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يف تبحث ىذا البحث عن تأثري الدافع والرغبة يف اذماز تعّلم اللغة العربية 
احلكومية واحد قندال. خلفية حبثو ألن أقل دافع و رغبة الصف الثامن مبدرسة الثانوية 

( كيف دافع التعّلم يف الّصّف 8) :التلميذ يف التعلم اللغة العربية. حتديد البحث ىو 
( كيف 0؟ ) 0082\ 0081الثامن مبدرسة الثّانوية احلكومية واحد قندال عام الّدراسي 

 0081الّصّف الثّامن مبدرسة الثّانوية احلكومية واحد قندال عام الّدراسي  التعلم يفرغبة 
( كيف إذماز الّتعّلم يف الصف الثامن مندرسة الثّانوية احلكومية واحد قندال 6؟ )0082\

( ىل دافع ورغبة يؤثران يف إذماز التعلم الّلغة العربية 8؟ ) 0082\ 0081عام الّدراسي 
 ؟ 0082\ 0081الثانوية احلكومية واحد قندال عام الّدراسي  يف الصف الثامن مبدرسة

 تستخدم ىذا البحث كمي مبنهج وصفي اجلمعية. السكان يف ىذا البحث
. جتمع cluster random samplingتالميذ. اختيار العينة تستخدم  66بالعينة  668

ليل الشرطى ىم البيانات مبنهج استبيان والوثائق. قبل حتليل البيانات تعمل اختبار حت
. تستخدم heterokedastisitaواختبار  multikolinieritasاختبار املعتدل واختبار 

 منهج حتليل ىو اختبار االرمدار املتعددة.

( عدم التأثري الدافع التعلم يف اذماز التعلم، تثبت 8) :تدل حاصل البحث اّن 
رغبة يف اذماز التعلم، تثبت ( ىناك تأثري ال0) 09880والداللة  t hitung 89820بقيمة 
( ىناك تأثري الدافع والرغبة يف اذماز 6) 09060والداللة  t hitung  093,0بقيمة 

 .% t hitung 8,4التعلم، تثبت بقيمة 
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 كلمة الشكر والتقدير

احلمدهلل رب العاملني محدا وشكرا هلل على نعامو رممده ونستعينو حىت الباحثة تستطيع ان تتم 
تأثير الدافع والرغبة في إنجاز تعّلم الّلغة العربية في الصف الثامن "ىذا البحث حتت املوضوع 

. الصالة والسالم  8102"\ 8102الحكومية برنجصونج عام الدراسي بمدرسة الثانوية 
 يدنا حممد صلى اهلل عليو وسلم .على س

تقول الباحثة تشكر اىل مجيع اجلهة على مساعدة والدعاء حىت الباحثة تستطيع ان تتم ىذا 
 البحث جبيد. 

 يف ىذا الفرصة بالتواضع الباحثة تقول شكرا اىل:
 اڠفضيلة السيد الدكتور راىرجو املاجسًت كعميد كّلية علوم الًتبية والتعليم جبامعة وايل سا .8

 .ڠاإلسالمية احلكومية مسار

فضيلة السيد الدكتور أمحد إمساعيل املاجستري كرئيس قسم تعليم اللغة العربية بكلية علوم  .0
 .ڠاإلسالمية احلكومية مسار اڠالًتبية والتدريس جبامعة وايل سا

فضيلة السّيد الدكتور أمحد صاحلني املاجستري الذي كان راضيا وخملصا لواسعة الوقت  .6
 ر خالل شغلو لتشرفين جبد والملل يف ىذا البحث.والفك

فضيلة السّيدة تؤتى قرة العني املاجستري ككاتبة قسم تعليم اللغة العربية بكلية علوم الًتبية  .8
. وىي أيضا قد أرشدتين ارشادا طيبا ڠاإلسالمية احلكومية مسار اڠوالتدريس جبامعة وايل سا

 يف عملية صناعة ىذا البحث العلمي. 

مع األساتيذ فيها الذين يساعدون الباحثة يف و  مدرسة الثانوية احلكومية واحد قندال مدير .,
 . نيل البيانات احملتاجات يف ىذا البحث

 والدي وعائلة الباحثة فلهم الشكر واالحًتام.  .3

 الذين يدافعونين. 0088اخوة قسم التعليم اللغة العربية فصل ج  .0
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 الباب االول

 مقدمة

 خلفية البحث .أ

ن اللغة الدولية اليت تتطور دائمًا وجاء إلينا اللغة العربية ىي احدى م
يف ىذا الوقت من خالل عملية التحول. تعلم اللغة العربية ىو عمل طويل 
ومرّكب ، وليس سلسلة من اخلطوات السهلة اليت تستطيع تالحظ أوتنظم يف 

1االندماج ادلختصر.
 

