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الشكر والتقدير

ف والصالة والسالم على أشر . الذي أنزل القرآن بلسان عريب مبني, احلمدهللا رب العاملني
:أما بعد, حسن إىل يوم الدينهللا وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإاألنبياء واملرسلني حممد بن عبد ا

ولقد اتينا لقمان الحكمة أن اشكروا هللا ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه : قال اهللا تعاىل
هل جزاء : وقال تعاىل أيضا يف سورة أخرى, 12: اللقمان . فإن اهللا غني حميدومن كفر 

20: الرمحن . اإلحسان إال اإلحسـان
يد مدير جامعة سلطان شريف قاسم اإلسالمية إىل فضيلة السأتقدم الشكر والتقدير 

الدكتور حممد نذير كرمي وعميدة كلية الرتبية و التعليم الدكتورة حلميايت فروفسوراحلكومية األستاذ
.املاجيستري ملا أعطاين من فرصة لإللتحاق مبرحلة اجلامعة

تدريس اللغة العربية بكلية الرتبية ان إىل فضيلة السيد رئيس قسمالشكر واالمتكما أقدم 
تلف الكرام الذين ساعدوين وزودوين مبخةاملاجيستري و مجيع األساتذفلذوالكوالتعليم الدوكتور 

.ومجيع املو , العلوم واملعارف
الكرمية املشرفة على هذا البحث العلمى يفوتين أن أقدم الشكر والتقدير إىل مشرفةوكما ال

احلاجة زليانا املاجستري اليت شرفتين باإلشراف على هذا البحث على ندافضيلة األستاذة الدوكتور 
 .

هلا يف فأسأل اهللا تعاىل أن جتزيها على خري اجلزاء واحسنها وأن يبارك . وخباصة يف هذه الدراسة
.رزقها كمال الصحة والعافيةعمرها وأن ي
حسن تأديبا وربياىن تربية حسنة الذان رباىن أالوالدان مها طاهرين وسوهريت مث 

مبناقشمث الشكر موجه إىل األساتذ الكرام الذين تكرموا
.القيمة

يم عامة ويف قسم تدريس بية والتعلوالشكر املوصول إىل مجيع الطالب الدراسني يف كلية الرت 
.



ث

جعوين استكمال الدراسة وقدموين شكر جلميع إخواين وأخوايت الذين شقدم الريا أوأخ
.الثمني من املساعدات مادية كانت أم معنوية

...آمني, فيكم يف الدنيا واآلخرةجزاكم اهللا مجيعا خري اجلزاء وبارك اهللا 
.واهللا اليضيع أجر من أحسن عمال

الباحث

أنوار أهجويت
: رقم القيد

10612003151



ملخص

اللغة لمادةمدرسيالكتاب الرغبة الطالب في قراءة بحث العلم عن: 2011أنوار أهجوني 
بندارسوعايGUPPIالعربية في الصف الثاني بمدرسة المتوسطة

سابا أوه سياكبمنطقة

العربية يف اللغةملادةدرسياملكتاب الرغبة الطالب يف قراءة معرفة هذا البحث هو غرض 
تؤثر اليتوالعواملسابا أوه سياكمبنطقةبندار سوعايGUPPIدرسة املتوسطة املالثاين بالصف 

لة اليت هذا البحث هي أن الغرض منواملشك. العربيةدرسي اللغةاملكتاب اليف قراءة رغبة الطالب 
احلركية تجه إىلتمطالب مناهج الدراسة اليت علىحصولللالعربيةاللغةملادةدرسيملكتاب ال
ة اإلتصال قدر رتفاعاللغة العربية إليدرسموتقدمي كتاب وكذلك ,الوجدانية والتنمية املعرفية للطالبو 

إىل حد الغرض املذكور مل يبلغ, كتب العربية ولكن يف احلقيقةاللفهم لدى الطالبباللغة العربية 
أفصى

ساكأوهسباكGUPPIاملتوسطةدرسةاملبطالب الصف الثاين يهأفراد البحث 
الصف الثاين اللغة العربية يف ملادةدرسياملكتاب الموضوع هذه البحث هو الرغبة يف قراءة و 
درسةاملمع هذه البحث طالب الصف الثاين بتجم.سباك أوه سياكGUPPIاملتوسطة درسةاملب

ال يصل إىل الذيعددهمإىل قلة، ونظراطالبا60عددهم سباك أوه سياك GUPPIاملتوسطة
.عينةال، الباحث ال يأخذ طالبا100

االستبيان لتحليل البينات التصورية بالرمزحثااستخدم البيف هذا البحث  P = × 100
درسياملكتاب الرغبة الطالب يف قراءة أن الباحثوجد بعد حتليل البينات بالرمز املذكور

سابا أوه سياكمبنطقةبندار سوعايGUPPIدرسة املتوسطة املالعربية يف الصف الثاين باللغةملادة
متواسطةأنهيدل على%) 75-%50% (63,57يف فصيلة

العربيةاللغةملادةدرسياملكتاب الرغبة الطالب يف قراءة العوامل الداخلية ال تؤثر على 
يف الصف العربيةاللغةملادةدرسىاملكتابالقراءةيفالطالبتؤثر رغبةةاخلارجيملواالع

عادة حب القرأة يف سياك هيسباء أوهمبنطقةبندار سوعايGUPPIدرسة املتوسطة املالثاين ب
نادرالطالبعائلة 



ABSTRACT

Anuar Ahjuni 2011: Thesis. Student’s Interest in Reading Arabic Textbooks
at Second Years Students of MTs GUPPI Bandar
Sungai Sabak Auh Siak Regency

The aim of this research are to investigate Students’ Interest in Reading
Arabic Textbooks at Second Year Students of MTs GUPPI Bandar Sungai Sabak
Auh Siak Regency and the factors that influence it. The problem of this research
that the purpose of Arabic textbook is to reach curriculum asked toward affective,
Pshycomotoric and cognitive aspect on student. And also to increase quality of
Arabic language furthermore to understanding Arabic literature, but in fact the
purpose above has not reached yet

The subject of this research is the Second Year Students of MTs GUPPI
Bandar Sungai Sabak Auh Siak Regency, the object of this research are Students’
Interest in Reading Arabic Textbooks. The population of this research is all
student of class VIII, in this research writer does not take the sample because the
quantity of population just 60 students

The way to collect the data in this research is by using the describtive
questioner with formula bellow:P = × 100

After analyzed data by using formula above, then researcher get the result
that Students’ Interest in Reading Arabic Textbooks at Second Years Students of
MTs GUPPI Bandar Sungai Sabak Auh Siak Regency in category 63,57 (50%-
75%), so Students’ Interest in Reading Arabic Textbooks in category middle.

Internal factors in this research does not influence Students’ Interest in
Reading Arabic Textbooks at Second Years Students of MTs GUUPI Bandar
Sungai Sabak Auh Siak Regency.

External factor that influences Student’s Interest in Reading Arabic
Textbooks at Second Years Students of MTs GUUPI Bandar Sungai Sabak Auh
Siak Regency is the less of habit in reading fond. Its percentage 73,3% at column
C, it means “ influence”



ABSTRAK

Anuar Ahjuni 2011: Skripsi. Minat Siswa Dalam Membaca Textbook
Bahasa Arab pada Kelas VIII di MTs GUPPI Bandar
Sungai Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Minat siswa Dalam
Membaca Textbook Bahasa Arab pada Kelas VIII di MTs GUPPI Bandar Sungai
Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak dan Faktor-faktor yang
mempengaruhinya. Adapun Permasalahan dalam penelitian ini bahwa tujuan dari
pada Arabic Textbook adalah untuk tercapainya tuntutan kurikulum yaitu
mengarah kepada aspek afektif, Psikomotorik, dan kognitif peserta didik, dan juga
untuk meningkatkan kualitas berbahasa arab guna menunjang memahami kitab-
kitab berbahasa Arab tetapi dalam realitanya tujuan tersebut belum tercapai

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII MTs GUPPI Bandar
Sungai Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak dan Objeknya adalah Minat Siswa
Dalam Membaca Textbook Bahasa Arab. Populasi dalam penelitian ini adalah
seluruh siswa kelas VIII. Dalam penelitian ini penulis tidak mengambil sampel
karena jumlah populasinya hanya 60 siswa.

