة و معاشرة .2

  :حو التاىل ميكن أن تكون مفصلة على الن) داخل الفرد(العوامل الداخلية 

 االهتمام .1

أو فكرة أخرى أكثر أو أقل من الوعى  11.تركيز طاقة النفسية على شيء موضوعى

عالقته بالرغبة يعىن أكثر رغبة الشخصية إىل شيء فأكثر    12.الذى يصاحب النشاط

  .إنتباهه

                                                           
6
 Dewa Ketut Sukardi, Bimbingan dan konseling, (Bina Aksara, 1988), Hlm. 83-84 

7
 Dewa Ketut Sukardi, ibid. hlm. 61 

8
 Slameto, Loc.Cit 

9
 Jalaludin Rahmat, Psikologi Komunikasi, (Remaja Rosdakarya, Bandung, 1986), Hlm. 546 

10
 Ketut Sukardi, Op.Cit 

11
 Sumardi Surya Brata, Psikologi Pendidikan, (Rajawali Pers, Jakarta, 1990), Hlm. 14 

12
 Ibid, Hlm. 14 



 املالحظة .2

  13.املالحظة هى عملية لنعرف عامل اخلارجى باستخدام احلواس

وعندما احلواس تلقي مؤثرات من اخلارجى، : وهى , الث مراتهذه العملية جترى ث

تنتقل عن طريق حتفيز األعصاب احلسية إىل املخ  وعندما وصلت االستجابة إىل 

  .الدماغ، فشعر الشخص أن استجابة موجودة

 التعليق  .3

 التعليق و املالحظة مها املظاران املرتابطتان، ألن التعليق ىف الواقع انتباع أو صورة من

  14.األفراد الذين عاشوا بعد مراقبة كائن أو التحفيز

 التصور .4

من خالل   15.التصور هو عملية على دخول رسالة أو معلومات ىف الدماغ البشرى

اإلدراك البشرى باستمرار مالمسة للبيئة، وهذه العالقة تقدم عن طريق حواسه، وهى 

لتصور لالهتمام ألا هى وبالتاىل تتأثر ا. البصر والسمع واللمس والطعم والرائحة

  .استجابة مباشرة لكائن أو التحفيز

 الدوافع .5

لذالك الدوافع . الدوافع هو دفع تتأثر ىف كل أنشطة الشخصية لتحقيق األهداف املرجوة

  16.هو ظروف ىف شخصية اإلنسانية للقيام بأنشطة لتحقيق األهداف

 
 املوقف .6

هو استعداد األفراد كيف تتفاعل مع الوضع أو الظروف وحتديد ما يبحث  املوقف

 17.الفرد ىف احلياة

 الشعور .7

                                                           
13

 Agus Sujanto, Op.Cit, Hlm. 21 
14

 Ibid, Hlm. 31 
15

 Slameto, Loc.Cit, Hlm. 104 
16

 Sumardi Suryabrata, Op, Cit, Hlm. 70 
17

 Slameto, Op.Cit, Hlm 191 



شعور السرور سوف يؤدى . الشعورهو ترتبط إرتباطا وثيقا حبس الشخص إىل الشيء

  18.الرغبة أيضا تعززه موقفا إجيابيا

 
 

 تعريف التعلم .2

  :نستطيع أن ننظر تعريف التعلم كما يلى 

توا التعلم هو عملية فردية للحصول على تغيري السلوك اجلديد الشامل قال سالمي . أ

 19.نتيجة معرفة الفرد ىف التفاعل بالبيئة

مستقيم و عبد الوهاب التعلم هو عملية التغيري، والتغيري ليس جمرد تغيري . قال د . ب

 20.من الظاهر فقط ولكن أيضا تغيري باطين

ساب املعرفة أو اخلربة لتكون قادرة على قال هريمان هودويوا التعلم هو عملية الكت . ت

 21.تغيري السلوك

ظاهر أو   من مفاهم السابقة نستطيع أن نالخص أن التعلم هو احداث تغيري ىف السلوك

 .باطن الذى يقوم بواعية

  

  المفاهيم اإلجرائية -ب

دة ىف الرغبة املقصو . املفاهيم اإلجرئية هي املفاهيم الىت تستخدم لتوضيح املفاهيم النظرية

سوف يبحث الباحث البيانات املتعلقة برغبة . هذا البحث يعىن رغبة الطالب ىف درس اللغة العربية

  :لذلك يقدم البحث املفاهيم اإلجرائية كما يلى . الطالب ىف تعلم اللغة العربية والعوامل الىت تتأثرها

 :يقال أن لديهم رغبة عالية إذا  . أ

 يفرح الطالب ىف تعلم اللغة العربية .1

                                                           
18

 W.S. Winkel, Op.Cit, Hlm. 31 
19

 Slameto, Loc.Cit 
20

 Mustakim dan Abdul Wahab, Psikologi Pendidikan, (Rineka Cipta, Jakarta, 1991), Hlm. 62 
21

 Herman Hudoyo, Pengembangan Kurikulum pelaksanaan di Depan Kelas, (Usaha Nasional, Surabaya), 

Hlm. 305 



 ىف تعلم اللغة العربية) دائما حاضرا(يتمتع الطالب  .2

 يتبع الطالب ىف تعليم اللغة العربية .3

 يفرح الطالب ان يقرأ قراءة اللغة العربية .4

 للتالميذ معجم اللغة العربية .5

 يعمل الطالب مترينات أو واجبة املنزلية .6

 العوامل الىت تؤثر ىف رغبة تعلم الطالب . ب

 العوامل الداخلية .1

 ب االهتمام عند تعلم اللغة العربيةيركز الطال . أ

 للتالميذ إرادة ىف تعلم اللغة العربية . ب

 للتالميذ أغراض تعلم اللغة العربية . ت

 تعلم اللغة العربيةللتالميذ إدراك ىف  . ث

 العوامل اخلارجية .2

 املدرسني الذين يدرسون اللغة العربية . أ

 البيئة املدرسية . ب

 البيئة األسرية . ت

 البيئة االجتماعية . ث

 
 ساسىاإلفتراض األ . ج

 .رغبة تعلم اللغة العربية عند الطالب خمتلفة .1

 رغبة تعلم الطالب تتأثر عن العوامل .2
 
 
  

 



  الباب الثالث

  طريقة البحث

 
 

 ميدان البحث .أ 

باكنبارو أو ىف معهد دار احلكمة " دار احلكمة"أما ميدان البحث فهو املدرسة الثانوية 

  .اإلسالمية

 فرد البحث وموضوعه .ب 

فرد البحث هو مجيع الطالب من البنني ىف املدرسة الثانوية دار احلكمة، وموضوع البحث 

  .س اللغة العربيةيعىن رغبة تعلم الطالب ىف در 

 اتمع والعينة .ج 

واليأخذ . تالميذا 92اتمع ىف هذا البحث هو مجيع الطالب من البنني عددهم 

  .الباحث العينة ألن عدد الطالب مل يزد من املائة

 األدوات جلمع البيانات .د 

 اإلستبانة  .1

ينشر الباحث سؤاال مكتوبا إىل الطالب للحصول على معلومات عن رغبة تعلم 

  .الب وغريها من املسائل املتعلقة ذا البحثالط

 املالحظة  .2

  حلظ الباحث مباشرة إىل ميدان البحث

 الوثائق  .3

  .يعىن خمتلف الوثائق املرجوة للحصول على البيانات ىف هذا البحث

  