دور اللغة العربية يف اندونيسيا الذي معلق بالدين يتتبع من باعث 
ادلقدمة التحرير جملة "السجل العلم" يذكر ثالثة اىداف التعليم اللغة العربية. يف 

انونان ادلسلمني ) تعلم اللغة العربية كلغة اجنابية ، )أ( لتعريف او تفهم ق
القرآن( و شريعتو. )ب( لنيل اتصال مع دولة العربية و يتحصل على الوظيفة 
يف حكومة. )ج( ألىداف اىلية او تفقهو. يدل الباعث اّن نوعني من اللغة 
العربية التقليدية والعصري يوجد اىتمام ادلسلمني يف بالد غري العرب ، 

2يكتب فيو قانونان االسالم.خصوصا اللغة العربية التقليدية الذي 
 

الّدافع ىو نتيج تفاعل  مع موقف ان يواجهو. ىذا ىو السبب يف  
امل مواقف اخلاص اختالف  قوة الدافع الذي يظهر بني واحد مع االخر يف تع

او مواقف الّسوّي. بل سيظهر بني الشخص والشخصني يف مواقف ويف أوقات 
تفسري الدافع على  قوة )الطاقة( الشخص اليت أن تؤدي إىل مستوى  3خمتلف.

                                                             
1
 Naifah, Teratai Metode Pembelajaran bahasa Arab (Semarang: 

Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012), hlm. 38 
2
 Nazri Syakur, Revolusi Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab 

(Yogyakarta: PT Bintang Pustaka Abadi, 2010), halaman 33 
3
 Sondang P.Siagian, Teori Motivasi dan Aplikasinya (Jakarta: Bina 

Aksara, 1989), halaman 137 
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احلماس يف القيام بنشاط، إّما ادلوارد من داخل الفرد نفسو )الدافع من ادلثابرة و 
4الداخلى( أو من خارج الفرد )الدافع اخلارجى(.

 

عّلم ىو دافع التعّلم. اذا واحد من حال اّلذي يستحق اإلىتمام يف التّ 
ك التعّلم. اذا تلميذ دافع التعّلم مايف نفس التّلميذ فتلميذ سغري محاسة يف اشًت 

5مل ميلك دافع لّتعّلم فمعّلم او والد جيبان ان يشًتك يف ينبت الّدافع.
 

يف األنشطة التعليمية، الدافع ىو القوة الدافعة الكلية يف التلميذ اليت 
تؤدي إىل أنشطة التعلم. واليت تضمن استمرارية أنشطة التعلم واليت تعطي 
توجيًها ألنشطة التعّلم، حبيث ميكن حتقيق األىداف ادلرجوة من موضوع التعلم. 

لديهم دافع قوي، سيكون لديهم الكثري من الطاقة للقيام التالميذ الذين 
6بأنشطة التعلم.

 

باإلضافة إىل التحفيز، يؤثر االىتمام أيًضا على أنشطة التعلم. تشري الفائدة إىل 
رن الثامن عشر، كتب ىربرت الفيلسوف األدلاين، أن االىتمام نشاط. يف الق

7بادلوضوع ميكن أن يثري نفسو.
 

بربجنصونج عشرا فصل. من إعالم  احلكوميةيف ادلدرسة الثانوية 
التلميذ غري حتمس ان  يظهر درس تلميذ القى مصاعب مجة يف الّتعلم.ادل

يتسلم الدرس يف الفصل، التلميذ غري العملي يف اإلمتحان، حىت تعلمو غري 
 مقنع. بل يعطى ادلدرس ىدية لتلميذ. 

                                                             
4
 Kompri, Motivasi Pembelajaran Perspektif Guru dan Siswa 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), halaman 3 
5
 Muhammad Fathurrohman dan Sulistyorini, Belajar dan 

Pembelajaran, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2012), halaman 139 
6
 Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar (Jakarta Utara: 

CV Rajawali, 1986), halaman 75 
7
 Ellys Tjo, Motivasi dalam Pendidikan: Teori, Penelitian dan 

Aplikasi (Jakarta: PT Ideks, 2012), halaman 316 
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استنادًا إىل ىذه الوقائع، مث الباحثة ادلهتمة يف القيام بأحباث حول " 
تعّلم الّلغة العربية يف الصف الثامن مبدرسة الثانوية  إجناز تأثري الدافع والرغبة يف

 "8102\ 8102عام الدراسي  واحد قندالاحلكومية 

 

 تحديد المسألة .ب

استناداً إىل خلفية ادلسألة ادلذكورة، مث ادلسائل ادلطروحة يف ىذا البحث يستطيع 
 أن تصاغ على النحو التايل:

 واحد قندال انوية احلكوميةلثامن مبدرسة الثّ ا فّ دافع التعّلم يف الصّ  كيف .0
 ؟ 8102\ 8102عام الّدراسي 

 واحد قندالانوية احلكومية امن مبدرسة الثّ الثّ  فّ التعلم يف الصّ رغبة كيف  .8
 ؟8102\ 8102 عام الّدراسي

 واحد قندالكيف إجناز الّتعّلم يف الصف الثامن مندرسة الثّانوية احلكومية  .3
 ؟ 8102\ 8102عام الّدراسي 

ىل دافع ورغبة يؤثران يف إجناز التعلم الّلغة العربية يف الصف الثامن  .4
 ؟ 8102\ 8102عام الّدراسي  واحد قندالمبدرسة الثانوية احلكومية 

 

 أهداف البحث وفوائدها .ج

كتحديد ادلسألة اليت أثريت ادلذكورة، مث أىداف البحث اليت سوف يتحقق يف 
 ىذا البحث:

عرفة دافع تعليم اللغة العربية يف الصف الثامنة مبدرسة الثانوية احلكومية دل .0
 8102\ 8102سي عام الّدراواحد قندال 

دلعرفة رغبة تعليم اللغة العربية يف الصف الثامنة مبدرسة الثانوية احلكومية  .8
 8102\ 8102واحد قندال عام الّدراسي 
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الصف الثامنة مبدرسة الثانوية احلكومية دلعرفة اجناز تعليم اللغة العربية يف  .3
 8102\ 8102واحد قندال عام الّدراسي 

دلعرفة التأثري  األمهية بني دافع و رغبة يف اجناز تعليم اللغة العربية الثامنة  .4
 8102\ 8102واحد قندال عام الّدراسي مبدرسة الثانوية احلكومية 

 أما لفوائد ىذا البحث ىي كما يلي :
ة النظرية : يزيد معرفة العلمي للباحثة، ومن ادلتوقع أن تسهم يف الفائد .0

 تطوير كونًتوكتيف لتعليم الّلغة العربية.

 الفائدة التطبيقية : .8

للمدرسني : لتغذية الراجعة على تعليم اللغة العربية، وحتسني قدرة  (أ
 التدريس حىت يستطيع ان حتسني إجنازات التعلم من التلميذ.

 ميذ : توفري الدافع لتكون أكثر اىتماما بدراسة اللغة العربية.للتال (ب

 للمدرسة : لعملية التقييم وسائل اإلعالم يف تعّلم اللغة العربية (ج
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 الباب الثاني

 النظرى الهيكل

 دافع .أ 

 تعريف الدافع .1

 كممع يميع :ع امـ ع ااع ع و ع شجيع  ع  يع ام ع انفس ع انااع ع مبعٌتع ع مبعٌت

كلع احلركة ع مبمع  يع ذنكع ادل اقفع انيتع شجي ع امىع ظه رع انق ةع  يع انسرا ع  (أع 
 كادل اقفع انيتع شتأثرع نتحقعقع واؼ ع 

ع كانيتع  (بع  ع احلي  ع  يع انكمئن ع مععفة ع نمتسببع  يع ا امل ع انذمع يستخاـ ادلتغَت
 .نسم ؾع جتمهع واؼع كاحاشفجأ ع كشاير ع كحتمعظ ع كشايرع ا

ع واؼع  (جع  ع ثمبتع ضل  ع جتذبع ذنكع شفعك ع  يع سم ؾ ع أك ع انيتع شجي  انق ة
1معُت 

 

ع انع (Wlodkowski)ك سكيع كن اع  (اع  ع انذمع يسبنبع اكع يبُتن يظهرع ااع ع حبمنة
 ؾع خمص ع كيعطىع ان جهةع كادلقمكمةع سم كه سم ع 

ع ا (قع  ع امم ع اإلصلعزيمعة ع انمغة ع من ع ااع  ع افن ع يبُتن ع  مبعٌتع ع motivationمراف
 مبعٌتع ياع  ع يسبنبع كحيرنض  to motivateشجيع  ع ععمهع 

ع  (كع  ع  يع نس ع نععملع انجطةع ع (Winkels)كيفكعم ع يعّبن ع ااع ع و ع حتريكم افن
 صةع منع اجلع حيقعقع اذلاؼ خم

ع  (زع  ااع ع منع رأمع معر ي ع وذاع انرأمع يعريفع نرؤيةع انجخصع نهع انع ع امع ع  يبُتن
2نسسهع كبعئته 

 

                                                             
1
 Tritjahjo Danny Soesio, Teori dan Pendekatan Belajar, Implikasinya 

dalam Pembelajaran, (Yogyakarta: Penerbit ombak, 2015), hlm. 106 
2
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عطع ااعمعع صمرع شسمالع افاع زلماع اكزيرع اثممفع ع انااع ع و ع اممعةع نفج
ؾع نعًتعع حمجةع كيبمغع واؼع خمص ع  يع انتنعمن ع ااع ع مبعٌتع كلنع حتريكمع  يع سم ع 

3نس ع شممعذع نعسعلع انجطةع انتنعمن ع كيبمغع واؼع اننذمع شععُت 
 

ؾع انفمسع  يع سبعلع ان ص ؿع ريفع انااع ع بطمقةع انيتع ياع ع كي جهع سم ع شع
اىلع انغميته ع انااع ع و ع او ع انعمملع اننذمع حتصلع امىع اكًتاثع  يع كلنع سعيع 

4نَتيبع انفنمسع  يع انًتبعةع انرمسيع اكع غَتع رمسي 
 

افاع أبراو ع مسم ع ااع ع و ع شعئع ثب يتع كع ملع يفتهيع اباا ع كوذهع كثرةع 
 خمصةع انعمدلعةع  يع انجطةع اض م 

ع واؼع  ع نعبمغ ع  ي ع انجطة ع نَتقي ع سعي ع و  ع ااع  ع اف ع يعتقا استفتمج
5خمص ع كععهمع انجطةع انتعم  

 

ع كزلرع  ع كشجيععم ع بماثع كشسبعبم ع مبعٍت ع ااع  ع شعريسمتع افن ع من ع ؾنتعية
 كمفجطع كمصريسينع  يع انقعاةع انجخصع نعبمغع واؼع خمص ع 