Penelitian ini menggunakan kosioner atau angket dalam mengumpulkan
data yang bersifat describtive maka dengan menggunakan rumus:P = × 100

Setelah data dianalisis dengan menggunakan rumus tersebut maka peneliti
mendapatkan hasil bahwa minat siswa dalam membaca Textbook Bahasa Arab
pada Kelas VIII di MTs GUPPI Bandar Sungai Kecamatan Sabak Auh Kabupaten
Siak pada kategori 63,57% (50%-75%), menunjukan berarti minat siswa dalam
membaca textbook Bahasa Arab pada kategori sedang

Faktor Internal dalam kajian ini tidak mempengaruhi minat siswa dalam
membaca Textbook Bahasa Arab pada Kelas VIII di MTs GUPPI Bandar Sungai
Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak

Adapun Faktor Eksternal yang mempengaruhi minat siswa dalam
membaca Textbook Bahasa Arab pada Kelas VIII di MTs GUPPI Bandar Sungai
Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak adalah kurangnya kebiasaan suka
membaca dalam lingkungan keluarga. Persentase menunjukan 73,3 pada kolom C,
berarti menunjukan “ Mempengaruhi”
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الفصل األول
المقدمة

.خلفية المشكلة.1

وهي اليوم اللغة . كل هذا ساعد على تطور اللغة العربية , الكربى وتتعددت اجلامعة 
1, الرمسية يف مجيع األقطار العربية

اللغة العربية هي اللغة أو العبارات اليت يتم استخدامها يف العرب املقيمني أو املواطنني 
هي لغة اجلنة ، وملن هذه اللغةأمهيةكما أن .2يف العامل العريب للتعبري عن هدفهم وغرضهم

.يتعلم اللغة العربية له اجر عظيم عند اهللا
وكذلك كانت هذه اللغة . 

وكانت احلياة االتصالية خمرتعة بأن تكون هذه اللغة مفهومة . أدة ضرورية يف اجلياة االتصالية
فالشفهي يتكون من . شفهي وحتريريفتنقسم اللغة إىل نوعني فهي. طبعند املتكلم واملخا

.وأما التحريري يتكون من مهارة الكتابة والقراءة. مهارتني فهي مهارة التكلم ومهارة اإلستماع
. مع ذلك كانت املهارة القراءة إحدى الوسائل لكسب العلوم النافعة يف احلياة

العلوم واخلربات واآلراء اليت قدم العلماء يف الكتب املتنوعة الوسيلة قدر أحد على أن يبحث
املكتوبة باللغة العربية

إن القراءة أنشطة ال ختلو عن احلياة اإلنسانية املتقدمة وللتوجيه إىل الشعوب الراقبة 
ةالقراءة لذا مطلوب. البد لكل فرد أن يرغب يف كثرية القراءة

. نممك
إىل ونظرا . وامنا يف املدارس الدينية فقطليس شامالدرس اللغة العربية يف هذا العصر

ومع ذلك هناك . ن مفهومة كافة من مجيع املؤسسات التعليمية يف بالدناأمهية اللغة العربية مل تك
.األخرىمن العلماء الذين يقولون ان تعلم اللغة العربية واجب ، وأداة لفهم العلوم الدينية 

18ص ,دمسق سورية, دار الفكر, طرق تدريس اللغة العربيةجودات الركايب 1
2 http://www.meetabied.wordpress.com-budaya-tulis-alquran-masyarakat/2010/12/28/



يتعلم فيها اليتاإلسالمية باندونيسيا من املؤسساتؤسسة املوية هي االثناملدرسة 
د وحىت اآلن تزو . دائماوتتغرياملدرسة يف اندونيسيا تتطور. الطالب العلوم اإلسالمية واألخرى

أن درس .بالتأكيد هذا هو الدافع من أشياء خمتلفة. املدارس الدروس املستفادة من العام املتعلم
GUPPIاملدرسة املتوسطة . ماللغة العربية يف املدرسة أداة لفهم واستكشاف تعاليم اإلسال

واجب على  دروس اللغة العربية . سياكمنطقةت طويال يف عرس اليت وقاإحدى املديسياك ه
.يف األسبوع) 40x2(ساعة 2يف هذه املدرسة كل طالب أن يتعلمها

مبنطقة سابا عاو سياك ارتداء التعليم GUPPIدرسة املتوسطةاملالتجاري يف النظام 
التدريس املستخدمة هي ة، يف حني أن طريق)KTSP(مستوى وحدة املناهج بناء على على 

.نتقائية، وهذا يعين أن االطريقة املستخدمة املختلفة يف هذه املدرسةاإل
ملدارس اللغة العربية يف ان الغرض األساسي من تعليم أالدكتور جودت الركاىب رأي 

, شفويا أو حتريرياتعبريا كامال صحيحا منفسهأعن واب أن يعرب الالثنوية هو أن يستطيع الط
مميف التفكري فيما حوهلواوأن يشارك, واأو ما يسمعواما يقرأواوأن يفهم

3مومواهبهمسنه

إىل احلركية، الوجدانية، والتنمية املعرفية للطالب، يتجهمطالب من منهاج الدراسة
يف كل درس يأيت . اللغة العربية لنمط من القدرات الفكرية لدى الطالبيدرسموتقدمي كتاب 

وهو مصمم لقياس قدرة الطالب على استيعاب املواد . مع التلقني والكفاءة االختبار ، واحملادثة
وكذلك أغراض أخرى من . ألن أنشطة الطالب أفضل من حمادثات املعلم. الدراسية واملمارسة

كما يسعى . لفهم الكتب العربية واالتصاالت العامليةو اللغة العربية حتسنييف أجل املشاركة 
4أيضا لتوعية الناس

ىدرسمكتاب غرضمع مدرس اللغة العربية أنباحثالقاماليتاملقابلةبناء على
ومديراجلهود العديدة قد قام  به املعلمونمع أن هناك,5اللغة العربية املذكور مل يكن بالغا

:مثللتحسنياملدرسة
يعطي مدير املدرسة اقرتاحات بشأن أمهية القراءةكل احلفل يف  .1
يف الفصل الثاين الهتمام  الطالب املتنوعةيلصق مدرس اللغة العربية متنوعة من الكتابة. 2

23ص Op-Citجودات الركايب 3
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بالقراءة العربية
العربية درس اللغة عادةاللغة العربية يف ي ملادةدرساملكتاب المحل الطالبدرساملأوجب. 3

و يعطى العقاب ملن ال حيملها

يف إذا كان الطالب لديهم الرغبةأهداف التعلم والتعليم تتحق إىل األهداف املرجوة
هي مفتاح العلوم وكذلك - وفقا لبيان عائزيد-ألن أمهية القراءة, اللغة العربيةيدرسمقراءة كتاب 

يف هذه املدرسة  على وجداهر اليت ت، تشري الظو باحثمن مالحظة الو 6.إفشاء السر يف احلياة
.النحو التايل

من الطالب قراءة املدرس عند التعليماال يالحظ كثر . 1
صعوبةفيكون اللغة العربية عند التعليم يدرسمذا أمر املدرس على قراءة كتاب إ. 2
بيئة املدرسيةللغة العربية يف املنزل أو ىدرسمكتاب وايقرأأنالطالبمننادر . 3
اللغة العربية عند التعليمملادةدرسياملكتاب الونبعض الطالب ال حيمل. 4

رغبة "من الظواهر السابقة أراد الباحث أن يقوم بالبحث العلمي حتت املوضوع
ةدرسة املتوسطاملاللغة العربية يف الصف الثاين بملادةدرسياملكتاب الالطالب يف قراءة 

GUPPIسابا أوه سياكمبنطقةبندار سوعاي"

اختيار الموضوعالدوافع في. ب
:وهي اآلتيةسباب ألاختار الكاتب هذا املوضوع 

.تدريس اللغة العربيةمطابقا عن كلية قسم الباحثاملشكلة اليت حبثها . 1
.قادر من حيث التكلفة والوقت واملكانوالباجثيف هذا البحث، . 2
قبلهأن هذا البحث مل يقم به الشخص . 3

6 Rizem Aizid Bisa Baca Secepat Kilat., Buku Biru, Jogjakarta ص 23



توضيح اإلصطالحات. ج
،7هي االرادة القويةفِـالرغبة. 1
8القراءة هي نطق باملكتوب فيه أو القى النظر عليه وطالعه. 2

