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 مستلخص
لدى . عالقة دوافع التعلم اللغة العربية و نتيجة مهارة القراءة 3102ىداية اهلل، توفيق. 

قسم الثامن في مدرسة فردوس المتوسطة نكارا بالي. البحث الكمي.  الفصلالتالميذ 
تعليم اللغة العربية كلية علوم الًتبية و التعليم جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية 

 احلكومية ماالنج. ادلشرف، الدكتور سالمت دارين، ادلاجستَت  
ديد ربقق أو ال نتيجة الذي يريد للتحقيق التالميذ،  دوافع التعلم ىو جذاب األشياء يف رب

كما يف دراسة مهارة القراءة اللغة العربية. تالميذ سيملك نتيجة مهارة القراءة جيد إذا ؽللك دوافع 
 عاليا لإلصلازات، و العكس. إذن دوافع التعلم و نتيجة مهارة القراءة مًتابط يف عمالية تعلم و يعلم.  

 لدى التالميذ اللغة العربية يعرف دوافع التعلم( 1ذا البحث ل )وكان األىدف من ى
 لدى التالميذمهارة القراءة نتيجة ليعرف ( 2نكارا باِف )ادلتوسطة  فردوس الثامن يف مدرسة فصلال
مهم دوافع  عالقةليعرف موجود او غَته ( 3نكارا باِف )ادلتوسطة  فردوس الثامن يف مدرسة فصلال

 نكارا باِف.ادلتوسطة  فردوس الثامن يف مدرسة فصلال لدى التالميذ بيةاللغة العر  التعلم
ىذا البحث يستخدم مدخل البحث الكمي بالبحث الكمي اإلرطباطي. أساليب صبع 

االضلدار  البيانات مستخدم ىو إستبانة و وثائق. ربليل البيانات يف ىذا البحث يستخدم ربليل
   . اخلطي البسيط

الثامن  فصلال لدى التالميذ اللغة العربية دوافع التعلم( 1يدل أن ) نتيجة يف ىذا البحث
نكارا باِف يستند نتيجة ربليل البيانات و نتائج البحث إُف مستجيب ادلتوسطة  فردوس يف مدرسة

( 2) 4222% و مسافة نتيجة ىي 49،6(، بنسبة 87-71تالميذ يف فئة جيد يعٍت ) 139
نكارا باِف يف فئة جيد، ادلتوسطة  فردوس الثامن يف مدرسة فصلال يذنتيجة مهارة القراءة لدى التالم

 33( ؽللك قيمة عاليا، 3924تالميذ )% 43( ؽللك قيمة عاليا جدا، 2121تالميذ )% 23يعٍت 
( اختبار 3( ؽللك قيمة منخفض )922تالميذ )% 13( ؽللك قيمة وسط و 3323تالميذ )%

جدول  F( 3293، يعٍت ىذه نتيجة يدل أن )352347حساب يبلغ  Fفرضية معا يكتسب قيمة 
( <352347) F.يعٍت قيمة 52923يف حُت اختبار فرضية جزئيات يكتسب قيمة  حساب ،

اللغة  دوافع التعلم (. بناء على نتيجة ذلك، أن12658<52923)tأكرب من جدول  tحساب
 باِف مًتابط. نكاراادلتوسطة  فردوس الثامن يف مدرسة فصلال لدى التالميذ العربية

  دوافع التعلم اللغة العربية، مهارة القراءةكلمات المفتاح : 
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ABSTRACT 

 
Hidayatulloh, Taufik. 2017. The Relationship of Learning Motivation Arabic 

Language and Result of Reading Skill Students Class VIII at Junior 

High School Firdaus Negara Bali. Quantitative Research. Department 

of Arabic Language Education, Faculty of Tarbiyah and Teaching 

Sciences.The State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Advisor, Dr, Slamet Daroini, M.A 

 

The learning motivation is interesting case in determining achieved or not 

the results to be achieved students, as well as in learning reading skills. Studenrs 

will have good reading skills if they have high motivation to achievement, and 

viceversa. Therefore, the learning motivation and result of reading skill are related 

to each other in the learning process. 

The purpose of this research are to (1) know the learning motivation arabic 

language of students class VIII at Junior High School Firdaus Negara Bali (2) 

know the result of reading skill of students class VIII at Junior High School 

Firdaus Negara Bali (3) know whether or not significant relation about learning 

motivation arabic language and result of reading skill of students class VIII at 

Junior High School Firdaus Negara Bali 

This research quantitative research approach with correlation quantitative 

research type. Data collection techniques used questionnaires and documentation. 

The data in this study were analyzed using simple linear regression analysis. 

The results of this study indicated that (1) the learning motivation arabic 

language of students class VIII at Junior High School Firdaus Negara Bali based 

on data analysis and discussion on the respondents as many 109 students are in 

good category, with score 71-87 as much 49,6% and score interval of 4,22 (2) the 

result of reading skill of students class VIII at Junior High School Firdaus Negara 

Bali is in good category, 23 students (21,1%) get very high score, 43 students 

(39,4%) get high score, 33 students (30,3%) get medium score and 10 students 

(9,2%) get low score (3) hypothesis test simultaneously gets the value of f count of 

35,047. This means that the value of Fcount is greater than the Ftable value 

(35,047>3,90). The hypothesis test partially gets t-count value equal to 0,920. This 

means that the value of t countis greater than t table (0,920> 1,658). Based on these 

results, it was concluded that the learning motivation arabic language and result 

reading skill of students class VIII at Junior High School Firdaus Negara Bali is 

related. 
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Motivasi belajar merupakan hal yang menarik dalam menentukan tercapai 

atau tidaknya hasil yang ingin dicapai siswa, Seperti halnya dalam pembelajaran 

keterampilan membaca bahasa arab. Siswa akan mempunyai hasil keterampilan 

membaca yang baik jika mempunyai motivasi tinggi untuk berprestasi, begitupun 

sebaliknya. Oleh karena itu motivasi belajar dan hasil keterampilan membaca 

saling berhubungan satu sama lain dalam proses belajar mengajar.  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk (1) mengetahui motivasi belajar 

bahasa arab siswa kelas VIII di Smp Firdaus Negara Bali (2) mengetahui hasil 

keterampilan membaca siswa kelas VIII di Smp Firdaus Negara Bali (3) 

mengetahui ada atau tidaknya hubungan yang signifikan tentang motivasi belajar 

bahasa arab dan hasil keterampilan membaca siswa kelas VIII di Smp Firdaus 

Negara Bali.  

Penelitian ini mengunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan jenis 

penelitian kuantitatif korelasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

angket dan dokumentasi. Data dalam penelitian ini dianalisis menggunakan 

analisis regresi linier sederhana.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) motivasi belajar bahasa arab 

siswa kelas VIII di Smp Firdaus Negara Bali berdasarkan hasil analisis data dan 

pembahasan pada responden sebanyak 109 siswa berada pada kategori baik, 

dengan skor 71-87 sebanyak 49,6% dan interval skor sebesar 4,22 (2) hasil 

keterampilan membaca siswa kelas VIII di Smp Firdaus Negara Bali berada 

dalam kategori baik, yaitu 23 siswa (21,1%) mendapat nilai sangat tinggi, 43 

siswa (39,4%) mendapat nilai tinggi, 33 siswa (30,3%) mendapat nilai sedang dan 

10 siswa (9,2%) mendapat nilai rendah (3)  Uji hipotesis secara simultan 

memperoleh nilai fhitung  sebesar 35,047. Artinya nilai Fhitung lebih besar dari nilai 

Ftabel (35,047>3,90). Sedangkan uji hipotesis secara parsial memperoleh nilai t-

hitung sebesar 0,920 artinya nilai t hitung lebih besar dari t tabel. (0,920>1,658). 

Berdasarkan hasil tersebut maka disimpulkan bahwa motivasi belajar bahasa arab 

dan hasil keterampilan membaca siswa kelas VIII di Smp Firdaus Negara Bali 

berhubungan. 

 

Kata kunci: Motivasi belajar bahasa arab, Keterampilan Membaca 
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 الفصل األول
 اإلطار العام

 خلفية البحث . أ

يف ادلؤسسة التعليم ربقيق التعلم ىو العوامل ادلهم ليعاير صلاح تعلم ادلتعلم. لكن ال ينفي 
مؤثر عند عوامل الدوافع، دميايت و رليونو يبُت أن الدوافع  التالميذ أن عاليا سلفضو ربقيق

 الدوافع التعلم يضعف األنشطة حىت أصبح ضعيف. ضعيفو الدوافع أو غَت التالميذالتعلم 
غلب تعزيز باستمرار  التالميذ ربقيق التعلم مسخفض. من أجل ذلك دوافع التعلم إُف نفس

ىذا احلال موافق  1 لكي الطالب ؽللك دوافع التعلم القوي فيجب يوجد بيئة التعلم السرور.
 بسادرمان، يعٍت :

ري، دوره متميز ىو يف ينمو ضباس، يشعر "دوافع التعلم ىو العوامل نفسيا الذي غَت فك
 2سعيد و ضباسة للتعلم"

الدوافع دائما أصبح حالة جذاب اىتمام. ىذ احلالة ألن الدوافع يعترب   ىف الدنيا الًتبوية،
كما يف عداد العوامل ادلهيمن يف ربديد يتحقق أو ال أىداف التعليم. ولو معروف أن القدرة 

يف  الىو عاصمة أساسية أو  (bakat)و القدرة كما اخلاص  (inteligensi)الفكري كما العموم 
للشخص ال ؽللك دوافع لتحقيق  التالميذزلاولة إلصلاز ربقيق التعليم، لكن كال لن يفيد إذا 

الذي باألحسن. القدرة الفكري عاليا سضائع عقيم إذا الفرد ؽللكو ال ؽللك الرغبة ليعمل و 
لفرد ؽللك القدرة الذي ال يفرح، فدون وجود دوافع صعب ينتفع الرباعتو ذلك. ال سيما إذ ا

 prestatif. 3لَتجو شيء الذي 

سوغحرتنو يقول أن الدوافع ىو حال يسبب أو يلحق سلوك معُت و يعطي اذباه و 
احتمال إُف سلوك ذلك. دوافع التعلم عاليا انعكس من اجتهاد الذي ال يسهل اهنار إلصلاز 

يف دراسة اللغة العربية، عاليا و منخفضو دوافع التعلم  4 صلاح ولو واجو عند مصاعب.

                                                           
1
Dimyati dan Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta:PT. Rineka Cipta, 2009), 239 

2
Sadirman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta: PT. Raja Grafindo,2009), 75 

3
Saifuddin Azwar, Motivasi Dalam Belajar, (Yogyakarta:1990), 1 

4
Sugihartono,dkk. Psikologi Pendidikan. (Yogyakarta: UNY Press, 2007), 78 
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. عند مسادي سوريابرتا يف ذاِف، دوافع ىو احلال الذي التالميذسيؤثر نتيجة التعلم  التالميذ
الذي َف  التالميذيوجد يف نفس شخص الذي تشجعو لينفذ عملية معُت إلصلاز أىدف. 

 5 ر دوافع التعلمهم.يعرف عن أىدفهم التعلم يف ادلدرسة البد يؤث

اللغة العربية ىي مادة الدراسية األساسي يكون يف ادلدرسة خصوصا يف ادلؤسسات 
الًتبوية  الذي أسس اإلسالمية. كل لغات ىي صريح دلستخدمُت. للعرض من ىذ وجهة 
نظر، ال يوجد اللغة ؽللك مساواة يف وضعو، يعٍت إلتصال. كل اإلتصال بال شك يتطلب 

 6 لفاعل اإلتصال.يتفاىم بُت ا

دراسة اللغة العربية يف ادلدرسة يشمل أربعة عناصر ادلهارات، يعٍت مهارة القراءة، الكتابة، 
اإلستماع و الكالم. الرابع ادلهارات ذلك درس كما كثيف إُف الطالب. نتائج التعلم اللغة 

يتقن فهدف إصلاز  العربية قيل كامل إذ يتقن أربعة ادلهارات ذلك، إذا يف عداد ادلهارات َف 
 يف اللغة العربية َف وصلت. 

مفتاح السيطرة الذي غلب يتقن يف دراسة اللغة العربية ىي ادلهارة القراءة، إذ ادلهارة 
القراءة َف يتقن فثالث ادلهارات األخر أيضا يصعب للفهم. ادلهارة القراءة ال يستخدم يف 

ل اإلستماع، الكتابة و الكالم ال جانب القراءة فقط، لكن إُف أساسيا جانب اللغة كمث
منفصل من ادلهارة القراءة. كمثل رأي يييت مولياتى، أن  ادلهارة القراءة ىي جنس ادلهارة 

(Reseptif) .7الذي يتعلق جبنس ادلهارات اللغوية األخر 

ػلتاج القدرة يعرف حرف اذلجائية و أيضا  التالميذإُف دراسة القراءة اللغة العربية،  
 اليا لكي تركيزه يقظة و يستطيع يكتسب معلومات يوجد يف نص القراءة.دوافع ع

مهارة القراءة ىي عملية الدماغ ليذكر و يًتجم مكتوب أصبح ادلعاين الذي مقبول 
القراءة ػلتاج أكثر تركيز ليكتسب  8 الدماغ. حقيقة القراءة ىي يكتسب ادلعٌت الصحيح.

                                                           
5
Djaali. Psikologi Pendidikan. (Jakarta: Bumi Aksara,2008), 101 

6
Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya Offset, 2011), 58. 
7
Yeti Mulyati. Keterampilan Berbahasa Indonesia, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2017) 

8
Zuchdi, Darmiyati. Strategi Meningkatkan Kemampuan Membaca, (Yogyakarta: UNY 

Press, 2008), 19 
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إُف األسئلة  التالميذكشف ادلعٌت يف النص. تركز ال يسعي ي التالميذادلعٌت الصحيح. أغلب 
يريد ينهي أنشطة القراءة بسرعة و غليب  تالميذمعطى ادلدرس. يسبب ذلك غلري ال

 بصحيح.

 terakreditasi A))ىي ادلدرسة ليس حكومية حالة أ  نكارا باِف ادلتوسطة فردوسمدرسة 

ألىداف الًتبوي اإلبتدائية إُف مستوى ا شارع رادين حستوىادي بانيوبَتوا نكارا باِف.يقع يف 
يشَت إُف األىداف الًتبوي على العموم  نكارا باِفادلتوسطة  فردوس وحدة الًتبية يف مدرسة

يعٍت يضع أساس ذكاء، أخالق الكرمي، جنسيات  2336سنة  22يناسب بتنظيم وزير ظلر 
رياضية و الصحة و و شخصيات، علم معلومات و تكنولوجيات، اجلماليات، تربية بدنية ال

ادلهارات حلياة ادلنفرد، إضباط عاليا و ؽللك القدرة التنفسية ليتبع الًتبوي استمرار، مثل 
 ادلدرسة الثناوية احلكومية و يستوي. 

و ربد يف عصر ادلستقبل الذي يُعق د، ينتقلو ظلاذج اجملتمعات،  IPTEK بسريعتو تطوير
ليستجيب  نكارا باِفادلتوسطة  فردوس جع مدرسةوعي اجملتمعات و األسرة على الًتبية، تش

 التحد و الفرصة ذالك دبتجرد و مربرلا.

 نكارا باِفادلتوسطة  فردوس الثامن يف مدرسة فصلال لدى تالميذتعليم اللغة العربية 
. وتعليم مادة الدراسة اللغة العربية لقاء يف األسبوع 13يستخدم بكتاب ادلنهج الدراسية 

مشكلة أقلو رغبة القراءة و أقلو فصيح يف القراءة اللغة العربية يف دراسة اللغة و  ،ةمر أربع يعٌت 
 . تالميذالعربية ىي مشكلة غلب اإلنتهاء. إجرائو ىو بًتقية دوافع التعلم ال

الداخلي ىو احلال يؤثر على مهارة  وامليعٍت ع دوافعيف تصريح السابقة واضح أن 
 القراءة. 

و  اللغة العربية حث يشعر يهتم للبحث " عالقة دوافع التعلمبناء مشكلة السابقة، با
 "   نكارا باِفادلتوسطة  فردوس الثامن يف مدرسة الفصلذ يتالمالمهارة القراءة لدى  نتيجة
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 أسئلة البحث .ب 

 بناء خلفية البحث السابقة، فيكون موضوع ادلشكلة ىي فيما يلي :

 فردوس الثامن يف مدرسة الفصلذ يالمتاللدى م اللغة العربية دوافع التعل ما مدى .1
 ؟ نكارا باِفادلتوسطة 

ادلتوسطة  فردوس الثامن يف مدرسة الفصلذ يتالمالمهارة القراءة لدى  ما مدى نتيجة .2
 ؟ نكارا باِف

 الفصلذ يتالماللدى  القراءة مهارة و نتيجة اللغة العربية دوافع التعلم عالقة ما مدى .3
  ؟ نكارا باِفة ادلتوسط فردوس الثامن يف مدرسة

 أىدف البحث .ج 
 أىدف يف ىذا البحث ىي كما يلي :

 فردوس الثامن يف مدرسة الفصلذ يتالماللدى  اللغة العربية ليعرف دوافع التعلم .1
  نكارا باِفادلتوسطة 

 فردوس الثامن يف مدرسة الفصلذ يتالماللدى  العربيةمهارة القراءة نتيجة ليعرف  .2
  نكارا باِفادلتوسطة 

مهارة القراءة  و نتيجة اللغة العربية مهم عن دوافع التعلم عالقةوجود او غَته ليعرف م .3
  نكارا باِفادلتوسطة  فردوس الثامن يف مدرسة الفصلذ يتالماللدى 

 فوائد البحث .د 
 الفوائد ىذه من كل .تطبيقيةوال النظرية فوائد يعٍت قسمُت، ينقسم إُف البحث ىذا فوائد
 :يلي  كما ىي
  لنظريةا فوائدال .1

 رلال ىذا البحث تسعي النظريات ادلوجودة لزيادة خزينة العلم معرفة يف النظرية، من
 .التعليم
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 تطبيقيةال فوائدال .2
 للباحثُت.أ 

 تطبيق نفهم أن و ادلباشرة ادلالحظة كنتيجة من الباحثُت من ادلعرفة لزيادة للوسيلة
 اجلامعات يف الدراسة أثناء ادلكتسبة علمتال دوافعال

  درسة للم .ب 
نتيجة البحث لإلستعمال كادلواد تقومي للمدرس خباصة و ناحية ادلدرسة غَته ليهتم 

يف ادلدرسة. ىكذا مدرس يرجو يعطي دراسة جيد حىت  تالميذالتعلم ال دوافع
 يستطيع لًتقية ربقيق التعلم اللغة العربية خصوصا مهارة القراءة.  