 :مؤشراتع اناناع ع انتنعمن ع وي

 ه رع انق ةظةع اننيتع شجي ع امىع كلع احلرع ك  1

 ؾكمايرع انسم ع ع ؾزلرع   2

 انق ةع انيتع شجي ع اكع جتذب  3

 ععملع األنجطةمع  يع انفس ع نكحتري  4

 كبعئته نسسه ان رأم  5

 انعمل  ي انااع  نفجعط اممعة  6

                                                             
3
 Muhammad Fathurrahman dan Sulistiyorini, Belajar dan 

Pembelajaran, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2012), hlm 140 
4
 Martini Jamaris, Orientasi Baru dalam Psikologi Pendidikan, (Bogor: 

Penerbit Ghalia Indonesia, 2015), hlm. 170 
5
 Purwa Atmaja Prawira, Psikologi Pendidikan dalam Perspektif Baru, 

(Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 320 
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 انواع الدافع .2

 شكلهتفرع الدافع على  (أع 

كلع هبذاع احلمؿع خيتمفع اع ع ن امفع مهمع ااع ع اصعلع كع غَتع يارس ع مثلع اع 
سًتاحة ع يذكرع وذاع انااع ع بمنااع ع احعمئ ع معفهع كع شربع كع ااع ع دلتحرؾع كع ا

ع انااع ع يعٍتع انااع ع يطس اع  ع يارسع وذا ع امم م ج اع  يع اإلرثع احعمئع انفمس 
ع بمنااع ع  ع انااع  ع وذا ع يذكر ع انعم   ع عرع ع نمتعمع  ع اع  ع مثل ع يارس  ألف

 اجتمماى ع ألفع يععشع انفمسع  يع انبعئةع اإلجتمماىع عجكلع وذاع انااع  

 :هبذاع احلمؿع خيتمفع اع ع ن امفع . الثورية مارتفرع  الدافع على احت (بع 

 الدافع الداخلي (1

ع ان ع زلت لع امى ع اع  ع و  ع انااخمي ع كجاع ااع  ع ك ظركؼع انتعمع 
.صم ينع انحمجةع كع اوااؼع انتممعذ ع يذكرع وذاع اناع ع بمنااع ع 

6
 

ع كم ع ععفائذع إذا ع ااخمه  ع  ي ع ج ورم ع ااع  ع مم ع شخص ع نال ف
ع ب ايع بفجمطع الع يتطمبع ااععنمع منع خمرجع نسسه ع  يع األنجطةع  سعقـ 

ع  ع شمقمءع انتعمعمعة  ع من ع شعم  ع خص صم ع جاا  ع مه  ع انذاشعة اناكاع 
ع  ع يك ن اع انسسه   ع أف ع إىل ع ج ورم ع ااع  ع نايه  ع انذين ع انتالمعذ ديعل

ع نايه ع خّبةع  يع رلمالتع مع ع يفجأع مارسُت ع كذكمع معرعة ع نذنك  عفة 
انااع ع اجل ورمع امىع أسمسع ان ايع بمألوااؼع األسمسعة ع كنع ع عقطع 

7انسممتع كانطق س 
 

 
 

                                                             
6
 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar, (Jakarta: PT Bumi 
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7
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 الدافع الخارجي (2

مرجيع و ع انااع ع انفمج ع انع ا املع منع خمرجع حمنةع اخلااع ع ان
ع كادلعاانعمتع انت ع كمست يمتع اجلمئزة ع كانجهماة ع االئتممف ع أرقمـ ع مثل عم  

ااع ع اخلمرجيع  يع ادلارسةع ألفع كادلفمعسةع كانعق بة ع حيتمجع وذاع ادلتفمقضةع 
ع كعقنمع  ع أك ع انتممعذ ع اوتممممت ع مجععنم ع جيذب ع ال ع ادلاارس ع  ي انتاري 
ع يرغبع  ع حىت ع اناكاع  ع إثمرة ع إىل ع ادلعم  ع حيتمج ع انتالمعذ  الحتعمجمت

8عذع كيرياكفع  يع انتعم  انتالم
 

ع  يع  ع جعاكف ع مارس ف ع انتاري ع و  ع  ي ع صلح ا ع انذين ادلارس ف
ع اخلمرجعةع  ع اناكاع  ع استخااـ ع خالؿ ع من ع بمنتعم   ع انتالمعذ ع رغبة إثمرة
بأشكمؿع سلتمسة ع األخطمءع  يع استخااـع اناكاع ع اخلمرجعةع س ؼع شضرع 

كنتعيةع نذنك ع الع يعملع انااع ع اخلمرجيع كق ة ع نكنع جيعلع انتالمعذ ع 
9انتالمعذع يكسلع انتعم  

 

 :يعّبع ع ايرشفط ع انفظريةع انااعععىةع انتعمعمعة ع مفهم

ع امىع  (أع  ع جيبع ادلارسع أفع يك فع قمارا خيمقع ادلارسع انتعم ع شلتعة 
ع ع اب سنمع كنع ع غمضبنمع بسه نةع كنع ع إظهمرع م قفع كاكا ع كن