كتاب الهو دليل التعليمات أو )Arabic Textbook(اللغة  العربيةملادةدرسياملكتاب ال.3
وتصدر الستخدامه يف املدرسة أو الكليةاالستعداد . الدراسةالقياسي يف أي فرع من فروع

9لب التعليميةاطلموفقا ل

كتاب هي اإلرادة القوية على نطق الكتاب مدرسي اللغة  العربيةالرغبة يف قراءة  , إذن
اللغة العربية فيه أو القى النظر عليه وطالعهملادةمدرسى

المشكالت. د
تقدمي املشكلة.1

: الكاتب يسرح املسائل املوجودة يف حبثه وهي, ومن األرضية سابقة
كيف رغبة الطالب يف قراءة كتاب مدرسي اللغة العربية.   أ

كتاب الما هي العوامل اليت تسبب املنخفضة يف عدد الطالب عن قراءة . ب
اللغة العربيةملادةدرسيامل

.اللغة العربيةقراءة كتاب مدرسيكيف حياول املعلم لزيادة اهتمام الطالب يف . ج
.حتديد املشكلة. 2

املشكلة  عن رغبة إىل حتديدوبالنظر إىل العديد من املشاكل والباحث يشعر باحلاجة 
اللغة العربية والعوامل اليت تؤثر على رغبة الطالب يف ملادةدرسياملكتاب الالطالب يف قراءة 

.يةاللغة العربملادةدرسياملكتاب القراءة  
تكوين املشكالت. 3

اللغة العربية يف الصف الثاينملادةدرسياملكتاب الكيف رغبة الطالب يف قراءة . ا
سباء أوه سياك بندار سوعاي GUPPIدرسة املتوسطةاملب

26ص 1973دار املشرق بريوت . قاموس املنجد يف اللغة واالعالم7
8 Ibid ص 617

9 http://www.merriam-webster.com/dictionary/textbook



اللغة ملادةدرسياملكتاب الما هي العوامل اليت تؤثر رغبة الطالب يف قراءة . ب
سباء أوه سياكبندار سوعاي GUPPIدرسة املتوسطة املالعربية يف الصف الثاين ب

ض البحث وفوائدهاأغر . ـه
أغرض البحث. 1

اللغة العربيةملادةدرسياملكتاب الرغبة الطالب يف قراءة ةفعر مل. ا
العربيةاللغةملادةدرسياملكتاب الالعوامل اليت تؤثر رغبة الطالب  يف قراءة ةفعر مل. ب

.البحثدفوائ.2
قراءة أمهية  سياك من أجل زيادة الفائدة يفGUPPIاملتوسطةاملدخل  للمدرسة . ا

قراءة اللغة العربية وعلى معلومات حول رغبة الطالب يفملادةدرسياملكتاب ال
كتاب 

مدرسي اللغة العربية
.إضافة للكتاب خربة، وال سيما تلك املرتبطة عن هذا البحث.ب
األوىللتكميل شرط من الشروط املقررة للحصول على شهادة املؤهل يف الطبقة . ج

شريف قاسماللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم جلامعة سلطان تدريسيف قسم
اإلسالمية احلكومية رياو



الفصل الثاني
عمليةالمفاهم النظرية وال

النظريات.أ
يشرح الكاتب يف هذا البحث عن الرغبة يف قراءة كتاب مدرسى اللغة العربية

رغبة . 1
ويف . 1وفقا سالميطا ، الرغبة 

للتواصل مع شعور الطالب سعيدة لقراءة  حني أن حقل أو كائن يف هذه الدراسة البحثية هو 
وبالتايل معىن الرغبة يف قراءة كتاب مدرسي اللغة العربية هنا هو . كتاب مدرسي اللغة العربية

.اجتاه الطالب لقراءة كتاب مدرسي اللغة العربية وأعرب عن سروره واملهتمني لقراءته
ى أحد العالمات أو معىن ساردميان أن معىن الرغبة هي احلال الذي وقع إذا رأعندو 

شئ الذي رئاه الشخص فيثريه رغبته فيما رئاه , لذلك. احلال الذي يتعلق باإلرادة واالحتياج
ألن هناك ). عادته بالسرور(هذا يدل على أن الرغبة هي ميل القلب على شئ . يتعلق بأمهيته

تدرجييا باخلربات و ووفقا بريناد أن الرغبة تظهر ليس مباشرة وإمنا . توجد أمهية على ذلك
2العادات عند التعلم والعمل

:رمحن يؤكد أناألبرار عبدكتابيفكرو و كرو 

“Minat atau interes bisa berhubungan dengan daya gerak yang
mendorong kita cenderung atau merasa tertarik pada orang, benda,
atau kegiatan, ataupun bisa berupa pengalaman yang efektf yang
diransang oleh kegiatan itu sendiri.3

ر و ل أو شعو دفع إىل ميتاليتباحلركيةأن يتعلقكنمن مجل املذكورة يعرف أن الرغبة  مت
.ةاألنشطتلكمنمؤثرة املنبه جتربةكمثل كن  متواألشياء ، أو األنشطة ، أوأالناس إىل جلذب با

10 Slameto Belajar dan Factor-Faktor yang Mempengaruhinya. Aksara, Jakarta ص  316
11 Sardiman Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, Raja Grafindo Persada. Jakarta ص

23
3 Abdul Rahman Abror. Psikologi Pendidikan. Penerbit Tria Wacana Yogya: Yogyakara.
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:الرغبة هيوقال وترجنتون أن
"kesadaran orang terhadap suatu objek, suatu soal atau situasi
mengandung sangkut paut dengan dirinya."4

مسألة أو أحوال يتعلق بأنفسه, من مجل املذكور يعرف أن الرغبة هي احلس على شيئ

بعض من الشخصية. فننظر من شخصيته, لتعيني هل لفرد له اجلذبة أن يعمل شيأ
ألن الرغبة  هي شعور أو . هل هو يهتم بشيئ أم عكسه؟ وذلك من الشخصية, عمل الفرد

:كما قال كرل سفرن. مواقف و نتاج من نوع شخصيته

“minat dapat didefenisikan sebagai suatu sikap atau perasaan yang
positif terhadap suatu aktivitas, orang, pengalaman atau terhadap
benda”.5

.أن الرغبة هي موقوف أو شعور االجايب على أنشطة أو فرد أو خربة أو على األشياء
وأما لبيان وينكيل فأن الرغبة هو امليول قد يثبت يف الشخص إىل الشعور باجلذابة على 

ثالثة أنواع ولنعرف رغبة الشخص تنقسم إىل. الشئ معني والشعور بالسرور على ما يتعلق بشئ
6الرغبة املسجلة, ةالرغبة الواقعي, ةالرغبة العمليفهي 

شكل الرغبة. 2
:ملزيد من التفاصيل ، فإن الكاتب شرح أدناه 

الرغبة العملية. أ
بإعطاء األسئلة إىل الشحص عن النشط أو العمل املستحب مباشر

.الرغبة الواقعية. ب
مبشاهدة نشاط الشخص الذي حيبه

الرغبة املسجلة. ج

4 Whiteringthon, psikologi pendidikan, Jakarta, aksara baru, 1984, ص 92
5 Carl Safran, Bimbingan dan Konseling, Jakarta : Bina Aksara. 61 .ص
15Winkel Bimbingan dan Konseling Di Institusi Pendidikan, Media Abadi, Jogjakarta

ص 650



بإعطاء األسئلة إىل الشحص عن النشط أو العمل املستحب وغريه بالتجريب 
7التحريرى

القراءة. 3
والقدرة بالتأكيد تتطلب . تاريغان أن القراءة هي الرابعة من املهارة اللغةمن تعريف

قراءة حاجة إىل اجلميع من أجل زيادة . و نقرأ من أجل فهم النص, التفاعل اجليد مع النص
. من خالل قراءة ميكننا فهم ومعرفة معلومات جديدة عن تطور العلم والكون كله. املعرفة

اخلاص من القرأة هي لنيل الغرض, ي األخذ  وفهم املعىن عن الكتابةوباخلالصة أن القرأة ه
8املعرفات حول الكتابة ويتعلق عن الغرض يعين ألي شئ نقرأ

وأما التعريف من القراءة وقفا لبيان سودارسو أن القراءة هي النشاط الشموىل حبركة 
9.ل والتأمل والتذكرالعمل الشموىل املذكور حول من التعريف و اخليا. العمل املنفصلي

لنيل التفصيالت و احلقوق عن هي ةاءأن األغراض من القر عائزيدوقفا لبيان  
,ألخذ اإلستنباطو , لتعريف الرتكيب من احلكايةو , املعلومات لنيل الفكرة األوىل من النص

عن لنيل املعلوماتو ,لفهم تفصيليا عن الكتابة أو النص, للتفريقو ,ألخذ النتيجةو ,لتفصيلو 
لتيل و , و ,لفهم معىن الكلمات أو املفردات الصعبةو , شئ

لنيل البينات عن رأي و , لنيل ماركة األدوات مطابقا االستعمالو ,املعلومات عن شاغر العمل
10إلمالء الوقت الفراغيو ,أهل العلم

)Arabic Textbook(كتاب مدرسي اللغة العربية . 4

“Textbook is a book that teaches a particular subject and that is used
especially in school and college” (Oxford dictionary 2000 : 343).