  للجامعة .ج 
اإلسالمية  جامعة يف الطالب أو األستاذ راءهتاق و أيضا ادلواد ادلراجع لألرشيف
 البحث لألغراض سواء استثناء للراغبُت دون ماالنج إبراىيم مالك موالنا احلكومية

 .الكلية دلهمة أو
 البحث ضفرو  .ه 

البحث يعٍت إجابة عابر على األسئلة البحث، اللذي أسئلة البحث مؤكد يف  ضفرو 
طي جديد يستند إُف نظرية مناسب، َف يستند إُف شكل استفهام. يقول عابر ألن إجابة يع

البحث أيضا مؤكد لإلجابة النظري  ضحقائق ذبرييب ػلصل عن جامع البيانات. ىكذا فرو 
 ضالبحث ىذه اختبار يسمى فرو  ضعلى أسئلة البحث، َف إجابة اللذي ذبريبيا. فرو 

ملية تنفذ بناء البحث الع ضفرو  (nol). البحث صفر ضالبحث العملية. دلعارضو ىي فرو 
البحث صفر تنفذ ألن نظرية لإلستعمال ال يزال  ضعلى نظرية موثوق، بالعكس يعٍت فرو 

 البحث ىي فيما يلي :   ضأما يف ىذا فرو  9 مشكوك موثوقو.

 : Ho فصلال لدى التالميذ القراءة مهارة و نتيجة اللغة العربية دوافع التعلم عالقةال يوجد 
 نكارا باِفدلتوسطة ا فردوس الثامن يف مدرسة

                                                           
9
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung:Alfabeta, 2015), 64 
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 : Ha  فصلال لدى التالميذ القراءة مهارةو نتيجة  اللغة العربية دوافع التعلم عالقةيوجد 
 نكارا باِفادلتوسطة  فردوس الثامن يف مدرسة

 حدود البحث .و 

 حد دت الباحثة بثالثة جوانب، وىي احلدود ادلوضوعية، واحلدود ادلكاني ة، واحلدود الزماني ة.

 ضوعيةاحلدود ادلو  .1
 مهارة و نتيجة اللغة العربية دوافع التعلم ربدد الباحثة ادلوضوع يف ىذا البحث عالقة

  نكارا باِفادلتوسطة  فردوس الثامن يف مدرسة فصلال لدى التالميذ القراءة
 احلدود ادلكانية .2

 الثامن يف مدرسة فصلال يف كتابة ىذا البحث، اختارت الباحثة لدى التالميذ
  نكارا باِفة ادلتوسط فردوس

 احلدود الزمنية .3
 2318-2317الزمن ادلستخدم يف ىذه الدراسة يف السنة الدراسية 

 تحديد المصطلحات .ز 

ليتجنب ػلدثها اختالف يف التفسَت و ليجسد ارباد التفكَت قارء، إُف ىذا البحث 
 غلب التأكيد اصطالح الذي يوجد خصوصا الذي اإلرتباط دبوضوع البحث، يعٍت :

 فع التعلمدوا .1
العوامل نفسيا الذي غَت فكري، دوره متميز ىو يف ينمو ضباس، يشعر سعيد و 

 ضباسة للتعلم.
 مهارة القراءة .2

عملية الدماغ ليذكر و يًتجم مكتوب أصبح ادلعاين الذي مقبول الدماغ. حقيقة 
 .القراءة ىي يكتسب ادلعٌت الصحيح
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 السابقة  اتالدراس .ح 
السابقة. جانب ت ختالف و ادلساواة من الدراسايف ىذا القسم الباحث يعرض اإل

الدراسة يف ىذه الدراساة ىي دوافع التعلم و مهارة القراءة. ىذه يهدف لَتض وجود التكرار 
الدراسة. ليحفظ أصلية البحث، أما البحث عن دوافع التعلم و مهارة القراءة قد طويلة تنفذ 

 منذ سنوات ادلاضي. 
و نتيجة  اللغة العربية التعلم دوافعتوي مفهوم عن الباحث كثَت يكتشف البحث ػل

، ادلوضوع "تأثَت دوافع التعلم على نتيجة الطالب يف 13مثل اليت تنفذ ستيوويت مهارة القراءة
مسارانج" يذكر أن دوافع التعلم إُف   13الصف السابع يف ادلدرسة ادلتوسطة احلكومية 
مسارانج يف فئة يكفي. نتيجة  13احلكومية الطالب يف الصف السابع يف ادلدرسة ادلتوسطة 

التعلم الذي إصلاز ناقص يرضي يبدو من وجود نتيجة اإلستبانة الذي منتشر ال يزال كثَت 
مؤشر يؤكد نتيجة التعلم يكفي و أيضا يؤكد من وجود جدول قيمة و اليزال وجود القيمة 

 لكل مادة دراسية. 7ربت عدد 
، يف البحثو ادلوضوع عن "تأثَت اإلنضباط التعلم 11متفق بالبحث السابقة، زلمد صباح

و الدفاع التعلم لتحقيق التخصص يف تعليم العلوم اإلجتماعية و تدريب ادلعلمُت التدريسية 
يف اجلامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمي يف دول الفقَتة" حصول نتيجة يعٍت ليس لو تأثَت  

 32542عدد <  1266663سي يدل على )كبَت من اإلنضباط ادلتغَت على ربصيل الدرا
احلساب(. ليس لو تأثَت كبَت من الدافع ادلتغَت للتعلم على ربصيل الدراسي يدل على 

احلساب(. يدل تأثَت كبَت اإلنضباط و الدافع للتعلم على  12123عدد < 1266663)
احلساب(. اإلختتام ىذه الدراسة  F  >31287عدد  3213ربصيل الدراسي يدل على )

و ليس لو تأثَت اإلنضباط يف ربصيل الدراسي، ليس لو تأثَت الدافع التعلم على ربصيل ى
 الدراسي. 

                                                           
10

Setyowati, Pengaruh Motivasi Belajar Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas VII SMPN 13 

Semarang, (Universitas Negeri Semarang, Pendidikan Administrasi Perkantoran), (Skripsi:2007) 
11

Muhammad Shobakhul, Pengaruh Kedisiplinan dan Motivasi Belajar terhadap Prestasi 

Belajar Mahasiswa Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

UIN Maulana Malik Ibrahim, (Skripsi, PIPS, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang: 2016) 
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، يف البحثو ادلوضوع عن "العالقة مع مفهوم الذات 12متفق بالبحث السابقة، مصطفى
و دراسة الدوافع يف فصل أحد عشر دبدرسة العالية احلكومية مدينة بليتار" يبُت أن ىذه 

تخدام اإلرتباط ربليل البيانات الكمية لتحديد العالقة بُت متغَت واحد ادلتغَتات الدراسية باس
األخرى. اسًتجاع البيانات باستخدام الذايت مفهوم مقياس و مقياس التعلم الدافع توزيعها 

= a دلفعول مع ا 29aitem valid مباشرة دبوضوع البحث. يتكون مفهوم الذات واسع من
أظهرت  .a =32887 ادلفعول مع aitem valid  29 مقياس من و يتكون الدافع 32912

نتائج ىذا التحليل وجود عالقة ذات داللة إحصائية بُت مفهوم الذات و الدافع لدراسة 
وبالتاِف فإن فرضية  .sig 0,002 (0,002 < 0,05)مع  = 32443rxy تبدو يف عدد من ارتباط

وم الذات يف الطالب فصل أحد عشر دبدرسة "إن وجود عالقة إغلابية مع التعلم الدافع مفه
 العالية احلكومية مدينة بليتار مقبولة. 

من كل البحوث قد ينفذ ادلساواة ىذ البحث ىو على إنضباط التعلم و نتيجة التعلم. 
لكن ىذ البحث اختالف ألن ادلتوسط الباحثُت ذالك تركيز إُف مادة دراسية عام، لكن 

 ة اللغة العربية فقط. البحث سينفذ إُف مادة دراسي
  0.0جدول 
 السابقة الدراسا

إسم الباحث،  المساواة اإلختالف أصلية البحث
موضوع،)البحث 

الجامعي و غيره(، ناشر 
 و سنة البحث

 نمر

ىذا البهث 
يبحث و يقيس 
عالقة دوافع 

اللغة  التعلم

يبحث عن نتيجة 
التعلم ، أغراض 

البحث يف  
ادلدرسة ادلتوسطة 

ستيوويت، تأثَت دوافع  يبحث دوافع التعلم
التعلم على نتيجة 
الطالب يف الصف 
السابع يف ادلدرسة 
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 و نتيجة العربية
مهارة القراءة 

ذ يتالماللدى 
الثامن  الفصل

 يف مدرسة
ادلتوسطة  دوسفر 

 نكارا باِف

  13احلكومية 
 مسارانج 

  13ادلتوسطة احلكومية 
مسارانج، )اجلامعة 
احلكومية مسارانج، تعليم 

   إلدارة و ادلكاتب(، )ا
 2337البحث اجلامعي:

) 
  

ىذا البهث 
يبحث و يقيس 
عالقة دوافع 

اللغة  التعلم
 و نتيجة العربية

مهارة القراءة 
ذ يتالماللدى 

الثامن  الفصل
 يف مدرسة

ادلتوسطة  فردوس
 نكارا باِف

يبحث عن 
اإلنضباط التعلم 

 و ربقيق التعلم ،
أغراض البحث 
يقع إُف 

يف  التخصص
تعليم العلوم 
اإلجتماعية و 
تدريب ادلعلمُت 
التدريسية يف 
اجلامعة اإلسالمية 
احلكومية موالنا 
مالك إبراىيم 

 ماالنج
 

يبحث الدفاع 
 التعلم
 
 

زلمد صباح ، تأثَت 
اإلنضباط التعلم و الدفاع 
التعلم لتحقيق التخصص 
يف تعليم العلوم 
اإلجتماعية و تدريب 
ادلعلمُت التدريسية يف 

جلامعة اإلسالمية ا
احلكومية موالنا مالك 
إبراىيم يف دول الفقَتة ، 

البحث اجلامعي،    )
PIPS ، اجلامعة موالنا

مالك إبراىيم اإلسالمي 
  (2316ماالنج: 

2 

ىذا البهث 
يبحث و يقيس 
عالقة دوافع 

يبحث عن مفهوم 
الذات، أغراض 
البحث يقع إُف 

يبحث الدوافع 
 التعلم

مصطفى ، العالقة مع 
مفهوم الذات و دراسة 
الدوافع يف فصل أحد 

3 
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اللغة  التعلم
 و نتيجة العربية

مهارة القراءة 
ذ يتالماللدى 

الثامن  الفصل
 يف مدرسة

ادلتوسطة  ردوسف
 نكارا باِف

فصل أحد عشر 
دبدرسة العالية 
احلكومية مدينة 

 بليتار  

عشر دبدرسة العالية 
احلكومية مدينة بليتار 
)البحث اجلامعي، 

Psikologi ، اجلامعة
اإلسالمية احلكومية موالنا 
مالك إبراىيم ماالنج ، 

2314 ) 

 
يف جدول ذالك الباحث يعرض الدراسات السابقة الذي شبو السواء، الذي يدل 
أصلية البحث الذي ستنفذ البحث ألن َف تنفذ قبلو، ىكذا ىذا البحث مصنف جديد ألن 

اءة حيث ادلهارة القراءة ىي يف عداد ادلهارة اللغوية متغَت معقود يبحث عن نتيجة ادلهارة القر 
 الذي غلب يتقن عند التالميذ.
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 فصل الثاني

 اإلطار النظري
 دوافع التعلم  المبحث األول:

 مفهوم دوافع التعلم .أ 
الدوافع ىو إحدى أمر مهم من أمور األسس النفسية للمنهج الستة. كما قال 

نراىا أساسية للخَتاء عند تصديهم لوضع لتعلم رشدى أضبد طعيمة أن بعض اجلوانب اليت 
اللغة العربية كلغة ثانيا ىي أوجو الشبو بُت اللغة األوُف والثانية، أوجو اخلالف بُت اللغة 
األوُف والثانية،والدوافع، االذباىات والعوامل لشخصية، ودورىا يف تعليم اللغة الثاتية، مث 

  13.الناجح يف اللغة الثانية التالميذخصائص 

وقد تكون الدوافع أكثر ادلصطلحات انتشارا يف تفسَت النجاح يف عمل مركب أو 
الفصل فيو، ومن السهل جدا أن نرجع صلاح من إُف دوافع كما أنو كذلك أن نقرر أن 

اللغة الثانية ينجح حُت تكون لديو دافعية مالئمة. وكل ذلك ليس مفتاح  التالميذ
 ع أن نعرف من تعرفات الدافعية اآلتية. ولتكون فهما جيدا نستطي 14للتعلم.

يف اللغة اليومية دوافع يرد حبماس، رغبة، قصد، عزم، إرادة، Nasution  عند 
 15تشجيع، حاجة، مشيئة و غَته.

وضعت كما عملية ػلدد  Eysenk, dkkأن الدوافع الذي إعداد  Slameto عند
 16اس.مرحلة األنشطة، كثافة، اإلتساق و اذباه عام من سلوك الن

يف التعلم  التالميذالتعلم ىو موقف طيع  دوافعيستند إُف مفهوم عاَف السابقة، ف
معروض بعمل يطيع التنظيم الذي ينطبق يف ادلكان ىو يعيش يف ادلدرسة أو يف البيت حىت 
                                                           

سالمية الًتبية والعلوم )الرياض: ادلتاقسة اإلتعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا مناىجو وأساليبو طعيمة، رشدى أضبد 13
 . 75(، 1989والثقافة ايسيكو، 

(، 1412)بروت: دار ادلنهضة العربية، أسس تعلم اللغة و تعليمها بروان، ترصبة عبده الراجى وعلى أضبد ثعبان،  دجالس14
143 . 

15
Nasution, Didaktik Asas-Asas Mengajar. (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), Hlm 77 

16
Hamalik Oemar, Perencanaan Pengajaran Berdasarkan Pendekatan Sistem. (Jakarta: 

Bumi Aksara, 2003), Hlm 170 
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يستطيع يثبت أن يستطيع يضبط النفس ببيئتو لتشكيل شخصية احلسن و خبطوة دائما الذي 
 تعلم يتحقق جبيد.متقدم حىت نتيجة ال

 نظرية الدوافع .ب 

نظريات الدوافع تساعد ادلدرس على فهم أعمق للسلوك اإلنساين وتكوين تصور عنو، 
وفيما يلي نعرض بإغلاز وجهات نظر ثالث نظريات شهَتة ىي النظرية اإلرتباطية والنظرية 

وادلعرفية( على دور ادلعرفية والنظرية اإلنسانية، حيث تؤكد النظريتان األولتان )اإلرتباطية 
الدوافع يف عملية التعلم بينما تؤكد النظرية الثالثة )اإلنسانية( على دور الدوافع يف 

   17الشخصية.

 النظرية اإلرتباطية( أ
-ىتم ىذه النظرية بتفسَت الدوافع يف ضوء نظرية التعلم السلوكية )ادلثَتت

ين أشاروا وذلك يف قانون من أوائل العلماء الذ Thorndikeاإلستجابة(. كان ثورنديك 
األثر والذي يرى فيو أن البحث عن اإلشباع وذبنب األَف ؽلثل دوافع تعترب كافية لتعلم 
استجابات معنية يف موقف مثَتي معُت. أي أن الطالب يسلك طبقا لرغبتو يف ربقيق 

 اإلشباع وذبنب األَف.
بكل من احلاجة  أنو ؽلكن تفسَت الدافعية يف ضوء عالقة السلوك  Hullويرى ىل

واحلافر على النحو التاِف: حاجة جافر سلوك اختزال احلاجة. حيث تعترب احلاجة متغَت 
مستقل يؤثر يف ربديد احلافز كمتغَت متدخل، والذي يؤثر بدوره يف السلوك حيث تصدر 

 استجابات تعمل على اختزال احلاجة شلا يؤدي إُف تعزيز السلوك.
متغَتات متدخلة مثل احلافز، ويرى أن التعزيز الذي  وجود  Skinnerيستبعد سكنَت 

يتلو استجابة ما يزيد من احتمالية حدوثها ثانية، كما إزالة مثَت مؤَف يزيد من احتمالية 
حدوث اإلستجابة، أي أنو يرى أن استخدام أساليب التعزيز ادلختلفة كفيل بإنتاج السلوك 

 ادلرغوب فيو.

