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 إهداء 
  

 شكرا جزيال دائما والزما إىل هللا عز وجل
الذي قد أعطاِن نعمة كثرية وهداية حىت أستطيع أن أكتب هذا البحث 

 حىت النهاية ابلصحة والعافية
 
 ائمني متالزمنيصالة وسالما د

 إىل حبيبنا ونبينا حممد صلى هللا عليه وسلم
 

 أهدي هذا البحث اجلامعي إىل :
 أيب احملبوب سودرمان وأمي احملبوبة يويون أوتريياين

وحفظهما هللا وأبقامها يف سالمة  ريعسى هللا أن يرمحهما كما ربياِن صغ
 الدنيا واآلخرة وبدون رضامها وحبهما ما وجدت النجاح

 
 
 
 
 

ومجيع أهلي األحباء على دعائهم للنجاح يف مجيع أموري وخاصة يف 
 احلياة والتعليم 
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 تقدير الشكر و كلمة ال
 

 بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل الذي هداان هلذا وما كنِّا لنهتدي لوال أن هداان هللا. والصالة والسالم 
لرحيم. وعلى آله وصحبه أمجعني، على النيب العريب األمني. سيِّدان وموالان حممد روؤف ا

 أما بعد.
محدا وشكرا هلل القادر املنان، بعونه متت كتابة هذا البحث اجلامعي حتت 

طالب قسم تعليم اللغة العربية جبامعة موالان اللغة العربية لأسلوب تعّلم املوضوع "
الباحثة وتتقدم . )دراسة وصفية حتليلية("ج مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالن

أمجل الشكر والتقدير والعرفان إىل الذين قد ساعدوِن يف اهناء كتابة هذا البحث وامتتمه، 
 منهم:

بوصفه مدير جامعة موالان مالك  ارس املاجستري،األستاذ الدكتور عبد احلفضيلة  .1
 إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.

الرتبية  علوم يد كليةبوصفه عم ،احلاج أغوس ميمون املاجستري الدكتورفضيلة  .2
 .التعليم جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنجو 

، رئيسة قسم تعليم اللغة العربية الدكتورة احلاجة مملوءة احلسنة املاجستريفضيلة  .3
 جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.

ذا البحث اجلامعي الذي ، مشرف هالدكتور احلاج شهداء املاجستريفضيلة  .4
 أرشدي وواجهي يف كل مراحل إعداد هذا البحث حىت انتهائه.

كما أقدم بكل الشكر والتقدير إىل مجيع األساتيذ واألساتذة يف قسم تعليم اللغة  .5
العربية كلية علوم الرتبية والتعليم جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية 

والتقدير على ما قدموا من العلوم واملعارف والتشجيع  ماالنج. فلهم مين كل الشكر
 وجزاهم هللا عين خري اجلزاء.



 

 و
 

كما أقدم بكل الشكر والتقدير إىل طالب قسم تعليم اللغة العربية يف الفصل األلف  .6
 والباء الذي تساعد الباحثة النتهاء البحث اجلامعي.

هذه الفرصة النبيلة. شكرا جزيال جلميع إخواِن وأخوايت الذين قد صاحبوِن يف  .7
خاصة أليب سودرمان، وأولوىل أزمي حنيف، وحلية السهلية، وعافية الصاحلة الذين 

 يساعدوِن يف إكمال هذا البحث اجلامعي.

وختاما، فإنين أتقدم ابلشكر والتقدير لكل الزمالء والزميالت يف قسم تعليم اللغة  .8
مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية العربية كلية علوم الرتبية والتعليم جامعة موالان 

ماالنج على إرشاداهتم وتوجيهاهتم وتعليقاهتم يف املناقشة، وعلى دعمهم وتشجيعهم 
 لنا على إمتام هذا البحث وأمتين هلم دوام النجاح والتوفيق.
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 مستخلص
أسلوب تعلم اللغة العربية لدى طلبة قسم تعليم اللغة العربية اجلامعة م. 2018 وكي نور.رمحوايت، أ 

البحث اجلامعي، قسم تعليم اللغة العربية، كلية موالان مالك إبراهيم ماالنج اإلسالمية احلكومية. 
رف: الدكتور احلاج املشعلوم الرتبية والتعليم، اجلامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. 

 املاجستري شهداء
 أسلوب التعلم، طلبة قسم تعليم اللغة العربيةية: األساسكلمات ال

إن معرف   ة أس   لوب ال   تعلم مه   م ابلنس   بة إىل الطلب   ة أو املدرس   ني. ف   إن الطلب   ة عن   دما يع   رف 
ا. ف إن أسلوب التعلم املناسب لنفسه ميكن له أن يشغل قدراته ومهارات ه عل ى أقص ى الدرج ة وأحس نه

للطلبة عند فهمهم الدرس ووعيهم هلا فروقا  فردية يتميز كل واحد هبا ع ن ري ريه. م نهم م ن ك ان فهم ه 
سريعا  ومنهم من كان فهمه بطيئا . تعترب أس لوب ال تعلم أحس ن عوام ل يس ت دمها ش  و للحص ول 

عل ى أهن ا على أحسن النتائج من تعلمه. خيتل ف أس لوب تعل م واح د ع ن ري ريه. ودل ه ذا االخ تالف 
 أسرع الوسائل وأحسنها لش و معني عند فهم أي معلومات خارجية.

وبناء على ذلك، أخذت الباحثة اهلدف من هذا البحث هو ملعرفة أسلوب التعلِّم لدى 
طلبة قسم تعليم اللغة العربية جبامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج وكيفية طلبة 

احثة يف هذا أما املنهج الذي است دمتها الب بية يف است دام أسلوب التعلِّم هبا.قسم تعليم اللغة العر 
ي ابملنهج الوصفي التحليلي. وأسلوب مجع بياانته يشمل: املقابلة البحث هو املدخل الكمِّ 

 .وكل ذلك يست دم من أجل اإلجابة على أسئلة البحثانت والواثئق. اواملالحظة واالستب

الباحث  ة أن طلب  ة قس  م تعل  يم اللغ  ة العربي  ة ل  ديهم أس  لوب ال  تعلم  ويف ه  ذا البح  ث، وج  دت 
املتنوع  ة، م  نهم م  ن اس  ت دم أس  لواب  واح  دا  وم  نهم م  ن مج  ع ب  ني األس  اليب. واألس  اليب ال  واردة في   ه 
يشمل: األسلوب البصري أو السمعي أو احلركي أو البصري السمعي أو البص ري احلرك ي أو الس معي 

يب مي زة صص ه، فالبص ري ا ب ال تعلم م ن التص ويرات أكث ر والق راءة القلبي ة احلركي. ولكل من األس ال
ين  زعج بس  هولة. أم  ا الس  معي ا  ب ال  تعلم م  ع ر  اع الغن  اء أكث  ر والق  راءة اجلهري  ة وال ين  زعج بس  هولة. 
وأم   ا احلرك   ي ا   ب تعل   م م   ا يتعل   ق ابألجس   ام أكث   ر والتطبي   ق أح   ب إلي   ه م   ن النظ   ري وال يق   در عل   ى 

 طويلة.السكون ملدة 
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ABSTRACT 

Rachmawati, Oky Nur. 2018. Learning Style Arabic Language of Students in 

Arabic Language Education Department in Maulana Malik Ibrahim State Islamic 

University of Malang. Thesis, Arabic Language Education Department, Faculty of 

Education and Teaching, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of 

Malang. Dr. H. Syuhadak, MA. 

Keyword: Learning Styles, Students in Arabic Language Education Department 

Knowing the learning styles for students and lectures is very important. 

For students by knowing their learning styles is expected to maximize their ability 

or potential. The ability of students to understand and absorb lessons different 

between one with the other one. Some are fast and some are slow. Learning styles 

are the best way used by someone to get maximum result of learning. Each 

individual’s learning style is different from each other. These learning styles 

differences show the fastest and best style to absorb an information from outside. 

The purpose of this research was to explain the learning styles owned by 

students students in Arabic Language Education and how students use their 

learning styles. 

The method used in this research is quantitative approach with descriptive 

analysis method. Data collection techniques used include: interviews, 

questionnaires, observation, and documentation that are all used to answer the 

problem formulation. 

Based on the result of this study, it can be conclude that students Arabic 

Language Education Department have a variety of learning styles, there is a 

tendency to one learning style and there is also a combained learning styles. The 

type of learning styles that comes up are visual learning style, auditory, 

kinesthetic, visual auditory, visual kinesthetic, and auditori kinesthetic. And also 

every learning styles have ways or habits of each in learning. Visuals prefer to 

learn with many images, when reading enough in the heart, and when learning is 

easily distracted. Auditory prefer to learn while listening to music, when reading 

will sound, and when learning is not easily disturbed. Kinesthetic prefer to study 

with physical involvement, prefer practice than theory only, and can not sit still 

for too long. 
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ABSTRAK 

Rachmawati, Oky Nur. 2018. Gaya Belajar Bahasa Arab Mahasiswa Jurusan 

Pendidikan Bahasa Arab Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 

Malang. Skripsi, Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 

Keguruan, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dr. H. 

Syuhadak, MA.  

Kata kunci: Gaya Belajar, Mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa Arab 

Mengetahui gaya belajar bagi mahasiswa maupun dosen sangatlah penting. 

Bagi mahasiswa dengan mengetahui gaya belajar yang dimilikinya diharapkan 

mampu memaksimalkan kemampuan atau potensi dirinya. Kemampuan 

mahasiswa untuk memahami dan menyerap pelajaran berbeda antara satu dengan 

yang lain. Ada yang cepat dan ada yang lambat. Gaya belajar merupakan cara 

terbaik yang digunakan oleh seseorang untuk mendapatkan hasil belajar yang 

maksimal. Gaya belajar setiap individu berbeda satu sama lain. Perbedaan gaya 

belajar ini menunjukkan gaya tercepat dan terbaik bagi setiap individu untuk 

menyerap sebuah informasi dari luar. 

Tujuan dari penelitian ini adalah memaparkan gaya belajar yang dimiliki 

mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa Arab dan cara mahasiswa menggunakan 

gaya belajarnya. 

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kuantitatif dengan metode analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan meliputi: wawancara, angket, observasi, dan dokumentasi yang 

semuanya digunakan untuk menjawab pertanyaan yang terdapat dalam rumusan 

masalah. 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa jurusan 

pendidikan bahasa arab memiliki variasi gaya belajar, ada yang cenderung pada 1 

gaya belajar dan ada juga yang gaya belajarnya gabungan. Tipe gaya belajar yang 

muncul adalah gaya belajar visual, auditori, kinestetik, visual auditori, visual 

kinestetik, dan auditori kinestetik. Dan juga setiap gaya belajar memiliki cara atau 

kebiasaannya masing-masing dalam belajar. Visual lebih suka belajar dengan 

banyak gambar , ketika membaca cukup di dalam hati, dan ketika belajar mudah 

terganggu. Auditori lebih suka belajar sambil mendengarkan musik, ketika 

membaca akan bersuara dan ketika belajar tidak mudah terganggu. Kinestetik 

lebih suka belajar dengan keterlibatan fisik, lebih suka praktek daripada hanya 

teori, dan tidak dapat duduk diam untuk waktu yang lama. 
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 الفصل األول

 اإلطار العام

 

 خلفية البحث .أ
منهم  اب وفهم الدروس خمتلفة عن بعضها البعض.قدرة الطالب على استيع

ولذلك، ريالبا ما يكون الطالب  من كان فهمه سريعا  ومنهم من كان فهمه بطيئا .
تعترب أسلوب التعلم أحسن  على اصاذ وسيلة خمتلفة للحصول على نتائج مرضية.

عوامل يست دمها ش و للحصول على أحسن النتائج من تعلمه. أسلوب تعلِّم 
ودل هذا االختالف على أهنا أسرع الوسائل خمتلفة عن بعضها البعض. فرد لكل 

 وأحسنها لش و معني عند فهم أي معلومات خارجية.
يهم إىل منفردا. وهذا بداعي عدم وعْ  يتعلمعند  اهناك طالب يشعرون التباس
الطرق اليت جتعل من السهل أن  هم يست دمون أسلوب تعلِّم لديهم. عندما تعلِّم،

 من أسلوب التعلِّم. ااملدروس ولكنهم ال يعرفون نوع املواد نفهم
كتابة املواد يف الهناك بعض الطالب الذين يفضلون التعلِّم عن طريق 

يتعلِّم عن طريق تكلِّم  . هناك أيضا أن امث فهمه قراءةالالكتاب، حبيث يستطيعون 
 أن يستمعوا مثِّ يفهموه.فواي/لفظيا، حبيث أو ش

فهم الدرس من  البعض يفضل أن يناقش، حىت يستطعوا ، فإنويف ذلك الزمن
خالل مناقشته مع أصدقائهم. اذا، ليس تكلِّم فقط ولكن أيضا الكتابة وارِّك 

 أجسامهم يف التعلِّم. وكل أسلوب تعلِّم هلا مزااي ونقصان كل منها.
عندما ال يعرفون ما هو أسلوب تعلِّمهم، مث يف عملية التعلِّم يست دم جمموعة 

سلوب التعلِّم أو است دام أسلوب تعلِّم اليت ال تناسب مع نفسها  وأحياان من األ
تعلِّم ال ، ألنه عندما ذكية. فإن نتائج التعلِّم ريري مناسب مع املقصود تعترب ريري
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األسلوب التعلِّم تناسب كل  ك، مهمة لنعرف أنِّ . ولذليفهمه من التعليم ابجلهد
 عملية التعلِّم. على تعظيماعدتنا منها وكيف املعرفة عن األسلوب التعلِّم ملس

 جهد التعلِّم. دور املعلمني هو ألنه يتعلِّق ابلنجاح يف يف هذا احلال يهتمِّ،
أسلوب تعلمهم. عندما الطالب قد يعرفون أسلوب  مساعدة الطالب ليعرِّف عن

تعلِّمهم، إذن متوقِّع أن عملية التعلِّم  على أقصى وتناول النتيجة التعلِّم على أقصى 
 أيضا. 