  

 



 طريقة حتليل البيانات .ه 

هذا البحث دراسة وصفية، حيلل الباحث جمموعة اإلختبارات والبيانات باستخدام 

ولو كان الباحث حيلل نتيجة اإلختبارات باستخدام تقنية كمية , الطريقة التحللية الوصفية

رغبة تعلم الطالب الصف الثاىن من البنني ىف درس اللغة العربية وسيفسرها ولكنها ملعرفة 

 . الوصفية باستخدام الكلمة من بعدالباحث إىل الطريق 

  

         1:وأما الرموز الذى يستخدمه الباحث لتحليل البيانات هو 

  

       

الصف مث يقدم الباحث األراء والفتاي لتبيني ولتأكيد العوامل الىت تؤثر رغبة الطالب 

  .الثاىن من البنني ىف درس اللغة العربية

 
 
  

 
 
 
 

  
 

                                                           
1
  Hartono,  Statistik Untuk Penelitian, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar LSFK2P), Hlm. 30 

   P = F x100%   
         N  



  الباب الرابع

 تقديم البيانات وتحليلها

  

 تقديم البيانات . أ

 رغبة تعلم التالميذ ىف درس اللغة العربية مبدرسة الثانوية داراحلكمة باكنبارو .1

 
ىف هذا الباب سيقدم الباحث البيانات بعد حتصيلها من ميدان 

ى من البحث يعىن مايتعلق برغبة تعلم اللغة العربية لدى طالب الصف الثاىن الثانو 

  .البنني مبعهد دار احلكمة باكنبارو

قدمه الباحث . قد اقام الباحث اإلستبانة أو اإلستبيان إىل الطالب

وىف ذلك اإلستبيان قدم . ليس إال ملعرفة رغبة تعلم الطالب ىف درس اللغة العربية

  ).طالبا  92( إىل اثنان وتسعني ) سؤاال  15( الباحث مخسة عشر 

لباحث البيانات إىل اجلدوال، كما يعرب ىف وليكون واضحا رتب ا 

الباب االول أن الرغبة يستطتيع قياسها  باالنظرة إىل التعبري عن الشعور بالسعادة 

لذلك قدم الباحث . الطالب أو بغري سعادة إىل أنشطة متعلقة بتعلم اللغة العربية

ا السؤال أعطى وهلذ. السؤال االول مايتعلق بإنتباع الطالب ىف تعلم اللغة العربية

 : نستطيع أن ننظر إىل اجلدوال اآلتى. الطالب اجابة متنوعة

 
 
 
 
 

  



  الجدول األول

 انتباع الطالب ىف تعلم اللغة العربية

  

  F P  األجوبة  الرقم

  % 73,91  68  فارح  أ

  % 19,57  18  قليل الفرح  ب

  % 6,52  6  ال يفرح  ج

  % 100  92  اموع 

  

طالبا أو  68) أ(الطالب اختارو إجابة أكثر رفنا أن وإذا رأينا اجلدول السابق فع

  .العالية انتباع الطالب ىف تعلم اللغة العربيةوهذا مبعىن ىف املائة  73,91

. واستمر إىل اجلدول الثاىن سئل الباحث عن حضورهم ىف تعلم اللغة العربية

  : تىوهلذا السؤال أعطى الطالب اجابة متنوعة نستطيع أن ننظر إىل اجلدوال اآل

 
 

 
  

  

 
  الجدول الثانى



 حضور الطالب ىف تعلم اللغة العربية

  

  F P  األجوبة  الرقم

  % 39,13  36  دائما حاضرا  أ

  % 50  46  موجود الغائب  ب

  % 10,87  10  ال حيضر دائما  ج

  % 100  92  اموع 

  

طالبا  46) ب(الطالب اختارو إجابة  أكثر وإذا رأينا اجلدول السابق فعرفنا أن

  .موجود الغائب حضور الطالب ىف تعلم اللغة العربيةوهذا مبعىن  .ىف املائة  50أو 

واستمر إىل اجلدول الثالث سئل الباحث عن ادرك الطالب ىف اتباع تعلم 

وهلذا السؤال أعطى الطالب اجابة متنوعة نستطيع أن ننظر إىل اجلدوال . اللغة العربية

  : اآلتى

  

 
 

  

  

 
  الجدول الثالث



 ب ىف اتباع تعلم اللغة العربيةادراك الطال

  

  F P  األجوبة  الرقم

  % 43,48  40  اتباع باجليد  أ

  % 50  46  يتبع باجليد نادرا  ب

  % 6,52  6  ال يتبع باجليد  ج

  % 100  92  اموع 

 
طالبا  46) ب(الطالب اختارو إجابة  أكثر وإذا رأينا اجلدول السابق فعرفنا أن

  نادرا راك الطالب ىف اتباع تعلم اللغة العربيةادوهذا مبعىن . املائةىف  50أو 

  

  

  

  

  

  

 
 

 
  الجدول الرابع



 فعلي الطالب يسئلون ىف تعلم اللغة العربية

  

  F P  األجوبة  الرقم

  % 20,65  19 فعلي  أ

  % 71,74  66  ناقص الفعلي  ب

  % 7,61  7  اليكن فعليا  ج

  % 100  92  اموع 

  

طالبا  66) ب(الطالب اختارو إجابة  رأكث وإذا رأينا اجلدول السابق فعرفنا أن

  .ناقص فعلي الطالب يسئلون ىف تعلم اللغة العربيةوهذا مبعىن ىف املائة    71,74أو 

واستمر إىل اجلدول اخلامس سئل الباحث عن أنشطة الطالب ىف 

وهلذا السؤال أعطى الطالب . السؤال يعىن عن مشاعرهم. قراءة مادة العربية

  : ع أن ننظر إىل اجلدوال اآلتىاجابة متنوعة نستطي

 
  

  

 
  الجدول الخامس

 قرأ الطالب قراءة العربية



  

  F P  األجوبة  الرقم

  % 66,30  61  فارح  أ

  % 28,26  26  قليل الفرح  ب

  % 5,44  5  ال يفرح  ج

  % 100  92  اموع 

  

طالبا  61) أ(الطالب اختارو إجابة  أكثر وإذا رأينا اجلدول السابق فعرفنا أن

  .قراءة العربيةوهذا مبعىن هم فارحون ليقرأوا ىف املائة   66,30أو 

  

  

  

  

  

  