استفكمرع انتالمعذع كنع ع استفكمرع انتالمعذع كغَتع ذنك ع ستيعلع 
ع كمتحمسُتع  ع سعماة ع انسصل ع  ي ع انتالمعذ ع جيعل ع اف ع ادلثمؿ ع  وذا

 نمتعم  

ع ياع ع  (بع  ع اف ع يستطع  ع واية ع نتممعذ  ع كاق بة ع واية ع مارس يعطى
ويع كثفمءع اكع شعئ ع ضاومع انجطةع انتعمع ع قبلع اإلمتحمف ع وايةع ع 

                                                             
8
 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar, hlm. 163 

9
 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar, hlm. 151 
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ع نكعالع يسببع ا ع طبععي ع ك ع يفبغىع حذر ع  يع يعطىع اق بة ق بة 
 انقمقع نتممعذ 

ع  (جع  ع ادلطمح ع ادلارسع مست  ع إىلع جعل ع انذمع ياع  ع األااء  يع شكل
ع األطسمؿ ع  ع ذكمء ع امى ع انطم ح ع مست ل ع يعتما ع انتمؿ  ادلست ل
ع كاالقمتع األطسمؿع  ع االقتصمامع نألطسمؿ  ع االجتمماي كان ض 

 مذل  كان اناين ع كش قعمتع اآلبمءع ألطس

ع وذهع  (اع  ع انتأثَتع جعاع جاا  ع وذا ع كع انتعمكف  يعملع ادلارسع مسمبقة
ع  يع  ع انتممعذ ع بُت ع انتعمكف ع كيرشسغ ع إصلمز ع  ي ع انتممعذ ع بعث طريقة

 انتعم ع ألفع يرياع انتممعذع افع يعطرع عرقته 

 يستعملع ادلارسع حمصلع انتعمع ع راكاع انسعل (قع 

ع  (كع  ع نطمنب  ع ثفمء ع ادلارس ع احلمايعطى ع استخااـ ع نممارس ع ديكن
ع انطعبة ع  ع كانكمممت ع نمتالمعذ  ع االبتسمممت ع مثل ع طرؽ  بعاة
كادل قفع اجلعا ع كادلفمظرع اجلعاة ع كاإلديمءع برأسهع أممـع انطسلع كغَتع 

 ذنك 

ع  (زع  ع افاع ع ادلارس فحيمكؿ ع مهمراتع جاياة م ع اائمن ع نايه  ع يك ف أف
 انقعمـع بمنتعم ع  يع انسصل 

 .واضحة أهداف إعداد إلى المدرسحيتمجع  (حع 

 ادلارس فع  يع انتاري ع إجراءاتع انضغط اليستخاـع  (طع 
 يستعملع ادلارسع امثمةع احلعمة  (مع 
10ي رطع ادلارسع بسعمي  (ؾع 
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 : ع خيتمفع  يع ثالثةع ان اعع و تفرع الدافع على صفته (جع 

ع خ ؼع  (1 ع يطع ع  (fear motivation)ااع  ع خ ؼ  ع انجخصع ألف يعمل
 ظمـع ألفع خ ؼع ملع يارؾع ب ج به ع نكنع خ ؼع اذاع يعطىع اق بة شخصع انف

ع زلر (2 ع نععطىع  (incentive motivation) ؾااع  ع انجعئ ع شخص يعمل
 زلرؾع مثلع واية 

ع انااع ع منع نس ع ألفع م ج اع  (attitude motivation)م قفع  (3 يأيتع وذا
 اكع ا املع شخصيع اخرم ع عرحمف

ع بج ع اناناع  ع يقسن  ع االبمنة  ع امى ع  يع كبفمء ع امنم ع كبصسته  ع كبمحتممرانث رية مه
ع احملرع  ع اخل ؼع كاناناع  ع كاناناع  ع اخلمرجي ع كاناناع  ع اناناخمي ع انااع  ع ش جا ع ؾيقسمه

 كاناناع ع ادل قف 

 مالتعل   الدافع المحاولة لترقية .3

ارب ع  كمف (De Decce dan Grawford) افاع امع اجييع كع غرع ا
 :كظعسةع ادلارسع انذمع ي اصلع بطريقةع شربعةع كع ارشقمءع ااع ع انتعمع ع نتممعذ ع يعٌت

 التلميذ ةهيج (1

جيبع امىع ادلارسع افع يريبع رغبةع انتممعذع  يع انتعم  ع يعٍتع بععطيع حريةع 
خمصع نعفتقلع منع نمحعةع ع انارسع اىلع اخرمع  يع انتعم  ع نَتشس ع غَتةع انتممعذ ع 

 ادلارسع ام ع انع ح ؿع انتصرؼع األكيلع نكلع شممعذ ع ديمك

 الرجاء الواقعي المعلم يعطى (2

حيتمجع ادلارس فع إىلع معرعةع كمععةع ح ؿع انفيمحع أكع انسجلع األكمادييع 
ع انت قعمتع  ع بُت ع انتمععز ع نممارس ع ديكن ع كبمنتميل  ع ادلمضي  ع  ي ع شممعذ نكل

ع انتالمعذ ع كمف ع إذا ع ادلسرط  ع انتسمؤؿ ع أك ع انتجمؤمعة ع أك ع منع ع ان اقععة يعمن ف
انكثَتع منع حمالتع انسجل ع ععيبع امىع ادلارسع إاطمءع أكّبع قارع شلكنع 
ع انت قعمتع ادلقامةع ويع بمنطب ع بأسعمرع معق نةع كم ع  منع انفيمحع نمتالمعذ 



