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ملخص

للغة العربية في المعهد الدروس اإلضافيةعلي إشتراك نشاطة الثانوية دوافع التالميذ ) : 2013سوريا ( 
.المسلمون منطقة بندار سيكيجانج باللوانالتربية

. وأما ميدان البحث يف  ايةحىت من فرباير26, الذي يبدئ يف شهرهذا البحث دراسة الوصفية
وفرد البحث هذا البحث هو "يف املعهد الرتبية املسلمون منطقة بندار سيكيجانج باللواناملدرسة الثانوية"

كلالبحث يف هذ البحث  . و أما مجع للغة العربيةالدروس اإلضافيةإشرتاك نشاطة التالميذ. و موضع البحث هو 
التالميذ. و ليس هناك عينتة البحث.

العربية يف املعهد الرتبية املسلمون منطقة بندار سيكيجانج للغة الدروس اإلضافيةإشرتاك نشاطة ليعرف 
الكمية و و املقابلة. تستخدم املراقبة لتوجد البيانات املالحظة ,اإلستفتاءبثالثة طرق, يعىنقدمت الباحثةباللوان

تستخدم الباحثة برموز:حتليل البيانات 
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N
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Keterangan :
P = Persentase Rata-Rata Kualitatif
F = Frekuensi
N = NumberOf Cace ( Jumlah Keseluruhan)

و اإلستفتاء ملعرفة  أحوال التالميذ بعد توزيع اإلستفتاء و النظر إيل إجابة التالميذ من اإلستفتاء و 
اإلضافيةالدروس ملعرفة العوامل اليت تؤثر دوافع التالميذ يف إشرتاك أنشطة  للغة العربية  يف املعهد الرتبية 

"املسلمون",بندار سيكيجانج باللون

الباحثة لتوجد البيانات النوعية من التالميذ . قدمت الباحثة املقابلة لغرض جيعله  و أما املقابلة تستخدم
كاملقارن إىل البيانات املراقبة.

60,22واملقابلة فوجدت يف املائة %بعدأن قدمت الباحثة املراقبة و اإلستفتاء  أنشطة , باملعىن أن ,
مقبول.للغة العربية  يف املعهد الرتبية "املسلمون",بندار سيكيجانج باللونالدروس اإلضافية



ABSTRAK

SURYA (2013):“Motivasi siswa MTs dalam mengikuti kegiatan
ekstrakulikuler Bahasa Arab di Pondok Pesantren Islam Al-
Muslimun,Bandar Sei-Kijang,Pelalawan”.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, penelitian ini di mulai pada
bulan Februari sampai selesai. Lokasi penelitian ini di Pondok pesantren Islam Al-
Muslimun,Bandar Sei-Kijang,  Pelalawan,

Subjek penelitian ini adalah seluruh siswa MTs PPI Al-Muslimun.dan
objek penelitian ini adalah Motivasi siswa MTs dalam mengikuti kegiatan
ekstrakulikuler. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa MTs PPI Al-
Muslimun, dan penelitian ini tidak mengambil sample.

Untuk mengetahui Motivasi siswa MTs dalam mengikuti ekstrakulikuler
digunakan 3 metode yaitu angket, Observasi dan wawancara.

Angket digunakan untuk mengetahui Motivasi siswa MTs dalam
mengikuti ekstrakulikuler dan faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi siswa
dalam mengikuti kegiatan ekstrakulikuler.dan observasi digunakan untuk
mempekuat data yang terdapat pada angket.Sedangkan Wawancara dilakukan
dengan tujuan sebagai bahan perbandingan terhadap data observasi dan
angket.rumus yang digunakan untuk mengetahui motivasi siswa adalah :
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Keterangan : P = Persentase Rata-Rata Kualitatif

F = Frekuensi

N = Number Of Cace ( Jumlah Keseluruhan)

Setelah dilakukan analisis terhadap data observasi,angket dan wawancara
diperoleh angka persentase 60,22 % angka ini menunjukkan bahwa Motivasi
siswa MTs PPI Al-Muslimun,Bandar Sei-Kijang,Pelalawan dalam mengikuti
ekstrakulikuler bahasa arab dalam kategori baik.