 
 

 
  الجدول السادس

 سئل الباحث عن معجم اللغة العربية عند الطالب



  

  F P  األجوبة  الرقم

  % 27,18  25  ملك الطالب املعجم اكثر من الواحد  أ

  % 66,30  61  ملك الطالب معجما واحدا  ب

  % 6,53  6  ال ميلك شيئا  ج

100  92  موع ا %  

  

 61) ب(الطالب اختارو إجابة أكثر وإذا رأينا اجلدول السابق فعرفنا أن  

  ملك الطالب معجما واحداوهذا مبعىن  .ىف املائة  66,30طالبا أو 

  

  

  

  

  

  

 
 

 
  الجدول السابع

 عمل الطالب حني يكون مترينا من املدرس



  

  F P  األجوبة  الرقم

  % 69,57  64  يعمل جيدا  أ

  % 26,08  24  ل نادرايعم  ب

  % 4,35  4  اليعمل  ج

  % 100  92  اموع 

  

 64) أ(الطالب اختارو إجابة  أكثر وإذا رأينا اجلدول السابق فعرفنا أن       

  .وهذا مبعىن أكثرهم يعملون مترينا من املدرس. ىف املائة  69,57طالبا أو 

  

يلى    اإلستبانة كما من األجوبة السابقة نستطيع أن ننظر جمموعة نتائج أجوبة

:  

 
 

  

  

 
  الجدول الثامن

جمموعة نتائج أجوبة اسئلة اإلستبانة عن رغبة تعلم اللغة العربية الىت قام ا 

 الباحث



  

رقم 

  اإلستبانة

  اموع  األجوبة

  ج  ب  أ

F  skor  F  skor  F  skor  F  %  
1  68  204  18  36  6  6  246  89،13  
2  36  108  46  92  10  10  210  76،08  
3  40  120  46  92  6  6  218  78،98  
4  19  57  66  132  7  7  196  71،01  
5  61  183  26  52  5  5  240  86،95  
6  25  75  61  122  6  6  203  73،55  
7  64  192  24  48  4  4  244  88،40  

  564،1  1557  44  44  574  287  939  313  اموع

  

موعة نتائج أجوبة اسئلة اإلستبانة قام ا الباحث اجلدول السابق  جم

كثري منهم المل سكن فعليا ىف تعلم اللغة   فعرفنا أن الطالبىف املائة  71،01واحلاصل

وهذا مبعى ماعنده الطالب ) ىف املائة  73،55(العربية كما نظرنا اىل السؤال الرابع، و

وهذا مبعىن ) ىف املائة 77،08(و  معجم اللغة إال واحد كما نظرنا إىل السؤال السادس،

  .أكثر الطالب الحيضر ىف تعلم اللغة العرببية كما نظرنا إىل السؤال الثاىن

العوامل الىت تتأثر ؤغبة تعلم اللغة العربية لدى طالب الصف الثاىن  .2

 .الثانوى من البنني مبعهد داراحلكمة اإلسالمية

ثر على العواملني يعىن العوامل قد قدم الباحث ىف الباب السابقة أن الرغبة تتأ

  ).خارج الفرد(والعوامل اخلارجية ) داخل الفرد(الداخلية   

 العوامل الداخلية . أ



إجابة . االهتمام اىل شيء موضوعى احدى العوامل الىت تتأثر رغبة التعلم

  :الطالب إىل هذا السؤال كما يلى 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

  الجدول التاسع

 لم املعلم اللغة العربيةاهتمام الطالب حينما يع

  

  F P  األجوبة  الرقم



  % 83,70  77  طالبلاهتم ا  أ

  % 13,04  12  قليل االهتمام  ب

  % 3,26  3  ال يهتم  ج

  % 100  92  اموع 

  

طالبا  77) أ(الطالب اختاروا إجابة أكثر وإذا رأينا اجلدول السابق فعرفنا أن  

 12) ب(املعلم اللغة العربية و إجابة ىف املائة اهتم اللطالب حينما يعلم  83,70أو 

ىف املائة    3,26طالبا أو  3) ج(ىف املائة قليل االهتمام و إجابة  13,04طالبا أو 

اخلالصة يعىن أكثرهم اجابو إجابة . قالوا أم ال يهتموا حينما يعلم املعلم اللغة العربية

.                                       ملعلم اللغة العربيةىف املائة وهم يهتمون حينما يعلم ا 83,70طالبا أو  77) أ(

  

 
 
 
 

  

  الجدول العاشر

 ادراك الطالب عن اللغة العربية

  

  F P  األجوبة  الرقم



  % 80,43  74  سهل ىف اتباعها  أ

  % 17,40  16  صعبة   ب

  % 2,17  2  صعبة جدا  ج

  % 100  92  اموع 

    

طالبا أو  74) أ(الطالب اختاروا إجابة وإذا رأينا اجلدول السابق فعرفنا أن 

ىف املائة  17,40طالبا أو  16) ب(ىف املائة قالوا سهل ىف اتباعها و إجابة  80,43

ىف املائة قالوا  صعبة جدا ىف  2,17طالبا أو  2) ج(قالوا صعبة ىف اتباعها و إجابة 

  .يعىن سهل ىف اتباعها) أ(لذلك أكثرهم اجابوا إجبة . اتباعها

  

                      

  

 
 
 
 

  الجدول الحادي عشرة

 فهم الطالب عن أغراض تعلم اللغة العربية

  

  F P  األجوبة  الرقم



  % 51,08  47  فاهم جدا  أ

  %  43,48  40  غري فاهم متاما  ب

  %  5,44  5  غري مفهوم  ج

  % 100  92  اموع 

  

طالبا أو  47) أ(وإذا رأينا اجلدول السابق فعرفنا أن الطالب اختاروا إجابة 

 40) ب(و إجابة  .عن أغراض تعلم اللغة العربية ونفامه إم ىف املائة قالوا 51,08

ىف  5,44طالبا أو  5) ج(ىف املائة قالوا غري فاهم متاما و إجابة  43,48طالبا أو 

ىف املائة  51,08طالبا أو  47) أ(لذلك أكثرهم اجابوا إجابة . املائة قالوا غري مفهوم

  .هم جدا عن أغراض تعلم اللغة العربيةقالوا فا

  

 
 

 

 

 

 الجدول الثانى عشرة

 أنشطة الطالب حينما ال حيضر املعلم

 

  F P  األجوبة  الرقم



  % 10,87  10  زار الطالب إىل املكتبة  أ

  % 45,65  42  قام باملناقشة  ب

  % 43,48  40  راجع إىل احلجرة  ج

  % 100  92  اموع 

 

 

طالبا  42) ب(الطالب اختاروا إجابة أكثر فعرفنا أن وإذا رأينا اجلدول السابق 

رجعوا إىل حجرم و  43,48طالبا أو  40و . قاموا باملناقشةىف املائة   45,65أو 

  .طالبا زاروا إىل املكتبة 10

 