00 

ع الع يعيبع  ع مم ع ويع األكمذيبع كوذا ع انت قعمتع غَتع ان اقععة ع بعفمية  انفظر
 انتالمعذ 

 باعثال اعطاء (3

عمنع ادلت ق ع أفع يقاـع ادلارسع إذاع كمفع انتممعذع جيرب فع انفيمحع  
ع كغَتوم(ع  ع جعاة ع أرقمـ ع ماح  ع شكل ع  ي ع شك ف ع أف ع )ديكن ع نتممعذ واايم
نفيمحه  ع حبعثع يت ع شجيع ع انتالمعذع امىع بذؿع ادلزياع منع اجله اع نتحقعقع 
ع احلمعزع  ع نت نعا ع نسعمنعتهم ع احل اعز ع انتعرؼع امىع وذه ع يت  أوااؼع انتاري  

 بجكلع كبَت ع 

 يبتغي السلوك التالميذ (4

ع ادلجمركُتع يط  ع غَت ع نمتالمعذ ع االستيمبة ع ادلارسُت ع من مب
مبمشرةع  يع أنجطةع انتعم ع  يع انسصل ع جيبع امىع انتالمعذع انذينع يصمت ف ع 
انذينع يثَتكفع ضية ع كانذينع يتحاث فع بجكلع شعسسي ع كممع إىلع ذنك ع أفع 
ع نمتالمعذع  ع انسميب ع إيقمؼع انسم ؾ ع زلمكنة ع كحكع   ع حكع  ع نت بعخ يتعرض ا

ع  ع نتمئج ع إاطمء ع طريق ع سم ؾع ان ع نت جعه ع انطريقة ع إنسمنعة  ع نعست سعئة
ع انيتع  ع انعق بمت ع كإاطمء ع كاالنتقمؿ ع ادلهمـ ع إاطمء ع خالؿ ع من ع وي انتالمعذ

11شثقفع كش بعخع بطريقةع نطعسةع كم ع كمممتع كايةع كانطعبة 
 

ىلع ذنك ع عإفع استخااـع انسكموةع  يع انسص ؿع اناراسعةع ي عرع بمإلضمعةع إ
ع كشقمعصع  ع انااع  ع كزيماة ع انت شر ع من ع ذنكع احلا ع  ي ع مبم ع انس ائا ع من انعايا

12ادلسمعةع انفسسعةع بُتع ادلعممُتع كانتالمعذع كزيماةع اإلبااع 
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 دور الدافع في التعلم .4

ع اناكاع ع  ع مصطمحمت ع عإف ع كانسم كعة  ع انفسسعة ع انايفممعكعمت ع شاعق  ي
ع أكثرع منع ادلصطمحمتع انتحسعزية ع  ع )انتجيع (ع ويع ادلهعمفة كزلركمتع األقراصع 
ع اإلصلمزع  ع نظرية ع كنظرية ع اإلاارة ع اممل ع شط ير ع بعا ع كخمصة ع ان قت ع وذا ع  ي كنكن

بمإلصلمز(ع منع ايسعاع ممكمعالنا ع كمفع انااع ع كراءع مصطمحع أكثرع )نظريةع انتحسعزع 
ع )الستكجمؼ(ع  ع نمتحرم ع انجخص ع زلمكنة ع  ي ع انجخص ع ااع  ع يتسبب شعبعة 
ع نممارسع  يع  ع انرئعسعة ع ادلهمة ع كشتمثل ع انبعئة  ع  ي ع )انتالاب( ع كمعمجلة كاستخااـ

عمعمعة ع إثمرةع كاععةع اكاع ع انتالمعذع حبعثع يفجأع اوتمممه ع بموتممـع اقعقع بمدل ااع انت
انجرطع انرئعسيع و ع اممعةع انتعم ع كادل ااع انتعمعمعةع نسسهمع ويع أشعمءع شلتعةع كمثَتةع 
نالوتممـع نمتالمعذ ع ذكرع برانفنع  يع كرقتهع ادلعف نةع "ع شعزيزع حتسعزع انتالمعذ"ع أفع وفمؾع 
ع نظرع  ع ن جهمت ع كعقنم ع انتحسعز ع إىل ع انفظر ع ديكن ع بمناكاع   ع شتعمق ع نظريمت أرب 

ع كجهمتع ا ع انسم كعة ع اإلنسمنعةع انفظرية ع انفظرية ع كجهمتع نظر ع ادلعرععة ع انفظرية نفظر
ع ايسعاع  ع ذكر ع اإلصلمز ع يتعمقع باكاع  ع كععمم ع اإلصلمز  ع نظريمتع ااعععة كجهمتع نظر
ع بتصفعفع  ع انيتع كصسهم ع أن اعع منع االحتعمجمتع انبجرية ع أفع وفمؾع ثالثة ممكمعمفا