ينال  أو يتعلِّم الطالب وامليل والتقدير، احلركة، سلوك عملية هي التعلم أسلوب
 التعلمه أسلوب من نوع جوانوان،. Wلعدي ووفقا .1اخلاصة بطريقتها العلم

بعامِّة، نست دم  .2املعلومات وفهم عملية التفكري،يف العمل  حبأ اليت والطريقة
اليت تقوم على البصرية )البصر(، السمعية  ثالثة أسلوب تعلِّم تستند إىل أثرة احلسية،

 )السمعية( واحلركية )اللمس واحلركة(.
يف الدراسة السابقة عند فجري رمحوايت يف املوضوع "أسلوب املدرسني يف 
تدريس اللغة العربية يف ضوء علم النفس النموي لدى الدارسني يف املدرسة الثانوية 

ف إىل معرفة أسلوب املدرسني املطبقة من اإلسالمية احلكومية ابجنيل". والذي يهد
مدرس اللغة العربية يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية ابجنيل، وملعرفة أسلوب 
املدرسني يف تدريس اللغة العربية يف ضوء علم النفس النموي لدى الدارسني يف 

عن األسلوب املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية ابجنيل. بينما هنا الباحث يبحث 
التعلِّم لدى الطالب ويهدف إىل معرفة أسلوب تعلِّم للطالب قسم تعليم اللغة العربية 

 وملعرفة كيف يست دمون أسلوب تعلِّم اخلاصة هبم.
لكل فرد تفرده. خلفية الش صية أيضا يؤثر إىل االختالفات املتعلمني. 

يد لكل فرد الش صيةأشار إىل كل من اخلصائو النفسية وأشكال السلوكية وفر 

                                                           
1M. JokoSusilo, Suksesdengan Gaya Belajar, (Yogyakarta: PINUS, 2009), hlm. 15. 
2Adi W. Gunawan, Genius Learning Strategy PetunjukPraktisuntukMenerapkan Accelerated 

Learning, (Jakarta: Gramedia, 2003), hlm. 139. 
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متِّصف بكيف يتفاعل كل فرد مع البيئة يتأقلم مبقتضى العبء حيث يقع الفرد. فإن 
 .3وكذلك العلوم الفرق بني املتعلمني جعل عملية التعليم كفنِّ 

الباحثة ستبحث عن األسلوب التعلِّم لطالب قسم تعليم اللغة من أجل ذلك 
 ج.كومية ماالنبراهيم اإلسالمية احلالعربية جبامعة موالان مالك إ

 أسئلة البحث .ب
 من اخللفية البحث اليت متطوِّر أعاله، تقدم الباحثة أسئلة البحث كما يلي:

جبامعة موالان  ما أسلوب تعلم اللغة العربية لدى طلبة قسم تعليم اللغة العربية -1
 ؟ جمالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالن

تعليم اللغة  ربية لدى طلبة قسمكيف است دام تلك أساليب تعلم اللغة الع  -2
 ؟ جالعربية جبامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالن

 أهداف البحثج. 
 أما أهداف البحث فهي فيما يلي:

ملعرفة أسلوب التعلِّم لدى طلبة قسم تعليم اللغة العربية جبامعة موالان مالك  -1
 .جإبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالن

 فة كيفية طلبة قسم تعليم اللغة العربية يف است دام أسلوب التعلِّم هبا.ملعر  -2

 أمهية البحث. د
ترجى أن يكون هذا البحث مفيدا، فتشتمل أمهية هذا البحث على جانبني  

 كما يلي:
 للباحثة. -1

أن يكون هذا البحث مفيدا لزايدة التعلم واملعرفة يف املستقبل عن أسلوب 
إبراهيم اإلسلمية تعليم اللغة العربية يف جامعة موالان مالك  قسم ةبطلدى التعلِّم ل

 . جاحلكومية ماالن

                                                           
3I Nyoman Surnadan Olga D. Pandeirot, Psikologi Pendidikan 1 (Jakarta: Erlangga, 2014), hlm. 

193. 
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 للمعلِّم -2
أن يكون هذا البحث جيعل املعلِّم أن يعرف عن أسلوب التعلِّم لكل طالب 

 حبيث ميكن املعلِّم أن يكون احلدِّ األقصى يف التدريس.
 للطالب -3

التعلِّم هبا حىت ميكن أن يكون هذا البحث جيعل طالب أن يعرف أسلوب 
 الطالب تعلِّم مع أقصى.

 للمؤسسة -4
يرجى هذا البحث أن يعطي املعلومات عن أسلوب التعلِّم لدى الطالب 

 خمتلفة. 
 ه.  حدود البحث 

 احلدود املوضوعية -1
قسم تعليم اللغة  ةبملتعلقة ما أسلوب التعلِّم لدى طلهذه مناقشة الباحثة ا

ثالثة املواد هي يف املادة حبوث العمل الصفية،  يفو  يف مستوى السادس  العربية
امعة جب والتعلم اإللكرتوِن يف تعليم اللغة العربية ،تكنولوجيا تعلم اللغة العربية

 .جبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنموالان مالك إ
تعليم اللغة العربية  قسم ةبباحثة بشأن أسلوب التعلِّم لدى طلمناقشة ال

 . هبا أسلوب التعلِّم ماست ديف ا  ةبطل يةوكيف يف مستوى السادس
 احلدود املكانية -2

فصل األلف و يف الجرى هذا البحث عملية تعليم اللغة العربية يف 
يف جامعة موالان مالك  يف مستوى السادس فصل الباء قسم تعليم اللغة العربيةال
 . جبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنإ

 احلدود الزمانية -3
شهر أبريل حىت شهر مايو يف ذه عملية البحث يف ت الباحث هلحتدد

 م.2018عام 
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 حتديد املصطلحاتو. 
إىل فهم املصطلحات املست دمة يف هذه الدراسة، الباحثون احلد مث تعريف 

 املصطلح كما يلي:
أسلوب التعلِّم هو أحسن طريقة امل تار الستيعاب وفهم املعلومات اليت اصلون  -1

 مع أقصى.
ب التعلِّم السمعية، لو سالتعلِّم البصرية، واأل لوبسأنواع األسلوب التعلِّم:األ -2
 ب التعلِّم احلركية.لو سواأل

 . الدراسات السابقةز
لتجنب التكرار والتشابه ضد البحوث السابقة، يتعرض الباحثون مث البحوث 

 السابقة يف نفس الدراسة، وهي:
رسني يف تدريس اللغة العربية دراسة فجري رمحوايت يف املوضوع "أسلوب املد

يف ضوء علم النفس النموي لدى الدارسني يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
م، البحث اجلامعي. ويهدف هذا البحث إىل معرفة  2016ابجنيل" ابالعام جامعي 

أسلوب املدرسني املطبقة من مدرس اللغة العربية يف املدرسة الثانوية اإلسالمية 
ية ابجنيل، وملعرفة أسلوب املدرسني يف تدريس اللغة العربية يف ضوء علم احلكوم

النفس النموي لدى الدارسني يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية ابجنيل. منهج 
أمنوذج الدراسة وموضوع البحث  يف هذا البحث هو البحث الوصف الكيفي.

 املست دم هو البحث عن أسلوب املدرسني.
س أمري إيكا فوترا يف املوضوع "العالقة بني أسلوب التعلِّم والذكاء دراسة راي

املتعدد لدى الطلبة املتفوقني يف املستوى الرابع واخلامس اإلبتدائي ماالنق، ابالعام 
م، البحث اجلامعي. ويهدف هذا البحث إىل شرح أسلوب التعلِّم  2016جامعي 

ستوى الرابع واخلامس اإلبتدائي يف والذكاء املتعدد، وأي شيء ميلكه الطالب يف امل
ماالنق. منهج يف هذا البحث هو البحث الكمي ويست دم املدخل التالزمي. تدل 

( احلساب من العالقة بني أنواع أسلوب التعلِّم rنتائج هذا البحث إىل أنِّ درجة )
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( اجلدول = rالسمعي، البصري واحلركي على الذكاء املتعدد أكثر من )
، لذلك %5ابملستوى الداليل  96( = N( ل )757،0،و783,0،806,0)

(، يعين أنِّ هناك العالقة القوية بني أسلوب التعلِّم H1( ويقبل )Hoيرفض )
رابع واخلامس اإلبتدائي يف والذكاء املتعدد لدى الطلبة املتفوقني يف املستوى ال

 فرق، أمنوذج الدراسة ونوع البحث املست دم هو البحث الكمي. .جماالن
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 الفصل الثاين

 اإلطار النظري

 

 تعّلمالاملبحث األول: أسلوب 

 مفهوم التعلم .أ
التعلم من املفاهيم األساسية يف جمال علم النفس، وابلرريم من ذلك فإنه 
ليس من السهل وضع تعريف حمدد ملفهوم التعلم، وذلك ألنه ليس ابإلمكان 

اشر، وال ميكن اعتبارها وحدة منفصلة أو مالحظة عملية التعلم ذاهتا بشكل مب
دراستها بشكل منعزل، فالتعلم ينظر إليه على أنه من العمليات االفرتاضية اليت 

 يستدل عليها من مالحظة السلوك.
العديد من التعريفات ملفهوم التعلم، ريري  لقد اقرتح الباحثون علم النفس

ه الظاهرة بصورة دقيقة أن االعتماد على تعريف واحد ال ميكننا من وصف هذ
 وشاملة، ويف أحسن األحوال فإن هذه التعريفات تعترب مؤقته وقابلة للمناقشة.

ويعرف التعلم أبنه عملية تغري شبه دائم يف سلوك الفرد ال ميكن 
مالحظته مباشرة، ولكن يستدل عليه من األداء أو السلوك الذي يصدر من 

 يف تغري أداء الفرد. الفرد، وينشأ نتيجة املمارسة، كما يظهر
ويتفق علماء النفس عامة، ريلى أن التغريات املؤقتة يف السلوك ال ميكن 
اعتبارها دليال على حدوث التعلم. ويشري هذا التعريف إىل أن التعلم تغري يف 
احلصيلة السلوكية أكثر مما هو تغري يف السلوك، ولقد اكتشف ريلماء النفس أن 

ابلضرورة مؤشرا للتعلم، واكتشفوا كذلك أن ريياب سلوك الكائن احلي ال يعترب 
سلوك معني ال ميكن أن يعد دائما دليال على أن الكائن احلي مل يتعلم هذا 

 السلوك.
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وأخريا فإن هذا التعريف يشري إىل تلك التغريات اليت حتدث نتيجة 
لل ربة، وبذلك يستبعد علماء النفس من عملية التعلم، تلك تغريات الناجتة عن 

مليات طويلة املدى كاليت حتدث نتيجة للنمو اجلسمي، أو مع التقدم يف ع
السن، وكذلك التغريات اليت حتدث نتيجة للتأثريات السريعة واملؤقتة كالتعب أو 

 .4املرض أو ارتفاع درجة حرارة اجلسم

 مفهوم األسلوب التعّلم .ب
وب إذا رجعت الباحثة إىل املراجع العربية وجدان أن معظم مصطلح أسل

التدريس يست دم مرادفا ملصطلح طريقة التدريس، وقد عرف هاميان طريقة 
التدريس أبهنا "األسلوب الذي يقدم به املدرس املعلومات واحلقائق للتالميذ، أو 
هي األسلوب الذي ينظم به املعلم املواقف واخلربات اليت يريد أن يضع تالميذه 

رق بعض الرتبويني وذكروا أن فيها، حىت تتحقق األهداف املطلوبة". وقد ف
"الطرائق أكثر مشولية من األساليب، إذ تضمن عناصر التعليم والتعلم، وتنظيم 
احملتوى، واستغالل الوسائل التعليمية وريريها، أما األساليب فهي ما يقوم به املعلم 

 . 5فقط، أي أن األسلوب هو جزء من الطريقة
ط التعلم اخلاصة ابلطالب وأما أسلوب تعلم، يعين جمموعة من األمنا

لديه. كل ش و ليس لديه أسلوب التعلِّم نفسه. على الرريم  أهنم فصال واحدا 
 ستيعاب وفهم الدروس. كان بطءاإلعلى خيتلف أن القدرة أواملدرسة واحدة. 

 .6ملعلومات أو نفس الدرساأتخذ طريقة خمتلفة لفهم  مراراسريعة. ألنه، و 
رح عن كيف تعلِّم األفراد أو كل فرد أسلوب تعلِّم هو مدخل الذي يش

ليرتكِّز على عملية ويتقن املعلومات الصعبة واجلديدة من خالل إحساس خمتلفة، 

                                                           
 146( ص 2003دار املسرية، عمان: ) علم النفس الرتبويصاحل حممدعلي أبو جادو، 4
)ماالنج: مطبعة جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية  حنو إعداد مدرس اللغة العربية الكفاءريس: أوريل حبر الدين، مهارات التد 5

 167( ص 2011مباالنج، 
6M. Nur Ghufron dan Rini Risnawita, S., Gaya Belajar Kajian Teoritik (Yogyakarta: 

PustakaPelajar, 2013), hlm. 38. 
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أي أن األسلوب التعلم هو إجراءات خاصة خيتارها الطالب لتحقيق تعلم إىل 
 حد كبري.