 

 

 

 

  

  

  الجدول الثالث عشرة

 طريقة املعلم ىف تعليم اللغة العربية

  

  F P  األجوبة  الرقم



  % 75  69  فارح  أ

  % 20,65  19  يل الفرحقل  ب

  % 4,35  4  ال يفرح  ج

  % 100  92  اموع 

 

طالبا أو  69) أ(وإذا رأينا اجلدول السابق فعرفنا أن الطالب اختاروا إجابة 

طالبا  19) ب(و إجابة   طريقة املعلم ىف تعليم اللغة العربيةىف املائة فرح الطالب  75

ىف املائة قالوا أم  4,35طالبا أو  4) ج(ىف املائة قليل الفرح    و إجابة  20,65أو 

 69) أ(اخلالصة يعىن أكثرهم اجابو إجابة . طريقة املعلم ىف تعليم اللغة العربيةاليفرحون 

  .ىف املائة وهم فارحون  طريقة املعلم ىف تعليم اللغة العربية 75طالبا أو 

  

 
 
 
 

  

  الجدول الرابع عشرة

 ربيةانتفع املكتبة لقراءة كتب اللغة الع

  

  F P  األجوبة  الرقم



  % 11،95  11  قرأ الطالب الكتب دائما  أ

  %  75  69  قرأ الطالب الكتب نادرا  ب

  % 13،04  12  ال يقرأ  ج

  % 100  92  اموع 

  

طالبا  69) ب(الطالب اختاروا إجابة  أكثر وإذا رأينا اجلدول السابق فعرفنا أن

 ىف املائة 13،04طالبا أو  12نادرا   بيةاللغة العر ىف املائة قرأ الطالب الكتب  75أو 

  .قرأ الطالب الكتب دائما ىف املائة 11،95أو  11اليقرأ كتب اللغة العربية و 

  

 

 

 

  

  

 

  

  الجدول الخامس عشرة

 اعطاء الدوافع من الوالدين ىف تعلم اللغة العربية 

  

  F P  األجوبة  الرقم



  % 46،74  43  اعطى الدوافع دائما  أ

  % 39،13  36  نادرااعطى الدوافع   ب

  % 14،13  13  ال يعطى الدوافع  ج

  % 100  92  اموع 

   

طالبا أو  43) أ(وإذا رأينا اجلدول السابق فعرفنا أن الطالب اختاروا إجابة 

 39،13طالبا أو  36) ب(ىف املائة اعطى الوالدان الدوافع دائما و إجابة  46،74

ىف املائة ال  14،13طالبا أو  13) ج(إجابة ىف املائة اعطى الوالدان الدوافع نادرا  و 

 46،74طالبا أو  43) أ(اخلالصة يعىن أكثرهم اجابو إجابة . يعطى الوالدان الدوافع

  .ىف املائة اعطى الوالدان الدوافع دائما

  

  

 
 
 

  

  الجدول السادس عشرة

 اهم تعلم اللغة العربية 

  

  F P  األجوبة  الرقم



  % 61،95  57  اللغة العربية مهمة جدا  أ

  % 33،70  31  اللغة العربية لغة الدين  ب

  % 4،35  4  اللغة العربية مساويا باللغة األخرى  ج

  % 100  92  اموع 

  

طالبا أو  57) أ(وإذا رأينا اجلدول السابق فعرفنا أن الطالب اختاروا إجابة 

طالبا أو  31) ب(ىف املائة قالوا أن اللغة العربية مهمة جدا و إجابة  61،95

ىف  4،35طالبا أو  4) ج(ىف املائة قالوا أن اللغة العربية لغة الدين و إجابة  33،70

 57) أ(اخلالصة يعىن أكثرهم اجابو إجابة . قالوا أن اللغة العربية مساويا باللغة األخرى

  .ىف املائة قالوا أن اللغة العربية مهمة جدا 4،35طالبا أو 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

  الجدول السابع عشرة

 جمموعة نتائج أجوبة اسئلة اإلستبانة عن عوامل الىت تتأثر رغبة الطالب

  



رقم 

  اإلستبانة

  اموع  األجوبة

  ج  ب  أ

F  skor  F  %  skor  %  skor  %  
8  77  231  12  24  3  3  258  93،48  
9  74  222  16  32  2  2  256  92،75  
10  47  141  40  80  5  5  226  81،88  
11  10  30  42  84  40  40  154  55،80  
12  69  207  19  38  4  4  249  90،22  
13  11  33  69  138  12  12  183  66،30  
14  43  129  36  72  13  13  214  77،54  
15  57  171  31  62  4  4  237  85،87  

723،0  1777  83  83  530  265  1164  388  اموع

4  

  

اجلدول السابق  جمموعة نتائج أجوبة اسئلة اإلستبانة عن عوامل الىت تتأثر رغبة 

رجعوا إىل حجرم حينما الطالب أكثر فعرفنا  )ىف املائة 55،80( واحلاصل الطالب

وهذا مبعىن قليل رغبتهم ىف قراءة  نص ) ىف املائة 66،30(الحيضر املعلم ، وكذلك  

قليل الدوافع من الوالدين  ) ىف املائة 77،54(، و 13اللغة العربية كما نظرنا إىل السؤال 

 .ع عشرةكما نظرنا إىل السؤال الراب

  

 المالحظةتقديم البيانات من  .3

املالحظة على املدرسة ما يتعلق برغبة الطالب ىف البيانات اليت مجعتها من ومن 

) نعم. (وكل منر من األسئلة املوجودة يف املالحظة يتبعها إجابة نعم و ال. مدرسة الثانوية



جيدة رغبة دل على ي )ال(و  يف تعليم اللغة العربية عدم الرغبة لدى الطالبيدل على 

  .يف تعليم اللغة العربية الطالب

  

 الجدول الثامن وعشرة

  رغبة تعلم الطالب الصف الثاىن الثانوي من البنني مبعهد داراحلكمةة عن ظالحاجلدول امل

  2010اكتوبر  8:  التاريخ                       الدرس األول    :املادة  

 )أ( 2 :الفصل                               اجلمعة  : اليوم  

 

 ال

 

 

 نعم

 

  الوجهات املالحظة 

 

 

 رقم

 

 1  جاء الطالب متأخرا ىف درس اللغة العربية √ 

 2 فرح الطالب ىف التعلم  √

 3 ال يهتم الطالب إىل شرح املعلم √ 

 4  أجلب الطالب ىف الفصل √ 

 5 دخل وخرج الطالب ىف درس اللغة العربية √ 

 6 لطالب ىف املدرسةنام ا  √

 7 سئل الطالب ىف درس اللغة العربية  √

 8 محل الطالب الطعام إىل الفصل  √

  اجلملة 4 4

 الجدول التاسع عشرة

  رغبة تعلم الطالب الصف الثاىن الثانوي من البنني مبعهد داراحلكمةة عن ظاجلدول املالح