                                                           
 .2317أبريل  18يف التاريخ  مأخوذة www.thanwya.comزلمد أضبد ضباد زلمد، الدافعية، 17

http://www.thanwya.com/
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 النظرية ادلعرفية( ب
دلعرفية تفًتض أن اإلنسان سللوق عاقل يتمتع بإرادة سبكنو من ازباذ التفسَتات ا

القرارات اليت يرغب فيها، لذلك تؤكد ىذه التفسَتات على مفهوم الدافعية الذاتية 
ادلتأصلة فيو، وبذلك يتمتع بدرجة عالية من الضبط الذايت، وتعترب ظاىرة حب 

دافعا إنسانيا ذاتيا وأساسيا ولدافع حب اإلستطلع نوع من الدافعية الذاتية، واليت سبثل 
اإلستطالع أثره الواضح يف التعلم واإلبتكار والصحة النفسية، ألنو يساعد الطالب 
وخصة األطفال على اإلستجابة للعناصر اجلديدة والغربية والغامضة، وإبداء الرغبة يف 

ورية لتحسُت معرفة ادلزيد عن أنفسهم وعن بيئتهم وادلثابرة يف ذلك، وىي أمور ضر 
 القدرة على التحصيل.

 النظرية اإلنسانية( ت
هتتم ىذه النظرية بتفسَت الدافعية من حيث عالقتها بالشخصية أكثر من عالقتها 

، والذي يفًتض أن الدافعية Maslowبالتعلم وترجع مفاىيم ىذه النظرية إُف ماسلو 
احلاجات  إلنسانية ؽلكن تصنيفها على ضلو ىرمي يتضمن سبع حاجات حيث تقع

الفسيلوجية يف قاعدة التصنيف، بينما تقع احلاجات اجلمالية يف قمتو على النحو 
 التاِف: 

حاجات الفسيوجلية : مثل احلاجة إُف الطعام والشراب واألكسوجُت والراحة وغَت  .1
ذلك، وإشباع ىذه احلاجات يعطي الفرصة الكافية لظهور احلاجات ذات ادلستوى 

 األعلى.
وتشَت إُف رغبة الفرد يف السالمة واألمن والطمأنينة، وذبنب القلق  حاجات األمن : .2

واإلضطراب واخلوف ويبدو ذلك واضحا يف السلوك النشط لألفراد يف حاالت 
 الطوارئ مثل احلروب واألوبئة والكوارث الطبيعية.

حاجات احلب واإلنتماء : وتشَت إُف رغبة الفرد يف إقامة عالقة وجدانية وعاطفية  .3
 آلخرين بصفة عامة ومع ادلقربُت من الفرد بصفة خاصة.مع ا
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حاجات احًتام الذات : وتشَت إُف رغبة الفرد يف إشباع احلاجات ادلرتبطة بالقوة  .4
والثقة واجلدارة و الكفاءة و عدم إشباعها يشعر الفرد بالضعف والعجز والدونية. 

ب الذي يالزمو فالطالب الذي يشعر بقوتو وكفاءتو أقدر على التحصيل من الطال
 شعور الضعف والعجز.

حاجات ربقيق الذات : وتشَت إُف رغبة الفرد يف ربقيق إمكاناتو ادلتنوعة على ضلو  .5
فعلى، وتبدو يف النشاطات ادلهنية اليت ؽلارسها الفرد يف حياتو الراشدة، واليت تنفق مع 

راشدين فقط رغباتو وميولو وقدراتو حيث يقصر ماسلو ىذه احلاجات على األفراد ال
 لعدم قدرة األطفال على ربقيق ىذه احلاجات بسبب عدم اكتمال ظلو ىم ونضجهم.

حاجات ادلعرفة والفهم : وتشَت إُف رغبة الفرد ادلستمرة يف الفهم وادلعرفة، وتظهر يف  .6
النشاط اإلستطالعي واإلستكشاف لو، ورغبتو كذلك يف البحث عن ادلزيد من 

قدر من ادلعلومات، وىذه احلاجات ذلا دور حيوي يف ادلعرفة، واحلصول على أكرب 
 سلوك الطالب األكادؽلي حيث إهنا تعتمد على دوافع ذاتية داخلية.

حاجات اجلمالية : وتدل على الرغبة يف القيم اجلمالية وميل بعض األفراد تفضيل  .7
الًتتيب والنظام واإلتساق يف النشاطات ادلختلفة وكذلك زلاولة الفوضى وعدم 

ناسق ويرى ماسلو أن الفرد الذي يتمتع بصحة سليمة ؽليل إُف البحث عن اجلمال الت
 ويفضلو كقيمة بصرف النظر عن أية منفعة مادية.

 أىمية الدوافع .ج 
يؤكد ادلتخصصون يف الًتبية والتعليم على أن الدوافع ذبعل من التعليم ىدفا تربويا 

اىتمامات معينة لديهم، الطلبة يقبلون يف ذاتو، فاستشارة دافعية الطلبة وتوجيهها وتوليد 
على شلارسة نشاطات معرفية وعاطفية وحركية داخل ادلدرسة وخارجها وكذلك يف حياهتم 
ادلستقبلية، وربديدا تتجلى أعلية الدافعية يف أهنا وسيلة ؽلكن استخدامها إلصلاز أىداف 

ة لقدرة الطالب على تعليمية زلددة على ضلو فعال، إذا أهنا سبثل أحد العوامل احملدد
 التحصيل واإلصلاز.
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 أنواع الدوافع .د 
 18بالنظر إُف مصدر استئارهتا كان الدوافع ينقسم إُف نوعُت، علا :

الدوافع الداخلي، فهو الذي يكون مصدره الطالب نفسو، حيث يقدم على التعلم  .1
عارف مدفوعا برغبة داخلي إلرضاء ذاتو، وسعيا وراء الشعور دبتعة التعلم، وكسب ادل

 وادلهارات اليت ػلبها وؽليل إليها دلا ذلا من أعلية بالنسبة لو.
الدوافع اخلارجي، فهو الذي ينبع من مؤثرات ومتغَتات خارجي يقدمو لو اآلخرون، أو  .2

 19تفًتضها قيم اجتماعية أو تتطلبها حاجات دراسية أو تعليمية.
دارة ادلدرسة، أو أولياء وبعبارة أخرى، ىي اليت تكون مصدرىا خارجيا كادلدرس، أو إ

األمور أو حىت األقران. فقد يقبل الطالب على التعلم سعيا وراء رضاء ادلدرس. وقد يقبل 
الطالب على التعلم إرضاء لوالديو وكسب حبهما أو للحصول على تشجيع مادي أو 
معنوي منهما. وقد تكون إدارة ادلدرسة مصدرا آخر للدوافع دبا تقدمو من حوافز مادية 

 . للتالميذ ومعنوية

ولقد ثبت دراسات كثَتة أن احلوافز الداخلي أقدر على ربريك اإلنسان وحثو على 
تعلم اللغة الثانية بينما يقتصر أثر احلوافز اخلارجي على فًتة قصَتة تنتهي بإنتهائها. وبالنظر 

شدي أضبد إُف الدوافع اليت تدفع الطالب على تعلم اللغة الثانية تفرق إُف نوعُت، كما ر 
  23طعيمة "يفرق البهحثون بُت نوعُت من الدوافع اليت تستحث الدارسُت تعلم اللغة الثانية :

الدوافع الغرضية أو الذرائية أو اإلندماجية وىي إن الدارس الذي ربركة دوافع غرضية  .1
لتعلم لغة ثانية معينة ال يتعلم ىذه اللغة إال لقضاء حاجة قصَتة ادلدى. كأن تكون سعيا 
وراء وظيفة شاغرة، أو رغبة يف قضاء وقت يستمتع فيو بالسياحة، أو إستجابة دلطلبات 
مقرر دراسي معُت، أو استعدادا للحصول على دراجة عملية، أو حرصا على امتالك 
مهارة القراءة ليتصل بكتابات معينة، أو استجابة لشعائر دينية يلزمو أداؤىا هبذه اللغة. 
                                                           

18
Tayar Yusuf dan Syaiful Anwar, Metodologi Pengajaran Agama dan Bahasa Arab, 

(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), 95-96 

 
 .53-49مد كامل الناقة و رشدى أضبد طعيمة، زل19
 .81أضبد طعيمة، رشدى 23
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الذي توجهو مثل ىذه الدوافع إظلا يقتصر األمر عنده على  ادلهم يف ذلك أن الدارس
اكتساب القدر الذي يلزمو من ىذه اللغة، وبالشكل الذي ػلقق لو ىدفو ويشبع عنده 

 حاجتو، ويستوىف معو غرضو.
الدوافع التكاملية وىي الدارس الذي ربركو دوافع لتعلم لغة ثانية معينة فإظلا يتعلمها ال  .2

و لتحقيق غرض، أو إلشباع حاجة وظيفة معينة. إن ىدفو لقضاء مطلب عاجل أ
األمسى أن يتصل دبتحدي ىذه اللغة، ؽلارس لغتهم، ويفهم تقاليدىم، ويعيش ثقافتهم. 
إنو إنسان تدفعو الرغبة ألن ػلقق بُت ثقافتو وثقافة اآلخرين شيئا من التكامل. ومثل 

عميق التفكَت، مساحا يف تقبل  ىذا الدرس غالبا ما يكون واسع األفق، غزير اإلطالع،
اآلخرين فال يعوقو عن اإلتصال هبم أفكار مسبقة أو اذباىات مضادة أو إحساس 
باألفضلية، أو تعصب يعيمو عن أن يرى فيهم خَتا، إنو ػلًتم ثقافتهم، وإن َف يتقبلها، 

ساليب ويؤمن أن أسلوبو يف احلياة ليس ىو الطريقة الوحيدة للعيش فيها، وإن شبة من األ
 والطرائق ما يستوجب اإلحًتام، إن َف يستأىل النقل واإلستفادة.  

بالنظر إُف تلك احلالة نفهم أن الدوافع أمر مهم وأساسي يف تعلم الطالب، 
وغلب على الطالب أن ؽللكها. إذا كان الطالب يهتم إُف شرح مدرسو أو أنو يشًتك 

افعية قوية اليت نسميها بالدوافع بكل جهده يف عملية التعليم، فيقال أن يف نفسو د
 الداخلي ولو دافعية تكاملية اليت تدفعو على تعلم اللغة العربية.

 العوامل التي تؤثر في ترقية دوافع التعلم .ه 
وذلا أثر ظاىر وكبَت يف  تالميذكما ذكرت الباحثة أن الدوافع أمر مهم يف تعلم ال

جزاء عملية التعليم بذاتو. رأى سومادي صلاح عملية التعليم، من حيث أن الدوافع جزء من أ
سريابرتى يف كتابو سيكولوجي الًتبوي بأن العوامل اليت تؤثر يف ترقية دوافع التعلم تنقسم إُف 
قسمُت: األول العامل الداخلي وىو نوعان، عامل الفسيولوجي وعامل السيكولوجي والثاين 

  21ل غَت اإلجتماعي.العامل اخلارجي وىو نوعان أيضا، عامل اإلجتماعي وعام
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 العامل الداخلي .1
. فسيولوجيا يأثر لتالميذفسيولوجيا ىو وصف لظروف اجلسم وحواس ا, فسيولوجيا( أ

، فيها نشاط التعلم، ألن ظروف اجلسم السليم يدفع الطالب  التالميذيف كل أنشطة 
 ألن يتعلموا بكل جهد. كما قال عارفُت أن العامل الفسيولوجي الذي يؤثر يف ترقية

 22دوافع التعلم ىو ظروف اجلسم وأىم منو احلواس.
العامل السيكولوجي ػلتوي على صحة اجلسم والوجدان والشعور. , سيكولوجيا ( ب

إُف كل األنشطة منها التعلم فتكون عملية  التالميذوظروف النفس السليم ستدفع 
كز، ستؤثر التعليم كما يرام. وأما الوجدان ادلضطرب واإلنتباه ادلتشعب أو غَت ادلًت 

 أي ػلملو على التكاسل أو ادلل. التالميذدوافع تعلم 
 العامل اخلارجي .2

 تنقسم العامل اخلارجي إُف قسمُت : 
دلراد بو ىو اجملتمع أو أقرب الناس إُف األوالد، مثل األسرة ألهنا , العامل اإلجتماعي( أ

بذلك ربتاج األسرة عبارة عن اجملتمع الصغر يف حياة األوالد وأعلم الناس بأمور نفسو، و 
إُف أن تدفع أوالدعلا على التعلم خصة يف تعلم اللغة العريية. واألسرة ذلا ثالثة فوائد 

 لألوالد :
 إن األسرة تساعد األوالد يف حل ادلشكلة التعليمية (1
 إن األسرة يلجأ إليها األوالد من اخلطر والضرر واذلالك (2
عدىم عند ادلرض والتعب إن األسرة تعطي أمنا وسكينة لألوالد ألهنا تسا (3

 واخلوف والفزع والقلق واإلضطراب.  
ىو عامل يتعلق بالسيئة، وادلراد بالبيئة ىي كل األشياء , العامل غَت اإلجتماعي ( ب

يف ربقيق حصيلتو يف التعلم.  التالميذوىي ستؤثر على صلاح  التالميذادلوجودة حول 
لتعليمية ادلستخدمة يرجى منها أن من البيئة اجلو وموقف البناء واألوقات والوسائل ا

تكون مناسبة للمدة، ومتنوعة وجذابة وغَتىا حىت تدفع الطالب إُف تعلم اللغة 
العربية. وكذلك ادلكتبة، يرجى أن تكون الكتب أو ادلراجع فيها مناسبة ػلاجة 
                                                           

22
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09 

إعتماد على بيان السابق يتضح لنا أن ادلدرس الصاٌف ىو الذي يعرف  .التالميذ
دوافع التعلم طاللو وكيف حلها. كما بينت الباحثة ما قبلو إذا كان سبب ضعف 

دوافع على تعلم اللغة العربية فعلى ادلدرس أن ؽلٍت خارجيتو حىت تكون  تالميذليس ل
 لديو دوافع عرضية على تلك اللغة. 

 كيفية ترقية الدوافع .و 
 23: التالميذ  إرشادات للمدرس لزيادة دوافع

وادلدرسة واعيتان لدورىا يف الًتبية ومدركتان لألساليب اليت أن تكون كل من األسرة  (1
تدعم ثقة اإلبن بنفسو وتلك اليت تزعز ىذه الثقة وتؤدي إُف عدم تقديره لنفسو 

 وبالتاِف إُف اطلفاض دافعيتو لدراسة والتعلم
 لتوجو إُف اهلل بالدعاء بأن يرزقهم اهلل الدافعية للتعلم واحلماس لو (2
األىداف السلوكية للموضوعات الدراسية اليت يتم تناوذلا، ومستويات ب التالميذتعريف  (3

 التمكن ادلطلوب منهم الوصول إليها عقب الدراسة
بالصر واجلد واإلخالص يف العمل وادلطالعة اخلارجية  تالميذأن يكون ادلريب قدرة ل (4

 تالميذال واجللوس معهم يف ادلكتبة، فهذا يساىم يف تنمية ادليل للتعلم الذايت لدى
 تالميذوالتفاعل معهم واإلىتمام بتعليمهم ورببيهم يف ادلدرس، فال تالميذالتقرب لل (5

 غلب ادلدة وتزداد دافعيتو لتعلمها إذا أحب مدرسها.
 مؤشرات دوافع التعليم .ز 

 24يف التعلم رأى ضبزة ب أونو ذلا مؤشرات وىي كالتاِف : التالميذأن الدوافع 

 وجود اذلمة والرغبة يف النجاح( أ
 وجود الدوافع واإلحتياج يف التعلم ( ب
 وجود األمل واألمنية يف ادلستقبل ( ت
 وجود اجلائزة يف التعلم ( ث

                                                           
 ما ىي الدافعية وكيفية استشارهتا لدى ادلتعلم،ابو الوليد، 23

http://www.ta9weer.com/vb/showtread.php?t=4604 2317ل إبري 18مأخوذ يف التاريخ. 
24

Hamzah B. Uno, Teori Motivasi dan Pengukurannya: Analisis di bidang pendidikan, 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 23  
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 وجود األنشطة اجملتذبة يف التعلم( ج
وجود اجلو التعليمي التفضي، حيث يكون الطالب يستطيع أن يتعلم جيدا )البيئة ( ح

 ادلرػلة للتعلم(.
تتم اخلالصة بأن الدوافع احلسنة تدل ومن مؤشرات الدوافع يف رأى العلماء البسابقة، 

على احلصول اجليدة. وبعبارة أخرى مع أن اجلهد الدؤوب يدل على التغرم وادلسرور إلتباع 
الدروس واإلىتمام يف الدروس واحلماسة يف اتباع الدروس وتقدمي األسئلة واجلهد يف حفظ 

ادلتعلم باحلصول على اآلراء وادلسرور يف حل األسئلة. وبذلك، سيحصل التعليم وينجح 
 الدرجة اجليدة. 