اإلندونيسي املعاصر أن األسلوب هو القوة، والقدرة العمل،  يف القاموس
أسلوب تعلِّم هو العمل الذي ترابط ابلتعلِّم، فميلة. إذا بادرة اجلالأو  واملوقف
أو يف جمموعة  احني منفرد ل التلميذ أنشطة التعلِّم، إمامن قب جتذبإبيشعر 

 .7التعلِّم مع أصدقاء املدرسة
 أو يتعلِّم الطالب وامليل والتقدير، احلركة، سلوك عملية هي التعلم أسلوب

 .8اخلاصة تهابطريق العلم إىل يسلِّم
أسلوب تعلِّم هو املفتاح لتطوير األداء يف العمل يف املدرسة ويف احلاالت 
الش صية. عندما نعرف كيف حنن  وش و آخر نفهم ونرعي املعلومات، حنن 

 سلوبنا اخلاص.  يف اتِّصال أبنستطيع أن جنعل التعلِّم وأسهل 
 حتب ليتا الطريقة هو لتعلم أسلوب من ونوع جوانوان،. Wووفقالعدي

 .9املعلومات وفهم عملية التفكري، تفعل أن
أسلوب تعلم هو جمموعة متنوعة من الطرق لدى الش و ليجتمع 
واستيعاب املعلومات. أساسا أسلوب تعلم هو أحسن طريقة ممكنة يف مجع 
واست دام املعرفة ابحملددة. يتِّفق معظم اخلرباء أن هناك ثالثة أنواع أساسية من 

فرد ميكن بنوع واحد من أسلوب تعلم أو ميكن أن يكون مركِّبا  أسلوب تعلم. كل
 .10من أسلوب تعلم امل تلفة

أن أسلوب تعلِّم هو طريقة معقِّدة حيث  (1995)جيمس ورياردنر يقول
وخيزن ويستعيد ما يعلموه. مريايم  ينهجطالب خيول ويشعرون ابلفعالية يف 

                                                           
7Popi Sopiatin dan Sohari Sahrani, Psikologi Belajar dalam Perspektif Islam (Bogor: Ghalia 

Indonesia, 2011), hlm. 36. 
8M. JokoSusilo, Sukses dengan Gaya Belajar, (Yogyakarta: PINUS, 2009), hlm. 15. 
9Adi W. Gunawan, Genius Learning Strategy Petunjuk Praktis untuk Menerapkan Accelerated 

Learning, (Jakarta: Gramedia, 2003), hlm. 139. 
10Thobroni, Muhammad dan Arif Mustofa, Belajar dan Pembelajaran (Yogyakarta: Ar Ruzz 

Media, 2011), hlm. 37. 
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يف تعليم الكبار، واليت هي ادِّد األسلوب التعلِّم الشعبية  (1991)وكافاريال 
 .11خصائو يف معاجلة املعلومات، والشعور والتحرِّك يف حاالت التعلِّم

وطريقة لدى  التعلمه أسلوب إن يقول( 2002 فريكوابخليلوراينر،) كولب
 ال جزء هي املبدأ أسلوب التعلِّم حبيث إىل املعلومات، على للحصول الش و
 الكاتب يشرح أسلوب بعض كولب،  مع ومتاشيا. النشط التعلم دورة يف يتجزأ
 وافظ،، وميتوِّ  والتفاعل، يتلقى، األفراد مستقرِّعندما معينا منطا ابعتباره التعلم

 .12املعلومات وينهج وتنظيم،

أسلوب تعلِّم هو كيف ميكن أن تلقى املعلومات بشكل جيد من قبل 
سلوب التعلِّم الطالب. على أساس كذا البحثأجراها الدكتور هوارد رياردنر، أن األ

 .13ه التلميذلطالب انعكس الضوء من ميل است بارات
 على للحصول يف يتِّجه ش و امل تار اليت الطريقة هي تعلم أسلوب
 .14املعلومات تلك وعملية البيئة من املعلومات

أسلوب تفكري وتعلِّم مكشوف من قبل الطالب ليس تطبيق من شكل 
 .15قدِّره التلميذهو طريقة يس ِّر است بارات أو كفاءة. أسلوب تفكري وتعلِّم 

واستيعاب املعلومات. يف أسلوب التعلِّم هو تنوِّع طريقة للش و ليجمِّع 
احلقيقة، أسلوب التعلِّم هو أحسن طريقة ممكنة يف مجع واست دام املعرفة احملدِّدة. 
يتِّفق أهل خربة أن هناك ثالثة أنواع أساسية من األسلوب التعلِّم. كل فرد يتمكِّن 

وع واحد من األسلوب التعلِّم أو ميكن ليملك مزيج من األسلوب التعلِّم ليملك ن
 امل تلفة.
قسم تعليم  الطالب طريق هو البحث هذا يف التعلم لألسلوب ابلنسبة أما

 على تقوم يتال املنزل الدراسية أو يف الفصول التعلم اللغة العربية يف يف العربية اللغة
                                                           

11M. Nur Ghufron dan Rini Risnawita, S., Gaya Belajar Kajian Teoritik (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2013), hlm. 42. 
12Ibid., hlm. 43. 
13Munif Chatib, Sekolahnya Manusia: Sekolah Berbasis Multiple Intelligences di Indonesia 

(Bandung: Kaifa, 2009), hlm. 100. 
14M. Joko Susilo, Sukses dengan Gaya Belajar, (Yogyakarta: PINUS, 2009), hlm. 94. 
15I Nyoman Surnadan Olga D. Pandeirot, Psikologi Pendidikan 1(Jakarta: Erlangga, 2009), hlm. 

191. 



11 
 

 
 

 تعلِّم السمعية، تعلِّم البصرية ،وأساليب أساليب: وهي لديهم، التعلم أسلوب
 .تعلِّم احلركية وأساليب

 على وبناء. البعض بعضها بني التشابه لدى التعلم أسلوب من كل تعريف
التعلم هو أحسن طريقة امل تار  الباحثون أسلوب وخلو أعاله، الوصف

 .الستيعاب وفهم املعلومات اليت اصلون مع أقصى
 أنواع األسلوب التعّلم .ج

 Richard Bandlerى أساس كذا الربجمة اللغوية العصبية متطوِّر من قبل عل

يف أساليب استرياجتية مواصالت، ومن املعروف أن ابإلضافة إىل  John Grinderو
حنن نضمِّن املعلومات من احلواش اخلمس، وهناك أيضا أثرة كيف أوجد ودفع 

أثرات احلسية تقوم إىل معىن على معلومات. على العموم يست دم البشر ثالثة 
 .16.على البصرية )البصر(، السمعية )السمع( واحلركية )اللمس واحلركة(

 األسلوب التعلِّم البصرية. 1
تعلِّم البصرية يشرح أن ال بدِّ لنا ننظر أوال حجته مث ميكن األسلوب ال

 .17وثقه
التعلِّم البصري هو أسلوب تعلِّم من خالل النظر حبيث العني هو دور 

سلوب التعلِّم البصرية من قبل ش و ليستفيد املعلومات، مثل مهم جدا. األ
ينظر إىل الصور والرسم البياِن واخلارطة وريري ذالك. ميكن أيضا ينظر إىل 

 .18بياانت النو، مثل الكتابة واحلروف
البصرية هي التعلِّم من خالل ينظر إىل الشيئ. ش و ما اب أن 

 .19العروض وشاهد الفيديويرى الصور أو الرسم البياِن. ش و ما اب 

                                                           
16Adi W. Gunawan, Genius Learning Strategy Petunjuk Praktis untuk Menerapkan Accelerated 

Learning (Jakarta: Gramedia, 2003), hlm. 143. 
17Hamzah B. Uno, Orientasi Baru dalam Psikologi Pembelajaran (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 

hlm. 181. 
18Nini Subini, Mengatasi Kesulitan Belajar Pada Anak (Jogjakarta: Javalitera, 2012), hlm. 118. 
19Colin Rose dan Malcolm J. Nicholl, Accelerated Learning, Cara Belajar Cepat Abad XXI 

(Bandung: Penerbit Nuansa, 2006), hlm. 130. 



12 
 

 
 

وسط املعلِّم قد يعرف أن الطالب لديهم جمموعة متنوعة من طرق 
التعلِّم. بعض الطالب ميكن أن يتعلِّم بشكل جيد جدا من خالل النظر إىل 
اآلخرين يفعل ذلك. وعادة هم ابون تقدمي املعلومات مرتِّب. هم يفضلون  

يصمتون واندرا انزعج من كتابة ما يقول املعلِّم. حينما الدروس عادة هم 
 .20الضوضاء

هناك بعض اخلصائو اخلاص لألش اص الذين ابون هذا األسلوب 
التعلِّم البصرية. أوال، احلاجة إىل النظر شيئ )املعلومات/الدروس( بصراي 
ملعرفته أو لفهمه. اثنيا، لديهم حساسية قوية إىل األلوان. اثلثا، لديهم فهم  

بعا، لديهم صعوبة يف احلوار مباشرة. خامسا، ردِّ كاف إىل املشكلة الفنية. را
فعل إىل الصوت. سادسا، صعبة سار على التوصية اللفظية. سابعا، ريالبا 

 .21أخطأ يف تفسري الكلمات أو الكالم
األش اص البصرية اب قراءة املقالة ويهتمِّ إىل الرسوم الذي يضعها 

 .22ملمتازةاملتكلِّم عل السبِّورة. هم أيضا جيعلون املالحظات ا
من بعض الفهم أعاله ميكن استنتاج أن الش و مع أسلوب التعلِّم 
البصري يستغلِّ بشكل كبري على عيون أو حاشة الرؤية للحصول وفهم 
املعلومات. الش و أبسلوب بصري يفضل يهتمِّ إىل الرسوم، اب قراءة، 

 نظر الصور والرسم البياِن وريري ذالك.
 األسلوب التعلِّم السمعية. 2

لوب التعلِّم السمعية هو أسلوب التعلِّم الذي يستغلِّ على السمع أس
 .23لفهم وتذكره

                                                           
20Melvin L. Silbermen, Active Learning: 101 Cara Belajar Siswa Aktif (Bandung: Nusamedia, 

2006), hlm. 28. 
21Hamzah B. Uno, Orientasi Baru dalam Psikologi Pembelajaran (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 

hlm. 181. 
22Bobbi DePorterdan Mike Hernacki, Quantum Learning, Membiasakan Belajar Nyaman dan 
Menyenangkan (Bandung: Kaifa, 2005), hlm. 114. 
23Hamzah B. Uno, op.cit., hlm. 181. 
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التعلِّم السمعية هو أسلوب التعلِّم الذي يفعل ش و للحصول على 
املعلومات ابإلستفادة حواش األذن. وابلتايل، هم يستغلِّ بشكل كبري على 

ع مثل احملاضرة أذنه لتحقيق النجاح التعلِّم، على سبيل املثال بطريقة االستما 
وراديو واحلوار واملناقشة. إىل جانب ذلك، ميكن أيضا االستماع من خالل 

 .24نغمة )نشيد/أرينية(
السمعية هو التعلِّم من خالل االستماع شيئ. ش و اب 
االستماع كاسيت السمعية، واحملاضرة، واملناقشة، واجلدال والتعاليمات )أمر( 

 .25اللفظية
ن املتعلم السمعية، عادة ال يرتدِّد يف يهتمِّ ما ع تلفاملتعلم البصرية خم

يفعل املعلِّم ويكتب املالحظة. هم يستغلِّ على قدرة األذن لسماع وتذكِّر. 
حينما الدروس، هم ميكن ثرثرة وسهل بصرف عن االهتمام بسبب الصوت 

 .26أو الضوضاء
خصائو األسلوب التعلِّم كمثل هذا وضع السمع كأداة أساسية 

ومات أواملعرفة. يعين، جيب أن نسمع مث ميكن أن نتذكِّر وفهم الستيعاب املعل
املعلومات. خاصة األول الش و الذي لديه هذا األسلوب التعلِّم هو كل 
معلومات ال ميكن استيعاهبا إال من خالل السمع، واثنيا، لديه صعوبة 
إلستيعاب املعلومات يف شكل الكتابة مباشرة، واثلثا، لديه صعوبة يف 

 .27أو القراءة الكتابة
أش اص السمعية حتبني السماع املادة و أحياان يضلِّ السياق، هم 

 .28جيرب ليكتبوا املادة حني التقدمي علي التجاه

                                                           
24Nini Subini, Mengatasi Kesulitan Belajar Pada Anak (Jogjakarta: Javalitera, 2012), hlm. 119. 
25Colin Rose dan Malcolm J. Nicholl, Accelerated Learning, Cara Belajar Cepat Abad XXI 

(Bandung: Penerbit Nuansa, 2006), hlm. 130. 
26Melvin L. Silbermen, Active Learning: 101 Cara Belajar Siswa Aktif (Bandung: Nusamedia, 

2006), hlm. 28. 
27Hamzah B. Uno, Orientasi Baru dalam Psikologi Pembelajaran (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 

hlm. 181. 
28Ibid.. 
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من ذلك املعىن هناك اإلستنباط أنِّ الش و يست دم األسلوب 
التعلم ابلسماعي يستغلِّ األذن أو املشاعر لنيل و ليفهم اإلختبار. أبسلوب 

ألش اص ابلسماع اخلطابة، املذايع، يتحدث، مناقشة، وريري التعلم ابوا ا
 ذلك.