 2010اكتوبر  9: التاريخ                           الدرس الثاىن     : املادة



 )أ(2 :الفصل                                   السبت:  اليوم 

 

 ال

 

 

 نعم

 

  الوجهات املالحظة 

 

 

 رقم

 

 1 جاء الطالب متأخرا ىف درس اللغة العربية √ 

 2 فرح الطالب ىف التعلم  √

 3 ال يهتم الطالب إىل شرح املعلم √ 

 4 أجلب الطالب ىف الفصل √ 

 5 دخل وخرج الطالب ىف درس اللغة العربية  √

 6 نام الطالب ىف املدرسة √ 

 7 سئل الطالب ىف درس اللغة العربية  √

 8 محل الطالب الطعام إىل الفصل √ 

 اجلملة 5 3

  

  

  

  الجدول العاشرون

 رغبة تعلم الطالب الصف الثاىن الثانوي من البنني مبعهد داراحلكمةة عن ظاجلدول املالح

 2010اكتوبر  11: التاريخ    الدرس الثالث               : املادة



   )أ(2 :الفصل                             اإلثنني:  اليوم 

 

 ال

 

 

 نعم

 

  الوجهات املالحظة 

 

 

 رقم

 

 1 جاء الطالب متأخرا ىف درس اللغة العربية √ 

 2 فرح الطالب ىف التعلم  √

 3 شرح املعلمال يهتم الطالب إىل  √ 

 4 أجلب الطالب ىف الفصل √ 

 5 دخل وخرج الطالب ىف درس اللغة العربية √ 

 6 نام الطالب ىف املدرسة  √

 7 سئل الطالب ىف درس اللغة العربية √ 

 8 محل الطالب الطعام إىل الفصل  √

  اجلملة 5 3

  

  

 

 الجدول الحادى وعشرون

  الصف الثاىن الثانوي من البنني مبعهد داراحلكمةرغبة تعلم الطالب ة عن ظاجلدول املالح

 2010اكتوبر  15: التاريخ                              الدرس الرابع :املادة



 )أ(2: الفصل                                   اجلمعة  : اليوم 

 

 ال

 

 

 نعم

 

  الوجهات املالحظة 

 

 

 رقم

 

 1 ربيةجاء الطالب متأخرا ىف درس اللغة الع  √

 2 فرح الطالب ىف التعلم  √

 3 ال يهتم الطالب إىل شرح املعلم √ 

 4 أجلب الطالب ىف الفصل √ 

 5 دخل وخرج الطالب ىف درس اللغة العربية √ 

 6 نام الطالب ىف املدرسة √ 

 7 سئل الطالب ىف درس اللغة العربية  √

 8 محل الطالب الطعام إىل الفصل √ 

 اجلملة 5 3

  

  

 

 الجدول الثانى وعشرون

  رغبة تعلم الطالب الصف الثاىن الثانوي من البنني مبعهد داراحلكمةة عن ظاجلدول املالح

 2010اكتوبر  17: التاريخ          الدرس اخلامس       :املادة



 )أ(2: الفصل                                  السبت :  اليوم 

 

 ال

 

 

 نعم

 

  الوجهات املالحظة 

 

 

 رقم

 

 1 جاء الطالب متأخرا ىف درس اللغة العربية √ 

 2 فرح الطالب ىف التعلم  √

 3 ال يهتم الطالب إىل شرح املعلم √ 

 4 دخل وخرج الطالب ىف درس اللغة العربية √ 

 5 أجلب الطالب ىف الفصل √ 

 6 نام الطالب ىف املدرسة √ 

 7 سئل الطالب ىف درس اللغة العربية √ 

 8 طالب الطعام إىل الفصلمحل ال  √

 اجلملة 6 2

  

  

 

  الجدول الثالث وعشرون

  رغبة تعلم الطالب الصف الثاىن الثانوي من البنني مبعهد داراحلكمةة عن ظاجلدول املالح

 2010اكتوبر  17: التاريخ          الدرس السادس      :املادة



 )أ(2 :الفصل                                    اخلميس: اليوم 

 

 ال

 

 

 نعم

 

  الوجهات املالحظة 

 

 

 رقم

 

 1 جاء الطالب متأخرا ىف درس اللغة العربية √ 

 2 فرح الطالب ىف التعلم  √

 3 ال يهتم الطالب إىل شرح املعلم √ 

 4 دخل وخرج الطالب ىف درس اللغة العربية  √

 5 أجلب الطالب ىف الفصل √ 

 6 نام الطالب ىف املدرسة √ 

 7 الطالب ىف درس اللغة العربيةسئل  √ 

 8 محل الطالب الطعام إىل الفصل √ 

 اجلملة 6 2

  

  

  

  الجدول الرابع وعشرون

  ةظاملالحجمموعة عن حاصلة 

      



  الرقم

  

  املدرسةىف  ستخدامهااعدد اخلطوات اليت   ةظاملالح

  يف املائة  نتيجة

  50  4  األوىل ةظاملالح  1

  62,5  5  الثانية ةظاملالح  2

  62,5  5  الثالثة ةظاملالح  3

  62,5  5  الرابعة ةظاملالح  4

  75  6  اخلامسة ةظاملالح  5

  75  6  السادسة ةظاملالح  6

  31  64,58  
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  :احلاصل من رموز املالحظة يعىن  
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%58,64=
 

  :هو  مالحظةاملقياس املستعملة لل

  )جيدة % = (  100 - %  76. 1

  )كافية %   = (  75 - %  56. 2

  ) ناقصة %   = (  55 - %  40. 3

  )غري جيد %   = (  40ناقصة من . 4

اللغة العربية لدى طالب الصف الثاىن الثانوى من البنني مبعهد دار تعلم و ا عرفنا أن رغبة 

  .ىف املائة 64،58: يعىن " كافية " احلكمة باكنبارو 

 تحليل البيانات . ب

اللغة العربية لدى طالب الصف الثاىن الثانوى ة تعلم حتليل البياناب عن رغب .1

 .من البنني مبعهد دار احلكمة باكنبارو



عندما . هذا البحث يعىن حبث عن رغبة الطالب عن تعليم اللغة العربية

ة لكمية ىف املائة للحصول ية الوصفليالتحليالبيانات فحللها الباحث بأسلوب  تجتمع

املقصود من هذا التحليل ملعرفة رغبة  تعلم الطالب . حثإىل النتيجة واخلالصة هذا الب

  .والعوامل الىت تتأثرها ىف تعلم اللغة العربية

اللغة العربية لدى طالب الصف الثاىن الثانوى من البنني مبعهد ملعرفة رغبة تعلم 

دار احلكمة باكنبارو قد سئل الباحث من خالل االستبانة و حدد الباحث نتائجها 

  :ا اآلتى املذكور كم

 ) 3( قيمتها  "  أ " إجابة    .1

 ) 2( قيمتها " ب " إجابة   .2

  ) 1( قيمتها " ج " إجابة   .3

جمموعة نتائج أجوبة اسئلة اإلستبانة السابقة نستطيع أن ننظرها  وعلى أساس 

  :يلى   كما 

  x 3  =939 313)   = أ ( 

  x 2  =574 287) = ب ( 

  x 1    =44 44) = ج ( 

  ) 44+  574+  939(  1557= نا فنعرف

  