 :االحتعمجمتع كاحت لع امىع 

 (Need for achievement – N Ach) حمجةع نمفيمح (1

ع انجخصعة ع كحتقعقع شيءع ذمع  ع نمتفمع ع أكع جتمكزع معميَته حيتمجع شخصع مم
مغزلع كبَتع كإشقمفع مهمراتع صعبةع مععفة ع وذاع و ع انااع ع نتجيع ع شخصع ممع 

 امىع انفيمحع  يع ادلفمعسةع امىع أسمسع مست لع انتمعز 

 (Need for power)حمجةع نقارةع  (2

ع  ع ياإلضلراؼ ع قمار  ع يعتقا ع هباؼ ع اخرل ع شخص ع شأثَتامى جتسيع نعممك
 شخصع حبمجةع قارةع امؿع اذاع يرلع بعئتهع يتحرؾع اىلع ان جهةع انذمع يرياه 
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 (Need for affiliation)   حمجةع نتعمكف (3

ظرع كض  ع كظعسةع اكع حمجةع رلم عع انسراع نعضسرع صحبةع م ع عراع اخرم ع اكفع ن
ع كقتتهع  ع يستعمل ع اذا ع امؿ ع اإلنضممـ ع انذمع ديمكع حمجة ع عرا ع يظمور انعمل 

ع 13قربع بُتع انسراع كيبمىلع عراع اخرم نعتسكرع طريقةع ضسرع صحبةع كع 
 رغبة .ب 

 تعريف الرغبة  (أ 

رغبمع كرغبمع كرغبةع ع –يرغبع ع –رغبةع اكع رغبع ع –يرغبع ع –ويع مصارع منع رغبع 
14ععه ع ارااهع كاحبه 

 

 : يع انمنغةع رغبةع مبعٌتع اوتممـ ع اضلراؼع انقمبع نفنجمط ع اممنع  يع اإلصتالحيع مبعٌتع 

 انرنغبةع ويع اضلراؼع انفنس ع اىلع كجهةع انجئع انيتع مثمنع نجئع اخر  (1

بةع ويع انرغبةع ويع اصلذبع اىلع شئع اكع نجمطةع باكفع امر ع  يع احلقعقة ع انرغ (2
 استالـع شئع بُتع انفس ع كخمرجع انفس  

يتعمقع بفنجمطع اننذمع حمعزع شعرع مسركرع  يع ع انفس ع م قفانرغبةع ويع  (3
15انفس  

 

ع س ع اافا ع نجعئ  ع عرحة ع اك ع و اية ع اك ع زلبة ع وي ع رغبة ع بَتنراع كرام  فا
ع  يع  ع كانعماة ع كجتريبة ع اشًتاؾ ع يسببع من ع نكن ع بايهة  ع مبم ع انرغبة يطس 

16انتعم ع اكانعمل 
 

                                                             
13

 Suyono, Implementasi Belajar dan Pembelajaran, (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 190-191 
 873(، ص 7711م، )تٍرون دارالمشرق، ندذ فً اللغح واألعالالملىٌس معلىف،  
14

  
15

 Muhammad Fathurrohman&Sulistyorini, Belajar dan Pembelajaran, 

(Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 168 
16

 Ahmad Susanto, Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar, 

( Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), hlm. 57  
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ع  يع  ع شخصع ك ع يثبتع  ي ع اننذم ع انفنس  ع اضلراؼ ع وي انرنغبة
ظهرع انرنغبةع منع اشًتاؾع  (Berhard)مرعقع مبسركر ع افاع بَتوراع انعماةع 

ع انرنغبةع  ع أخرمع شستطع  ع بعبمرة ع كانعمل  ع كانعماةع  يع كقتع انتنعمع  كجتربة
مبسبنبع اخلطَتع كاشًتاؾع  يع اخلطَت 

17
 

ع انفسسىع كزلبةع  ع كبمراة ع كاضلراؼع كاستالـ ع مبعٌتع اوتممـ انرغبة
كجتريبةع كانعماةع  يع انتعم ع ع ؾكو ايةع كعرحةع نجئع اننذمع يسببع منع اشًتا

 اكانعمل 

 :انتعم ع ويمؤشراتع انرغبةع 

 اىلع شئكع اصلذبع اضلراؼع انقمبع  (1

 استالـع شئ (2

 زلبةع اكو يةع اكعرحةع اىلع شئ (3

 انتعم ع ؾع كجتريبةع كانعماةع  ياشًتا (4

 اوتممـع  (5

 يتعمقع بفجمطع انفس ع م قف (6

 انواع الرغبة (ب 

يظهرع رغبةع  يع شخصع خيتمفع إىلع ن امفع كمهمع انرغبةع افاع رشعاةع 
منع انطبععةع كانرغبةع انع انتأثَتع منع اخلمرج ع اممع ان اعع انرغبةع ي زعع ك ايرع 

ع ع اجرع عرقة ع و ع   : يع ع ركنفيـر

ع ا (1 ع انعمل ع اىل ع رغبة ع و  ع انبعئة  ع اىل ع انعمملع انرغبة ع م  ع متصل نذم
 كاحلع افع كانفبمت 

                                                             
17

 Muhammad Fathurrohman&Sulistyorini, Belajar dan Pembelajaran, 

(Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 173  
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ادلعكفعكي ع و ع رغبةع اىلع انعملع انذمع متصلع م ع جبخمنةع انرغبةع  (2
 .اكع انةع معكمنعكي