 25بالنظر إُف مصدر استئارهتا كان الدوافع ينقسم إُف نوعُت، علا :
نفسو، حيث يقدم على التعلم  تالميذالدوافع الداخلي، فهو الذي يكون مصدره ال .1

مدفوعا برغبة داخلي إلرضاء ذاتو، وسعيا وراء الشعور دبتعة التعلم، وكسب ادلعارف 
 اليت ػلبها وؽليل إليها دلا ذلا من أعلية بالنسبة لو. وادلهارات

الدوافع اخلارجي، فهو الذي ينبع من مؤثرات ومتغَتات خارجي يقدمو لو اآلخرون، أو  .2
 تفًتضها قيم اجتماعية أو تتطلبها حاجات دراسية أو تعليمية.

و أولياء وبعبارة أخرى، ىي اليت تكون مصدرىا خارجيا كادلدرس، أو إدارة ادلدرسة، أ
األمور أو حىت األقران. فقد يقبل الطالب على التعلم سعيا وراء رضاء ادلدرس. وقد يقبل 
الطالب على التعلم إرضاء لوالديو وكسب حبهما أو للحصول على تشجيع مادي أو 
معنوي منهما. وقد تكون إدارة ادلدرسة مصدرا آخر للدوافع دبا تقدمو من حوافز مادية 

 .ذللتالمي ومعنوية

                                                           
25

Tayar Yusuf dan Syaiful Anwar, Metodologi Pengajaran Agama dan Bahasa Arab, 

(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), 95-96 
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 المبحث الثاني : مهارة القراءة 

 مفهوم مهارة القراءة .أ 
مهارة القراءة ىي تعد القراءة من إحدى ادلهارات اللغوية اليت البد من تنافرىا كل 
دراسة اللغة، ادلهارات اللغوية متمثلة يف اإلستماع و الكالم و القراءة و الكتابة. إذا كان 

 تتخصص يف ارسال ادلعٌت. فإن القراءة تشًتك مع الكالم والكتابة من أدوات التعبَت اليت
اإلستماع يف أمنها تتخصص يف استقبال ادلعٌت، اذا كان القارئ يقرء لنفسو. أما اذا كان 

  26يقراء األخرون عددت القراءة من ارسال ادلعٌت.

أن القراءة تشًتك مع اإلستماع يف كوهنما مهارتُت سلبيتُت، إال أن القارئ ال ؽلكن أن 
كون سلبيا سباما. وىو ؽلارس مهارة القراءة. وإذا نظرت الباحثة التعارف اليابقة نستطيع أن ي

تلخص أن القراءة ىي عملية معقدة تتضمن على األنشطة اجلسمانية والعقلية يعٍت ربريك 
 العُت أو ربدد النظرية وتذكرة أو تفهيم ادلقروء.

 أىمية القراءة  .ب 
 فمن ناىية النفسية :

 تعليما التالميذ رفة أو ادلعارف يف التعليم، ألن القراءة وصيلة ليستطيعلنيل ادلع .1
 أفضل مهارة القراءة من مهارة األخرى، ألهنا إستطاع أن تفعل متوقف يف حياتنا .2
القراءة صرعة وسهولة وحرية ال ػلدىا الزمان و ادلكان، لذالك كان أكثر اإلنسان   .3

 مستعملها يف ىذا الزمان
 ة مع األخر و أو كان بعيداألهنا عامل لشرك .4
  التالميذالقراءة مفتاح لكل الدروس لدى  .5
 عاملة يف اكتساب اخلَتات والتساع افاق ادلعرفة، ألن اإلنسان نيل ادلعرفة .6
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 أنواع مهارة القراءة .ج 
أنواع مهارة القراءة ىي القراءة اجلهرية، الصامتة، ادلكثفة، ادلوسعة، اإلستمتاعية و 

 التحليلية.

ىي القراءة اليت تستخدم فيها اجلهاز الصويت عند اإلنسان، فتسمعها و , اجلهريةالقراءة  .1
نسمعها األخرين. وىي عملية حل الرموز ادلكتوبة بأداء الصوت بأن يقرأ الطالب 

 النص مع إخراج صوتو من تلفظ الكلمات ادلًتاكبة.
. بأن كان القارئ ىي القراءة التيل ال تستخدام فيها اجلهاز الصويت, القراءة الصامتة .2

يدرك احلروف والكلمات ادلطبوعة أمامو ويفهمها دون الصوت ودون أن غلهر 
 فهي عملية حل الرموز ادلكتوبة وفهم مدلوالهتا بطريقة فكرية ىادئة. 27بنطقها.

ىي القراءة اليت تستخدم كوسيلة لتعليم الكلمات اجلديدة و الًتاكيب , القراءة ادلكثفة .3
أخرى أن القراءة ادلكثفة هتدف إُف سبية قدرات الطالب على الفهم  اجلديدة. أو بعبارة

التفصيلي دلا يقرؤه، وتنمية قدرتو على القراءة اجلهرية، وإغلادة نطق األصوات والكلمات 
و كذالك السرعة و فهم معاين الكلمات و التعبَتات. ويدور النشاط يف ىذا النوع من 

  28الدراسي.القراءة ربت إشراف ادلعلم يف الفصل 
وىي القراءة اليت هتدف على تدعيم ادلهارات القرائية تعلمها الدراس يف , القراءة ادلوسعة .4

الفصل، وتزويده بالقدرة على القراءة احلرة. ويدور النشاط يف ىذا النوع خارج الفصل، 
معتمدا على الطالب إال أنو يلجأ إلنتشار ادلعلم يف بعض اجلوانب. تقدم بتكمل 

ادلكثف فتعتمد على قراءة نصوص طريلة و يطالعها الطالب خارج الصف القراءة 
بتوجيو من ادلعلم وتناقش أىم أفكارىا. داخل الصف لتعميق الفهم، تأخذ القراءة 
ادلوسعة بيد الطالب ليعتمدةعلى تفسو يف إختيار ما يريد من كتب العربية، و تقع 

  29داخل دائرة اىتمامو.
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ي القراءة اليت َف هتدف على إثراء ادلفردات، وال إُف تعليم وى, القراءة اإلستمتاعية .5
الًتاكيب ادلعينة من النصوص القرائية، وال إُف فهم النصوص بالتفاصيل، و إظلا ىي 

 30لتنمية ؤغبة الدراس على القراءة.
وىي القراءة اليت هتدف إُف تدريب الدراس على أن يتقن يف البحث , القراءة التحليلية .6

ات من مصادر ادلكتوبة، وعلى أن يبحث عن التفاصالت و األفكار الثانوية عن ادلعلوم
اليت يتدعم األفكار الرئيسية، وعلى أن يتفكر يف األشياء تفكَتا منطقيا ؽلكن بو معرفة 

 31العالقة بُت األشياء وألحوال و التخليص من النصوص ادلقروءة.
 مجال تعليم مهارات القراءة  .د 

  اليسار بشكل سهل ومريحقراءة نص من اليمُت إُف (1
 ربط الرموز الصوتية بادلكتوبة بسهولة ويسر (2
 معرفة كلمات جديدة دلعٌت واحد )مرادفات( (3
 معرفة معان جديدة لكلمة واحدة )ادلشًتاك اللغوي( (4
 ربليل النص ادلقروء إُف أجزاء ومعرفة العالقة بُت بعضها بعضا (5
 هبا حية يف ذىنو فًتة القراءةمتابعة ما يشتمل علية النص من أفكار، واإلحتفاظ  (6
 استنتاج ادلعٌت العام من النص ادلقروء (7
 التمييز بُت األفكار الرئيسية و األفكار الثانوية يف النص ادلقروء (8
 إدراك ما حدث من تغيَت يف ادلعٌت يف ضوء ما حدث من تغيَت يف الًتاكيب (9

 اختيار التفصيالت الىت تؤيد أو تنقص رأيا   (13
الفهرس وقائمة احملتويات واذلوامش والصور والفصول ورؤوس الفقرات استخدام ادلقدمة و  (11

وإشارات الطباعة واجلداول والرسوم البيانية وفهارس األعالم واألمكنة والقواميس اليت 
 توجد يف آخر الكتب.

                                                           
 133( ص. 2336ج : مشكات، )ماالنMetodologi Pengajaran Bahasa Arabأضبد فؤد افاندى، 29
  131ادلرجع نفسو، 33



24 

 رة القراءةاأىداف تعليم مه .ه 
م القراءة بُت على أضبد مذكور يف كتاب التدريس فنون اللغة العربية أن أىداف تعلي

 32يف مرحلة ادلتوسطة إُف سبعة أىداف :

توسيع خربات التالميذ وإغناؤىا عن طريق القراءة الواسعة يف اجملاالت ادلتعددة اليت يهتم  (1
هبا تالميذ ىذه ادلرحلة دبا يتفق مع طبيعة ظلوىم، وما يدركونو من مشكالت اجتماعية 

 دلشكالتيواجهوهنا، وما يفهموهنم من حلول إسالمية ذلذه ا
تنمية الًتبية اإلسالمية، والًتاعة اجلمالية لدى الطالب، وترقية أذواقهم حبيث يستطيعون  (2

 اختيار األساليب اجلملية والتعرف عليها فيما يستمعون أو يقرؤون أو يكتبون
تكوين عادات القراءة لإلستمتاع أو للدراسة والبحث أو حلل ادلشكالت. ويف ىذا  (3

 ى األسلوب العلمي حلل ادلشكالت، مثل:ؽلكن تدريب الطالب عل
 التعرف على ادلشكالت وربديدىا.أ 
 فرض الفروض.ب 
 اختبار صحة الفروض.ج 
 الوصول إُف النتائج.د 
 تعميم النتائج.ه 

اإلستمرار يف تنمية قدرات ومهارات مثل السرعة يف النظر واإلستبصار يف القراءتُت  (4
 يةالصامتة واجلهرية باإلضافة إُف النطق يف القراءة اجلهر 

إن التفجر ادلعرف، والرغبة يف احلرية والعدالة اإلجتماعية، والثورة العلمية وتطبيقها  (5
التقانية يف عصرنا احلاِف، وكذلك ربول موازمُت احلكم وازباذ القرار من التكلم والكتاب 

 يف ادلاضي إُف ادلستمع والقارئ يف احلاضر
القراءة ادلناسبة وتدريبهم على تدريب الطالب على استخدام ادلراجع والبحث عن مواد  (6

عادة اراتياد ادلكتبات، واحًتام الكتب، واحًتام وجهات نظر اآلخرين إذا كانت ال 
 تتعارض مع منهج اهلل للكون واإلنسان واحلياة

                                                           
 148، ص. 1991الرياض: دار الشواف، تدريس فنون اللغة العربية، علي أضبد مدكور، 31
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تدريب الطالب على مهارة الكشف يف بعض ادلعاجم اللغوية اليت تفي حباجتهم  (7
 وسبدىم بالثروة اللغوية الالزمة ذلم. 

 سائل تعليم مهارة القراءةو  .و 
الوسائل ىي كل ما يستعملو ادلدرس من الوسائل ليستعينو هبا على تفهيم طالبو ما 
قد يصعب عليهم فهمو من ادلعلومات اجلديدة، فقد يستعُت بشيئ من معلوماهتم القدؽلة إُف 

عد حواسهم فيعرض عليهم إداركو بإحدى احلواس فظهر أن استعمال وسائل تطبيق على قوا
التدريس األساسية فهو تدرج من ادلعلوم إُف اجملهول ومن احملسوس إُف ادلعقول ... 

 وىذه نوع الوسائل القراءة :.33اٍف.

 البطاقات .1
للبطاقة أربع أنواع : بطاقة األسئلة واإلجابة، بطاقة التكملة، بطاقة ادلفردات وبطاقة 

 ادلصغر
 سلترب القراءة .2
 احلاسوب .3

 ءةتقويم تعليم مهارة القرا .ز 
أن معايَت الكفاءات يف القراءة العربية اليت يراد قياسها أو تقوؽلها ىي قدرات الطالب 

وفيما يلي بعض معايَت الكفاءات يف  34على استجابة ادلعاين ادلكتوبة يف النص بالطالقة.
 عملية القراءة ؽلكن ادلدرس قياسها يف عملية القراءة وفهم ادلقروء :

 الصحيحالقراءة على الشكل السريع  (1
 تعُت معاين ادلفردات يف السياق (2
 إدراك ادلعلومات ادللفوظة يف النص (3
 إدراك ادلعاين ادللفوظة (4
 إدراك األفكار الرئيسية يف الفقرة (5

                                                           
  41ج. ادلرجع السابق. ص. الًتبية والتعليم اجلزء األول زلمود يونس وزلمد قاسم بكر، 32

34
M. Ainin, dkk. Evaluasi dalam Pembelajaran Bahasa Arab (Malang: Misykat, 2006), Hlm 

172
 
 



26 

 إدراك األفكار الداعمة )الثانية( يف الفقرة (6
 تعليق األفكار يف النص ادلقروء (7
 استنتاج األفكار الرئيسية (8
 استجابة القراءة (9

لبها مهارة القراءة متعددة ومتدخلة، وىذه القدرات يف النقاط ادلوجزة والقدرات اليت تتط
 35التالية :

القدرة على التمييز بُت احلروف، ومعرفة العالقة بُت احلروف والصوت الذي يدل عليو  (1
 )وليس العالقة بُت احلرف وامسو(

 التعرف على الكلمات منفردة أو يف رلموعة، وتتطلب ادلقدرة على ربط األصوات (2
 ورموزىا ادلكتوبة ادلقابلة ذلا فهم ادلعاين

فهم ادلعاين الكلمات يف السياق الذي ترد فيو )وىذا أيضا القدرة على استغالل  (3
 الدالالت السياقة لتحديد كلمة بعينها(

 فهم ادلعاين الظاىرة لًتتيب الكلمات وتتابعها يف اجلمل (4
الدالئل اليت تشَت إُف ىذه إدراك عالقة األفكار وتتابعها عن طريق أدوات الربط و  (5

 العالقات
 احلصول على النتائج من خالل القراءة بُت السطور بعناية وتركيز (6
 القراءة بعمق بغرض النقد والتعليق (7
الفهم السليم للرموز الكتابية مثل الًتقيم، واألقواس والفقرات وما تضيفو من توضيح  (8

 ادلعاين
 ما يكتب التعرف على أفكار الكاتب واذباىاتو من خالل (9

 التعرف على الطرق واألساليب اليت بنقل هبا الكاتب أفكاره (13
 فهم ما تتضمنو نصوص القراءة من تشبيو واستعارات وعبارات اصطالحية (11
 سهولة القراءة ودقتها (12

                                                           
 133. ادلرجع السابق، ص. تعلم اللغات احلية وتعليمهاصالح عبد اجمليد العريب، 34
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 السرعة يف القراءة. (13
من ادلفيد قبل البدء يف وضع اإلختبارات القراءة أن تقف على اخلربات ادلاضية اليت  

سُت من لغتهم األم، إذا إنو ليس من ادلعقول اختبار الدارسُت يف أمور حذقها الدر 
متقدمة يف القراءة وىم دلا ػلذقوا بعد القراءة وحل الرموز الكتابية، وكذلك العكس، 
فقد ال يكون ىناك مربر يف اختبار الدارسُت يف مبادئ أساسية يف القراءة يكونون قد 

من اليمُت إُف اليسار، ونقل العُت والسرعة وعدم حذقوىا يف لغتهم األم مثل القراءة 
   36استعمال اإلصباح والشفتُت وحل الرموز الكتابية وما إُف ذلك.