  

 

  :و اما البحث عن املائة فيستعمل الرموز 
 

P =  x 100 

 



 P =   1557 X 100  
              2205  
 

  =  %70،61   
 

  :املقياس املستعملة لإلستبانة هو 

  )جيدة % = (  100 - %  76. 1

  )كافية %   = (  75 - %  56. 2

  )  ناقصة%   = (  55 - %  40. 3

  )غري جيد %   = (  40ناقصة من . 4

اللغة العربية لدى طالب الصف الثاىن الثانوى من تعلم و ا عرفنا أن رغبة 

  .ىف املائة 70،61: يعىن " كافية " البنني مبعهد دار احلكمة باكنبارو 

  :املالحظة و اإلستبانة  مث خنتلط النتيجة بني

  = A + B 

  2                
 =64،58  +70،61   

  2  

  ىف املائة 67،59= 

اللغة العربية لدى طالب الصف تعلم رغبة من جمموع هذه النتيجة عرفنا أن 

  ىف املائة 67،59 :يعىن  "كافية " الثاىن الثانوى من البنني مبعهد دار احلكمة باكنبارو 

اللغة العربية لدى طالب الصف  عومل الىت تؤثر رغبة تعلمحتليل البياناب عن  .2

 .وى من البنني مبعهد دار احلكمة باكنباروالثاىن الثان

  



أكثر اإلهتمام إىل اللغة العربية . اإلهتمام من العوامل الداخلية الىت تؤثر الرغبة

من البيانات املوجودة يدل أن الطالب أكثرهم يهتمون حينما شرح . فقوية أيضا برغبتهم

وأما من يقول . طالبا 12ام طالبا، ويعرب قليل اإلهتم 77املعلم درس اللغة العربية يعىن 

  .لذلك اهتمامهم عالية. طالبا 3اليهتموا إىل شرح املعلم 

منهم قالوا سهل ىف . وإمنا يتعلق بادراكهم عن اللغة العربية هلم ادراك جيد

طالبا ومنهم من يقول  16طالبا، قليل من يقول صعبة ىف اتباعها يعىن  74اتباعها يعىن 

  .راكهم جيد ىف اللغة العربيةلذلك اد. طالبا 2صعبة جدا 

 47حينما عرب الباحث السؤال  يف فهمهم عن أغراض تعليم اللغة العربية 

طالبا و منهم من يقول غري  40طالبا قالوا فهما جدا و منهم من يقول غري فاهم متاما 

لذلك فهمهم عن . طالبا فهم الطالب عن أغراض تعلم اللغة العربية جيدة 5فاهم يعىن 

  .تعلم اللغة العربية قويةأغراض 

 10كذلك ينشر الباحث السؤال عن أنشطة الطالب حينما الحيضر املعلم 

  .طالبا عربوا ذهب إىل حجرم 40طالبا قاموا باملناقشة و  43طالبا زاروا إىل املكتبة و 

العوامل اخلارجية يعىن طريقة املعلم ىف التعليم اللغة العربية ومما يعرب الطالب أن 

  . هم فرحوا ىف طريقة املعلم ىف التعليم اللغة العربية، وقليل جدا منهم قالوا اليفرحونأكثر 

 11. العوامل اخلارجية األخرى يعىن انتفع املكتبة لقراءة كتب اللغة العربية

طالبا ال  12و. طالبا قرأ الكتب نادرا 69و. طالبا قرأ كتب اللغة العربية ىف املكتبة

لذلك قليل جد انتفع الطالب املكتبة لقراءة كتب . بية ىف املكتبةيقرأون كتب اللغة العر 

  .اللغة العربية



مث سئل الباحث ىف إعطاء الدوافع من الوالدين إىل ولده للتعلم اللغة العربية 

طالبا قالوا أعطى الدوافع من  36طالبا و  43أكثرهم إجابوا أعطى الدوافع دائما يعىن 

  .الوا اليعطى الدوافعطالبا ق 13الوالدين نادرا و 

. واآلخر حيلل الباخث عموامل اخلارجية عن أهم الطالب ىف تعلم اللغة العربية

طالبا قالوا إن اللغة العربية لغة الدين  31طالبا قالوا إن اللغة العربية مهمة جدا، و  57

  .طالبا قالوا إن اللغة العربية مساويا باللغة األخرى 4و الباقى 

   

  

  

  

  

  
 



  الباب الخامس

  اخلامتة

 اخلالصة . أ

بناء على . بعد قدم الباحث حتليل البيانات، اخذ أن يلخص ذلك البحث

البيانات من اإلستبانة سيقدمها الباحث اخلالصة عن رغبة تعلم اللغة العربية لدى 

  :طالب الصف الثاىن الثانوى من البنني مبعهد دار احلكمة باكنبارو ما يلى 

 عليا ىف تعلم اللغة العربيةكثري منهم مل يكن ف .1

 كثري منهم الحيضرون ىف تعلم اللغة العربية .2

 الميلك الطالب معجم اللغة إال واحد .3

 كثري من الطالب رجعوا إىل حجرم حينما الحيضر املعلم .4

  ىف قراءة النصوص اللغة العربية تهمعدم رغب  .5

 .ىف البيت قليل الدوافع من الوالدين .6

 
أن  قد قسم الباحث بني املالحظة و اإلستبانة ليل البياناتمبعىن العام عرفنا من حت

اللغة العربية لدى طالب الصف الثاىن الثانوى من البنني مبعهد دار تعلم رغبة 

  .ىف املائة 67،59: يعىن "  كافية" احلكمة باكنبارو 

 واالعوامل الىت تتأثر رغبة الطالب ىف تعلم اللغة العربية هى العوامل الداخلية و

،  مل يكن فعليا ىف تعلم اللغة العربيةفاالعومل الداخلية هى . العوامل اخلارجية

و . ال ميلك الطالب معجم اللغة اعربية إال واحد، الحيضرون ىف تعلم اللغة العربية

أما العوامل اخلارجية فهى ناقصة ىف انتفاع املكتبة، عدم الدوافع من الوالدين و فهم 

 .للغة العربيةالطالب عن أمهية تعلم ا

  



 االقرتاحات . ب

  :بناء على اخلالصة السابقة أراد الباحث أن يقرتح عن االمور اآلتية 

للطالب، يرجى الباحث على الطالب أن يرفعوا وينمو رغبتهم ىف تعلم  .1

 اللغة العربية

للمدرس أو املعلم، يرجى الباحث إىل معلم اللغة العربية أن يبذل جهده و  .2

لتعليمية الىت تتضم على عملية تعليمية اللغة العربية وقته ليستعد الوسائل ا

 .املنشزدة

للوالدين، يرجى على الوالدين إعطاء الدوافع إىل ولدمها ىف تعلم اللغة  .3

  .العربية
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 المالحظةتقديم البيانات من  •