 تعلِّم احلركيةاألسلوب ال. 3
. ية تعطي اإلختبار املعني كي يستطيع لذكرهكأسلوب التعلم من حر 

فرد يف هذا النوع، سهل يف التعلم شيء وهو كتابة، حركة، ويصعب لتعلم 
احلركية يرتبط  شيء يف شكل صوت أو بصري. جبانب ذلك، تعلم أبسلوب

 .29بتجريبة أو خربات التعلم مباشرة
أسلوب التعلم احلركية طريقة هي التعلم اليت يست دم الش و لنيل 
اإلختبار بيقضى اإلجتاز، احلركة، و اإلحتكاك. سوى ذلك تعلم احلركية 

 .30يتصل ابخِلربة أو اإلجتاز التعلم املباشرة
سبيل املثال ش و  حركية هي تعلم العملية اجلسم وأعضاءه. على

 .31يتحرك و يشعر بنفسه
تلميذ احلركية يتعلم أبنشطة املباشرة. هم يتجهوا بدون التفكر، على 
ما يريد وانقو يف الصرب. حني درسهم يقلق إذا ال يستطيع يتحرك ويعمل 

32شيئا
. 

َلة للتعلم مثله اليت ال يستطيع األش اص يعمله. األول يضع  ي ْ هناك مشَِ
ض اإلعالم كي دائما يذكره. الثاِن إالِّ يتمسِّك ابإلعالم بدون يده آللة املقرت 

األش اص ال يستطيع اجللوس جيِّدا  ىقرأ البيان. اخللق الثالث يدل علي
لسماع الدرس. الرابع يستطيع ليتعلم جيِّدا متساواي أبنشطة اجلسم. اخللق 

                                                           
 
29Colin Rose dan Malcolm J. Nicholl, Accelerated Learning, Cara Belajar Cepat Abad XXI 

(Bandung: Penerbit Nuansa, 2006), hlm. 131. 
30Ibid.. 
31Melvin L. Silbermen, Active Learning: 101 Cara Belajar Siswa Aktif (Bandung: Nusamedia, 

2006), hlm. 28. 
32Ibid.. 
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ر اآلخرة األش اص عنده  هذا األسلوب التعلم يقدر للتناسق الفرقة ويقد
 .33على احلركية اجلسم

 .34درس احلركية أحسن يف العملية والتعامل الفرقة
من ذلك املعين أيخذ اإلستنباط أن األش اص أبسلوب التعلم 
احلركية لنيل ولفهم اإلعالم يستغلُّ الَذْوق أو احلاسة الشعور وحترك اجلسم. 
األش اص أبسلوب التعلم يسهل ليقبض الدرس إذا يتحركوا أو اتاط. 

 سوى ذلك حني التعلم النفسي يتدرب مباشر.
 تعّلمخصائص من أسلوب ال .د

أنواع األسلوب التعلم هناك املزيِّة اخلاصة يف كل األساليب التعلم. يعرف 
املزية التلميذ هو البصرية، السمعية، واحلركية يساعد التلميذ، املعلم ووالدين يف 

 .35تعلمالغاية التقدير عنده. هذا من خصائو كل األسلوب ال
 خصائو األسلوب التعلم  البصرية.. 1

 .مرتب( 1
 .يتكلم ابلسريع( 2
 .ُمدبر طول الزمان حبسن( 3
 .ابضبط التفصيل( 4
 .يهتم ابلشكل، إما يف املالبس أو يف التقدمي( 5
 .يتبع الِتْبِينْي و يقرأ التوجيه( 6
 .يذكر ما نظره من راعه( 7
 .يذكر اإلختالط البصرية( 8
 .َتلَّ مبزدحمعادة إخ( 9
 .عنده املشكلة ليذكر التوجيه إالِّ ابلكتابة، والِتْكرَار أطلب مساعدة للتقرير( 10

                                                           
33Hamzah B. Uno, Orientasi Baru dalam Psikologi Pembelajaran (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 

hlm. 182. 
34Bobbi DePorterdan Mike Hernacki, Quantum Learning, Membiasakan Belajar Nyaman dan 
Menyenangkan (Bandung: Kaifa, 2005), hlm. 116. 
35Ibid... 
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 .مقرئ السريع والصامد( 11
 .أحب القراءة من يُ َقرِِّء( 12
 .ُاِْذُف دون املعىن حني الكالم يف اجلوال واجملتمع( 13
 .نسيان يف التبليغ إىل اآلخر( 14
 .ال إبجابة الصحيح أو اخلطاءتكرار لإلجابة السؤ ( 15
 .أحب العارض بنسبة اخلطابة( 16
 .أحب الفين بنسبة املوسيقي( 17
 خصائو األساليب السمعية. 2

 .يتكلم ابلنفس يف العامل( 1
 .خيتلُّ عن الَضْوَضاء( 2
 .ارك الَشَفة ويتكلم الكتابة يف الدفرت حني القراءة( 3
 .فرح للقراءة بيزعق و يسمعه( 4
 .يقرر و يصنِّع اللهجة، عروض، وأنواع الصوتقد ( 5
 .يشعر ابلصعب للكتابة، لكن اازم يف القصة( 6
 .يكلم يف العروض اخلطة( 7
 .يتكلم ابلفصيح( 8
 .أحب املوسيقي عن الفينِّ ( 9
 .يتعلم ابلسماع ويذكر عن املنقشة اليت ينظره( 10
 .اب الكالم، املناقشة، ويبني عن األشياء الكثرية( 11
هناك املسئلة ابألعمال اليت يدل على البصرى، على سبيل املثال يقطع ( 12

 .األقسام حيت يناسب مع اآلخر
 .أمهر ليتلفظ ابلشديد عن الكتابة( 13
 .اب املزاح عن القراءة الكوميك( 14
 ركيةخصائو األساليب احل. 3



17 
 

 
 

 .يتكلم ابأَلانة( 1
 .يتجاوب اإلهتمام اجلسم( 2
 .لنيل اإلهتمامهميتلمَُّس األش اص ( 3
 .يقوم ويقرب حني يكلم مع األش اص( 4
اه اجلسم و كثري احلركة( 5  .إجتِّ
 .هناك التقدم األول َعَضَلة كبرية( 6
 .يتعلم ابلكذب واخلربة( 7
 .افظ مبشى على األقدام وينظره( 8
 .يستقدم األصابيع ليشري حني القراءة( 9
 .كثري يستقدم اإلشارة اجلسم(  10
 .تطيع اجللوس يف وقت القدميال يس( 11
 .ال يذكر اجلغرايف، إالِّ سبقهم يف ذلك املكان( 12
 .يستقدم الكلمات اتوى ابلعملية( 13
اب الكتب َمْنَحى يف الُعْقَدة )هم ينظر العملية ليحرك اجلسم حني ( 14

 .القراءة(
 .ميكن الكتابة القبيحة( 15
 .يريد أن يعمل شيئا( 16
 .غولاب اللعبة املش( 17

هناك املنفعة يعرف ويفهم األسلوب التعلم، وهي األسلوب التعلم للنفسي. 
إذا يستطيع ليفهم الفرق أسلوب التعلم اإلنسان اآلخر، فيسهلنا ليجيد األسلوب 
التعلمه. ولألستاذ، إذا يعرف األسلوب التعلم تلميذه، فاألستاذ يساعد ليفهم 

 هم.األسلوب التعلمهم ويساعدهم ليُ ْقصى تقدير 
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 الفصل الثالث

 منهجية البحث

 

 همنهجمدخل البحث و  .أ
ب  إجراء البحوث، كثرية من األسلو البحث هو وعاء للبحث عن احلققية. يف

املست دمة الباحثني وفقا املشكلة والغرض وفائدة من البحث نفسه. حبيث ميكن 
 اعتبار البحوث صاحلة وميكن تربير صحتها العلمية.

ست دم  تكان هذا البحث    أهداف التحليل السابقة،إىلت الباحثة وإذا رأي
، positivismeوهي طريقة البحث القائمة على فلسفة  ،املدخل الكمِّيالباحثة 

البحث الوصفي.  املنهجوتست دم لتبحث سكِّاِن أو عيِّنة اخلاص وابست دام 
حالة العرض عند إجراء البحث. يف  املعدِّ للحصول على معلومات عني وصفال

الذي يعطي أو مقيِّد كما ميكن موجود يف البحث  معاملةال يوجد  الوصفي، البحث
 .36التجرييب

يست دم الطالب أسلوب  يةهذا البحث يهدف إىل معرفة أسلوب التعلِّم وكيف
براهيم اإلسالمية جبامعة موالان مالك إ التعلِّم اللغة العربية يف قسم تعليم اللغة العربية

 .احلكومية ماالنج
 البياانتب. مصادر 

. مصادر البياانت يف البحث وكان هذا املوضوع حيث ميكن اسرتجاعها
اانت أو املقابالت يف مجع البياانت، مصدر عندما است دام الباحثون االستب

البياانت مث استدعاء اجمليبني، أي الناس الذين االستجابة أو اإلجابة على أسئلة 
 الباحثني، األسئلة املكتوبة أو الشفوية. 

 در البياانت يف هذا البحث هو:امصو 

                                                           
36Sugiyono, MetodePenelitianKependidikan, PendekatanKuantitatif, Kualitatif, dan R&D 

(Bandung: Alfabeta, 2015), hlm.15 
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( الفصل مواضيع اللغة العربية يف الفصل األلف والفصل الباء قسم تعليم اللغة 1
 امعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنق.يف مستور السادس جبالعربية 

قسم تعليم اللغة العربية يف الفصل األلف والفصل  يف مستوى السادس ( الطالب2
 الباء جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنق.

 طريقة مجع البياانت. ج
 وطريقة مجع البياانت يف هذا البحث هو:

 املقابلة. 1
مقابلة هي جمموعات أسئلة يقدِّم إىل األش اص اليت يعترب يستطيعون أن 

أجرهتا الباحثني . هذا النوع من مقابلة 37يعطوا املعلومات أو توضيح احلال احملتاج
لنيل البياانت  املنظمة هو مقابلة مع مفتوحة أو املنظمة.تست دم الباحثة املقابلة

قسم يف سلوب التعلِّم يست دم الطالب األالتعلِّم وكيف  سلوباألعلومات املعن 
 تعليم اللغة العربية.

 املالحظة. 2
 ( أن املالحظة هي أساس كل العلوم. العلماء ميكن1988انسوتيون )

فقط عمل يستند إىل البياانت، هي احلقائق عن عامل الواقع الذي ينال من خالل 
 .38املالحظة

املالحظة يعرف التسجيل املنهجي واملالحظة ضد األعراض اليت تظهر 
على الكائنات. يف حبث هذه التقنيات املست دمة لتعزيز بياانت املالحظة، ال 

 سيما التعلِّم أنشطة وأداء املتعلِّمني.

ية تست دم كيف  علوماتامللنيل البياانت عن  املالحظة دم الباحثة تست
 قسم تعليم اللغة العربية.يف سلوب التعلِّم الطلبة األ

                                                           
37RochiawatiWiraatmadja,MetodePenelitianTindakanKelas, (Bandung: RemajaRosdakarya, 2005), 

hlm. 117. 
38Sugiyono, MetodePenelitianKependidikan, PendekatanKuantitatif, Kualitatif, dan R&D 

(Bandung: Alfabeta, 2015), hlm.310. 
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 االستباانت. 3
االستباانت هي طريقة اجلمع البياانت الذي يفعل بطريقة يعطي السؤال 

 .39ابةجاإل وإجياب املكتوب إىل
تمِّم من استعمال طريقة مقابلة هنا الباحثة تست دم االستباانت أيضا كم

 ومالحظة. لكي نتائج البحوث من املقابلة واملالحظة مصداقي أو موثوق.
 ليبحث على النسبة املثوية لنتائج االستباانت تست دم الباحثة صيغة:

 

 الواثئقية. 4
الواثئقية هي إحدى العملية جلمع البياانت يف البحث، وهذه الطريقة 

ئق املوجودة املتعلقة عن األسلوب التعلِّم لطالب قسم تست دمها إلجياد الواث
 .جبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنتعليم اللغة العربية جبامعة موالان مالك إ

 أسلوب حتليل البياانت .د
لذا يف حتليل البياانت الباحثة  ألن الباحثة تست دم البحث الكمي الوصفي،

 تست دم حتليل الوصفي.
الباحثة يف حتليل البياانت عند ميلس اخلطوات اليت تست دم 

(Miles( وهوبرمان )Huberman:وهو ) 
 مجع البياانت -1

يف البحث الكيفي عملية مجع البياانت من قبل عملية البحث، عند عملية 
البحث ويف هناية البحث. وهو قد عقدت الباحثة عملية مجع البياانت عند 

 اانت.البحث يف شكل مفهوم. وليس هناك يف مجع البي
  (Reduksi Data) صفيف البياانت -2

 ( اليت تريد على حبثها.skriptعملية صفيف البياانت حىت تكون نس ة )
  (Penyajian Data) جتهري البياانت -3

                                                           
39Ibid.,hlm.199. 
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جتهري البياانت هو حتليل البياانت املنتظمة يف شكل الكتابة ومتتلك املوضوع 
 الواضح.

 (PenarikanKesimpulanإستنبط أو حتقيق البياانت ) -4
إستنبط أو حتقيق البياانت هو است لصت الباحثة عن النتائج البحث بناء 
على النوع واملعىن واملكتشف. وإيضاح البياانت بطريقة منظمة وموضوعية 

 وإمجالية.
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 الفصل الرابع

 عرض البياانت وحتليلها 

 قسم تعليم اللغة العربية ةطلبى لد: أسلوب تعلم اللغة العربية املبحث األول
 ججبامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالن

ليعريف البياانت أسلوب تعلم لدى طلبة قسم تعليم اللغة العربية الباحثة 
(، هو Miles dan Hubermanميلس وهوبرمان )تست دم يف حتليل البياانت لدى 

 البياانت، إستنبط أو حتقيق البياانت.مجع البياانت، صفيف البياانت، جتهري 
خالل هذه الدراسة، جتري الباحثة مجع البياانت بطريقة املقابلة 
واالستباانت واملالحظة. مث إجراء صفيف البياانت اليت ميكن تفسريها كعملية 
اختيار أو تركيز االنتباه. تستمر إىل عرض البياانت، هذه عرض البياانت من 

 :الباحثة
م. البياانت  2018ت هذا البحث أيخد على الشهر أبريل أن البياان

بشكل ثالثة أنواع، يعين استبدال لفضي من املقابلة واالستباانت واآلخر واثئق 
 من نتيجة التوثيق.