 

                                                           
 197، سعودية : جامعة ادللك سعود، دون سنة، ص. اختبارات اللغةزلمد عبد اخلالق زلمد، 35
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 الفصل الثالث
 البحث منهجية

 موقع البحث .أ 
نكارا باِف يقع يف شارع ادلتوسطة  فردوس مدرسة يفىذا البحث يأخذ موقع البحث 

، موقعو إسًتاتيجي ألن أقام يف جانب منزل سكان، رادين حستوىادي بانيوبَتوا نكارا باِف
فردوس نكارا باِف يف يتطور نفس. الباحث ؼلتار ىذه مدرسة ادلتوسطة ىذه سيستسهل 

 لدى التالميذالقراءة ادلوقع ليعرف عالقة دوافع التعلم اللغة العربية و نتيجة مهارة القراءة 
 .  نكارا باِفادلتوسطة فردوس الثامن يف مدرسة  فصلال

  ومنهجة البحث مدخل  .ب 
 ادلدخل الكمي ألن البيانات الذي ػلتاج إليها الباحث يكون على الباحث يستخدم

الثامن يف مدرسة  فصلال لدى التالميذمهارة القراءة و نتيجة  اللغة العربية دوافع التعلم عالقة
األرقام و  . البحث الكمي ىو البحث يتعلق بالبيانات بشكلنكارا باِفادلتوسطة فردوس 

يعٍت البحث  اإلرطباطي. ىذا البحث ىو البحث SPSSعملية ربليلها يستخدم تطبيق برامج 
مقصد  37   يتضمن تأثَت واحد أو ثاين متغَتات على واحد أو أكثر ادلتغَتات االخر

مهارة القراءة. ربليل  نتيجةو  اللغة العربية ادلتغَتات يف ىذا البحث ىو ادلتغَتات دوافع التعلم
اإلستخدام يستخدم ربليل تراجع خطي بسيط، ىذا ربليل اإلستخدام ألن يف ىذا البحث 

 تغَتات مستقل و ادلتغَتات معقود.واحد ادلتغَتات فقط، واحد ادل

 متغيرات البحث  .ج 
ىو العامل  (Independent Variable)ىناك متغَتات يف ىذا البحث ادلتغَت ادلستقل 

لى ادلوقف، ويسمى بادلتغَت التجريب. ادلتغَت ادلعقود الذي يريد أن نقيس مدى تأثَته ع
(Dependent Variable.ىو العامل الذي عن تأثَت العامل ادلستقبل )وعلا كمايلي : 38 
 

                                                           
37

Purwanto, Metodologi Penelitian Kuantitatif Untuk Psikologi Dan Pendidikan (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2010) 177 
38

Trianto, 2010. Pengantar Penelitian Pendidikan bagi Pengembangan Profesi Pendidikan 

& Tenaga Kependidikan. Jakarta : Kencana Prenada Media Group. Hal : 27 
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 .اللغة العربية دوافع التعلم ىو البحث ىذا ادلستقل يف ادلتغَت .1
 .لقراءةمهارة ا نتيجة ىو البحث ىذا يف ادلعقود ادلتغَت .2

 توعينالبحث و  مجتمع .د 
 البحث مجتمع .1

وبصفة عامة، اجملتمع ىو كل فرد أو وحدة أو األحداث اليت مت ربديدىا كموضوع 
البحث من الناحية التقنية، السكان ليست سوى رلموعة من الوحدات األولية اليت ذلا 
ىذه الصفة أو خصائص احملددة. السكان ىو التعميم واذلذف أو ادلوضوع لو بعض 

 39 حددىا الباحثون معرفة ىو من مث إستخالصا الإلستنتاج.الصفة واخلصائص اليت
ادلتوسطة  فردوس مدرسة الثامن يف فصلال التالميذ لدى السكان يف ىذا البحث ىو

 .تالميذ 139، عددىم نكارا باِف
 البحث عينة  .2

العينة ىي جزء من السكان اليت لديها خصائص للنفس أو شلاثلة للسكان. العينات 
ن يكون السمات، واضحة، وكاملة حيث أن ذلك ؽلثل السكان. ظلوذج ادلأحودة غلب أ

جيد للمطالبات يكون ادلمثل )نفس العينة اخلصائص خصائص السكان( والكايف 
بعده إذا أغراضو كبَت مأخوذ بُت  43)حجم العينة كافية ضاما إستقرار خصائصو(.

 41%.25 -% 23% أو 15 -% 13

 
 ( يف حسابو، ىو : slovinسلوفُت ) ليأخذ العينة، باحث يستخدم صيغة

n   عدد عينة : 
N   عدد رلتمع : 
e     :( 5حد تسامح خطاء )% 

 التالميذ 139ىكذا،

                                                           
39

Trianto, 2010. Pengantar Penelitian Pendidikan bagi Pengembangan Profesi Pendidikan 

& Tenaga Kependidikan. Jakarta : Kencana Prenada Media Group. Hal : 231 
 113، مراجع سابق  43

41
Ibid, 109 
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 البيانات مصادر .ه 
 يتكون مصادر البيانات يف ىذا البحث ينقسم اُف قسمُت، يعٍت :

يف موقع مصادر الرئيسية ىي البيانات ادلباشرة احلصول من ادلصادر البيانات األول  .1
البحث أو أغراض البحث. يف ىذا البحث باحث يستخدم البيانات الرئيسية احلصول 

 بواسطة  تالميذمن ال
مصادر الفرعية ىي البيانات احلصول من ادلصادر البيانات ثانيا من البيانات اليت  .2

و ادلدرس اللغة  لتالميذضلتاجها. مصادر الفرعية يف ىذا البحث احلصول من ادلقابلة با
 العربية. 

 البيانات جمع أدوات .و 
البيانات ىي أداة ادلساعدة اإلستخدام الباحث جلمع البيانات بشكل  صبع أدوات

ينفذ قياسا. ىذا شكل تنفذ ليكتسب البيانات التجرد ادلطلوب إلنتاج خالصة البحث 
  42.مطلوب أيضا
تبانة الباحث البيانات اإلستخدام الباحث بشكل اإلستبانة. يف اإلس صبع أدوات

ربجيم ليكَت ىو ربجيم اإلستخدام ليعاير موقف، رأي  .(skal likert)يستخدم ربجيم ليكَت 
البيانات يستخدم ربجيم ليكَت  صبع أدوات (item)و إدراك فرد أو فرقة. إجابة كل مادة 

 من إغلايب حىت سليب، الذي بشكل كلمة يعٍت:  (gradiasi)ؽللك غردياسي 

 5: نتيجة    (SS) يوافق جدا 
 4: نتيجة   (S)  يوافق 
 3: نتيجة   (KS) ناقص يوافق 
 2نتيجة  :  (TS)  ال يوافق 
 1: تنتيجة   (STS) ال يوافق جدا 

                                                           
42

Purwanto, Metodologi Penelitian Kuantitatif Untuk Psikologi Dan Pendidikan (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2010), 183 
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 2.0جدول 
 )دوافع التعلم اللغة العربية( Xمؤشر متغير 

 نمر متغير مؤشر نمر الدقة
1 ،2 ،3 ،4 ،
5 ،6 ،7 ،8 ،
9 ،13  

 رغبة التعلم -
 سعيديتبع الدرس ب -
 هناية الواجبات دائما -
 وجود توقع -
 وجود تشجيع و حاجة يف التعلم -

 1 دوافع الداخلي

11 ،12 ،13 ،
14 ،15 ،16 ،
17 ،18 ،19 ،
23  

 يريد ػلصل اىتمام -
 يريد ػلصل مدحي -
 يريد ػلصل ىدية -

 2 دوافع اخلارجي

 

 أسلوب جمع البيانات .ز 
 اإلستبانة .1

البحث ىو اإلستبانة. اإلستبانة ىي أسلوب  أسلوب صبع البيانات اإلستخدام يف ىذا
صبع البيانات تنفيذ بشكل يعطي أسئلة كتايب أو تصريح كتايب إُف ادلستجيب 

(responden)  دوافع  عالقةإلجابتو. ىذه طريقة اإلستبانة تنفيذ ليحفر البيانات عن
 مهارة القراءة. و نتيجة اللغة العربية التعلم

دام كبحث البيانات ويفضل، ألن بواسطة ىذه اإلستبانة ىذه طريقة اإلستبانة اإلستخ
البيانات الذي يوجد يكون أسهل يف حساب و ػلفر يف كل ادلتغَتات بواسطة بعض 
تصريح الذي قد يًتتب، ىذه طريقة تنفيذ بشكل يوزع تصريح إُف ادلستجيب مث 

 ادلستجيب غليب ذلك جبيد، صحيح و شامل حىت ال يوجد تصريح الذي زبلفت.
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 ادلقابلة .2
والبيانات  ادلعلومات جبمع الباحث خاللو من يقوم شفويا استبيانا ادلقابلة تعترب

خالل  من ادلعلومات على للحصول ىامة أداة ىي و الدفحوص، من الشفوية
  43.البشرية مصادرىا
بعض  و ادلدرسة مدير رأي عن البيانات جلمع الباحث يستخدمها و ادلقابلة
دوافع  عالقةب العربية اللغة درس تعليق وعن .العربية اللغة رسد أعلية عن مدر ساهتا

وعملية ادلقابلة الىت عملو الباحث يعٌت  .مهارة القراءة و نتيجة اللغة العربية التعلم
 متصف باشتد نتيجة ادلالحظة.

 الوثائق  .3
 أشكال العمل من شكل أن و معرفات: عدة ولو واحلديثة العلمية ادلصطلحات من ىي

والفهرسة،  تصتيف مثل تقليدية متعددة وأدوات وسائل يستخدم الذي الببليوغرايف
ربيل  ىو التوثيق أن   أو الببليوغرايف، وادلقاالت وادلستخلصات الكشافات مثل واحلديثة

احلقائق  أو ادلعلومات طلب ىي الوثائق .44واستعماالهتا الوثائق وتصنيف وذبميع نقل
 والكتب والنسخة الكتابة صور يف األشياء عن اتالبيان طلب وىي ادلكتوب من

 45ذلك. واجلريدة وغَت
 و اللغة العربية من بيانات البحث اليت تنشأ يف الوثقة تشتمل على : دوافع التعلم

  .نكارا باِفادلتوسطة  فردوس يف مدرسة التالميذمهارة القراءة وصوار األساتذ و  نتيجة
 البيانات جمع أدوات اختبار .ح 

مهم جدا يف البحث ليعاير القوة و  (reliabilitas)و موثوق  (validitas)قيقة اختبار ح
 البيانات البحث. صبع صدق أدوات

                                                           
 135(ص1982بدر، أصول البحث العملي ومناىجو،)الكويت:جامعة الكويت،  أضبد43

 375(، ص 2333العلمية، )بَتوت: دار الفقو،  وشلارستو النظرية أساسيتو الغلمي دويدري، البحث وحيد رجاء44
45

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu pendekatan praktik, (Jakarta: Rineka 

Cipta,2006), hlm 223. 
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 اختبار حقيقة .0
البيانات )آلة عيار(.  صبع حقيقة ىي عيار الذي يدل مرحلة حقيقة أدوات

 البيانات ذلك يستطيع اإلستخدام صبع البيانات اليت حقيقة يعٍت أدوات صبع أدوات
 46 ليعاير ما ينبغي أن تعاير.

البيانات تنفيذ بشكل ربليل عنصر و  صبع أدواتيف اإلختبار مرحلة حقيقة 
يف ىذا البحث الباحث يستخدم ربليل حبوب ليخترب حقيقة . (butir)ربليل حبوب 

حبوب الدقة، فنتيجة الذي يوجد على كل حبوب ادلًتابط بنتيجة رلموع. إختبار 
الذي طرحت فرسون  (product moment)ارتباط نتاج حلظة حقيقة يستخدم صيغة 

(person). 47 

 صيغة :
 

Rxy   معامل ارتباط من نتيجة  =x  وy   
N  =عدد عينة   
X  =X X - متوسط  
Y  =Y - Y متوسط 

∑X  = عدد متغَتX   
∑Y  = عدد متغَتY  

 )بنسبة ىام حساب r > جدول rالبيانات مقول حق إذا لديو  صبع أدوات
البيانات مقول ال  صبع % فخالصتو حبوب أدوات5%( إذا قيمة معامل ارتباط اقل 5

 SPSS 21.حق. ليسهل يف ربليل البيانات قد صبع فالباحث يستخدم برامج 

                                                           
46

Muslich Anzhori dan Sri swati, Metodologi Penelitian Kuantitatif (Surabaya: Airlangga 

University Press, 2009) hlm. 83 
47

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka Cipta, 

2013) Hlm. 70 
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 (Sig./Probabilitas) بنسبة ىام 321258يف ىذا البحث ىو  R tabelقيمة 

 Sig.tailedأو > 321258 حساب R . أداة يف ىذا البحث قيل حق إذا قيمة 3235
 كما يلي : SPSS 21بيستخدم  إختبار حقيقة. نتيجة احلساب 3235< 

 2.3جدول 
  إختبار حقيقةنتيجة 

 متغَت ظلر
البنود 
 خرب احتمال حساب r الدقة

 صحيح x_1 ,532** 3332 دوافع التعلم 1
x_2 ,532** 3332 صحيح 

x_3 ,664** 3332 صحيح 

x_4 ,544** 3332 حصحي 

x_5 ,577** 3332 صحيح 

x_6 ,548** 3332 صحيح 

x_7 ,557** 3332 صحيح 

x_8 ,546** 3332 صحيح 

x_9 ,678** 3332 صحيح 

x_13 ,544** 3332 صحيح 

x_11 ,543** 3332 صحيح 

x_12 ,482** 3332 صحيح 

x_13 ,473** 3332 صحيح 
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x_14 ,586** 3332 صحيح 

x_15 ,554** 3332 صحيح 

x_16 ,536** 3332 صحيح 

x_17 ,637** 3332 صحيح 

x_18 ,567** 3332 صحيح 

x_19 ,534** 3332 صحيح 

x_23 ,381** 3332 صحيح 

 
 اختبار موثوق  .3

 أدواتموثوق ىو اختبار تنفيذ ليعرف مادلتغَت موثوق حىت تنفيذ على اختبار بعده. 
البيانات مستخدم عدة مرة ليعاير أغراض ادلساوي،  صبع أدوات البيانات ادلوثوق ىو صبع

  48 إنتاج البيانات ادلساري.

البيانات ىذه تنفيذ بإستجدام صيغة ألفا جرونبجو  صبع لكن اختبار موثوق أدوات
(Alpha Cronbach .) 

 
 صيغة :

r11   البيانات صبع أدوات= موثوق  
k   حبوب الدقة = كثَت  

∑σb²  =حبوب  عدد فروق  
σi²   = فروق رلموع 
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Muslich Anshari Dan Sri Iswati, Metodologi Penelitian Kuantitatif (Surabaya: Airlangga 

University Press, 2009) , 75 
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 معياره ىو كما يلي : أما ،r11ارتفاع أو اطلفاضو موثوق يعرض بقيمة  

 2.2جدول 
 معيار موثوق 

 ظلر ألفا جرونبجو معلومات
 1 93< موثوق تام

3923 – 3723 موثوق عاليا  2 

3723 – 3523 موثوق وسط  3 

 4 3523> موثوق منخفض 

   
اختبار نتيجة من  SPSS 21.ت قد صبع فالباحث يستخدم برامج ليسهل يف ربليل البيانا

 ىو كما يلي :  موثوق

 ..2جدول 
  اختبار موثوق نتيجة

 خرب معامل الف متغَت

 دقة عاليا 32856 دوافع التعلم
 

 تحليل البيانات .ط 
يناسب بشكل البحث و شكل البيانات، فتحليل مستخدم يف ىذا البحث ىو ربليل 

. SPSS 21ستخدام صيغة إخصائي يف تطبيق ربليلو يستخدم احلاسوب برامج الكمي بإ
إلختبار حقيقة من فرود البحث الذي قد تنفيذ، فالبيانات رلمع أو مكتسب ذلك غلب 
للتحليل. ربليل البيانات يف البحث ىو سلسلة األنشطة مطالعة، صباعة، نظامية، تفسَت و 
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 أما ربليلو يستخدم ربليل ادؽلية و علمي.ربقق لكي ظاىرة عند قيمة إجتماعي، أك
 تراجع خطي بسيط. إحصائية وصفي و ربليل

  إحصائية وصفي ىو إحصائية الذي يبُت نشاط كمثل صبع , تحليل إحصائية وصفي .0
البيانات، تدبَت البيانات، ربويل البيانات و عرض البيانات يف شكل جدول، رسم بياين 

رتب، سلتصر و واضح فيما يتعلق أحوال أو أو التخطيط لكي يعطي تصور الذي م
 49 أحداث.

 فئة مسافة نتيجة

 صحيح

133-88  جيد جدا 
87-71  جيد 
73-54  وسط 
53-37  ناقص جيد 
36-23  ال جيد 



ربديد ادلؤىل تنفذ لكل ادلتغَت، ىكذا الذي ينبغي معُت مقدما ىو مسافة فصل 
(interval kelas)51 و كما يلي :. صيغة يف ربديد مسافة فصل ى

Panjang kelas Interval : Skor tertinggi-skor terendah 

Banyaknya kelas interval 

رلموع قيمة أخَت مدخول إُف ، (panjang interval)بعد معُت طويل مسافة 
مسافة فصل حىت يوجد تردد كل صنف. حساب طويل مسافة فصل ليحدد صنف حال  

مدخول إُف كل  (Item)، فمجموع كل قيمة البنود كل ادلتغَت. إذا طويل فصل قد معُت
مسافة فصل حىت يوجد تردد كل صنف مث من تردد ذلك يف ادلئة. صيغة طويل فصل كما 

 يلي :

                                                           
49

Subana, Statistik Pendidikan, (Bandung:CV Pustaka Setia, 2000), 12. 
50

 Sutrisno Hadi, Metodologi Pendidikan,(Yogyakarta:Andi Yogyakarta, 2000), 32 
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i  = panjang kelas interval 

Range =selisih antara data terbesar dan terkecil 

 

 

 ، كما يلي :من الصيغة ذلك، ينتج جدول مسافة فصل لتصنيف نتيجة

 2.0جدول     
 مسافة نتيجة لتصنيف

 

 من فئة ذلك معرض بصيغة كما يلي :

 
Presentase = fx100% 

       N 

 وطاختبار فرضية األساسية/الشر  .3
اختبار طبيعي يهدف ليخترب ما يف شكل تراجع، , (Normalitas)اختبار طبيعي .أ 

متغَت اختالل ؽللك توزيع طبيعي. اختبار طبيعي يقدر للعرض من نتيجة 

K خرب مسافة 
جدا ال جيد 1283 – 1233 1  

 ال جيد 2261 – 1281 2

 وسط 3242 – 2262 3
 جيد 4223 – 3243 4

 جيد جدا 5233 – 4224 5
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يقدر  sig.  > 0,05. إذا قيمة  Nonparametic Kolmogorov Smirnovاختبار
 استنتاجي أن توزيع البيانات الطبيعي.