16ibid ص650
17Tarigan, Henry Guntur.. Membaca Sebagai Keterampilan Berbahasa.: Angkasa

Bandung, Bandung ص 7
9 Soedarso, Sistem Membaca Cepat dan Efektif, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta ص 4
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كتاب مدرسي اللغة العربية هو دليل التعليمات أو كتاب القياسية يف أي فرع من فروع
قاموس (وتصدر وفقا لطلب التعليمية . املدرسة أو الكليةاالستعداد الستخدامهه يف . الدراسة

)343: 200أوكسفورد 
كتاب مدرسي اللغة العربية دور مهم جدا يف العملية التعليمية ، وخباصة يف تعليم 

يف غياب الكتب املدرسية بني املدرسني والطالب جيدون صعوبة . االجنبية مثل العربيةاللغات
.يف التعليم والتعلم

الكتاب املدرسي وسيلة أساسية من وسائل تعليم , ا لبيان الدوكتور جودات الركايبوقف
وختتلف أمهية بإختالف املراحل التعليمية وأما فوائده, اللغة

الكتاب املدرسي الناجح يعرض املناهج بدقة وأمانة. أ
أنه جيمع املادة اليت جيب تقريرها بسكل مينع الطالب عن الشرود والدخول . ب

.تفاصل ال طائل حتتهاب
وهو يضع املدرس يف اإلطار الذي جيب أن يدور , أنه يوجه للمدرس و للطالب. ج

.ويضمن للطالب أن جيد فيه املادة األساسية اليت حيتاج إليها دراسته, فيه
واليت جيد, ات املختلفة اليت توفر جهدا للمدرس والطالب معانأنه يضم التمري. د

.ون اهلام لتثبيت درسهالطالب يف حلها الع
11أمه وعاء املعلومات اليت جيب على الطالب حفظها كليا أو جزئيا. ه

.العوامل اليت تؤثر الرغبة يف قراءة كتاب مدرسي اللغة العربية.5
وقفا لبيان جالل الدين رمحات أن العوامل اليت . ال ينطلق الرغبة من العوامل اليت تؤثرها

:تؤثر الرغبة نوعان مها
فهي يتعلق ببيولوجيا والنفسية و املوقف والعادة واإلرادة, العوامل الداخيلية.أ

12فهي يتعلق بالبيئة والتجديد والعيادة, العوامل اخلارجية.ب

العوامل , وقفا عائيزيد أن األشياء اليت أثرت على نشاط القراءة تتكون من العوامل
املوقف والتعليل وهدف و ى القرأة ، هي الذكاء العوامل الداخلية اليت تؤثر عل.الداخلية واخلارجية

80ص Op-citجودات الركايب20
12 Jalaluddin Rahmat, Psikologi Komunikasi, Remaja Karya, Bandung ص 46



يف حني أن العوامل اخلارجية هي وسيلة القرأة ونص القرأة والبيئة واالقتصادية والعادة . القرأة
13والتقليدي

وفق بينيت , مقدار القدرة لنيل اإلحناز يف الفكر مهم.الذكاء يتعلق بالقدرة على القرأة
14.لتكيف لبلوغ الغرض وإلعطاء النتيجة على حالة النفسحقيقة الذكاء هو القدرة على ا

سيشعر بامللل الذين كانوا من ضعف القدرة . مهارات القراءة يؤثر بشكل كبري الرغبة يف القراءة
وأما. ويكون الطالب جيدون صعوبة يف فهم معىن املادة. على القراءة كتاب مدرسي اللغة العربية

يف القرأة ) mood(ة القلب تتعلق حباللتعليلواملوقف وا
يف . أن العوامل اخلارجية تؤثر الرغبة يف القراءة, األخر من العوامل الداخلية املذكورة

. حني أن العوامل اخلارجية هي وسيلة القرأة ونص القرأة والبيئة واالقتصادية والعادة والتقليد
وكذلك أن الطالقة والطمأنينة يف . العوامل اخلارجية هذه تؤثر على الطالقة والطمأنينة يف القرأة

وكذلك15عادةُ ادُة واليوالع) سهل أم متواسط أم صعب(القرأة تؤثرها وسيلُة القرأة ونُص القرأة 
ضعف االقتصاد يؤثر سلبا على الطالب خصوصا يف مسائل القراءة ، وفاز على ضرورة التعليم 

.دراسيةمحىت أن األطفال مل يكن لديهم كتب. للتسوق منزل اليومية

عمليالهوماملف.  ب
كتاب اليف قراءة طالبالرغبة املقصودة هنا هو الرغبة واالستعداد واجلدية من ال

سباء أوه سياك، ولذلك GUPPIملدرسة املتوسطة بااللغة العربية يف الصف الثاين ي ملادةدرسامل
.جبيدةمع الرغبة واالستعداد ، واملصري الذي سوف حيقق أغراض تعليمية 

ومن املسائل هي ذات الصلة هلذا البحث، فرغبة . الرغبة هي جزء اليت ميكن باألسئلة
اللغة العربية وميكن قياسها من خالل املؤشرات التالية ، ي ملادةدرساملكتاب اليف قراءة طالبال

:واليت طلبت أشياء عن

مهية قراءة كتاب مدرسي اللغة العربيةأيشعر الطالب ب. 1
نوع  من أنواع كتاب مدرسي اللغة العربيةللطالب. 2

22 Rizem Aizid Op-Cit ص 21
23 Winkel Op-Cit ص  648
24Rizem Aizid Loc-Cit ص 21



حيمل الطالب الكتاب املدرسي ملادة اللغة العربية إىل املدرسة. 3
ينسرور ميقرء الطالب كتاب مدرسي اللغة العربية . 4
يقرء الطالب كتاب مدرسي اللغة العربية يف املنزل أو بيئة املدرسة. 5
عند التعليمقراءةعن اليالحظ الطالب قراءة املدرس.6
يشعر الطالب بالسرور عندما أمرهم املدرس لقراءة كتاب مدرسي اللغةالعربية  . 7

الدراسة السابقة. ج
حينما حبث الباحث عن املراجع والبحوث اليت حبثها اآلخرون فوجد الباحث البحث 

حتت )2004(منهم الذي حبث عن الرغبة هو حسن بصري . عن الرغبة يف املوضوع األخر
املوضوع رغبة الطالب يف تعلم حتفيظ القرآن يف املدرسة املتوسطة االحتادية رومباي باكنبارو

طريقة مجع البينات من البحث القدمي الذي أقام به الباحث باالستبيان واملقابلة 
بعد حتليل البينات بأدوات املذكورة فوجد الكاتب أن الرغبة الطالب يف تعلم حتفيظ . والوثائق

يدل على أنه متوسطة65,41قرآن يف املدرسة املتوسطة االحتادية رومباي باكنبارو يف فصيلة ال
رغبة الطالب يف قراءة  "أما البحث العلمي الذي حبث الباحث احلاضر حتت املوضوع 

مبنطقةبندار سوعايGUPPIةدرسة املتوسطاملكتاب مدرسي اللغة العربية يف الصف الثاين ب
"سابا أوه سياك