ABSTRACT

SURYA(2013) :’’The students motivation in following exstraculiculer program
of arabic langguage in MTs of Islamic Boarding school of Al-
Muslimun,Bandar Sei-Kijang, Pelalawan”

This research is a descriptive research,this study began in May until Juny
2012M/1433H,this held of in MTs of Islamic Boarding school of Al-
Muslimun,Pelalawan,the subject of this research are students,and the object of this
study is the The students motivation in following exstraculiculer program of
arabic langguage. The population in this research is all of the student in MTs, and
this research does not take a simple.

Tofindout the using of The students motivation in following
exstraculiculer program of arabic langguage used methods that’s
observation,questionnaire and interviews.Observation are used to obtain
quantitative and analyzed the data using the formula :

100x
N
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P 

Description:
P = Percentage Average Qualitative
F = Frequency
N = Number Of Cace (Total Overall)

The questionnaire used to obtain The students motivation in following
exstraculiculer program of arabic langguage,and to know student factor in
following this program
While the interview is used conducted with the aim as the material of

comparison to the observation data.
After the analysis of observation data,quessionnair, and interviews

obtained by the percentage of 89,93%. This shows that the using of The students
motivation in following exstraculiculer program of arabic langguageis number
good.



الشكر و التقدير

بسم اهللا الرمحن الرحيم

احلمد هللا الذى جعل اللغة العربية أفضل اللغات و انزل اهللا قرانا عربيا لعلنا من املتعاقلني. الصالة والسالم 
اهللا عليه وسلم وعلى اله وأصحابه أمجعني.ىعلى سيدنا حممد صل

األوىل يف قسم تدريس اللغة العربية بكلية امعية للمرحلةشهادة اجللنيلهذه الرسالة شرط من الشروط كتابة
دوافع التالميذ الثانوية علي إشتراك الرتبية جلامعة سلطان شريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياو حتت املوضوع 

و قدمت باللوان للغة العربية في المعهد التربية المسلمون منطقة بندار سيكيجانجالدروس اإلضافيةنشاطة 
كثريا ملن شكراأقولأن نسى أال و لذاتوجيهات من املشرف وارشداتهبإذن اهللا عز وجل مع كان ذه الرسالةه

ص الشكر اىل:يف إمتام هذه الرسالة, وختينساعد
ما قد ربياينال.1 حىت االن, ادعو "رب اغفريل ولوالدي وارمحهما  ينذ صغري تربية حسنة موالدي املكرمني أل

كما ربياين صغريا"
بروفسور الدكتور حممد نذير كرمي كمدير جامعة سلطان شريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياو .2
كعميدة كلية الرتبية والتعليم جبامعة سلطان شريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياوةالدكتورة حلميايت املاجسرت .3
ندس ذوالكفل املاجستري رئيس قسم تدريس اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم جبامعة سلطان شريف الدكتور .4

قاسم اإلسالمية احلكومية رياو ومجيع املوظفني يف قسم تدريس اللغة العربية.
على كتابة هذه الرسالة, ةشرفة كاملاملاجستري الدكتورندى احلاجة زليانا .5
ين علموين علوما متنوعة يف قسم تدريس اللغة العربية.املعلمون و املعلمات الذ.6
غة العربية وال استطيع أن أذكر اخواين و أخوايت الذين ساعدوين وعاملوىن معاملة حسنة يف قسم تدريس الل.7

واحدا.   فواحدا أمسائهم

جيعل هذه الرسالة . ادعو اهللا تعاىل أنالنقصاناألخطاء و منالتصحيح هذه الرسالة ء قر ملن اءرجالواخريا 
. امني يا رب العاملنيعنايةتوفيق و اهلداية والرضا و الالهللا . وباالناس نافعة يل و

.هبركاتاهللا وةرمحوالسالم عليكم و
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