اختبار ذبانس تنفذ ليعرف ما بعض ادلتغَت , (Homogenitas)اختبار ذبانس  .ب 
 independentالسكان ىو سواء أو ال. ىذا اإلختبار تنفذ على الشروط يف ربليل 

sample t test  وANOVA . افًتاض الذي يكونANOVA  ىو أن ادلتغَت من
ا ىكذ 3235ذبانس ىو إذا قيمة أعلية نيف السكان السواء. معيار يعاير اختبار 

 قيل أن ادلتغَت من اثنان أو رلموعة ىي سواء و مؤىل الشروط دلعيار بعده.
تنفذ ليعرف ما منها ادلتغَت الذي يتكون تنبؤ  اخلطياختبار , اخلطاختبار .ج 

(prediktor)  أو ال بادلتغَت معقوده. قيمة حساب اخلطيعند عالقةF   مث تشاور
 p.valueأو Fأقل من جدول  Fإذا حساب. F tabel taraf signifikan 5%على 

 .اخلطييرد   (Y)على معقود  (X)فعالقة متغَت مستقل  0,05<
 ار فرضية إخت .2

و لينظر  yعلى ادلتغَت  مًتابط xىذا إختبار مستخدم ليعرف مادلتغَت ,  tإختبار .أ 
يوجد  حساب أكرب دبعٌت tجدول، إذا  tحساب مقارنة على  tنتيجتو فنتيجة 

 sig.t/ p %. و لينظر5جدول يف ىذا البحث ىو  t حجم، yو  xبُت  عالقة

value, jika sig.t/ p value < 0.05 فالفروض صفر (Ho)  مرفوض و الفروض البديل
(Ha) صيغة إختبار مقبول .t  نتاج حلظة يف اإلرتباط(product moment)  ىي كما

 يلي :

 
  SPSS 21.ليسهل يف ىذا البحث، فالباحث يستخدم برامج 

ادلتغَت  عالقة ربليل ربقيق مستخدم ليعرف نسبة مئوية, ختبار معامل ربقيقا .ب 
 دوافعدلتغَت ا عالقة ليعرف كبَت أو صغَته .(Y) ادلتغَت ادلعقودعلى  (X)ادلستقل 

كما ، صيغة إختبار معامل ربقيق  (Y) مهارة القراءة و نتيجة (X) اللغة العربية التعلم
 يلي :
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KP = r² x 100 % 

ادلستقل يف ىذا البحث واحد فقط. و ليسهل يف ىذا ادلتغَت ألن   r²  يستخدم
 SPSS 21.البحث، فالباحث يستخدم برامج 

 تراجع خطي بسيطتحليل  ..
ادلتغَت على واحد ادلتغَت  عالقةي بسيط ىو أداة ربليل افًتاض قيمة تراجع خط 

 ادلعقود ليثبت موجود أو ال موجود عالقة وظيفة بُت ادلتغَت ادلستقل باألحد ادلتغَت
  : ادلعقود. أما صيغتو ىو كما يلي

 حيث :
Y = a + bX 

Y   :ادلتغَت ادلعقود 
X    :ادلتغَت ادلستقل  
a  الثوابت :  
b   : تراجعمعامل 

  
 ( فمستخدم صيغة :تراجع)معامل  b)الثوابت( و  aليحسب حجم 

 
 

 
 

 SPSS 21.فالباحث يستخدم برامج ، bو aليسهل يف حسب 
 إجراء البحث .ط 

 إجراء البحث تنفذ الباحث ىو بينفذ بعض حالة كما يلي :
 إجراء إعدادي، كما يلي :.أ 

 إختيار أغراض (1
 مراقبة موقع البحث (2
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 موضوع إُف زلاضر إيداع (3
 اإلطار النظري (4
 يركب خطة (5
 يأيت رخصة رسالة (6
 تشاور خطة البحث إُف زلاضر مؤدب (7

 إجراء تنفيذ البحث، كما يلي : .ب 
 حبث و صبع البيانات (1
 يصنف البيانات تستند ادلشكلة (2
 ربليل البيانات (3
 إختبار صحة البيانات (4
 تشاور إُف زلاضر مؤدب (5
 صبع نتيجة البحث (6

 إجراء سبام.ج 
 ريركب تقري (1
 تنقيح     (2
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 الرابعالفصل 
 عرض البيانات وتحليلها

 
 المبحث األول :  لمحة عن مدرسة فردوس المتوسطة نكارا

 تأسيس مدرسة فردوس ادلتوسطة نكار .أ 
 ذاتية المدرسة .0

 : مدرسة فردوس ادلتوسطة نكار  اسم ادلدرسة .أ 
 : أ  اعتماد ادلدرسة .ب 
 نكارا باِف : شارع رادين حستوىادي بانيوبَتوا  عنوان ادلدرسة.ج 
 : صباحا  وقت الدراسة.د 
    2337:   قامت منذ.ه 

 موقع الجغرافي .3

وقعت مدرسة فردوس ادلتوسطة شارع رادين حستوىادي بانيوبَتوا نكارا باِف 
 50إندونيسية

                                                           
51

Google Maps, di akses tanggal 16 Juni 2017, pukul 10.56 WIB  
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 تاريخ التأسيس المدرسة .2

تنال قيمة مدرسة فردوس ادلتوسطة نكارا ىي إحدى ادلدارس الرائد يف نكارا 
زاد عدد و  2337يونيو  4فردوس ادلتوسطة نكارا قامت يف مدرسة  د "أ".االعتما

بانيوبَتوا نكارا باِف. وسبلك مدرسة ىذه ادلدرسة تقع يف قرية  طلبتها من سنة إُف سنة.
شخص.  22تالميذ وادلدرس وادلوظف الذي عدده  291ادلتوسطة فردوس نكارا 

 عض الدائرة يف الباِف الشرقية.من ب تالمذهيسكن يف ادلعهد الذي  تالميذ% 133

مدرسة فردوس ادلتوسطة نكارا ىي ادلدرسة يقع يف منطقة واحدة مع مدرسة  
فصال ومعمل احلاسوب  13ادلتوسطة نكارا  فردوس سبلك مدرسةفردوس الثانوية نكارا. 

وسكن الضيوف وادلقصف  ومعمل علم معلومة عاَف وادلكتبة وادلسجد ووسائل الرياضية
مدرسة ادلتوسطة فردوس نغارا ىي ادلدرسة اليت تؤسس أساس ادلعهد.  .وغَت ذلك

يف ىذه ادلدرسة  ذتطو رت ىذه ادلدرسة ادلنهج الوطٍت وادلنهج ادلعهدي. الربنامج الذي ينف
ىي برنامج ادلخلط الذي ؼللط مادة ادلنهج الوطٍت وادلنهج ادلدرسة الدينية. ىذا احلال 
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والرأي من . ين اإلسالم جيدا ومستمدا من ادلصدر األولليتعلم د تالميذيعطي الفرصة ل
 .52ىذه ادلدرسة ىو االصلازات يف ربقيق األخالق اإلنسانية وذكي واإلصلاز يف التعلم

 و الرسالة الرؤية ..

ىي أصبح ادلؤسسة الًتبوي الذي يستطيع تنتج أجيال ذكي الروحٍت،  الرؤية
 اجملال الًتبوي، اإلجتماعي، تنمية لرسالة ىي اليت تدور يفا العاطفي و الفكري.

اإلقتصادي، الديٍت و اإلنسانية. وذلك بدئ بوجود الوعية القوية من رلتمع قرية فوتاط 
   53 لور عن أعلية الًتبية لألمة.

 عدد التالميذ و عدد فصل .0
  0..جدول

 عدد جنسية رومبول فصل رقم
 مرءة رجل

1 7 4 51 34 85 
2 8 5 49 61 113 
3 9 4 41 55 96 

 291 153 141 13 عدد
 

 الهيكال التنظيمي لمدرسة فردوس المتوسطة  .1
 : مدرسة فردوس ادلتوسطة   اسم ادلدرسة

NSS   :23.2.22.32.32.326  
NIS    :23.326.3  

                                                           
52

 Sejarah SMP Firdaus, http://www.firdaus.sch.id/about/history, diakses tanggal 14 Juni 
2017, pukul 09.42 WIB 

53
 Visi dan Misi SMP Firdaus, http://www.firdaus.sch.id/about/Visi dan misi, diakses tanggal 

14 Juni 2017, pukul 09.42 WIB 

 

http://www.firdaus.sch.id/about/history
http://www.firdaus.sch.id/about/Visi%20dan%20misi
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  2338//الشؤون تربوي ثقايف و سياحي87:  مأذونية التشغيلية
 بانيوبَتوا نكارا باِف 1دي : شارع رادين حستوىا  عنوان ادلدرسة

  381353231341:   رقم اذلاتيف
 : ادلعتمدة "أ"  حالة ادلدرسة
  2337:   سنة التأسيس
 : شهادة  حالة األرض

 2مًت 6.653:  مساحة األرض

 2مًت 833:   مساحة البناء

 2مًت 933:   حديقة/ساحة

 المنهج الدراسي  .2

" 2313على مدخل "ادلناىج الدراسي تستخدم مدرسة فردوس ادلتوسطة نكارا 
تطبيقا من األىداف ادلدرسة. ويسر هبا مدرس اللغة العربية يف عملية  2313سنة 

 .التعليم بأي طريقة وأسلوب. واللغة العربية قليلة اإلستغال عند التالميذ

  المدرسة وموظف نو المعلم .3

ادلادة. و ادلادة  ىي والتعليم الًتبية عملية صلاح يف األساس أن الًتبية علماء قال
 جبانب أىم من  الطريقة، والطريقة أىم من ادلعلم، ورح ادلعلم أىم من ادلعلم. وادلدرسة

 فلديها ادلدرسة هبذه  والتعليم. الًتبية وتقدم ادلرور األجل فلذ . والوسائل التدريس طريقة
أعماذلم.  لنجاح فُتيساعدون ادلوظ وأهنم. التالميذ يدرسون الذين ادلدرسُت من عدد
 :مدرسة فردوس ادلتوسطة نكارا باِف  يف وادلوظفُت ادلدرسُت عدد ىو وىذا
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 عدد المعلمين و المعلمات
 3.. جدول

الرق
 م

ن و يالمعلم أسماء
 المعلمات

 تعليق التعليم أخير

درجة سرجانا منشأة التعليم و علوم تربوي  سلميت ريادي 1
 جوكجاكارتا 

 رئيس ادلدرسة

مدرس/أمُت  درجة سرجانا جامعة بانيوواصلي فق الوىفرا 2
 الصندوق

مدرس/نائب  درجة سرجانا جامعة احلكومية صببار ديان فجار رضباويت 3
 الرئيس للمنهج

مدرس/نائب  درجة سرجانا جامعة التعليم كانيشا ريا أنتيا رضبان 4
الرئيس 
 للطالب

براىيم جامعة موالنا مالك إدرجة سرجانا  أضبد فاصحُت 5
 قاإلسالمية احلكومية ماالن

مدرس/نائب 
الوسائل 
 اخلزائن

درجة سرجانا منشأة دين اإلسالم رياضة  ويوين ليساحايت 6
 اجملاىدين فونوروكو

 مدرس

إ غد كومانج  7
 سوكاريادي

 مدرس أودايانا دنفاسار درجة سرجانا جامعة

 مدرس درجة سرجانا جامعة التعليم كانيشا أنيس وجاينيت 8
 مدرس درجة سرجانا جامعة بانيوواصلي أضبد رفقي علي 9

درجة سرجانا جامعة سبعة عشر أغسطس  فَتا أغستُت ويبووا 13
 بانيوواصلي

 مدرس
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   عرض البياناتالمبحث الثاني : 
 تحليل إحصائية وصفي .0

ىذا ربليل لإلستعمال ليبُت حالة متغَت منها، وصف ىذا البيانات يشمل متغَت دوافع 
  (.Y)و متغَت نتيجة مهارة القراءة  x))التعلم اللغة العربية 

 دوافع التعلم اللغة العربية.أ 
التعلم اللغة العربية قياس دبوضوعُت مؤشرين، يعٍت دوافع الداخلي و  متغَت دوافع

 23دوافع اخلارجي. دوافع الداخلي و اخلارجي ؽللك مؤشر فرعية و يتكون أصبح 
و نتيجة  5×23، يعٍت نتيجة من 133تصريح، حىت نتيجة أقصى يف ىذ ادلتغَت ىو 

سافة متغَته يقدر يعرف كما . فم1×23، يعٍت نتيجة من 23األقل يف ىذ ادلتغَت ىو 

 مدرس درجة سرجانا جامعة التعليم كانيشا رينا أنسويت 11
 مدرس درجة سرجانا جامعة غاجو ماد دينا فرداين 12
أندرياس توبغوس  13

 ودغدو
 مدرس رجانا جامعة مهمدية صبباردرجة س

 مدرس درجة سرجانا جامعة باكيت إندونيسية إندرا سسميتا 14
درجة سرجانا جامعة سبعة عشر أغسطس  رزقياويت 15

 بانيوواصلي

 مدرس

 مدرس درجة سرجانا جامعة مهمدية متارام زلمد رمضان 16
 مدرس درجة سرجانا جامعة مهمدية ماالنق زلمد فيصال زدلي براس 17
 مدرس درجة سرجانا جامعة سوفرسبان أضبد إرفان 18
 مدرس درجة سرجانا جامعة مهمدية سيدوأرجوا لزمان 19
 مدرس درجة سرجانا جامعة مهمدية سوراكارتا مؤاذ 23
 رئيس اإلدارة مهمدية دنفاسار 1مدرسة الثانوية  نيا إسنية 21
 موظف اإلدارة ية نكارااإلسالمية احلكوم مدرسة الثانوية أضبد سجاع 22
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دوافع التعليم اللغة العربية ىو  (interval)يلي. من احلساب يعرف أن طويل فصل مسافة 
17. 

تالميذ احلصول على  139تستند نتيجة اختبار أداة دوافع التعلم الذي معطى إُف 
صنف صنف، يعٍت  5البيانات دوافع التعلم اللغة العربية و البيانات ذلك مصنف أصبح 

( و 87-71(، جيد )73-54(، وسط )53-37(، ناقص جيد )36-23ال جيد )
 (. مايلي وصف البيانات دوافع التعلم اللغة العربية.133-88جيد جدا )

 2..جدول     
 اللغة العربية توزيع دوافع التعلم                  

اللغة العربية دوافع التعلم  

 
ة مؤيةنسب تردد  فئة  

 صحيح

133-88  جيد جدا 4423 48 
87-71  جيد 4926 54 
73-54  وسط 624 7 
53-37  ناقص جيد 323 3 
36-23  ال جيد 3 3 

  
-71يستند صنف معُت، متوسط دوافع التعلم اللغة العربية أقام يف صنف جيد )

يناسب  5-1%. آخر إذا قياس يستند مقياس مسافة بالصف 49،6(، بنسبة 87
 كما يلي : distribusi frekuensi))نتيجة توزيع تردد  بإختيار إجاية على أداة.
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 ...جدول 
 إجابة مستجيب عن متغير دوافع التعلم  توزيع تردد

 البنود

نتيجة  نتيجة البنود متغير دوافع التعلم الداخلي
متوسط 

 متغير
0 . 2 3 0 

f % f % f % f % F % 

P1 73 67 23 21.1 8 7.3 5 4.6 3 3 4.53 
P2 41 37.6 32 29.4 26 23.9 6 5.5 4 3.7 3.92 
P3 52 47.7 46 42.2 6 5.5 4 3.7 1 3.9 4.32 
P4 65 59.6 32 29.4 7 6.4 3 2.8 2 1.8 4.42 
P5 54 49.5 45 41.3 8 7.3 1 3.9 1 3.9 4.38 
P6 54 49.5 48 44 6 5.5 1 3.9 3 3 4.42 
P7 45 41.3 43 39.4 19 17.4 2 1.8 3 3 4.23 
P8 55 53.5 41 37.6 8 7.3 2 1.8 3 2.8 4.31 
P9 48 44 44 43.4 14 12.8 3 2.8 3 3 4.26 
P13 43 39.4 36 33 24 22 5 4.6 1 3.9 4.36 

 32.. نتيحة المتوسط

 البنود

 

نتيجة  الخارجي نتيجة البنود متغير دوافع التعلم
متوسط 

 متغير
0 . 2 3 0 

f % f % f % f % f % 

P11 55 53.5 37 33.9 14 12.8 3 2.8 3 3 4.32 
P12 38 34.9 53 45.9 19 17.4 2 1.8 3 3 4.14 
P13 43 36.7 42 38.5 24 22 3 2.8 3 3 4.39 
P14 46 42.2 39 35.8 18 16.5 2 1.8 4 3.7 4.11 
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P15 39 35.8 37 33.9 25 22.9 4 3.7 4 3.7 3.94 
P16 42 38.5 45 41.3 14 12.8 7 6.4 1 3.9 4.1 
P17 53 48.6 43 39.4 9 8.3 3 2.8 1 3.9 4.32 
P18 48 44 35 32.1 18 16.5 6 5.5 2 1.8 4.11 
P19 56 51.4 35 32.1 12 11 4 3.7 2 1.8 4.28 
P23 56 51.4 28 25.7 17 15.6 5 4.6 3 2.8 4.18 

 00.. نتيحة المتوسط
ريح ىو البنود تص 23يستند جدول السابقة، نتيجة متوسط إجابة مستجيب من  
. حىت يقدر استنتاجي أن دوافع التعلم اللغة العربية التالميذ يف صنف جيد. آخر 4،22

 يقدر رؤية إُف رسم بياين، كما يلي :
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اكتساب نتيجة ذلك أقام فوق على متوسط نتيجة نظري من ادلتغَت دوافع التعلم اللغة 
 ، كما يلي :  العربية حول التالميذ

 
 
 
 
 
 
 
 

 ...رة صو 
 اللغة العربية تخطيط نتيجة متغير دوافع التعلم              

 

 

 
 

 
 
 
 

من زبطيط السابقة يظهر أن ادليل نتيجة التعلم التالميذ ؽليل إُف اليمُت أو بعض كثَت 
 نتيجة دوافع التعلم اللغة العربية أقام فوق على متوسط.