الفصل الثالث
طريقة البحث

أوقات البحث ومكانه. ا
أوقات البحث. 1

م 2011كان البحث العلمي يبحثه الباحث من شهر مايو حىت شهر يويل 
البحثمكان . 2

اإلختيا ر عن هذا, سابا أوه سياكGUPPIملتوسطةدرسة ااملموقع هذا البحث يف 
.حبث الباحث يف هذا املكاناملكان يقوم على أساس أن القضايا اليت 

أفراد البحث وموضوعه. ب
أفراد البحث. 1

أوه سباكGUPPIاملتوسطةدرسةاملبهؤالء  طالب الصف الثاين البحثاألفراد يف هذا
سياك

موضوع البحث. 2
اللغة العربية ملادةدرسياملكتاب اليف حني أن موضوع يف هذه البحث هو الرغبة يف قراءة 

سباك أوه سياكGUPPIاملتوسطة درسةاملالصف الثاين بيف 

والعينةمعت. ج
سباك GUPPIاملتوسطة درسةاملمع يف هذه البحث هؤالء طالب الصف الثاين بت

الباحث ال ف، طالبا100، ونظرا لعددهم قليل ال يصل إىل طالبا60عددهم أوه سياك 
عينةاليأخذ 

مجع البياناتطريقة. د
، وقدمت ااألسئلة حتريريباحثالبيانات يف هذه البحث مجعها باإلستبيان يعين أن جيعل ال

من أجل احلصول على سباك أوه سياكGUPPIتواسطةملدرسة ااملالصف الثاين بطالبل
.بيانات عن املشكلة فيما يبحث الباحث



حتليل البياناتةطريق. هـ
تقنيات حتليل البيانات املستخدمة يف هذا البحث هو طريقة التصورية اليت وصفها أرقام 

.أو نسب مئوية ، أي يف حساب تواتر كل إجابة معينة من مشلهم االستطالع
ويف نسبة مئوية وفسرت وفقا جلواب اإلستبيان , وطريقته إذا كانت البيانات قد مجعت

و خالصلة حتليل البيانات أو استنتاجات من نتائج البحوث اليت تقدم يف . اد امبينةلكل مو 
شكل كلمات 

:النسبة املئوية هي
100×P =

PercentagP  =
F  = Frequency
N  = Number of respondent

:كما يليمث سيتم شرح نتائج هذا التحليل  

%100- 76= عالية
%75- 60= متواسطة

%59- 0= ناقصة

لكل إختيار اإلجوبة أعطاه الكاتب النتيجة

3بنتيجة إلختيار اإلجابة ا
2بنتيجة إلختيار اإلجابة ب
1بنتيجة إلختيار اإلجابة ج



الفصل الرابع
و تحليلهاتقديم البيانات

تقديم البيانات. ا
هذه البيانات توجد من االسبيان الذي نشرها , يف هذا الباب تقدم الكاتب البيانات

الكاتب اىل الطالب
سبعةوأما عدد أسئلة االستبيان ,مجيع االستبيان الذي نشرها الكاتب قد رجعت كلها

وأما االستبيان ملعرفة رغبة الطالب يف قراءة كتاب مدرسي اللغة العربية والعوامل , عشر سؤاال
الىت تؤثر رغبة الطالب يف قراءة كتاب مدرسي اللغة العربية

يتكون االستبيان على ثالثة أقسام وهي عن  قراءة كتاب مدرسي اللغة العربية والعوامل 
اللغة العربيةملادةدرسياملكتاب البة الطالب يف قراءة الداخلية واخلارجية اليت تؤثر رغ

سبعةاالستبيان عن رغبة الطالب يف قراءة كتاب مدرسي اللغة العربية وكذلك يتكون من. 1
. أسئلة

دوال األولاجل
رغبة الطالب يف قراءة كتاب درس اللغة العربيةاالستبيان عن شكل 

األسئلة)املفاهم اإلجرائية(حالة الرغبة
الشعور بامهية قراءة كتاب . 1

مدرسي اللغة العربية
نوع  من أنواع يستحق الطالت. 2

كتاب مدرسي اللغة العربية
حيمل الطالب كتاب مدرسي . 3

اللغة العربية
يقرء الطالب كتاب مدرسي . 4

؟كتاب درس اللغة العربيةما رأيك عن قراءة  - 

كم كتاب مدرسى اللغة العربية تستحق- 

هل حتمل كتاب مدرسي اللغة العربية عند ما جيد درس - 
اللغة العربية؟



اللغة العربية سرورا
يقرء الطالب كتاب مدرسي . 5

اللغة العربية يف املنزل أو بيئة 
املدرسة

يالحظ الطالب قراءة املدرس. 6
عند التعليمعن القراءة

يشعر الطالب بالسرور عندما . 7
أمرهم املدرس لقراءة كتاب 

يف الفصلالعربية مدرسي اللغة

ما شعورك عندما تقرأ كتاب مدرسي اللغة العربية؟- 

بيئة أوكتاب مدرسي اللغة العربية يف املنزل أقر هل ت- 
؟املدرسة

؟عند التعليمعن القراءةحظ قراءة املدرسهل تال- 

املدرس لقراءة كتاب كشعر بالسرور عندما أمر هل ت- 
؟مدرسي اللغة العربية يف الفصل



االستبيان عن العوامل الداخلية اليت تؤثر رغبة الطالب يف قراءة كتاب مدرسي اللغة . 2
.أسئلةأربعةالعربية يتكون من 

دوال الثايناجل
اليت تؤثر رغبة الطالب يف قراءة كتاب مدرسي اللغة العربيةداخيليةاالستبيان عن العوامل الشكل 

األسئلةالعوامل الداخلية
الذكاء. 1

املوقف. 2

التعليل. 3

هدف القرأة. 4

؟كتاب مدرسي اللغة العربيةكيف تفهم اجلملة والكلمة يف- 

كتاب مدرسي اللغة ما حول موقفك عن- 
؟العربية

كتاب مدرسي ليحفظ عن القراءة يفكيف إذا أمرك املدرس - 
؟اللغة العربية

هل عندك اهلدف ألي شيئ تقرأ- 



اللغة ىدرسماالستبيان عن العوامل اخلارجية اليت تؤثر رغبة الطالب يف قراءة كتاب . 3
العربية يتكون من ستة أسئلة

دوال الثالثاجل
تؤثر رغبة الطالب يف قراءة كتاب مدرسي اللغة العربيةاالستبيان عن العوامل اخلارجية اليتشكل 

حالة الرغبة و عرفنا أن االستبيان يتكون من) الثالث, الثاين, األول(من جدوال السابق 
تؤثر رغبة الطالب يف قراءة كتاب مدرسي اللغة العرية ليعرف العوامل الداخيلية واخلارجية اليت 

الكاتب كيف رغبة الطالب يف قراءة كتاب مدرسي اللغة العربية و العوامل اليت تؤثرها

األسئلةالعوامل اخلارجية
وسيلة القرأة. 1
نص القرأة. 2
البيئة. 3
االقتصادية. 4
العيادة. 5
العادة. 6

حول بيئتك؟اللغة العربيةيدرسمكتاب كيف عن - 
؟اللغة العربيةيدرسمكتاب ما رأيك عن النص يف - 
ك؟قرأ يف أي حال ووقت كان حول بيئتتقدر أن هل ت- 
النقود لشرا الكتبوالداكستحقهل ي- 
لقرأةلكحيذب والداهل- 
عادة على حب القرأةكلعائيلتهل- 



حالة الرغبة يف قراءة كتاب مدرسي اللغة العربية. ا
رابعدوال الاجل

قراءة كتاب مدرسي اللغة العربيةعنشعور الطالب 

يف املائةالعدداألجوبةرقم

%2033,33تهابأمهيشعور.   ا1

%3558,33الشعور بنقصة أمهيتها. ب2

%58,33تهابأمهيعدم الشعور. ج3

60
100%

يدرسمقراءة كتاب عور الطالب بأمهية شمن اجلدول السابق نقدر أن نأخذ العبارة  عن 
%). 8,33(5" ج%) "58,33(35" ب" , %)33,33(20" ا"االجابة . اللغة العربية