ما يتعلق برغبة الطالب ىف مدرسة املالحظة على املدرسة اليت مجعتها من  البياناتومن 

ة عدم الرغبيدل على ) نعم. (وكل منر من األسئلة املوجودة يف املالحظة يتبعها إجابة نعم و ال. الثانوية

  .يف تعليم اللغة العربية الطالب جيدة رغبةيدل على  )ال(و  يف تعليم اللغة العربية لدى الطالب

  

 الجدول األول

  من البنني مبعهد داراحلكمةرغبة تعلم الطالب الصف الثاىن الثانوي ة عن ظالحاجلدول امل

  2010 اكتوبر 8:  التاريخ                       الدرس األول    :املادة  

 )أ( 2 :الفصل                               اجلمعة  : اليوم  

 

 ال

 

 

 نعم

 

  الوجهات املالحظة 

 

 

 رقم

 

 1  جاء الطالب متأخرا ىف درس اللغة العربية √ 

 2 فرح الطالب ىف التعلم  √

 3 ال يهتم الطالب إىل شرح املعلم √ 

 4  أجلب الطالب ىف الفصل √ 

 5 طالب ىف درس اللغة العربيةدخل وخرج ال √ 

 6 نام الطالب ىف املدرسة  √

 7 سئل الطالب ىف درس اللغة العربية  √

 8 محل الطالب الطعام إىل الفصل  √

  اجلملة 4 4

  

 

 



 الجدول الثاني

  رغبة تعلم الطالب الصف الثاىن الثانوي من البنني مبعهد داراحلكمةة عن ظاجلدول املالح

 2010اكتوبر  9: التاريخ                           لثاىن    الدرس ا : املادة

 )أ(2 :الفصل                                   السبت:  اليوم 

 

 ال

 

 

 نعم

 

  الوجهات املالحظة 

 

 

 رقم

 

 1 جاء الطالب متأخرا ىف درس اللغة العربية √ 

 2 فرح الطالب ىف التعلم  √

 3 ملعلمال يهتم الطالب إىل شرح ا √ 

 4 أجلب الطالب ىف الفصل √ 

 5 دخل وخرج الطالب ىف درس اللغة العربية  √

 6 نام الطالب ىف املدرسة √ 

 7 سئل الطالب ىف درس اللغة العربية  √

 8 محل الطالب الطعام إىل الفصل √ 

 اجلملة 5 3

  

  

  

  

 

  

  

  



  الجدول الثالث

 ثاىن الثانوي من البنني مبعهد داراحلكمةرغبة تعلم الطالب الصف الة عن ظالحاجلدول امل

 2010اكتوبر  11: التاريخ           الدرس الثالث        : املادة

   )أ(2 :الفصل                             اإلثنني:  اليوم 

 

 ال

 

 

 نعم

 

  الوجهات املالحظة 

 

 

 رقم

 

 1 جاء الطالب متأخرا ىف درس اللغة العربية √ 

 2 ب ىف التعلمفرح الطال  √

 3 ال يهتم الطالب إىل شرح املعلم √ 

 4 أجلب الطالب ىف الفصل √ 

 5 دخل وخرج الطالب ىف درس اللغة العربية √ 

 6 نام الطالب ىف املدرسة  √

 7 سئل الطالب ىف درس اللغة العربية √ 

 8 محل الطالب الطعام إىل الفصل  √

  اجلملة 5 3

  

  

  

  

  

  

  

 



 الجدول الرابع

  رغبة تعلم الطالب الصف الثاىن الثانوي من البنني مبعهد داراحلكمةة عن ظاجلدول املالح

 2010اكتوبر  15: التاريخ                              الدرس الرابع :املادة

 )أ(2: الفصل                                   اجلمعة  : اليوم 

 

 ال

 

 

 نعم

 

  الوجهات املالحظة 

 

 

 رقم

 

 1 جاء الطالب متأخرا ىف درس اللغة العربية  √

 2 فرح الطالب ىف التعلم  √

 3 ال يهتم الطالب إىل شرح املعلم √ 

 4 أجلب الطالب ىف الفصل √ 

 5 دخل وخرج الطالب ىف درس اللغة العربية √ 

 6 نام الطالب ىف املدرسة √ 

 7 سئل الطالب ىف درس اللغة العربية  √

 8 الطعام إىل الفصل محل الطالب √ 

 اجلملة 5 3

  

  

  

  

  

  

  

 



 الجدول الخامس

  رغبة تعلم الطالب الصف الثاىن الثانوي من البنني مبعهد داراحلكمةة عن ظاجلدول املالح

 2010اكتوبر  17: التاريخ          الدرس اخلامس       :املادة

 )أ(2: الفصل                                  السبت  : اليوم 

 

 ال

 

 

 نعم

 

  الوجهات املالحظة 

 

 

 رقم

 

 1 جاء الطالب متأخرا ىف درس اللغة العربية √ 

 2 فرح الطالب ىف التعلم  √

 3 ال يهتم الطالب إىل شرح املعلم √ 

 4 دخل وخرج الطالب ىف درس اللغة العربية √ 

 5 أجلب الطالب ىف الفصل √ 

 6 نام الطالب ىف املدرسة √ 

 7 ىف درس اللغة العربية سئل الطالب √ 

 8 محل الطالب الطعام إىل الفصل  √

 اجلملة 6 2

  

  

  

  

  

  

 

 



  الجدول السادس

  رغبة تعلم الطالب الصف الثاىن الثانوي من البنني مبعهد داراحلكمةة عن ظاجلدول املالح

 2010اكتوبر  17: التاريخ          الدرس السادس      :املادة

 )أ(2: الفصل                                    اخلميس: اليوم 

 

 ال

 

 

 نعم

 

  الوجهات املالحظة 

 

 

 رقم

 

 1 جاء الطالب متأخرا ىف درس اللغة العربية √ 

 2 فرح الطالب ىف التعلم  √

 3 ال يهتم الطالب إىل شرح املعلم √ 

 4 دخل وخرج الطالب ىف درس اللغة العربية  √

 5 أجلب الطالب ىف الفصل √ 

 6 نام الطالب ىف املدرسة √ 

 7 سئل الطالب ىف درس اللغة العربية √ 

 8 محل الطالب الطعام إىل الفصل √ 
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  الجدول السابع

  ةظاملالحجمموعة عن حاصلة 

  

  الرقم

  

  

  ةظاملالح

  