 نتيجة مهارة القراءة.ب 
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ياس يستخدم قيمة ذبربة مهارة القراءة. نتيجة أقصى متغَت نتيجة مهارة القراءة ق
. 61، و نتيجة األقل يف ىذا ادلتغَت ىو 95يستند قيمة مهارة القراءة يف ىذا ادلتغَت ىو 

 . 75ىو  kkmيف حُت قيمة 
صنف، يعٍت صنف منخفض جدا  5يستند قيمة ذلك فالبيانات مصنف أصبح 

(، صنف عاليا 79-73(، صنف وسط )69-63(، صنف منخفض )53-59)
>(. ما يلي ىو وصف البيانات نتيجة مهارة 93(، صنف عاليا جدا )83-89)

 القراءة.
 0..جدول 

مهارة القراءةنتيجة  توزيع البيانات  

مهارة القراءةنتيجة   

 
 فئة ة مؤيةنسب تردد

 صحيح

 عاليا جدا 2121 23 93<
89-83  عاليا 3924 43 
79-73  وسط 3323 33 
69-63  منخفض 922 13 
59-53  منخفض جدا 3 3 

 
يستند صنف السابقة ادلتوسط قيمة مهارة القراءة حول تالميذ أقام يف صنف 

 %.39،4(، بنسبة تبلغ 89-83عاليا )
 اختبار فرضية األساسية/الشروط .3

 (Normalitas)اختبار طبيعي .أ 

بيعي. اختبار طبيعي يهدف ليخترب ما يف شكل تراجع، متغَت اختالل ؽللك توزيع ط
مسَتنوف -واحد عينة كودلوجوروفاختبار طبيعي يقدر للعرض من نتيجة اختبار 
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يقدر  <  .3235sig. إذا قيمة  (Nonparametic Kolmogorov Smirnov ) االختبار
على  .SPSS, 21ي أن توزيع البيانات الطبيعي. نتيجة اختبار طبيعي يستخدم استنتاج

ي.البحث يقدر للعرض إُف جدول يلىذا 
  1..جدول 

    سميرنوف االختبار-واحد عينة كولموجوروف اختبار طبيعي

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

 
يستند احلساب السابقة يقدر استنتاجي أن البيانات يف ىذا البحث ىو توزيع 

  .  3،939يعٍت Asymp. Sig. (2-tailed)طبيعي. ىذا يقدر للعرض بإكتساب 
 (Homogenitas)ذبانس  اختبار .ب 

اختبار ذبانس تنفذ ليعرف ما بعض ادلتغَت السكان ىو سواء أو ال. ىذا اإلختبار تنفذ 
.ANOVAو (independent sample t test)اختبار  tعلى الشروط يف ربليل مستقل عينة 

 ذبانسىو أن ادلتغَت من السكان السواء. معيار يعاير اختبار ANOVAافًتاض الذي يكون 

 

 Unstandardized Residual 

N 139 
Normal 

Parameters
a,b

 

Mean 33333332 
Std. Deviation 7257321136 

Most Extreme 

Differences 

Absolute 3542 
Positive 3532 
Negative 354-2 

Kolmogorov-Smirnov Z 5642 
Asymp. Sig. (2-tailed) 9392 
a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
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ىكذا قيل أن ادلتغَت من اثنان أو رلموعة ىي سواء و مؤىل  3235ىو إذا قيمة أعلية نيف 
.SPSS 21اختبار ذبانس يستخدم الشروط دلعيار بعده. مايلي نتيجة 

 2..جدول 
 اختبار تجانس

 اختبار تجانس الفروق
MQ   

Levene 

Statistic 

df1 df2 Sig. 

12443 27 75 1392 
 

 3235يعٍت أغلب  من  32139 ىي.Sigابقة يدل أن قيمة من احلساب الس
 (. قيمة ذلك يدل أن ادلتغَت من ىذه السكان ىو السواء. 32139>3235)

 (Linieralitas)  اخلطياختبار  .ج 
عند عالقة  (prediktor)تنفذ ليعرف ما منها ادلتغَت الذي يتكون تنبؤ اخلطياختبار 

.F tabel taraf signifikan 5%مث تشاور على  Fحسابأو ال بادلتغَت معقوده. قيمة اخلطي

يرد  (Y)على  (X)فعالقة متغَت مستقل p.value >0,05أو Fأقل من جدول Fإذا حساب
 ىو مايلي.اخلطينتيجة يعاير اختبار .SPSS 21يستند احلساب على .اخلطي
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 3..جدول 

 
تبلع  Fعلى جدول السابقة يدل قيمة حساب deviation from linearityعمود 

يعٍت  32876 تبلغ .Sig( و قيمة 3293>32692)  Fيعٍت أقل من جدول 32692
عالقة بُت ادلتغَت  (signifikansi)أعلية (. كذلك قيمة 32876>3235) 3235أغلب من 

.اخلطيىو (Y)و نتيجة مهارة القراءة (X)دوافع التعلم 

 اختبار فرضيات .2
 اختبار جزئيات() tختبار ا.أ 

مًتابط على   (X)ىذا اختبار تنفذ ليعرف ما متغَت دوافع التعلم اللغة العربية
 tإذا حساب ، tمقارنة إُف جدول tلَتى نتيجتو فنتيجة حساب.(Y)نتيجة مهارة القراءة 

دلقادير أكرب فمتغَت دوافع التعلم اللغة العربية مًتابط على متغَت نتيجة مهارة القراءة، ا 
يستخدم  t. مايلي ىو اكتساب حساب12658يف ىذا البحث ىو  tجدول

SPSS,21.   

الخطياختبار    

 Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. 

 

Between 

Groups 

(Combined) 34432995 33 1342273 12635 3412 

Linearity 
23282828 1 23282828 31282

3 
3332 

Deviation 

from 

Linearity 

14122167 32 442133 692 8762 

Within Groups 47822314 75 632763   
Total 82232339 139    
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  4.. جدول
 اختبار فرضيات جزئيات

 جدول حساب السابقة يكتسب نتيجة كما يلي :

  t. يعٍت قيمة حساب12658ىو  tجدول حُت قيمة  52923تبلغ   tقيمة حساب (1

 t (12658<52923.)أكرب من جدول 
 (.32333<3235) 3235أقل من  .sigقيمة . يعٍت 32333تبلغ  .sigقيمة  (2

تيجة ذلك فيقدر استنتاجي أن دوافع التعلم اللغة العربية مًتابط على نتيجة يستند ن
 مدرسة فردوس ادلتوسطة نكارا باِف.مهارة القراءة يف 

 Fاختبار  .ب 

تنفذ ليعرف مرحلة أعلية عالقة متغَت مستقل كما معا على متغَت معقود. يف Fاختبار 
حساب F ىو إذا Fعيار يعاير م.signifikan5( %3235 =(αىذا البحث تنفذ مرحلة 

 3235> p) (alfa)أقل من ألف p valueجدول و  Fحساب(  F >جدول Fأكرب من )

value ) ففرضيات يف ىذا البحث مقبول. أما نتيجة حساب بيستخدمSPSS 21,0 يف ىذا
 البحث ىو كما يلي.

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 412286 62799  62373 3332  
MOT.RATA 92484 12632 4972  52923 3332  

a. Dependent Variable: MQ 
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 01..جدول 
  Fاختبار 

 

مع  352347حساب  Fيدل يعاير فرضيات كما معا يكتسب قيمة  4.9جدول 
degree of fredom (df)  = (، و 1 –)رلموع متغَت  1زلدد الكمية(df)  = 139قاسم 

 جدول Fأكرب من قيمة  حساب  Fرلموع متغَت(. فقيمة  -)رلموع بيانات

نتيجة مهارة القراءة يف (. يعٍت دوافع التعليم اللغة العربية مًتابط على 352347>3293)
 مدرسة فردوس ادلتوسطة نكارا باِف.

 (Koefisien determinasi)معامل احلتمية .ج 

على  (X)( عالقة متغَت مستقل sumbanganربليل احلتمية تنفذ ليعرف نسبة تربعا )
 يف ىذا البحث ىو كما يلي.SPSS 21,0أما نتيجة حساب بيستخدم .(Y)متغَت معقود 

 00..جدول 
 حتميةمعامل ال      

ANOVA
a
 

Model Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 23282828 1 23282828 352347 ,333b 
Residual 61942181 138 572893   
Total 82232339 139    

a. Dependent Variable: MQ 

b. Predictors: (Constant), MOT.RATA 

 

 R R Squared Eta Eta Squared 

MQ * MOT.RATA 4972  2472  6472  4182  
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، ىذا يعاير تنفذ ليعرف عالقة 32247تبلغ R squareفاحلصول  4.13يستند جدول 
بُت متغَت مستقل و متغَت معقود ليعرف كبَت أو صغَت عالقة متغَت دوافع التعليم اللغة العربية 

 معامل احلتمية كما يلي :و نتيجة مهارة القراءة، ىذا معُت بصيغة 
KP = R² x 100 % 

، ىذا يعٍت أن دوافع التعليم اللغة 2427السابقة فاحلصول عالقة تبلغ % يستند صيغة
 على نتيجة مهارة القراءة. يف حُت مًتابط العوامل آخر. 2427العربية مًتابط تغلب %

 تحليل تراجع بسيط .د 
ىو أداة ربليل تنبؤ قيمة عالقة متغَت مستقل على واحد متغَت معقود ليؤكد موجود أو 

ة أو سبيب بُت متغَت مستقل بواحد متغَت معقود. يستند احلساب يستخدم ال عالقة وظيف
SPSS21كما يلي :   احلصول البيانات 

 03..جدول 
 تحليل تراجع بسيطمساواة 

 

 =Y = α+ bX,Yيرى جدول السابقة فمساواة ربليل تراجع بسيط احلصول يعٍت 

41,28+9,48 X. : نتيجة حساب من ادلساواة تراجع بسيط ذلك يقدر التفسَت كما يلي 

 ة فردوس ادلتوسطة نكارا باِف.مدرسيف يدل نتيجة مهارة القراءة  ىو Y.أ 
 .41228تبلغ  αيدل قيمة ثابت. يف ىذا البحث قيمة  ىو  α.ب 

 
Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 412286 62799  62373 3332 
MOT.RATA 92484 12632 4972 52923 3332 

a. Dependent Variable: MQ 
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 .9248تبلغ  Xيدل متغَت مستقل. يف ىذا البحث قيمة  ىو bX.ج 

مدرسة فردوس ادلتوسطة نتيجة السابقة يدل أن نتيجة مهارة القراءة لدى تالميذ يف 
. كل 41228افع التعلم اللغة العربية تبلغ نكارا باِف سوف ثابت، إذا ال يوجد ترقية عن دو 

يوجد ترقية واحد وحدة نتيجة مهارة القراءة لدى التالميذ سيتبع بًتقية الفهم عن دوافع 
 وحدة.     9248التعلم اللغة العربية تبلغ 
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 الفصل الخامس

 نتائج البحث و مناقشتو

 

ة و نتيجة مهارة القراءة ىذا البحث يهدف ليعرف وصف متغَت دوافع التعلم اللغة العربي
لدى التالميذ الفصل الثامن يف مدرسة فردوس ادلتوسطة نكارا باِف. اخلصائص منها متغَت 
البحث و نتيجة اختبار الفرضيات كان يبُت إُف شرح قبلو. مباحثة نتائج البحث ىنا يستند 

 إُف عنصرين ذلك.

في مدرسة فردوس المتوسطة دوافع التعلم اللغة العربية لدى التالميذ الفصل الثامن  .أ 
 نكارا بالي

يف اللغة اليومية يرد حبماس، رغبة، قصد، عزم، إرادة، دوافع التعلم اللغة العربية 
شخص لديو دوافع التعلم عاليا ال ػلتاج دوافع التعلم من  54 تشجيع، حاجة، مشيئة و غَته.
 النفسمن داخل فذلك ألن ىذا الشخص لديو رغبة قوية اخلارجي لينفذ أنشطة تعلمو، 

 . واحتياج التعليمية

افع القوي دبا و يعٍت أن الشخص لديو الد ،السابقةكان شخص ما لديو اخلصائص إذا  
أنشطة التعلم   .أصبح مهم جدا يف أنشطة التعلم افعو يكفي لتعلم. خصائص ومؤشرات الد

يدل ، باتصعو وجو ال عنيد يف ،لواجباتا يعاًف تالميذ رلتهد يفتكون جيدة، إذا كان ال
يف التعلم، وسعيدة  أةمكافوجود تعلم بشكل مستقل، ال أفرح، مشاكلسلتلف على  رغبة

 .التعلم جذاب يف أنشطة وجود و ادلشاكل بحث و حللل

 دوافعال يعطيل لكي يف يتفاعل بالتالميذادلعلم،  عندكلها غلب أن يفهم صحيح   ا ىذ
زلاولة و نتيجة  كثافةحدد  سيادلعلم  طييع ذيافع أكثر ادلناسب الو ادلناسب واألمثل. والد

 تالميذ كمثل نتيجة مهارة القراءة.لل جيد تعلمال

                                                           
54

Sadirman, Interaksi dan motivasi belajar Mengajar, (Jakarta: PT. Raja Grafindo,2009), 85 
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مستجيب عن دوافع التعلم اللغة العربية، نتيجة  139يستند اإلستبانة الذي منتشر إُف 
التحليل البيانات معروف أن الدوافع التعلم اللغة العربية لدى التالميذ الفصل الثامن يف 

س ادلتوسطة نكارا باِف ينقسم إُف قسمُت يعٍت دوافع التعلم الداخلي و مدرسة فردو 
، و نتيجة البنود متغَت دوافع 4227اخلارجي. نتيجة البنود متغَت دوافع التعلم الداخلي ىو 

الفصل أن دوافع التعلم اللغة العربية لدى التالميذ . هبذا قيل 4215التعلم اخلارجي ىو 
(، بنسبة 87-71جيد يعٍت )دلتوسطة نكارا باِف يف فئة الثامن يف مدرسة فردوس ا

البنود  23%. مث البيانات للزراعة يف توزيع تردد نتيجة متوسط إجابة مستجيب من 49،6
الفصل . حىت يقدر استنتاجي أن دوافع التعلم اللغة العربية لدى التالميذ 4،22تصريح ىو 

 فئة جيد.  يف  الثامن يف مدرسة فردوس ادلتوسطة نكارا باِف

 نتيجة مهارة القراءة لدى التالميذ الفصل الثامن في مدرسة فردوس المتوسطة نكارا بالي   .ب 
يستند نتيجة ادلعاجلة البيانات يدل أن نتيجة مهارة القراءة على مادة دراسية   اللغة 

يذ تالم 23العربية لدى التالميذ الفصل الثامن يف مدرسة فردوس ادلتوسطة نكارا باِف يعٍت 
تالميذ  33( ؽللك قيمة عاليا، 3924تالميذ )% 43( ؽللك قيمة عاليا جدا، 2121)%
 ( ؽللك قيمة منخفض.922تالميذ )% 13( ؽللك قيمة وسط و 3323)%

إذا رؤية البيانات السابقة فنتيجة مهارة القراءة الذي ادلكتسب التالميذ الفصل الثامن 
واحتياج  النفسمن داخل افع التعلم عاليا من الفئة جيد. ىذه طبعا مًتابط من قبل دو 

وجو  عنيد يف ،لواجباتا يعاًف تالميذ رلتهد يفأنشطة التعلم تكون جيدة، إذا كان ال. التعليمية
يف  أةمكافوجود تعلم بشكل مستقل، ال أفرح، مشاكلسلتلف على  يدل رغبة، صعوباتال

طبعا أيضا عوامل  .التعلم جذاب يف أنشطة وجود و ادلشاكل بحث و حلالتعلم، وسعيدة لل
 آخر يؤثر نتيجة التعلمهم كمثل عوامل فسيولوجية و سيكولوجية. 

ىذا نتيجة البحث مدعومة عند نظرية أن "عوامل الذي يؤثر التعلم يعٍت العوامل 
الداخلي و العوامل اخلارجي. العوامل الداخلي تكون من العوامل جسمي، نفسي و ميالدي 
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رجي تكون من العوامل األسرة، ادلدرسة و اجملتمع. كل ىذا مؤثر على يف حُت العوامل اخلا
         55ربقيق التعلم التالميذ".

عالقة دوافع التعلم اللغة العربية و نتيجة مهارة القراءة لدى التالميذ الفصل الثامن في  .ج 
 مدرسة فردوس المتوسطة نكارا بالي

متغَت دوافع التعلم اللغة العربية ؽللك  يستند نتيجة ربليل البيانات يدل لنتيجة فرضيات
(. ىذه نتيجة يدل أن 3293) جدول F(، ىذه قيمة أكرب من 352347حساب ) Fقيمة 

(3293 )F ( < 352347جدول) F حساب. يستند نتيجة ذلك متغَت دوافع التعلم اللغة
 العربية مًتابط بشكل ملحوظ على نتيجة مهارة القراءة.