اللغة العربيةيدرسمقراءة كتاب أمهية بنقصةبونعر يشالطالبعرفنا أن كثريا من 

امسدوال اخلاجل



عن كتاب مدرسي اللغة العربيةحالة الطالب

يف املائةالعدداألجوبةرقم

%35يستحق الطالب الزيادة من كتابني.   ا1

%1423,3يستحق الطالب كتابني. ب2

%4371,7يستحق الطالب كتاب واحد3

60100

الطالب لديهم نوع من أنواع كتاب مدرسي أنمن اجلدول السابق نقدر أن نأخذ العبارة
%). 71,7(43" ج%) "23,3(14" ب" , %)5(3" ا"االجابة . اللغة العربية

كتاب واحد من كتاب مدرسي اللغة العربيةيستحقونالطالبعرفنا أن كثرا من 

السادسدوال اجل



حالة الطالب على محل كتاب مدرسي اللغة العربية

يف املائةالعدداألجوبةرقم

%3761,7كتاب مدرسي اللغة العربيةحيمل الطالب  .   ا1

2
كتاب مدرسي اللغة قد حيمل الطالب  . ب

%1321,7العربية

%1016,7نادر على محله.  ج3

60100%

حالة الطالب على محل كتاب مدرسي اللغة أنمن اجلدول السابق نقدر أن نأخذ العبارة
%)16,7(10" ج", %)21,7(13"ب%) "61,7(37" ا", اإلجابة, العربية

كتاب مدرسي اللغة العربية الطالب حيملونمن هنا عرفنا أن كثرا من 

دوال السابعاجل



كتاب مدرسي اللغة العربيةيف قراءةالطالبشعور

يف املائةالعدداألجوبةرقم

%610يشعر بالسرور.   ا1

%1728,3قد يشعر بالسرور . ب2

%3761,7نادر على الشعور بالسرور.  ج3

60100%

كتاب مدرسي اللغة يف قراءةالطالبشعورأنمن اجلدول السابق نقدر أن نأخذ العبارة
%)61,7(37" ج", %)28,3(17"ب%) "10(6" ا", اإلجابة, العربية

كتاب مدرسي اللغة العربيةيف قراءةنادر على الشعور بالسرورالطالبعرفنا أن كثرا من

ثامندوال الاجل



اللغة العربيةىدرسمكتاب يف قراءةالطالبحالة

يف املائةالعدداإلجابةرقم

%35يف املنزل أو يف بيئة املدرسةيقرأه .   ا1

%1728,3يف املنزل أو يف بيئة املدرسةقد يقرأه . ب2

%4066,7على قرائتهنادر. ج3

60100%

اللغة ىدرسمكتاب يف قراءةالطالبحالةأنالعبارةمن اجلدول السابق نقدر أن نأخذ 
%)66,7(40" ب", %)28,33(17"ب%) "5(3" ا"االجابة . العربية

يف املنزل أو يف اللغة العربيةىدرسمكتاب عرفنا أن أكثر من الطالب نادر على من يقرأون  
بيئة املدرسة



تاسعدوال الاجل
املدرس عند التعليممالحظة الطالب على قراءة

يف املائةالعدداألجوبةرقم

%3660الحظ الطالب على قراءة املدرس عند التعليمي.  ا1

2
الحظ الطالب على قراءة املدرس يقد.ب

%1931,7عند التعليم

%58,3على مالحظتهنادر3

60100%

مالحظة الطالب على قراءة املدرس عند من اجلدول السابق نقدر أن نأخذ العبارة عن 
%)8,33(5" ج", %)31,7(19" ب%) "60(36" ا"االجابة . التعليم

مراراعلى قراءة املدرس عند التعليمونالحظيعرفنا أن كثرا من الطالب 



شراعالدوال اجل
يف الفصل عند التعليملقراءة كتاب مدرسي اللغة العربيةاملدرسُ همشعور الطالب عندما أمر 

يف املائةالعدداألجوبةرقم

%1321,7يشعر الطالب بالسرور.   ا1

%4473,3قد يشعر الطالب بالسرور. ب2

%35على الشعور بالسرورنادر.  ج3

60100%

لقراءة  املدرسُ همشعور الطالب عندما أمر أنمن اجلدول السابق نقدر أن نأخذ العبارة
44" ب%) "21,7(13" ا"االجابة . يف الفصل عند التعليمكتاب مدرسي اللغة العربية

) %5(3" ج", %)73,33(
لقراءة كتاب مدرسي املدرسُ همعندما أمر عرفنا أن كثرا من الطالب قد يشعرون بالسرور

يف الفصل عند التعليماللغة العربية

العوامل الداخيلية. ب
عشرواحددوال اجل



نص كتاب مدرسى اللغة العربيةمعىن الكلمة واجلملة من فهمالطالب عنحالة

يف املائةالعدداألجوبةرقم

%2541,7يفهمها الطالب شريعا.   ا1

%2846,7يفهمها الطالب شريعا ناقصا. ب2

%711,7يفهمها الطالب بطيئا.  ج3

60100%

فهم الطالب عن معىن الكلمة واجلملة من  أنمن اجلدول السابق نقدر أن نأخذ العبارة  
7" ج", %)46,7(28" ب%) "41,7(25" ا"االجابة  . كتاب درس اللغة العريبة

)11,7(% ,
نص كتاب مدرسى معىن الكلمة واجلملة من من هنا عرفنا أن كثريا من الطالب يفهمون

ناقصا هذا يدل على األوسط يف ذكاءهم اللغة العربية شريعا 

عشرثايندوال الاجل
عن كتاب مدرسى اللغة العربيةالطالبموقف



يف املائةالعدداألجوبةرقم

1
يكون للطالب إرادة املعرفة عما يف نص .  ا

%1830كتاب مدرسى اللغة العربية

2
قد يكون للطالب إرادة املعرفة عما يف نص  .ب

%3863,3مدرسى اللغة العربيةكتاب 

3
للطالب إرادة املعرفة عما يف نص نادر. ج

%46,7كتاب مدرسى اللغة العربية

60100%

, عن كتاب مدرسى اللغة العربيةالطالبمن اجلدول السابق نقدر أن نأخذ العبارة موقف
).6,7(4" ج", %)63,3(38" ب%) "30(18"ا"اإلجابة 

عرفنا أن كثريا من الطالب قد يكون هلم إرادة املعرفة عما يف نص كتاب مدرسى اللغة 
العربية 

عشرلثالثدوال ااجل
كتاب مدرسي اللغة العربيةحالة الطالب إذا أمرهم املدرس ليحفظ عن القراءة يف



املائةالعدداألجوبةرقم

1
%610حيفظها الطالب بالسرور.  ا

2
حيفظها الطالب مع الشعور بالكسول . ب

%2846,7اليزال

3
إمنا حيفظها الطالب مطالب املدرس . ج

%2643,3فقد

60100%

أن حالة الطالب إذا أمرهم املدرس ليحفظ عن من اجلدول السابق نقدر أن نأخذ العبارة
" ج", %)71,7(43" ب%) "20(12" ا"االجابة  . كتاب مدرسي اللغة العربيةالقراءة يف

5)8,3 .(%
مع الشعور كتاب مدرسي اللغة العربيةعرفنا أن كثريا من الطالب حيفظون عن القراءة يف

بالكسول اليزال 

عشرالرابعدوال اجل
هدف الطالب للقراءة



يف املائةالعدداألجوبةرقم

%4880للقراءةكان الطالب لديهم اهلدف.  ا1

%1220يكون الطالب لديهم اهلدف للقراءة. ب2

%00على الطالب لديهم اهلدف للقراءةنادر. ج3

%60100اجلملة

48" ا"االجابة  هدف الطالب للقراءة أنمن اجلدول السابق نقدر أن نأخذ العبارة 
%). 0(0" ج", %)20(12" ب%) "80(

الطالب لديهم اهلدف للقراءةعرفنا أن أكثر من 



العوامل اخلارجية. ج
عشرامسدوال اخلاجل

يف بيئة الطالبكتاب مدرسي اللغة العربيةحالة  

املائةالعدداألجوبةرقم

%%4981,7سهوالكتاب مدرسي اللغة العربيةيوجد  .أ1

%1118,3قد يكون صعوبة.ب2

%00صعوباكتاب مدرسي اللغة العربيةيوجد  . ج3

60100%

يف بيئة كتاب مدرسي اللغة العربيةحالة  من اجلدول السابق نقدر أن نأخذ العبارة أن 
%)0(0" ج%) "18,3(11" ب", %)81,7(49" ا"االجابة  , الطالب