طالب قسم تعليم  عشرةعلى أساس نتائج املقابلة الذي قد عمل إىل 
طالب  ف ومخسة، مخسة طالب يف فصل األلاللغة العربية فصل األليف والباء

طالب قسم تعليم مخسني يف فصل الباء. واالستباانت أيضا الذي قد تعطي إىل 
 طالب يف فصل الباء. 24ف وطالب يف فصل األل 26 اللغة العربية.

هذا نتائج البياانت من االستباانت الذي قد أجريت الباحثة إىل طالب قسم 
 .تعليم اللغة العربية يف الفصل األلف والفصل الباء
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 فالفصل األل
 أسلوب تعلم لدى طلبة قسم تعليم اللغة العربية يف الفصل األلف 4.1اجلدول 

 فصل اسم رقم
 أسلوب التعلم

البصرية  احلركية السمعية البصرية
 السمعية

البصرية 
 احلركية

السمعية 
 البصرية

1. Ande أ      V 

2. Fahmi N أ V      
3. Elya Nur 

Hana أ     v  
4. Umi 

Sa’idah أ  v     
5. Fajar 

Alhadi 

Mughni 
    v   أ

6. Irpan أ    v   
7. Nur Haqqi أ   v    
8. Nihayatul 

Faizah أ    v   
9. Zuyyina 

Q. N أ      V 
10. Nanda 

Alfin أ      V 
11 Ahmad 

Affan M 
       أ

12 Nailul 

Muna 
     v  أ

13 M. Zaki 

Mubaroan  
    v   أ

14 Laily Dwi أ    v   

15 Rois 

Syafi’i 
    v   أ

16 Minhatus 

Saniyah 
     v  أ

17 Emil 

Fuaida 
 V      أ
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18 Fatimatuz

zahroh 
 V      أ

19 Khiswatul 

Umroh 
   v    أ

20 Nur 

Hidayatur  
     v  أ

21 Nayla أ   v    

22 Silmi 

Maulidya 
    v   أ

23 Benazer أ  v     

24 Samsul 

Karomi 
    v   أ

25 Mohamm

ad Imron 
     v  أ

26 Nur Faiz أ V      

 
نتائج البياانت اليت قد تعطي إىل الفصل األلف تدلِّ أن لديهم جمموعة 
متنوعة من أسلوب التعلم، يعين البصرية، السمعية، احلركية، ولكن ليس فقط 

 أيضا أسلوب التعلم املركِّب. لديهم أسلوب التعلم الرئيسية، لديهم
 
 فصل الباءال

 أسلوب تعلم لطالب قسم تعليم اللغة العربية يف الفصل األليف 4.2اجلدول 

 فصل اسم رقم
 أسلوب التعلم

البصرية  احلركية السمعية البصرية
 السمعية

البصرية 
 احلركية

السمعية 
 احلركية

1. Muhamma

d Fuad A. ب   v    
2. Moh. Fikri 

Jauhar M. ب  v     
3. Irfanudin 

Basya ب      V 
4. Habib ب   v    
5. M. F. A. ب   v    
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6. Multazam ب      V 
7. Citra Indah 

Setyawati ب  v     
8. Rahmad 

Rafif S. ب   v    
9. Syahrul 

Rizqi ب V      
10 Ahmad 

Zaki ب   v    
11 Nailatur 

Rohmana  
     v  ب

12 Hamas 

Addakhil 
    v   ب

13 Muhyidin 

Yahya 
     v  ب

14 Alfi 

Lutfiani 
     v  ب

15 Lilis 

Novitasari 
      V ب

16 Millah 

Fiytiyah 
     v  ب

17 Naila 

Khoiril U. 
  v     ب

18 Halimah 

Yunnisya 
      v ب

19 Galuh 

Krisnawati 
    v   ب

20 Hammami 

Humairo’ 
     v  ب

21 Lailatus S. ب v      
22 Ana 

Qurrotu A. 
    v   ب

23 Indah 

Irhamila 

A. 

     v  ب

24 Khalimatur 

Rohmah ب  v     
 

وفقا لنتائج البياانت يف الفصل األلف، نتائج البياانت اليت قد تعطي إىل 
بصرية، الفصل الباء تدلِّ أن لديهم جمموعة متنوعة من أسلوب التعلم، يعين ال
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السمعية، احلركية، ولكن ليس فقط لديهم أسلوب التعلم الرئيسية، لديهم أيضا 
أسلوب التعلم املركِّب وهو أسلوب التعلم البصرية السمعية، البصرية احلركية، 

 والسمعية احلركية.
 يعطي هذا االستباانت لتأكيد نتائج البياانت من املقابلة.

تعلم الة ثالثة أنواع من أسلوب ، جتد الباحثأعاله من مخسني أمنوذج
حيث الطالب يتِّجهوا إىل نوع فقط وجتد أيضا ثالثة أنواع جممِّع من أسلوب 

تعلم. التعرض لنتائج التعلم، لذالك اجملموع هناك ستة أنواع من أسلوب ال
 البياانت فيما يلي:

 ةمقدار ونسبة مثوية أسلوب تعلم لدى طلبة قسم تعليم اللغة العربي 4.3اجلدول 
 نسبة مثوية مقدار أسلوب تعلم

 %12 ستة طالب البصرية

 %30 مخسة عشر طالب السمعية

 %32 ستة عشر طالب احلركية

 %8 أربعة طالب البصرية السمعية

 %4 طالبان البصرية احلركية

 %14 سبعة طالب السمعية احلركية

 
قسم تعليم  ةطلبلدى اخلالصة من اجلدول أعاله أن أسلوب تعلم 

غة العربية هي نوع أسلوب تعلم احلركية تتبوِّأ األوىل، والثانية أسلوب تعلم الل
السمعية، والثالثة أسلوب تعلم السمعية احلركية، والرابعة أسلوب تعلم 
البصرية، واخلامسة أسلوب تعلم البصرية السمعية، واآلخر أسلوب تعلم 

 البصرية احلركية.
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الستباانت، الباحثة حصل بعد جيري البحث بيعمل املقابلة ويعطي ا
على البياانت فيما يلي: تعرف أن طلبة قسم تعليم اللغة العربية ليس فقط 
لديهم إحدى من ثالثة أسلوب التعلم ذلك، لكن هناك أيضا لديهم أسلوب 
التعلم املركِّب بني ثالث أسلوب التعلم. أنواع أسلوب التعلم هو أسلوب 

لبصرية السمعية، البصرية احلركية، التعلم البصرية، السمعية، احلركية، ا
 والسمعية احلركية.

ري حتليل إىل البياانت بعد عرض البياانت أعاله، مث الباحثة جت
 ج حتليل البياانت اليت قد عملت الباحثة فيما يلي:ذلك. نتائ

ج املقابلة، جتد الباحثة أسلوب تعلم جمموعة متنوعة لدى من نتائ
عشرة الطالب. مخسة الطالب أبسلوب تعلم البصرية، ثالثة الطالب 
أبسلوب تعلم السمعية، طالب واحد أبسلوب تعلم احلركية، وطالب واحد 

 أبسلوب تعلم مركِّب بني البصرية والسمعية.
يفضل التعلم  ريالباالش و الذي لديه أسلوب تعلم السمعية 

سيقى. حيث هذا أسلوب تعلم بشكل كبري على حاشة السمع و ع املما سلاب
ليفهم شيء وتذكِّره. مثل فضيل طالب قسم تعليم اللغة العربية الذي قد 

 جيري املقابلة مع الباحثة. وهو فضيل طالب لديه أسلوب تعلم السمعية.
ن يقول فضيل عندما تعلم هو جيب بسماع مسيقى وأقام يف مكا

هادئ لكي ررييد يف تعلم أو عند ما جيري واجبة املنزيل. هو نوع الش و 
الكتاب جيب أن حتدث بصوت عال، ألن عندما يقرأ بصوت عال لذا يقرأ 

الوسائل يستطيع يفهم الدرس بسرعة. وهو طالب عندما تعلم اتاج إىل 
 مثل رسم بياِن، صورة وريري ذالك ليساعده تعلم، ألن بوجد وسائل األخر

 ليفهم الدرس بسرعة.
فضال عن فضيل، فيه إمران، هو طالب الذي يتعلمه بسماع 
موسيقى، لكن عندما يقرأ الكتاب يكفي يف القلب. إمران هو نوع 
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الش و لذا يتعلم ال جيب يف مكان هادئ. يتحدث إمران لذا يتعلم أينما 
 هو ال يشعر إنزعج، ألن الش و السمعية ال إنزعج ضوضاء بسهولة.

ول طالبة اليت لديها أسلوب تعلم السمعية. تقول نيلول عندما نيل
تتعلم بسماع موسيقى، حتب تعلم منفردا يف مكان هادئ، وعندما تقرأ 
الكتاب تكفي يف القلب وتكريرها. على الرريم نيلول حتب تتعلم منفردا، 
لكن يف هذه نتيجة املقابلة تعرِّف لذا نيلول تتِّجه إىل األسلوب التعلم 

 ية.السمع
فضال عن أسلوب تعلم السمعية موجود أيضا أسلوب تعلم البصرية. 
أين هذا أسلوب تعلم يستغلِّ احلاشة البصر ليفهم ويتذكِّر شيء خبري. 
الش و ابألسلوب التعلم البصرية أحب تعلم لذا موجود الصورة أو رسم 
نور البياِن ليس كتابة فقط. الباحثة قد جتري املقابلة إىل نور فائيز. تقول 

فائيز لذا تتعلم هي جتب يف مكان هادئ. وعندما تتعلم هي تفهم بسرعة 
لذا موجود الصورة أو رسم البياِن تساعدها يف تعلم. ألهنا هي نوع البصرية 

 اليت تستغلِّ احلاشة البصرها.
حتدِّثت نور فائيز لذا يف الفصل ريالبا عند ما يشرح الدرس هي 

ملادة أو تستطيع كتابة شيء ال جتد بكتابة شيئ يف كتاهبا. تستطيع عن ا
 عالقة ابملادة.

فضال عن نور فائيز موجود فحمي الذي لديه أسلوب تعلم البصرية 
أيضا. يقول فحمي هو ال يستطيع تعلم لذا يف مكان ضوضاء. عندما تعلم 
اب بسماع مسيقى. هو اب تعلم معا أو مناقشة، ألنه يفهم الدرس 

اقشة وجيد الوسائل اآلخر ليساعده يف تعلم مثل بسرعة عندما هو يتعلم ابملن
الصورة، رسم البياِن، فيديو، وريري ذالك. عندما مناقشة هو سيأبه إىل 
متكلِّم آخر. يقول أيضا لذا يتعلم يف الفصل ال يستطيع يصمت ويستمع 
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هو بكتابة شيء يف كتابه، ألن لذا يعطي اهتمام كثري هو  طبعافقط. 
 عن االكرتاث.سيشعر ملل بسرعة ويغيب 

من بعض الشرح أعاله، فهمي يتِّجه إىل أسلوب تعلم البصرية ولو 
 هو عندما يتعلم اب راع مسيقى.

هلدى هي طالبة اليت لديها نوع البصرية أيضا. هي لديها خصلة 
لذا تتعلم ابلكتابة ليس تقرأ فقط، ألن لذا ابلكتابة هي تستطيع تفهم 

درس يف الفصل، هي ستكتب شيء الدرس بسرعة. كذلك عند ما تشرح ال
ة إىل لو بسهيف كتاهبا. تتعلم جتب يف مكان هادئ، ألن نوع البصرية إنزعج 

ضوضاء. تتحدِّث أيضا لذا يف الفصل املعلِّم أو احملاضر حماضرة فقط،  
 كذلك هي ريالبا تستلزم صديقتها لتشرح مرِّة هلا.

م هي ال الباحثة جتري مقابلة أيضا إىل زهرة. تقول زهرة لذا تتعل
تستطيع بسماع مسيقى. عند ما قراءة الكتاب جتب أن تقرأ بصوت عال. 
عند ما تعلم يف الفصل جتب ترتكِّز إىل الش و الذي يشرح الدرس لكي 
تفهم تلك الدرس. حتتاج إىل وسائل آخر مثل رسم البياِن، الصورة، وريري 
 ذلك، لتساعدها تفهم الدرس بسرعة. ال جتب تتعلم يف مكان هادئ.