  عدد اخلطوات اليت أستخدامها املدرسة

  يف املائة  نتيجة

  50  50  4  4  األول ةظاملالح  1

  37,5  62,5  3  5  الثانية ةظاملالح  2

  37,5  62,5  3  5  الثالثة ةظاملالح  3

  37,5  62,5  3  5  الرابعة ةظاملالح  4

  25  75  2  6  اخلامسة ةظاملالح  5

  25  75  2  6  السادسة ةظاملالح  6

  31  14  64,58  35,42  
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اللغة العربية لدى طالب الصف  عومل الىت تؤثر رغبة تعلمحتليل البياناب عن  .2

 .الثاىن الثانوى من البنني مبعهد دار احلكمة باكنبارو

  

أكثر اإلهتمام إىل اللغة العربية . اإلهتمام من العوامل الداخلية الىت تؤثر الرغبة

املوجودة يدل أن الطالب أكثرهم يهتمون حينما شرح من البيانات . فقوية أيضا برغبتهم

وأما من يقول . طالبا 12طالبا، ويعرب قليل اإلهتمام  77املعلم درس اللغة العربية يعىن 

  .لذلك اهتمامهم عالية. طالبا 3اليهتموا إىل شرح املعلم 

منهم قالوا سهل ىف . وإمنا يتعلق بادراكهم عن اللغة العربية هلم ادراك جيد

طالبا ومنهم من يقول  16طالبا، قليل من يقول صعبة ىف اتباعها يعىن  74تباعها يعىن ا

  .لذلك ادراكهم جيد ىف اللغة العربية. طالبا 2صعبة جدا 

 47حينما عرب الباحث السؤال  يف فهمهم عن أغراض تعليم اللغة العربية 

ا و منهم من يقول غري طالب 40طالبا قالوا فهما جدا و منهم من يقول غري فاهم متاما 

لذلك فهمهم عن . طالبا فهم الطالب عن أغراض تعلم اللغة العربية جيدة 5فاهم يعىن 

  .أغراض تعلم اللغة العربية قوية

 10كذلك ينشر الباحث السؤال عن أنشطة الطالب حينما الحيضر املعلم 

  .وا ذهب إىل حجرمطالبا عرب  40طالبا قاموا باملناقشة و  43طالبا زاروا إىل املكتبة و 

العوامل اخلارجية يعىن طريقة املعلم ىف التعليم اللغة العربية ومما يعرب الطالب أن 

  . أكثرهم فرحوا ىف طريقة املعلم ىف التعليم اللغة العربية، وقليل جدا منهم قالوا اليفرحون

طالبا  11. العومل اخلارجية األخرى يعىن انتفع املكتبة لقراءة كتب اللغة العربية

طالبا ال يقرأون   12و. طالبا قرأ الكتب نادرا 69و. قرأ كتب اللغة العربية ىف املكتبة



لذلك قليل جد انتفع الطالب املكتبة لقراءة كتب اللغة . كتب اللغة العربية ىف املكتبة

  .العربية

مث سئل الباحث ىف إعطاء الدوافع من الوالدين إىل ولده للتعلم اللغة العربية 

طالبا قالوا أعطى الدوافع من  36طالبا و  43هم إجابوا أعطى الدوافع دائما يعىن أكثر 

  .طالبا قالوا اليعطى الدوافع 13الوالدين نادرا و 

. واآلخر حيلل الباخث عموامل اخلارجية عن أهم الطالب ىف تعلم اللغة العربية

ن اللغة العربية لغة الدين طالبا قالوا أ 31طالبا قالوا أن اللغة العربية مهمة جدا، و  57

  .طالبا قالوا أن اللغة العربية مساويا باللغة األخرى 4و الباقى 

   

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ن ميلك الطالب علما واسعا عن أغرض من أغراض التعليم ىف املدرسة الثانوية ال

 ليحصل هذا غرض وجب على الطالب 1.اللغة العربية كاداة ليفهم التعاليم االسالمية

  .ليدرسوا ويفهموا اللغة العربية صحيحة

أما . ىف احلقيقة تتجه تعليم اللغة العربية على نيل غرض تعليم اللغة العربية

  :أغراض تعليم اللغة العربية فهى كما يلى

 . ن يفهموا القرآن واحلديثأيستطيع الطالب  )1

ىت ن يفهموا ويعرفوا كتب الدينية والثقافة اإلسالمية الأيستطيع الطالب  )2

 .يكتبها با للغة العربية

 .يستطيع الطالب ان يتكلموا با للغة العربية )3

 .ليستعملها كأدة مساعدة الدراية األخرى )4

وينبغى . والطالب ليحصل تلك األغراض حمتاجة ومهمة جدا ونجد املدرس

  .وال وقع عمل الطالب اال وجود دافعة منهم. ن يعملوا بعمل جمتهدأعلى الطالب 

بل يعينها بالعوامل . التعلم ال يعينها بعوامل املثقف فقط جنح الطالب ىف

فنجح الطالب ىف التعلم يتأثر بالعوامل املتنوعة إما . األخرى كرغبة واهتمام واجتاه وغريها

  .البحث على الرغبة فقط ويتجه هذا. من داخل الفرد و إما من خارج الفرد

عرفة هل عندهم الرغبة أو مل. وىف عملية تعلمية الرغبة مهمة جدا لدى الطالب

قال سالميتو أن . ميكن رؤيته من السلوك، ألن الرغبة هى ظاهرة نفسية  ما عندهم

  .الرغبة ميول النفس إىل الشئ و الرتابط فيها بدون أمر

كلما . لقة بني نفسية اإلنسانية و خارجهاتعالرغبة على أساسها هى القبول إىل أشياء امل  

وقال ضيليس 2.يضاأما بالرغبة قوية أقوى ذلك اإلرتباط السي  

                                                 
1
 Zakiah Drajat, Ilmu Pendidikan Islam, Bumi Aksara, Jakarta. Hlm. 109 

2
 Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm.       
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  الباب الثالث

  طريقة البحث

 
 

 ميدان البحث .أ 

باكنبارو أو ىف معهد " دار احلكمة"أما ميدان البحث فهو املدرسة الثانوية 

  .دار احلكمة اإلسالمية

 فرد البحث وموضوعه .ب 

فرد البحث هو مجيع الطالب من البنني ىف املدرسة الثانوية دار احلكمة، 

  .البحث يعىن رغبة تعلم الطالب ىف درس اللغة العربية وموضوع

 اتمع والعينة .ج 

. تالميذا 92اتمع ىف هذا البحث هو مجيع الطالب من البنني عددهم 

  .واليأخذ الباحث العينة ألن عدد الطالب مل يزد من املائة

 األدوات جلمع البيانات .د 

 اإلستبانة  .1

لحصول على معلومات عن ينشر الباحث سؤاال مكتوبا إىل الطالب ل

  .رغبة تعلم الطالب وغريها من املسائل املتعلقة ذا البحث

 املالحظة  .2

  حلظ الباحث مباشرة إىل ميدان البحث

 الوثائق  .3

  .يعىن خمتلف الوثائق املرجوة للحصول على البيانات ىف هذا البحث
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