الدوافع دائما أصبح حالة جذاب اىتمام. ىذ عند نظرية أن " ىذا نتيجة البحث مدعومة
احلالة ألن الدوافع يعترب كما يف عداد العوامل ادلهيمن يف ربديد يتحقق أو ال أىداف التعليم. ولو 

ىو عاصمة  (bakat)و القدرة كما اخلاص  (inteligensi)معروف أن القدرة الفكري كما العموم 
صلاز ربقيق التعليم، لكن كال لن يفيد إذا الطالب للشخص ال ؽللك يف زلاولة إل الأساسية أو 

دوافع لتحقيق الذي باألحسن. القدرة الفكري عاليا سضائع عقيم إذا الفرد ؽللكو ال ؽللك الرغبة 
ليعمل و ينتفع الرباعتو ذلك. ال سيما إذ الفرد ؽللك القدرة الذي ال يفرح، فدون وجود دوافع 

 prestatif". 56صعب لَتجو شيء الذي 

                                                           
55

Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono, op.cit. hlm.138 
56

Saifuddin Azwar, Motivasi Dalam Belajar, (Yogyakarta:1990), 1 
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 ادسسالفصل ال

 خاتمةال
 

 مالخص نتائج البحث .أ 

قد شرح الباحث شرحا واضحا يف الفصل السابق ،استخلص الباحث شلا 
 تتضمن يف ىذا البحث من نتائج البحث كمايلي :

الفصل الثامن يف مدرسة كما القول أن الدوافع التعلم اللغة العربية لدى التالميذ  .1
%. مث 49،6(، بنسبة 87-71جيد يعٍت )باِف يف فئة فردوس ادلتوسطة نكارا 

البنود  23البيانات للزراعة يف توزيع تردد نتيجة متوسط إجابة مستجيب من 
. حىت يقدر استنتاجي أن دوافع التعلم اللغة العربية لدى 4،22تصريح ىو 

 يف فئة جيد.   الفصل الثامن يف مدرسة فردوس ادلتوسطة نكارا باِفالتالميذ 
لدى التالميذ الفصل الثامن يف مدرسة فردوس أن النتيجة مهارة القراءة القول  كما .2

تالميذ  23ادلتوسطة نكارا باِف من الفئة عاليا. ىذه معروض بقيمة توزيع تردد 
( ؽللك قيمة 3924تالميذ )% 43( ؽللك قيمة عاليا جدا، توزيع تردد 2121)%

 13يمة وسط و توزيع تردد ( ؽللك ق3323تالميذ )% 33عاليا، توزيع تردد 
( ؽللك قيمة منخفض، يعٍت نتيجة مهارة القراءة لدى التالميذ 922تالميذ )%

 الفصل الثامن يف مدرسة فردوس ادلتوسطة نكارا باِف ىو جيد.
متغَت دوافع التعلم اللغة  مقبول يعٍت وجود عالقة إغلايب ألن Haأن كما القول  .3

جدول F ( 3293أن )، ىذه معروض  (352347حساب ) Fالعربية ؽللك قيمة 
( <352347 ) Fىكذا دوافع التعلم اللغة العربية و نتيجة مهارة القراءة  حساب

 مًتابط. 
 مقترحات البحث  .ب 

من نتائج البحث، فسوف تقدم الباحث بعض اإلقًتاحات حول ما  انطالقا
  تتعلق بالبحث فهي :
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 للمؤسسة .1
تالميذ إلصلاز صلاح يف دراستو خباصة  ادلدرسة ؽللك دور مهم و مسئولة يف يساعد

مادة دراسية اللغة العربية. لناحية من ادلدرسة، رئيس ادلدرسة أو ادلدرس تسعى و 
غلتهد لدوافع التعلم لدى تالميذ لكي انتزاع ربقيق التعلم جيد خباصة مادة دراسية 

 اللغة العربية.
 للتالميذ .2

تالميذ ؽللك إرادة القوي ليخلق ال يعترب حال شيء دبانع إلصلاز قصد و ينبغي 
و إلتقان مهارات اللغة دوافع التعلم يف نفسو ليتسابق يف يكتسب ربقيق جيد 

 خباصة مهارة القراءة. العربية
 للباحثُت .3

الباحث متوقع يقدر يفتح تبصر أوسع كما نظري و عملي و متوقع ىذا البحث 
يات األخر ليكتسب نتيجة إعادة زلاكمة أعميق بعينة  الذي أكرب و تطوير النظر 

 أقصى.
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 االستبانة البحث 2 ادللحق
ANGKET MOTIVASI PEMBELAJARAN BAHASA ARAB 

 

Nama Lengkap : 

Hari/tanggal  : 

 

 

 

1. Pada angket ini terdapat 20 pernyataan, pertimbangkan baik-baik setiap 

pernyataan dan tentukan kebenarannya. Berilah jawaban yang benar-benar cocok 

dengan pilihanmu. 

2. Dalam angket ini, tidak ada jawaban yang benar maupun salah, jawaban yang 

terbaik adalah benar-benar mencerminkan keadaan yang sebenarnya. 

3. Jawablah dengan jujur tanpa terpengaruh teman. 

4. Bubuhkan tanda checklist () pada jawaban anda. Alternatif jawabannya adalah 

sebagai berikut :  

SS  : Sangat Setuju 

S  : Setuju 

KS  : Kurang Setuju 

TS  : Tidak Setuju 

STS : Sangat Tidak Setuju 

5. Angket ini dikumpulkan kepada peneliti. 

6. Atas bantuan dan kerjasama anda, saya ucapkan terimakasih yang sebesar-

besarnya. 

 

 

 

 

 PETUNJUK PENGISIAN 

hghgppPENGISIAN 
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NO Pernyataan Motivasi Intrinsik 
JAWABAN 

SS S KS TS STS 

1 
Saya senang mempelajari pelajaran bahasa arab 

karena saya tertarik untuk belajar bahasa arab           

2 

Saya sadar bahwa saya belum mahir berbahasa 

arab, makanya saya ingin belajar bahasa arab 

dengan sungguh-sungguh           

3 

Saya merasa tertarik untuk mendalami materi 

bahasa arab terkait bunyi, kosakata, kaidah bahasa 

arab dan saya ingin menguasai keterampilan 

bahasa arab           

4 

Saya yakin bahwa saya bias menguasai materi 

bahasa arab dan keterampilan-keterampilan 

bahasa arab           

5 

Apabila ketika belajar bahasa arab terdapat kata-

kata/kalimat yang tidak saya pahami, saya akan 

mencari terjemahannya di kamus atau bertanya 

kepada teman atau guru           

6 
Apabila ada tugas dari guru, saya berusaha 

mengerjakan sendiri           

7 
Apabila saya mendapat kesulitan belajar bahasa 

arab, maka saya akan menanyakan kepada guru           

8 
Kamsaya berkeinginan untuk mendapatkan nilai 

yang baik dalam pelajaran bahasa arab           

9 

Apabila nilai ujian bahasa arab saya jelek, saya 

akan berusaha memperbaiki pada waktu ujian 

berikutnya           

10 
Jika ada waktu luang, saya gunakan untuk belajar 

bahasa arab      

 Pernyataan Motivasi Ekstrinsik SS S KS TS STS 

11 
Saya belajar bahasa arab hanya karena demi 

memenuhi kewajiban saya sebagai siswa           

12 
Saya belajar bahasa arab karena tuntutan dari 

sekolah           

13 Saya semakin giat belajar bahasa arab sejak guru           
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memberi hukuman karena saya tidak aktif di kelas 

14 

Saya semakin rajin belajar bahasa arab karena 

orang tua mendukung dan berjanji akan memberi 

hadiah jika nilai bahasa arab saya bagus           

15 

Saya semakin giat belajar bahasa arab sejak guru 

memberi dukungan dan pujian atas nilai saya yang 

bagus           

16 
Saya semakin bersemangat belajar bahasa arab 

sejak adanya dukungan dari teman-teman           

17 

Saya merasa tertantang bersaing bersama teman-

teman kelas terkait dalam pembelajaran bahasa 

arab           

18 

Saya semakin bersemangat belajar bahasa arab 

jika guru mengadakan kegiatan menarik dalam 

belajar bahasa arab           

19 
Saya lebih cepat mengerti belajar bahasa arab jika 

lingkungan belajar kondusif           

20 
Saya belajar bahasa arab ketika akan menghadapi 

ulangan saja           
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   SPSS, 21نتيجة البيانات من الربامج  3 ادللحق

 
 

  

 
 

 سميرنوف االختبار-واحد عينة كولموجوروفاختبار طبيعي

 

 

 

 اختبار تجانس الفروق
MQ   

Levene 

Statistic 

df1 df2 Sig. 

12443 27 75 1392 

 

 Unstanda

rdized 

Residual 

N 109 

Normal 

Parameters
a,b

 

Mean 0000000, 

Std. 

Deviatio

n 

7,573211

06 

Most Extreme 

Differences 

Absolute 054, 

Positive 050, 

Negative 054-, 

Kolmogorov-Smirnov Z 564, 

Asymp. Sig. (2-tailed) 909, 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 412286 62799  62373 3332  

MOT.RATA 92484 12632 4972  52923 3332  
a. Dependent Variable: MQ 
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 Fاختبار 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

الخطياختبار   

 Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

MQ * 

MOT.RATA 

Between 

Groups 

(Combined) 34432995 33 1342273 12635 3412 
Linearity 23282828 1 23282828 312823 3332 
Deviation 

from 

Linearity 

14122167 32 442133 692 8762 

Within Groups 47822314 75 632763   
Total 82232339 139    

ANOVA
a
 

Model Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regression 23282828 1 23282828 352347 ,333b 

Residual 61942181 138 572893   
Total 82232339 139    

a. Dependent Variable: MQ 

b. Predictors: (Constant), MOT.RATA 

 R R Squared Eta Eta Squared 

MQ * MOT.RATA 4972  2472  6472  4182  

 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. 

Error 

Beta 

1 
(Constant) 412286 62799  62373 3332 

MOT.RATA 92484 12632 4972 52923 3332 
a. Dependent Variable: MQ 
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قائمة قيمة نتيجة مهارة القراءة لدى التالميذ الفصل الثامن يف مدرسة  4 ادللحق
 ادلتوسطة نكارا باِف فردوس

 

FORM NILAI MAHARAH QIRA’AH 

SMP FIRDAUS NEGARA 

TAHUN PELAJARAN 2016/2017 

 

Mapel  : BAHASA ARAB 

Kelas  : VIII A 

 

NO NAMA SISWA NILAI QIRA’AH 

1 Ahmad Rafif 88 

2 AgungRizaldiWahyuSaputra 93 

3 Ahmad IkromRizaldi Faisal 85 

4 Anugerah Jaya DewataPaidi 72 

5 ArdianNurRohman 90 

6 AwadSyarif 87 

7 Bayu Ismail Nugroho 68 

8 Fadhil 72 

9 Fauzan Rafi Putra 94 

10 FirmanArdiansyah 93 

11 Gustaf Ezra 89 

12 IlhamYudhaPriambodo 79 

13 LaluKhairan Shaquille 85 

14 LaykaAlifSyaifullah 83 

15 M. FahreziRidhwansyah 82 

16 MiftahSyahrilAdzim 75 

17 MochNurRidhoPutroMulyono 85 
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18 MuhRohidAbdurRohman 82 

19 MuhamadAgilPrasetya 78 

20 Muhammad FarhanSaputra 67 

21 Muhammad RibhiAzzami 83 

22 Muhammad SatriaArdhano 77 

23 NaufalAsyamMurdiono 65 

24 Sultan Saddam Santiaji 79 

 

 

 

 

 

 

017 
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FORM NILAI MAHARAH QIRA’AH 

SMP FIRDAUS NEGARA 

TAHUN PELAJARAN 2016/2017 

 

Mapel  : BAHASA ARAB 

Kelas  : VIII B 

 

NO NAMA SISWA NILAI QIRA’AH 

1 Ahmad IrfanSya’fudin 84 

2 AfifSalafudin 72 

3 Ahmad Taufiqul Hakim 92 

4 AnandaRadith 68 

5 ArifDarmaRafa’i 91 

6 BariulBasit 84 

7 DandiDrajatKusuma Putra 93 

8 Danu FadillahAchmad 96 

9 Dhany Ahmad Rafsanjani 90 

10 FakhriAufar Aziz 73 

11 FernandhitoFildzahSuwandi 86 

12 KrisnaPrayoga 88 

13 MisbahulMunir 96 

14 Muhammad Abdul Hakim 87 

15 Muhammad Dawnson Putra A 88 

16 Muhammad FajarMarman A 95 

17 Muhammad SyahputraDewata 81 

18 Nastiar 70 

19 NaufalDzaki 82 

20 Raden Muhammad Firman R.M 85 

21 RaflyFerdiansyah 71 

22 RaihanDaffa Al-Haris 89 



79 

23 Robbi Abdurrahman Kelvian 72 

24 Robby Alfahrizi 79 

 

 

  

 

 

 

017 
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FORM NILAI MAHARAH QIRA’AH 
SMP FIRDAUS NEGARA 

TAHUN PELAJARAN 2016/2017 

 

Mapel  : BAHASA ARAB 

Kelas  : VIII C 

 

NO NAMA SISWA NILAI QIRA’AH 

1 HelmaAdindaPutri 86 

2 CiciPutriMunawaroh 80 

3 LenteraQolbuQurrotu’aini 72 

4 MaudyHasanah 75 

5 MeraldNaylulliza 73 

6 Nabila Sahra 80 

7 NadyaNurAini 70 

8 NawangPutriHamida 94 

9 PuspaDewiSugandha 80 

10 PutriMaulaAnggita 76 

11 SafinatulHasanah 86 

12 Salma Maulani 79 

13 SalsabilaFaldeliaputri 92 

14 SalsabilaFatikhaRivani 79 

15 SitiAmanah 78 

16 SitiNazira 91 

17 TariqohSyah 80 

18 Tiara JuliandaAsry 92 

19 UmamilHasanah 64 

20 Vanes NurMaulyda 84 
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FORM NILAI MAHARAH QIRA’AH 
SMP FIRDAUS NEGARA 

TAHUN PELAJARAN 2016/2017 

 

Mapel  : BAHASA ARAB 

Kelas  : VIII D 

 

NO NAMA SISWA NILAI QIRA’AH 

1 AlindaRizkiSugianto 91 

2 AlvianiNurlaeliShafitri 91 

3 AlyaSalsabila 89 

4 Andrea RivanyaPrameswary 88 

5 AnnisaQoulanTsaqila 90 

6 ArgyaSyahfaniRahman 78 

7 AyuPutriWahyuningMutholib 70 

8 AyundaPutriMahmudatulUla 61 

9 Chandra NurAnnisaDwiYani 86 

10 Elisa LusianaDarmanik 71 

11 Farah FirdausiyMisao S  76 

12 Fatimah HanifahMahfudin 77 

13 Forward AngeliBalini 90 

14 GhofirahDaniah 91 

15 HairunniswanaMufida 80 

16 Haya Salsa Bila 72 

17 HimyaMuharrika 80 

18 JeaneRachellaGriffitSugiyanto 83 

19 LatifatulAzfa 91 

20 ZahrotulRamadhani 88 

21 Sarah Hanan 79 
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FORM NILAI MAHARAH QIRA’AH 

SMP FIRDAUS NEGARA 

TAHUN PELAJARAN 2016/2017 

 

Mapel  : BAHASA ARAB 

Kelas  : VIII E 

 

NO NAMA SISWA NILAI QIRA’AH 

1 AhadinShafaWalMarwah 61 

2 AjengAfrianaMochtar 78 

3 AlifaAunurFina 90 

4 AnandaNafisah 72 

5 Anandita Prakarsa Maulida 86 

6 AnggunSabilillah 66 

7 AnisFadilaHanum 88 

8 ArsyitaLailatunNadhifah 71 

9 AurealAyuAndila 81 

10 Devyanti Salvia SifaulJannah 65 

11 ElfinaAdeliaPutri 82 

12 NamirahBerlianLacruise 63 

13 NanditaFathiaMahbubah 87 

14 NanditaWahyuDewanti 91 

15 NuzullaIhsantiRamadhaniPutri 82 

16 RihadatuAlifia 85 

17 Riskahasibuan 88 

18 RizqiyaEndahOemarghani 86 

19 SabitaDifaAmalia 74 

20 Dalia DesiantiPutri 70 
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 السيرة الذاتية
 

 شخصيةالمعلومات ال . أ
 توفيق ىداية اهلل:   اإلسم

  1996يناير  3: ماالنج،   ادلكان/تارخ ادلولود
 : اإلندونيسية  اجلنسية

 : كلية علوم الًتبية والتعليم/ قسم تعليم اللغة العربية  كلية/قسم

 : ماالنج  العنوان
 385792772497:   رقم اجلوال

 htaufik745@gmail.com:   الربيد اإليليكًتوين
 

 مستوى الدراسي:ال . ب
 

 السنة المستوى الدراسي

 م2336-2333 بانيوبَتو نكارا باِف 2ادلدرسة اإلبتدائية احلكومية 

 م2339-2336 ادلدرسة ادلتوسطة حبيب اهلل بانيووصلي جاوي الشرقية

 م2313-2339 ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية نكارا باِف

لغة العربية كلية علوم الًتبية بكلوريوس )سرجانا( ىف قسم تعليم ال
 م2317-2313 والتعليم جبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

 