 تتحدِّث أيضا هي حتب تتعلم بتأكل الطعام.
من نتائج املقابلة اليت تتواجد الباحثة أعاله، تستطيع أن تعرف بناء 

 على خاصة لديها تدلِّ لذا هي تتِّجه على األسلوب التعلم البصرية.
عزِّ لديها أسلوب تعلم البصرية. من نتيجة املقابلة اليت تتواجد 

م، هي جتب تتعلم يف حالة راحة أو هادئ. الباحثة، عزِّ لديها خصلة يف تعل
عندما يف الفصل جتب هتتمِّ إىل الش و تشرح الدرس، ألن لذا تسمع فقط 
هي ستسهل نسيان. وهي تفهم عندما تشرح ابلتفصيل ليس موضوعه فقط. 
هي حتب أيضا لذا عند ما تتعلم جتد الوسائل اآلخر اليت تساعدها تفهم 

 البياِن، وريري ذلك. الدرس بسرعة مثل الصورة، رسم 
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تتحدِّث عزِّ أيضا عندما يف الفصل لذا معلِّم أو حماضر يشرح فقط،  
كذلك هي ملل بسرعة وسهل يف نسيان. من هنا يعرف لذا يعلِّم املعلِّم أو 
احملاضر يرجى لديه ابداع يف يعلِّم حىت طالبه ال يشعر ملل بسرعة ويستطيع 

 اثبت يف تركز.
ع الباحثة طالبة اليت لديها أسلوب تعلم من نتائج املقابلة أيضا تبتد 

احلركية. هذه طالبة هي حاليم. تقول حاليم حتب تتعلم معا مثل مناقشة، 
ألن إذا تتعلم منفردا هي تشعر ملل بسرعة. تتحدِّث أيضا عندما تتعلم 
ابملناقشة هي تستطيع املشاركة مع صديقتها، إذا كان أي ش و ال 

قتها. عندما تقرأ الكتاب هي تست دم تستطيع أن تسأل مباشرة إىل صدي
أصبعها كمؤشِّر قراءة. وهي حتب تتعلم ليس نظرية فقط ولكن جتريبة 

 مباشرة.
فضال عن أسلوب تعلم البصرية، السمعية، احلركية، هناك أيضا 
أسلوب تعلم مركِّب بني الثالثة، إحدى مها أسلوب تعلم البصرية السمعية. 

ربية لدى أسلوب تعلم مركِّب، يعين البصرية سوجي طالبة قسم تعليم اللغة الع
السمعية. تقول سوجي أهنا تشعر راحة يف التعلم منفردا بسماع مسيقى، 
ألن إذا كان التعلم معا ريالبا تتكلم كثريا. مث عندما راع الدرس هي بكتابة 

 شيء يف كتاهبا. وهي عندما تقرأ الكتاب بصوت عال.
أهنا لدى أسلواب تعلما مركِّبا من نتائج املقابلة مع سوجي،  تعرف 

 يعين بصرية رعية، حيث بني البصر والسمع املشي متوازن عند التعلم.
فضال عن املقابلة، الباحثة تعطي االستباانت أيضا لتعزيز البياانت. 
الباحثة تعطي االستباانت إىل طالب قسم تعليم اللغة العربية يف الفصل 

 األلف والباء.
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قسم تعليم طلبة لدى  اللغة العربيةأسلوب تعلم م استخداية كيف  :يناملبحث الثا
 جبامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج اللغة العربية

كيفية تعلم يف كل أسلوب تعلم جمموعة متنوعة. لذالك أسلوب تعلم البصرية 
كِّر ما ري ذالك، سهل يف تذ تستغلِّ البصرها، حتب الصورة، فيديو، رسم بياِن، وري

ا يسمع. أسلوب تعلم السمعية تستغلِّ رعها، حتب تعلم بسماع ينظر مم
 سيقى، سهل يف تذكِّر ما يسمع من ما ينظر.و امل

أسلوب تعلم احلركية تستغلِّ مجباز، عند ما حتفظ شيء مبشِّى، أحبِّ تعلم 
 التجربة بنصبة النظرية، ، عادة كتابة نوع احلركية قبيح.

لدى طلبة قسم تعليم اللغة العربية، اآلن  بعد تعرف كما أسلوب تعلم
الباحثة ستشرح كيف يست دم الطالب أسلوب تعلمهم. من نتائج املالحظة 

  واملقابلة اليت قد جتري الباحثة، جتد الباحثة كيف يتعلمون.
إذا كان أسلوب تعلم البصرية طريقتها تعلم جبمعية بصرية، مثل بوجود 

تذب اهتمامه، هذا ميكن أن جيعله تركز ويهتمِّ الصورة أو الوسائل اآلخر الذي جي
إىل املواد، ال يستطيع بسماع فقط و إذا كان يشرح سيكتب شيء يف كتابه. 
سيتذكرون بسهولة ما ينظرون مما يسمعون. مثل عندما تقدمي العرض، طالب 
أبسلوب تعلم البصرية سيعطي اهتمام كثري يف مظهر جسدي و يف مظهر تقدمي 

اتوى فقط على كتابة، بل سيعطي مع صورة أو فيديو. وابون  العرض. يف ال
 قراءة أنفسهم مما قراءة ش و آخر.

ألسلوب تعلم السمعية يتعلمون بسماع شيء، مثل بسماع موسيقى. 
ابون راع الدرس مما قراة الكتاب. عندما يشرح املواد يف الفصل سرتكز لسماع 

الكتاب بصوت عال. وهم متحدِّثون  املواد. وأيضا لنوع السمعية عندما قراءة
جيِّدون، مثل عندما تقدمي العرض جيِّدا جدا يف شرح املواد، وماهر يف حتدِّث 

 القصِّة. عندما مناقشة يتذكرون ما يسمعون مما ينظرون. 
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يف حني أن أسلوب تعلم احلركية تتعلم بطريقة املناقشة أو التقدمي العرض، 
. سيفهمون بسرعة إذا كان هناك مشاركة ألن نوع احلركية ال تستطيع جتلس فقط

جسدية يف التعلم. مثل عندما تقدمي العرض مبشي وحرِّك جسده. عندما حتدث 
القصة أهنم سيكونون متحمسني بتحريك جسد. يف حفظ شيء افظ بسرعة 
إذا كان عندما احلفظ ابلتحرك، مثل ابملشي. طالب بنوع احلركية ابون جتريبة 

. و عندما قراة الكتاب ريالبا يست دمون أصبعهم كمؤشِّر مباشرة مما نظرية فقط
 قراءة.

جبانب إىل ثالثة أسلوب تعلم األساسية، لديه البعض اآلخر أسلواب 
تعلما مركِّبا بني ثالثة. إذا كان أسلوب تعلم البصرية السمعية سيست دم  بصرهم 

ندما يتعلمون ورعهم مبتوازنة. ألسلوب البصرية احلركية يركِّب بني بصر ومجباز. ع
أو يشرحون هم ابون كتابة شيء يف الكتاب. عندما تقدمي العرض سيعدِّ املواد 

 بيعطي الصورة أو الفيديو يف املواد العرض ذلك ليس كتابة فقط.
يف حني ألسلوب السمعية احلركية  يركِّب بني رع ومجباز. عندما يتعلم 

شي وبسماع موسيقى. بسام شيء، مثل سام موسيقى وارِّك جسده. يتعلم ابمل
 مثل عندما حفظ شيء بصوت عال وكذلك ابملشي.

من الشرح أعاله، ميكن أن يرى أن الطريقة اليت تتعلمون هبا هي الطريقة 
 املناسبة ألنفسهم . الطريقة األسرع واألسهل الذي يست دموهنا لفهم املواد.  
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 الفصل اخلامس
 نتائج البحث مناقشة

 
جبامعة  قسم تعليم اللغة العربية ةبدى طلأسوب تعلم لاملبحث األول: 

 موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

قسم تعليم  لدى طلبةبناء على البياانت اليت جتد الباحثة، أسلوب تعلم 
اللغة العربية هو أسلوب تعلم احلركية موضع األوىل مع ستة عشر طالاب، والثاِن 

ع مخسة عشر طالاب، والثالث أسلوب تعلم السمعية أسلوب تعلم السمعية م
احلركية مع سبعة طالاب، والرابع أسلوب تعلم البصرية مع ستت طالاب، واخلامس 
أسلوب تعلم البصرية السمعية مع أربعة طالاب، واآلخر أسلوب تعلم البصرية 

 احلركية مع طالبان.
العربية قسم تعليم اللغة  لدى طلبةمع هذا تعرف أن أسلوب تعلم 

جمموعة متنوعة ليس ثالثة أسلوب تعلم الرئسية فقط، لكن هناك بعض الطلبة 
 لديهم أسلوب تعلم املركِّب.

عندما جتري الباحثة املقابلة تظهر على االختالف كيف طلبة قسم تعليم 
اللغة العربية عندما تعلم. ألن ابلطبع لديهم اجتاه أسلوب التعلم الذي 

لى أنفسهم كيف منذ الصغري يستغلِّ أثرات يست دمونه. يتِّكل ذلك ع
احلسيِّتهم. هناك اب القراءة، هناك اب االستماع، هناك اب التجريبة، وريري 

 ذلك.
ميكن منظور أن أكثر أسلوب التعلم هو أسلوب تعلم احلركية، ألن 
املعدِّل طالب قسم تعليم اللغة العربية لديهم أسلوب يف التعلم يعين أحب 

ية، هم ال ابون أن جيلس والسماع فقط، مثل التجريبة املباشرة املشاركة اجلسد
 مما النظرية. 
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الطريقة اليت حتل هبا الناس املشاكل، ويتعلمون، ويتذكرون بشكل فعال 
هو مفتاح النجاح طول العمر. على الرريم كل ش و لديه القدرة على التعلم، 

رة. ادث ذلك ألن  لكن جزءا منهم فقط يستفيد استفادة كاملة من هذه القد
كل ش و لديه أسلوبه اخلاص، ولكن القليل يفعل ذلك اليت تناسبه ابلطريقة 

 مضبوط لنفسه.
من البياانت أعاله ميكن أن يرى أنه يف احلقيقة كل فرد لديه القدرة على 
استيعاب كل املعلومات. للحصول على معلومات أو علوم ذلك ش و 

لم. التعلم هو حماولة من قبل ش و سيجتهد بيعمل أنشطة اليت تسمى التع
للحصول على تغيري شامل، مثل زايدة املعرفة، واملوقف، وقوة التفكري، وريري 
ذلك. يف أنشطة التعلم ذلك الباحثة توجد أن كل طالب لديه طريقته اخلاصة يف 

 التعلم.
يظهر االختالف من أسلوب التعلم ألن كل فرد لديه طريقته اخلاصة  

انته. هذا اختالف جيدِّ أيضا ألن متشِّى مع الش صيات الفردية  حلدِّ كبري إمكا
كل طالب يف التعلم. هم يف يتعلمون يست دمون أسهل وأسرع طريقة وفقا 
ألنفسهم. هم سيتعلمون طبيعيا وفقا خلصائصها.ألن على العموم، الش و 

واع ، يعين البصرية، السمعية، واحلركية. دون ثالثة أثرات احلسيةطبيعيا يست دم 
 أهنم لدى أسلوب تعلم يست دمنهم.

من البياانت املذكورة أعاله، معروف أيضا أن هناك أسلوب تعلم مركبا 
لديه طالب. ادث ذلك ألنه عندما يكون ش صا ابلغا ال يركز على أسلوب 

 تعلم واحد فقط. دون واع هم سيست دمون أسلوب تعلم مركبا.
، يعين جمموعة متنوعة من من أجل ذلك وجد البياانت املذكورة أعاله

 أسلو ب تعلم لدى طلبة قسم تعليم اللغة العربية.
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وفقا بنظرية عن األسلوب التعلم أن أسلوب تعلم هو جمموعة متنوعة من 
الطرق لدى الش و ليجتمع واستيعاب املعلومات. أساسا أسلوب تعلم هو 

عظم اخلرباء أن أحسن طريقة ممكنة يف مجع واست دام املعرفة ابحملددة. يتِّفق م
هناك ثالثة أنواع أساسية من أسلوب تعلم. كل فرد ميكن بنوع واحد من أسلوب 

 . 40تعلم أو ميكن أن يكون مركِّبا من أسلوب تعلم امل تلفة
قدرة الطلبة على استيعاب وفهم الدروس خمتلفة عن بعضها البعض. 

البا ما يكون منهم من كان فهمه سريعا  ومنهم من كان فهمه بطيئا . ولذلك، ري
الطالب على اصاذ وسيلة خمتلفة للحصول على نتائج مرضية. تعترب أسلوب 
التعلم أحسن عوامل يست دمها ش و للحصول على أحسن النتائج من 
تعلمه. أسلوب تعلِّم لكل فرد خمتلفة عن بعضها البعض. ودل هذا االختالف 

علومات على أهنا أسرع الوسائل وأحسنها لش و معني عند فهم أي م
 خارجية.