يوجد سهولة يف بيئة الطالبكتاب مدرسي اللغة العربيةعرفنا أن األجوبة تدل على أن  



عشرسادسدوال الاجل
النص من كتاب مدرسي اللغة العربيةجالة 

يف املائةالعدداألجوبةرقم

%2033,3سهولة لفهمه.   ا1

%3151,7د يكون صعوبة لفهمهق. ب2

%915صعوبة لفهمه. ج3

%60100احملموع

, النص من كتاب مدرسي اللغة العربيةأنمن اجلدول السابق نقدر أن نأخذ العبارة
, %)15(9" ج%) "51,7(31" ب", %)33,3(20" ا"االجابة  

العربية فد يكون صعوبة لفهمه عند الطالبالنص من كتاب مدرسي اللغةعرفنا أن



عشرالسابعدوالاجل
قدرة الطالب على قرأة ألكتب يف أي حال ووقت كان حول البيئة

يف املائةالعدداألجوبةرقم

1
على قرأة ألكتب يف أي يقدر الطالب .  ا

%3558,3حال ووقت كان حول البيئة

2
على قرأة ألكتب يف أي قد يقدر الطالب .ب

%1525حال ووقت كان حول البيئة

3
قرأة ألكتب يف قدرةلطالب علىنادر ل. ج

%1016,7أي حال ووقت كان حول البيئة

%60100احملموع

قدرة الطالب على قرأة ألكتب يف أي حال أنمن اجلدول السابق نقدر أن نأخذ العبارة 
10" ج%) "51,7(15" ب", %)33,3(35" ا"اإلجابة , ووقت كان حول البيئة

)16,7 .(%
على قرأة ألكتب يف أي حال ووقت كان حول البيئةعرفنا أن كثرا من الطالب يقدرون 

رعشالثامندوالاجل



حالة والد الطالب عن النقود لشراء الكتب

يف املائةالعدداألجوبةرقم

1
يستحق والد الطالب النقود لشراء .  ا

%4066.7الكتب

2
قد يستحق والد الطالب عن النقود . ب

%1321,7لشراء  الكتب

3
نادر لوالد الطالب أن يستحق . ج

%711,7الكتبالنقود لشراء 

%60100احملموع

, حالة والد الطالب عن النقود لشراء الكتبمن اجلدول السابق نقدر أن نأخذ العبارة أن 
%). 11,7(7" ب%) "21,7(13" ب", %)66,7(40" ا"اإلجابة

عرفنا أن كثريا من والد الطالب يستحقون النقود لشراء الكتب

التاسع عشراجلدوال



الطالب على القرأةآباءحتذيب

يف املائةالعدداألجوبةرقم

%1321.7الطالب على القرأةآباءحيذب .   ا1

%3253,3الطالب على القرأةآباءحيذب قد . ب2

%1525على القرأةعلى حتذيبنادرا. ج3

%60100احملموع

" ا"اإلجابة, الطالب على القرأةآباءحتذيبالعبارة أنمن اجلدول السابق نقدر أن نأخذ 
%). 25(15" ج%) "53,3(33" بأ", %)21,7(13

على القرأةوهمحيذبعرفنا أن كثريا من آباء الطالب قد 

اجلدوالعشرون



القرأةعلىعائيلة الطالب حالة 

يف املائةالعدداألجوبةرقم

1
كان لدي عائلة الطالب عادة على .   ا

%46.7القرأة

2
قد تكون عائلة الطالب عادة على . ب

%1220القرأة

3
لدي عائلة الطالب عادة على نادر. ج

%4473,3القرأة

%60100احملموع

" ا"اإلجابة , القرأةعلىعائيلة الطالب حالة من اجلدول السابق نقدر أن نأخذ العبارة أن 
%).73,3(44" ج%) "20(12" ب", %)6,7(4

القرأةعرفنا أن كثريا من عائلة الطالب نادر على عادة 



ياناتـتحليل الب. ب
لقيام بتحليل البيانات يقدم الكاتب اجلمع عن رغبة الطالب يف قراءة كتاب مدرسى 

رغبة الطالب يف قراءة كتاب اللغة العربية ميكن أن يعرض اجلمع من أسئلة االستبيان عن 
:مدرسى اللغة العربية اآلتية

وعشرونواحددوال اجل
مجيع األجوبة من أسئلة االستبيان عن رغبة الطالب يف قراءة كتاب مدرسى اللغة العربية

رقم 
االستبيان

جبا
يف املائةالعدديف املائةالعدديف املائةالعدد

12033,33%3558,33%58,33%
235%1423,3%4371,7%
33761,7%1321,7%1016,7%
4610%1728,3%3761,7%
535%1731,7%4066,7%
61931,7%3660%58,3%
71728,3%3965%46,7%

105171144

عن رغبة الطالب يف قراءة كتاب مدرسى اللغة من أسئلة االستبيانبعد أن مجع الكاتب 
:يدل علىاملذكورالعربية 



%)25,00(105= الذين جييبون ا
%)40,71(171= الذين جييبون ب
%)34,28(144= الذين جييبون ج

وعشرونالثاينلاجلدو 

الرغبة يف قراءة كتاب مدرسي اللغة العربيةاالستبيان عن مجعمناملغزى

األجوبةاختياررقم
األجوبةحاصل
يف املائةالعدد

%10525.00ا1
%17140,71ب2
%14434,28ج3

%420100اجلموع

" ب", )%24,58(118" ا"االستبيانأن مجيع اإلجابة منعرفناالسابقجدوالمن
وإذا أردنا أن نعرف من النتيجة املعينة ندخلها ). %3062(147" ج"و)44,79%(215

100Pإىل الرمز  = ×
315= 3×%)  25,00= (105إختيار اإلجابة ا

342= 2×%)  40,71= (171إختيار اإلجابة ب
+414=  1×%)  34,28= (414إختيار اإلجابة ج

420)N(100)%P(801)F(



100P = ×
P=×100

P%57,36=

و , متوسطة%75- %60و , ناقصة%59-%0واآلن نعود إىل النتيجة املعينة فهي 
عالية من هنا عرفنا أن رغبة الطالب يف قراءة كتاب مدرسى اللغة العربية حالة 100%- 76%

, %57,36متواسطة ألن حصيلته هي 

اللغة العربية يف ىدرسمالعوامل الداخيلية اليت تؤثر رغبة الطالب قي قرأة كتاب ةعرفملو 
لكاتب كل إجابة جمع االصف الثاين للمدرسة املتوسطة غويف بندار سوعاي سبابا عاوه سياك ف

االستبيان عن  العوامل الداخيلية 
اللغة العربيةىدرسمتاب العوامل الداخيلية اليت تؤثر رغبة الطالب قي قرأة كوكذلك ملعرفة  

:فاألجوبة اليت قدمها الكاتب لكل منها نتيجة خاصة كما يلي

تؤثر: اإلجابة ا
: اإلجابة ب
: اإلجابة ج



وعشرونالثالثدوال اجل
يةلالداخيمجع األجوبة من أسئلة االستبيان عن العوامل

.عالية%100-%76و , متوسطة%75- %60و , ناقصة%59-%0وقفا لرمز 
ال تؤثر رغبة الطالب يف قراءة كتاب مدرسي اللغة العربيةيةلالعوامل الداخيإذن
لنعرف العوامل اخلارجية اليت تؤثر رغبة الطالب قي قرأة كتاب مدرسي اللغة العربية يف وأما 

جمع الكاتب كل إجابة فالصف الثاين للمدرسة املتوسطة غويف بندار سوعاي سبابا عاوه سياك 
عوامل اخلارجية اآلتيةاالستبيان عن ال

رقم
االستبيان

جبا
يف املائةالعدديف املائةالعدديف املائةالعدد

12541,7%2846,7%711,7%

21830%3863,3%46,7%

3610%2845,7%2643,3%

44880%1220%00%



وعشرونلرابعدوال ااجل
مجع األجوبة من أسئلة االستبيان عن العوامل اخلارجية

رقم
االستبيان

جبا
يف املائةالعدديف املائةالعدديف املائةالعدد

14981,7%1118,33%00%
22033,3%3163,3%915%
33558,3%1525%1016,7%
44066,7%1321,7%711,7%
51321,7%3235,5%1525%
646,7%1220%4473,3%