 Richard Bandlerعلى أساس كذا الربجمة اللغوية العصبية متطوِّر من قبل 

يف أساليب استرياجتية مواصالت، ومن املعروف أن ابإلضافة إىل  John Grinderو
حنن نضمِّن املعلومات من احلواش اخلمس، وهناك أيضا أثرة كيف أوجد ودفع 

ثالثة أثرات احلسية  ش وت دم الإىل معىن على معلومات. على العموم يس
 .41.تقوم على البصرية )البصر(، السمعية )السمع( واحلركية )اللمس واحلركة(

 أسلوب تعلِّم البصرية. 1
تعلِّم البصرية يشرح أن ال بدِّ لنا ننظر أوال حجته مث ميكن أسلوب 

 .42وثقه

                                                           
40Thobroni, Muhammad dan Arif Mustofa, Belajar dan Pembelajaran (Yogyakarta: Ar Ruzz 

Media, 2011), hlm. 37. 
41Adi W. Gunawan, Genius Learning Strategy Petunjuk Praktis untuk Menerapkan Accelerated 

Learning (Jakarta: Gramedia, 2003), hlm. 143. 
42Hamzah B. Uno, Orientasi Baru dalam Psikologi Pembelajaran (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 

hlm. 181. 
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التعلِّم البصري هو أسلوب تعلِّم من خالل النظر حبيث العني هو دور 
م جدا. األسلوب التعلِّم البصرية من قبل ش و ليستفيد املعلومات، مثل مه

ينظر إىل الصور والرسم البياِن واخلارطة وريري ذالك. ميكن أيضا ينظر إىل 
 .43بياانت النو، مثل الكتابة واحلروف

األش اص البصرية اب قراءة املقالة ويهتمِّ إىل الرسوم الذي يضعها 
 .44أيضا جيعلون املالحظات املمتازة املتكلِّم عل السبِّورة. هم

 أسلوب تعلِّم السمعية. 2
أسلوب تعلِّم السمعية هو أسلوب التعلِّم الذي يستغلِّ على السمع 

 .45لفهم وتذكره

التعلِّم السمعية هو أسلوب التعلِّم الذي يفعل ش و للحصول على 
املعلومات ابإلستفادة حواش األذن. وابلتايل، هم يستغلِّ بشكل كبري على 

ذنه لتحقيق النجاح التعلِّم، على سبيل املثال بطريقة االستماع مثل احملاضرة أ
وراديو واحلوار واملناقشة. إىل جانب ذلك، ميكن أيضا االستماع من خالل 

 .46نغمة )نشيد/أرينية(
أش اص السمعية حتبني السماع املادة و أحياان يضلِّ السياق، هم جيرب 

 .47تجاهليكتبوا املادة حني التقدمي علي ال
 تعلِّم احلركيةأسلوب . 3

 .ية تعطي اإلختبار املعني كي يستطيع لذكرهكأسلوب التعلم من حر 
فرد يف هذا النوع، سهل يف التعلم شيء وهو كتابة، حركة، ويصعب لتعلم 

                                                           
43Nini Subini, Mengatasi Kesulitan Belajar Pada Anak (Jogjakarta: Javalitera, 2012), hlm. 118. 
44Bobbi DePorterdan Mike Hernacki, Quantum Learning, Membiasakan Belajar Nyaman dan 
Menyenangkan (Bandung: Kaifa, 2005), hlm. 114. 
45Hamzah B. Uno, Orientasi Baru dalam Psikologi Pembelajaran (Jakarta: BumiAksara, 2010), 

hlm. 181. 
46Nini Subini, op.cit., hlm. 119. 
47Hamzah B. Uno, op.cit.,hlm. 181. 
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شيء يف شكل صوت أو بصري. جبانب ذلك، تعلم أبسلوب احلركية يرتبط 
 .48بتجريبة أو خربات التعلم املباشرة

 و لنيل تعلم احلركية طريقة هي التعلم اليت يست دم الش أسلوب
احلركة، و اإلحتكاك. سوى ذلك تعلم احلركية  اإلختبار بيقضى اإلجتاز،

 .49يتصل ابخِلربة أو اإلجتاز التعلم املباشرة
جوهر التعريف أعاله أن كل فرد لديه طريقة خاصة الستيعاب 

وب التعلم البصرية، املعلومات من خالل حواسهم. ونظرية عن األسل
يف  John Grinderو Richard Bandlerالسمعية، واحلركية متطوِّر من قبل 

منوذج اسرتاتيجية االتصال وفقا للحقائق امليدانية اليت توجدها الباحثة على 
 أساس االستباانت، املقابلة، واملالحظة.

هذا هو السبب يف أن االستباانت يظهر تنوع أسلوب التعلم لدى 
قسم تعليم اللغة العربية. ألن ليعرف أسلوب التعلم له خصائصه طلبة 

اخلاصة. حىت متكن الباحثة تعرف أسلوب تعلم لدى طلبة قسم تعليم اللغة 
 العربية.

قسم طلبة لدى  اللغة العربيةأسلوب تعلم م استخدااملبحث الثاين: كيفية 
  احلكومية ماالنج جبامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية تعليم اللغة العربية

أمنوذج تست دم الباحثة يصل مخسني طالب قسم تعليم اللغة العربية يف 
الفصل األليف والباء. من هذا البحث، جتد الباحثة جمموعة متنوعة من أسلوب 
تعلم لدى طالب. أسلوب تعلم كما يلي أسلوب تعلم البصرية، السمعية، 

ب لديهم أسلوب تعلم مركِّ ية، هناك احلركية، بل إال هذه ثالثة أسلوب تعلم أساس
بني ثالثته، يعين أسلوب تعلم البصرية السمعية، البصرية احلركية، والسمعية 

 احلركية.

                                                           
48Nini Subini, Mengatasi Kesulitan Belajar Pada Anak (Jogjakarta: Javalitera, 2012), hlm. 119. 
49Colin Rose dan Malcolm J. Nicholl, Accelerated Learning, Cara Belajar Cepat Abad XXI 

(Bandung: Penerbit Nuansa, 2006), hlm. 131. 
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من ثالثة أسلوب التعلم لديه طريقة التعلم أو خاصة نفسه. إذا كان 
ش و أبسلوب تعلم البصرية، وكذلك طريقة التعلم أو خصلة يف التعلم يعين 

لبصرية، مثل بوجود الصورة أو الوسائل اآلخر الذي جيتذب تعلمهم جبمعية ا
اهتمامه، هذا ميكن أن جيعله تركز ويهتمِّ إىل املواد، ال يستطيع بسماع فقط و إذا  
كان يشرح سيكتب شيئا يف كتابه. هم ال يفعلون وفقا ابألمر أو ال يستطيع 

عاليمات على تذكر ما يقال هلم، ألن لديهم صعوبة يف استيعاب وتذكر الت
وتفسري املنطوقة. سيتذكرون بسهولة ما ينظرون مما يسمعون. هذا وفقا 

اخلصائو هي ، Mike Hernackiو Bobbi DePorterلل صائو املذكورة من قبل 
 على النحو التايل:

 خصائو األسلوب التعلم  البصرية. 
 .مرتب( 1
 .يتكلم ابلسريع( 2
 .ُمدبر طول الزمان حبسن( 3
 .لابضبط التفصي( 4
 .يهتم ابلشكل، إما يف املالبس أو يف التقدمي( 5
 .يتبع الِتْبِينْي و يقرأ التوجيه( 6
 .يذكر ما نظره من راعه( 7
 .يذكر اإلختالط البصرية( 8
 .عادة إخَتلَّ مبزدحم( 9
 .عنده املشكلة ليذكر التوجيه إالِّ ابلكتابة، والِتْكرَار أطلب مساعدة للتقرير( 10
 .والصامدمقرئ السريع ( 11
 .أحب القراءة من يُ َقرِِّء( 12
 .ُاِْذُف دون املعىن حني الكالم يف اجلوال واجملتمع( 13
 .نسيان يف التبليغ إىل اآلخر( 14
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 .تكرار لإلجابة السؤال إبجابة الصحيح أو اخلطاء( 15
 .أحب العارض بنسبة اخلطابة( 16
 .أحب الفين بنسبة املوسيقي( 17

أعاله أن ش صا أبسلوب تعلم البصرية لن ميكن أن نرى من الشرح 
يكون بعيدا عن اخلصائو املذكورة أعاله. ابلطبع لديهم خصلة مثل اخلصائو 

 املذكورة أعاله.  
مث ش و أبسلوب تعلم السمعية لديه طريقة تعلم أو خصلة يف التعلم 
مثل إذا كان تعلم بسماع موسيقى. عندما يشرح املواد يف الفصل سرتكز لسماع 

واد. وأيضا لنوع السمعية عندما قراءة الكتاب بصوت عال. هذا وفقا امل
اخلصائو هي ، Mike Hernackiو Bobbi DePorterلل صائو املذكورة من قبل 

 على النحو التايل:
 خصائو األساليب السمعية 

 .يتكلم ابلنفس يف العامل( 1
 .خيتلُّ عن الَضْوَضاء( 2
 .الدفرت حني القراءة ارك الَشَفة ويتكلم الكتابة يف( 3
 .فرح للقراءة بيزعق و يسمعه( 4
 .قد يقرر و يصنِّع اللهجة، عروض، وأنواع الصوت( 5
 .يشعر ابلصعب للكتابة، لكن اازم يف القصة( 6
 .يكلم يف العروض اخلطة( 7
 .يتكلم ابلفصيح( 8
 .أحب املوسيقي عن الفينِّ ( 9
 .هيتعلم ابلسماع ويذكر عن املنقشة اليت ينظر ( 10
 .اب الكالم، املناقشة، ويبني عن األشياء الكثرية( 11
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هناك املسئلة ابألعمال اليت يدل على البصرى، على سبيل املثال يقطع ( 12
 .األقسام حيت يناسب مع اآلخر

 .أمهر ليتلفظ ابلشديد عن الكتابة( 13
 .اب املزاح عن القراءة الكوميك( 14

أبسلوب تعلم السمعية لن  ميكن أن نرى من الشرح أعاله أن ش صا
يكون بعيدا عن اخلصائو املذكورة أعاله. ابلطبع لديهم خصلة مثل اخلصائو 

 املذكورة أعاله.
يف حني ألسلوب تعلم احلركية لديهم طريقة التعلم أو خصلة يف التعلم 
مثل يتعلمون بطريقة املناقشة أو التقدمي العرض، ألن نوع احلركية ال تستطيع 

فهمون بسرعة إذا كان هناك مشاركة جسدية يف التعلم. مثل جتلس فقط. سي
عندما تقدمي العرض مبشي وحرِّك جسده. هذا وفقا لل صائو املذكورة من قبل 

Bobbi DePorter وMike Hernacki ،:اخلصائو هي على النحو التايل 
 ركيةخصائو األساليب احل

 .يتكلم ابأَلانة( 1
 .يتجاوب اإلهتمام اجلسم( 2
 .ُس األش اص لنيل اإلهتمامهميتلمَّ ( 3
 .يقوم ويقرب حني يكلم مع األش اص( 4
اه اجلسم و كثري احلركة( 5  .إجتِّ
 .هناك التقدم األول َعَضَلة كبرية( 6
 .يتعلم ابلكذب واخلربة( 7
 .افظ مبشى على األقدام وينظره( 8
 .يستقدم األصابيع ليشري حني القراءة( 9
 .سمكثري يستقدم اإلشارة اجل(  10
 .ال يستطيع اجللوس يف وقت القدمي( 11
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 .ال يذكر اجلغرايف، إالِّ سبقهم يف ذلك املكان( 12
 .يستقدم الكلمات اتوى ابلعملية( 13
اب الكتب َمْنَحى يف الُعْقَدة )هم ينظر العملية ليحرك اجلسم حني ( 14

 .القراءة(
 .ميكن الكتابة القبيحة( 15
 .يريد أن يعمل شيئا( 16

 .ب اللعبة املشغولا( 17
ميكن أن نرى من الشرح أعاله أن ش صا أبسلوب تعلم احلركية لن 
يكون بعيدا عن اخلصائو املذكورة أعاله. ابلطبع لديهم خصلة مثل اخلصائو 

 املذكورة أعاله.
ميكن است الص التعرض أعاله أن كل أسلوب التعلم له طريقة أو 

م يرجى ميكن طالب إىل حد كبري خصلة نفسه يف التعلم. مبعرفة أسلوب التعل
قدرته. وأيضا للمعلم مبعرفة أسلوب التعلم طالبه يرجى ميكن أن يفهم طالبه 

 وابداعا يف التعليم.
أسلوب التدريس مملوك من قبل املعلم أو امل رب. أساسيا، أسلوب 
التدريس هو اسرتاتيجية ينقل املعلومات الذي يعطيها املعلم إىل طالبه. يف حني 

 سلوب التعلم هو كيف ميكن ينال الطالب املعلومات بشكل جيد.  أن أ
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 الفصل السادس
 اخلامة

 
اعتماد على نتائج البحث اليت سبق ذكرها يف الفصل الرابع، تستنتج الباحثة يف 
هذا الفصل مل و نتائج البحث واالقرتاحات تتعلق أسلوب تعلم لدى طلبة قسم تعليم 

 يلي:اللغة العربية فما 
 ملخص نتائج البحثأ. 

 بناء على شرح أعاله الذي ميكن أن جيعل اخلالصة يف هذا البحث فما يلي:
طلبة قسم تعليم اللغة العربية لديهم جمموعة متنوعة من أسلوب تعلم، هناك . 1

يتِّجه إىل أسلوب تعلم واحدا وهناك أيضا أسلوب تعلمه مركِّبا. أنواع 
ب تعلم البصرية، السمعية، احلركية، أسلوب تعلم الذي يظهر هو أسلو 

 البصرية السمعية، البصرية احلركية، والسمعية احلركية.

كل أسلوب التعلم له طريقة أو خصلة نفسه يف التعلم وهو أسلوب تعلم .  2
البصرية إذا كان تعلم اب بصورة، رسم البياِن، فيديو، وريري ذلك، ال 

بهم يف كتاهبم، تذكر ما يستطيع بسماع فقط وإذا كان يشرح شيء سيكت
ينظر بسهولة. أسلوب تعلم السمعية إذا كان تعلم اب بسماع موسيقى، 
اب راع الدرس مما يقرأ الكتاب، وعندما يقرأ الكتاب بصوت عال. 
أسلوب تعلم احلركية إذا كان تعلم اب ابملناقشة أو التقدمي العرض ألن نوع 

رعة إذا كان هناك مشاركة سيفهمون بس، احلركية ال يستطيع جيلس فقط
جسدية يف التعلم، عندما حفظ شيء افظ بسرعة إذا كان عندما احلفظ 

 ابلتحرك، مثل ابملشي، ونوع احلركية اب جتريبة مباشرة مما نظرية فقط.
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 االقرتاحاتب. 

بناء على نتائج البحث ومناقشة أعاله، ميكن تقدمي االقرتاحات فما 
 يلي:
ديهم أسلوب تعلم خمتليفة، تقرتح الباحثة أن الطلبة ابلنظر كل طلبة ل. 1

واحملاضرين جيب أن يشرف على كيف طريقتهم عندما تعلم وحاجة الطالب 
يف تطوير اإلمكاانت املوجودة داخلهم مبعرفة أسلوب تعلم لديهم، وتعطي 

 إرشادات جيدة كيف عملية التعلم اليت تناسبهم.

ثون عن األسلوب التعلم يرجى بوجود هذا للباحثني املستقبليني الذين سيبح. 2
 البحث ميكن جيعل البحث املستقبل أحسن من اآلن. 
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قسم تعليم اللغة العربية جبامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية حملة 
 جماالن

 حملة قسم تعليم اللغة العربية .أ

قسم تعليم اللغة العربية هي إحدى من القسم  يف جامعة موالان مالك 
النج. قسم تعليم اللغة العربية يف كلية علوم الرتبية إبراهيم اإلسالمية احلكومية مبا

ويقوم رريا بقرار مدير اجلامعة برقم:  2014والتعليم منذ 
un.3/pp.oo.9/1211/214 وكان سابق قسم تعليم اللغة العربية يف كلية العلوم .

 . un.3/pp.oo.9/1331/2007اإلنسانية والثقافة ويقوم رريا بقرار مدير اجلامعة:

تعليم اللغة العربية هي قسم الثاِن املطلوب بعد قسم تعليم الدينية  قسم
اإلسالمية يف كلية العلوم الرتبية والتعليم. قسم تعليم اللغة العربية لديها أربع ، 

يف قسم تعليم  2015يعين ألف )أ(، ابء )ب(، جيم )ج(، دال )د(. ومنذ عام 
الطبقة الدولية. ويف جامعة موالان اللغة العربية فتحت برانمج جديد، وهي برانمج 

مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج جيعل  اجلامعة الوحيدة الذي له قسم 
تعليم اللغة العربية يف ثالث مستوى، وهي بكالوراي وماجستري ودكتور، كلها 

 معتمد أ.
ومتيز قسم تعليم اللغة العربية ابلوسائل والتسهيالت املتكاملة واملعلمني 
املمتازين املت رجني من اجلامعات اإلندونيسية وخارجها، وكذلك يستقدم القسم 
احملاضرين الناطقني ابللغة العربية ألجل حتقيق جودة العملية الدراسية، منهم من 

 أييت السعودية ومصر والسودان واملغرب.

، قسم تعليم اللغة العربية 2015إىل عام  2007منذ إنشائها يف عام 
مت رجني وأكثريِّة يعملون يف قطاع التعليم وفقا برؤية ورسالته. نسبة  388خيرِّج 

 . %96مثويِّة للمت رجني الذين يعملون يف اجملال وفقا بكفاءهتم = 

حضور معهد العايل يف جامعة مو الان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية 
أمرين، مها  ماالنج لقسم تعليم اللغة العربية لديها وظيفة يتِّصل على األقل من



 
 

 
 

تشكيل البيئة العربية وتطبيق املنهج التعليم املتكاملة  تقام من خالل مزيج التعليم  
 كاملعهد.

 الرؤية والرسالة .ب

 الرؤيةأ. 

رؤية قسم تعليم اللغة العربية يعين جعل قسم تعليم اللغة العربية قسما 
ت رجني متقدما يف قيام التعليم والتعلم والبحث واخلذمة للمجتمع ليحصل امل

يف جمال تعليم اللغة العربية الذين لديهم وثيقة الدين وعظيم اخللق ووسيعة 
العلم وأصبح مركز تطوير املعلومات والتكنولوجية والفنون اإلسالمية والقوة 
لتغيري اجملتمع ويدفع الناس الذين هم على استعداد للتنافس على املستويني 

 الوطين والدويل.

 الرسالةب. 

الرتبية الرائد إلنتاج معلم اللغة العربية يف بيئة املدرسة واملعهد تنفيذ أ( 
 واجملتمع خارج املدرسة.

تنفيذ البحوث العلمية وخدمة اجملتمع لتطوير العلوم بقسم تعليم اللغة ب( 
 العربية .

يف  ”ASEAN“التعاون األكادميي مع مست دمي اخلرجيني يف منطقة ج( 
 انحية ثالث قائمات اجلامعة.

 . أهداف قسم تعليم اللغة العربيةج
 أما أهداف قسم تعليم اللغة العربية فهي:  

إنتاج املت رجني على معلم اللغة العربية الذي لديه كفاءة التعليم والنزاهة أ( 
 معلم الديين.

إنتاج املت رجني الذين لديهم كفاءة لتطوير إبتكار التعليم أو تعليم اللغة ب( 
 العربية.



 
 

 
 

ت رجني الذين لديهم كفاءة لغري تعليمية )مرتجم، صحفي، دليل، إنتاج املج( 
 ومباشرة األعمال احلرة يف اجملال التعليم(.

إنتاج املت رجني سرجاان الذين يتقنون منهجية حبث التعليمي وتعلم اللغة د( 
 العربية كألة لتوسيع العلوم، واإلسالمية والفن والثقافة واحلضارة.

اليت ميكن است دامها كمراجع يف تطوير اللغة العربية يف  إنتاج نتائج البحوثه( 
 املدرسة واملعهد واملؤسسات التعليمية األخرى.

 توسيع التعاون مع املؤسسات التعليمية، سواء داخل أو خارج البالد.و( 
  التعليمية، سواء داخل أو خارج البالد.ريري املؤسسات مع التعاون توسيع (ز

 . املوقع اجلغرايفد
م تعليم اللغة العربية داخل كلية علوم الرتبية والتعليم جبامعة موالان مالك وقع قس

ماالنج جاوى  50إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج يف شارع ريجاايان رقم 
 الشرقية إندونيسيا.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

INSTRUMEN WAWANCARA 

NO Aspek Indikator Bentuk Pertanyaan 

1. Gaya Belajar 

Mahasiswa 

a. Gaya belajar visual 

adalah  gaya belajar 

dengan cara melihat 

sehingga mata sangat 

memegang peran 

penting. Gaya belajar 

secara visual dilakukan 

seseorang untuk 

memperoleh informasi 

seperti melihat 

gambar, diagram, peta, 

grafik, dan sebagainya. 

Bisa juga dengan 

melihat data teks 

seperti tulisan dan 

huruf. Karakteristik 

yang khas bagi orang-

orang yang menyukai 

gaya belajar visual ini, 

yaitu kebutuhan 

melihat sesuatu secara 

visual, memiliki 

kepekaan yang kuat 

terhadap warna, 

memiliki pemahaman 

yang cukup terhadap 

masalah artistik, 

memiliki kesulitan 

dalam berdialog secara 

langsung, terlalu 

reaktif terhadap suara, 

sulit mengikuti anjuran 

secara lisan, dan sering 

kali salah 

menginterpretasikan 

kata atau ucapan. 

1. Bagaimana cara 

mahasiswa dalam 

belajar selama ini? 

2. Apakah sumber 

belajar yang 

digunakan dalam 

belajar selalu 

bergambar atau 

berdiagram? 

3. Apakah mahasiswa 

merasa kesulitan jika 

dalam belajar tidak 

ada tampilan 

visualnya seperti 

gambar, grafik atau 

yang lainnya? 

4. Apakah mahasiswa 

jika belajar harus 

berada di tempat 

yang sepi agar bisa 

fokus dalam belajar? 

 

  b. Gaya belajar auditori 

adalah gaya belajar 

yang mengandalkan 

pada pendengaran 

untuk bisa memahami 

dan mengingatnya. 

Karakteristik gaya 

belajar auditori, yaitu 

semua informasi hanya 

1. Bagaimana cara 

mahasiswa dalam 

belajar selama ini? 

2. Apakah dalam 

belajar mahasiswa 

sambil 

mendengarkan 

musik? 

3. Apakah mahasiswa 



 
 

 
 

bisa diserap melalui 

pendengaran, memiliki 

kesulitan untuk 

menyerap informasi 

dalam bentuk tulisan 

secara langsung, 

memiliki kesulitan 

menulis maupun 

membaca. 

merasa kesulitan jika 

dalam belajar tidak 

dengan 

mendengarkan 

musik? 

4. Apakah mahasiswa 

merasa terganggu 

atau tidak bisa fokus 

dalam belajar jika 

ditengah-tengah 

keramaian?   

  c. Gaya belajar kinestetik 

adalah cara belajar 

yang dilakukan 

seseorang untuk 

memperoleh informasi 

dengan melakukan 

pengalaman, gerakan, 

dan sentuhan. 

Karakteristik gaya 

belajar kinestetik, yaitu 

menempatkan tangan 

sebagai alat penerima 

informasi utama agar 

kita bisa terus 

mengingatnya, hanya 

dengan memegang kita 

bisa menyerap 

informasinya tanpa 

harus membaca 

penjelasannya, kita 

termasuk orang yang 

tidak bisa/tahan duduk 

terlalu lama untuk 

mendengarkan 

pelajaran, kita merasa 

bisa belajar lebih baik 

apabila disertai dengan 

kegiatan fisik, orang 

yang memiliki gaya 

belajar ini memiliki 

kemampuan 

mengoordinasikan 

sebuah tim dan 

kemampuan 

mengendalikan gerak 

tubuh (athletic ability). 

1. Bagaimana cara 

mahasiswa dalam 

belajar selama ini? 

2. Apakah mahasiswa 

dalam belajar selalu 

bergerak atau tidak 

bisa hanya duduk 

diam? 

3. Apakah mahasiswa 

dalam belajar selalu 

berbicara sendiri? 

4. Apakah mahasiswa 

merasa kesulitan jika 

ketika belajar hanya 

duduk diam? 

 



 
 

 
 

KUISIONER GAYA BELAJAR 

 

Nama : 

NIM : 

Kelas : 

Mohon diisi sesuai dengan yang diperintahkan. Kuisioner ini bertujuan untuk 

mengetahui gaya belajar yang dimiliki oleh mahasiswa. Sehingga diharapkan 

untuk diisi dengan data yang sebenar benarnya.  

Berilah lingkaran pada pernyataan yang anda setujui! 

1. Saya lebih suka mendengarkan informasi yang ada di kaset daripada 

membaca buku. 

2. Jika saya mengerjakan sesuatu, saya selalu membaca instruksinya terlebih 

dahulu. 

3. Saya lebih suka membaca dari pada mendengarkan kuliah. 

4. Saat saya belajar seorang diri, saya biasanya sambil mendengarkan musik 

atau lagu atau bernyanyi. 

5. Saya suka menulis surat atau jurnal. 

6. Ruangan, meja belajar, atau rumah saya biasanya berantakan/tidak teratur. 

7. Ketika mendengar orang lain berbicara, saya biasanya membuat gambar 

dari apa yang mereka katakana dalam pikiran saya. 

8. Saat mengingat suatu pengalaman, saya sering kali melihat pengalaman itu 

dalam bentuk gambar di dalam pikiran saya. 

9. Saat mengingat suatu pengalaman, saya sering kali mendengar suara dan 

berbicara pada diri saya mengenai pengalaman itu. 

10. Saat mengingat suatu pengalaman, saya sering kali mengingat bagaimana 

perasaan saya terhada pengalaman itu. 

11. Saya lebih suka musik daripada seni lukis. 

12. Saya sering mencorat-coret kertas saat berbicara di telepon atau dalam 

suatu pertemuan. 

13. Saya lebih suka melakukan contoh peragaan daripada membuat laporan 

tertulis atas suatu kejadian. 

14. Saya lebih suka membacakan cerita daripada mendengarkan cerita. 

15. Saya lebih suka berbicara daripada menulis. 

16. Tulisan tangan saya biasanya tidak rapi. 



 
 

 
 

17. Saya biasanya menggunakan jari saya untuk menunjuk kalimat yang saya 

baca. 

18. Saya akan sangat terganggu apabila ada orang yang berbicara pada saya 

saat saya sedang menonton televisi. 

19. Saya dapat mengingat dengan mudah apa yang dikatakan orang. 

20. Saya paling mudah belajar sambil mempraktekkan/melakukan. 

21. Sangat sulit bagi saya untuk duduk diam dalam waktu yang lama. 

 

Lingkarilah angka berikut ini sesuai dengan pernyataan (di atas) yang 

Anda pilih. Jumlahkan total untuk setiap kategori. Semakin tinggi angka pada 

kategori tertentu berarti semakin suka Anda menggunakan gaya belajar tersebut 

atau dengan kata lain itulah gaya belajar yang cocok untuk Anda. 

 

 

Gaya Belajar Visual    Total 

2     3    5   7   

8   12   14   

 

Gaya Belajar Auditori    Total 

1    4    9   11 

15  18  19 

 

Gaya Belajar Kinestetik   Total 

9    10   13   16 

17  20   21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 لعربية يف الفصل األليفمقابلة مع طلبة قسم تعليم اللغة ا

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 مقابلة مع طلبة قسم تعليم اللغة العربية يف الفصل األلف

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 السرية الذاتية

 
 : أوكي نور رمحوايت   االسم

 م 1996أكتوبر  5: بنجوواجني،  مكان واتريخ امليالد
 : بنجوواجني، جاوى الشرقية   العنوان

 082334899255:   رقم اجلول
 okynurrachma@gmail.com:  اإللكرتوِن الربيد

 : املوهالت العلمية
 العام االسم املدرسة

 2008 كمبرييتان، رينتينج، بنجوواجني  2املدرسة الإلبتدائية احلكومية 

 2011 رينتينج، بنجوواجني 1املدرسة الثنوية احلكومية 

 2014 رينتينج، بنجوواجني 2املدرسة العالية احلكومية 

 مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج كلية علوم الرتبية جامعة موالان
 والتعليم قسم تعليم اللغة العربية
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