عادة حب القرأة يف (رقم السادسإذا نظرنا اجلدوال األعلى نعرف أن أكثر النتيجة هي
و , متوسطة%75-%60و , ناقصة%59-%1وقفا لرمز .%73على نتيجة) العائلة
يف يعين متواسطة%75- %50عادة حب القرأة يف العائلة من تتابع . عالية100%- 76%

نادر هي اللغة العريةيدرسمالعوامل اخلارجية اليت تؤثر رغبة الطالب يف قرأة كتاب إذن ,جالعمود 
الطالبعادة حب القرأة يف عائلةعلى 



الخامسالفصل
اتترحقواالالخالصة

الخالصة. ا
رغبة الطالب يف عنالباحثاعترباليتاملختلفةداولاجلوالبيناتميتقدمناحلاصل

بندار GUPPIدرسة املتوسطةاملاللغة العربية يف الصف الثاين بملادةدرسياملكتاب القراءة 
%63,57حالة متواسطة يعين على نتيجة سياكسباء أوهمبنطقةسوعاي

يف الصف العربيةاللغةمدرسيكتابقراءةيفالطالبرغبةال تؤثرالداخيليةإن العوامل
سباء أوه سياكمبنطقةبندار سوعايGUPPIدرسة املتوسطة املالثاين ب

يف الصف العربيةاللغةمدرسيكتابقراءةيفالطالبرغبةتؤثراليتاخلارجيةملالعوا
عادة حب نادر على سياك هيسباء أوهمبنطقةبندار سوعايGUPPIدرسة املتوسطة املالثاين ب

الطالبالقرأة يف عائلة 

االقتراحات. ب
: ن االقرتاحات االتيةاخلالصة فتقدم اآلباحثقدم الأنبعد

اللغة العربية ىدرسمبندر سوعاي أن يقرأوا كتاب GUPPIاىل الطالب باملدرسة املتوسطة . 1
يف أي مكان ووقت كان لنيل االجناز جيدا وجيدا

يدرسموحيذبوا األوالد على أمهية القراءة خصوصا كتاب إىل الوالدين واملدرسني أن يتهموا. 2
اللغة العربية
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ANGKET PENELITIAN

I. PETUNJUK PENGISIAN

a. Angket ini tidak ada hubunganya dengan hasil belajar anda, hanya dimaksudkan untuk penelitian
ilmiah

b. Mohon mengisi angket ini dengan jujur dan sesuai dengan kenyataan
c. Berilah tanda silang (x) pada jawaban yang menurut anda benar
d. Atas kesediaan anda menjawab pertanyaan angket ini, saya ucapkan terima kasih

II. PERTANYAAN

1. Bagaimana menurut anda tentang membaca Buku Teks Pelajaran Bahasa Arab?
a. Penting
b. Kurang penting
c. Tidak penting

2. Berapa buah Buku Paket Pelajaran Bahasa Arab yang anda miliki?
a. Lebih dari dua
b. Mempunyai dua buah buku
c. hanya memilki satu buah buku

3.   Apakah anda membawa buku Paket Pelajaran Bahasa Arab ketika ada Pelajaran Bahasa Arab?
a. Selalu
b. Kadang-kadang
c. Jarang

4. Bagaimanma perasaan anda ketika membaca Buku Pelajaran Bahasa Arab?
a. Selalu merasa senang
b. Kadang-kadang merasa senang
c. Jarang merasa senang

5. Apakah anda membaca Buku Teks Pelajaran Bahasa Arab di rumah dan di lingkungan sekolah?
a. Selalu
b. Kadang-kadang
c. Jarang

6. Apakah anda memperhatikan guru membacakan Qira'ah ketika dalam proses pembelajaran
berlangsung?
a. Selalu memperhatikan
b. Kadang-kadang memperhatikan
c. Jarang memperhatikan

7. Apakah anda merasa senang ketika guru memperintahkan anda untuk membaca Buku Teks Pelajaan
Bahasa Arab di kelas
a. Selalu merasa senang
b. Kadang-kadang merasa senang
c. Jarang merasa senang

8. Bagaimana anda memahami kata-kata dan kalimat dalam Buku  Pelajaran Bahasa Arab?
a. Saya bisa pahami dengan cepat
b. Saya bisa pahami tetapi dengan sedikit lambat
c. Saya bisa pahami tetapi lambat



9. Bagaimana sikap anda terhadap buku Pelajaran Bahasa Arab?
a. Selalu ingin tahu isi bacaan buku tersebut
b. Kadang-kadang ingin tahu
c. Jarang ingin tahu isi bacaan buku tersebut

10. Bagimana jika guru menyuruh anda menghafal tentang qira’ah yang terdapat di Buku Pelajaran
Bahasa Arab?
a. Selalu menghafal dengan senang hati
b. Menghafal tapi masih disertai rasa malas
c. Menghafal hanya sekedar memenuhi kewajiban guru saja

11. Apakah anda mempunyai tujuan untuk  apa anda membaca?
a. Selalu
b. Kadang-kadang
c. Jarang

12. Bagaimana tentang Buku Pelajaran Bahasa Arab di lingkungan anda?
a. Mudah didapat
b. Kadang-kadang sulit didapat
c. Sulit didapat

13. Bagaimana menurut anda tentang teks bacaan yang ada di dalam Buku Pelajaran Bahasa Arab?
a. Mudah dipahami
b. sedikit sulit dipahami
c. Sulit dipahami

14. Apakah anda bisa membaca dalam situasi dan kondisi di sekitar anda
a. Selalu
b. Kadang-kadang
c. Jarang

15 Apakah Orang tua anda mempunyai dana untuk membeli buku
a. Selalu
b. Kadang-kadang
c. Jarang

16. Apakah orang tua anda menganjurkan anda untuk membaca
a. selalu
b. Kadang-kadang
c. Jarang

17. Apakah keluarga anda mempunyai tradisi membaca
a. Selalu
b. Kadang-kadang
c. Jarang



RIWAYAT HIDUP

Anuar Ahjuni, lahir di Langkat 12 Juli 1985. Penulis adalah

putra pertama dari dua bersaudara pasangan Tohirin dan

Suharti. Kedua orang tua penulis adalah pertani, oleh karena

itu penulis dibesarkan di lingkungan petani. Mengawali

pendidikan di SDN 031 Langkat, Kabupaten Bengkalis dan

tamat pada tahun 1999, kemudian melanjutkan pendidikan

di SMP 07 Langkat, Kabupaten Bengkalis dan tamat pada tahun 2002, kemudian

penulis kembali melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah atas di Pondok

Pesantren Al-risalah di Selahung Kabupaten Ponorogo dan tamat pada tahun

2006. Kembali penulis melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi di

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA) Pekanbaru.

Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di desa Sungai Pagar

Kabupaten Kampar, dan melaksanakan Program Pengalaman Lapangan (PPL) di

desa Tapung Kabupaten Kampar.

Berkat usaha dan doa dari orang-orang yang penulis sayangi, akhirnya

penulis berhasil menyelesaikan Progam Studi Sarjana Strata Satu (S1) dengan

judul skripsi “ Minat Siswa Dalam Membaca Textbook Bahasa Arab Pada Kelas

VIII di MTs GUPPI Bandar Sungai Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak”

Alhamdulillah penulis lulus dalam ujian Munaqasah pada tanggal 15 Juli

2011 dengan predikat sangat memuaskan, dan berhak menyandang gelar S.Pd,I


	1. COVER.pdf
	2. PERSETUJUAN.pdf
	3. PENGESAHAN.pdf
	4. PENGHARGAAN.pdf
	5. ABSTRAK.pdf
	6. DAFTAR ISI.pdf
	7. DAFTAR TABEL.pdf
	8. BAB I.pdf
	9. BAB II.pdf
	10. BAB III.pdf
	11. BAB IV.pdf
	12.  BAB V.pdf
	13. DAFTAR PUSTAKA.pdf
	15. ANGKET PENELITIAN.pdf
	14. RIWAYAT HIDUP.pdf