 انرغبةع ع احلسب ع و ع رغبةع اىلع انعملع انذمع حيتمجع احلسمب  (3

 انرغبةع ع انعم  ع و ع رغبةع ن جاع كاق ع اجلاياع كع حلع ادلسئمة  (4

 انذمع متصلع نعؤثرع شخصع اخر انرغبةع ع مقف  ع و ع رغبةع نمعملع  (5

 كمرع يا انرغبةع انسن ع و ع رغبةع انعملع مبفمسبةع االجتهماع كع ابت (6

 اإلنجمء انرغبةع رسمنة ع ويع رغبةع مبفمسبةع مسئمةع قرأةع كع  (7

كمثلع مجمواةع انرغبةع ادل سعقي ع و ع رغبةع مبفمسبةع مسئمةع م سعقيع ع  (8
 حسمةع م سعقعةع كع نعبع بأنةع ادل سعقي 

 ة ع ويع رغبةع مبفمسبةع نعسمااع شخصع اخر انرغبةع خامةع اجتمماع (9

 .كتبة ع ويع رغبةع مبفمسبةع اإلاارمانرغبةع ان (11

  :ؾع سب ع ان اعع انرغبةع و ع انعسبعتع و رن ع كرع يذع 

كلع اجملمؿع اذاع رغبةع  يع ع ع يتغَتيفبتع رغبةع بإنتجرع اجلس ع كع سيعة ع  (7
 جس ع كسيعةع يتغَتع ايضم ع مثلع يتغَتع رغبةع  يع انعمر 

ع است (2 ع نتعم   ع شعمق ع ارشس ع انرغبة ع سبب ع من ع احام ع انتعم  عااا
 انرغبة 

انرغبةع شعمثقع بسرصةع انتعم  ع عرصةع انتعم ع امملع ذكقعمة ع ألفع نع ع  (8
 نميمع ع االستمتمعع هبم 

ع  (4 ع رغبة ع غَتع انفم  ع اجلس  ع حمنة ع ألف ع زلاكاة ع وذه ع زلاكاة  ديكن
 ديكن 

ديكنع شأثَتع رغبةع بمع انثقمعة ع انرغبةع يؤثرع جااع ألفع اذاع انثقمعةع هبتع  (5
 ةع سهتع ايضم رغب
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ع شعئع  (6 انرغبةع قعمةع اإلنسعميل ع انرغبةع متصلع م ع انجع ر ع معفهع اذا
 .سعظهرع مسركرع مثع شستطع ع رغبتهذكع قعمة ع 

سعظهرع ع إرااةع انرغبةع قعمةع أنمين ع معفهع اذاع شخصع مسركرع بجعئع  (1
18نعممكه 

 

 دور الرغبة (ج 

ع ع  ع اصمي ع حبمؿ ع شجايا ع انسصل ع  ي ع انتالمعذ ع كااع ع ععل ع كشعمق كرغبة
انااخمىع ككمه ع يؤثرع  يع انتعم ع كقارةع عه ع انتممعذع انع انارس ع اكرع رغبةع مه ع 

مع شايااع  يع انسًتع انتالمعذع كديمكع اثرع دل قفع انتالمعذ ع انتالمعذع انذينع يرغب فع غرب
انكبَتةع نجعئع و ع رامسمؿع ع رغبةع سعسعيع رلتهاع بمنفسبةع انعه ع انذينع غَتع انرغبة ع 

ع نمقصع  ع شعم  ع رغبة ع كبمنعك ع اذا ع امؿ ع اصلمز ع انكبَتع سعحصل ع شعم  ع رغبة كبَت 
ع انعالقةع يعتقاع افع رغبةع شأثَتع اممعةع كحمصلع انتعم ع  سعحصلع اصلمزع كاطئ ع هبذا

19انتالمعذ 
 

 

 اللغة العربية انجاز التعليم .ج 

 تعريف انجاز التعليم (أ

أفع اإلصلمزاتع ويع انفتمئجع انيتع متع  Wjs. Poerwadarmintaقمؿع 
حتقعقهمع )ُمْستَػَعل ع ُمتَػَعسِّرع كغَتع ذنك(ع قمؿع مسع اع حسنع اباع انقهمرع بأفع حتقعقع 

متع إنجمؤوم ع نتعيةع نعملع انقمبع انذمع يكتسبع بمدلثمبرة ع عأممع نمسركفع و ع ممع قاع 
حمرحبع ي حيع بأفع حتقعقع انتعمع ع ح ؿع شقعع ع انتفمعةع كانتقاـع احملرزع منع انتالمعذع 

                                                             
18

 Ahmad Susanto, Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar, 

(Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2013), hlm. 61-62 
19

 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar, (Jakarta: PT Rineka 

Cipta 2015), hlm. 191 
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ععممع يتعمقع بمنتمكنع منع معرعةع ادل ااع انيتع شقاـع ذل  ع عضالع انع انقع ع انيتع شراع  يع 
 ادلفموجع اناراسعة 

ع ادلذك رة  ع بعضع انتعريف ع نتعيةع ع كمن ع اصلمز ع أف استخالصع استفتمج
ع بمدلثمبرةع  ع اكتسبت ع انيت ع انقمب  ع متعة  ع خمق ع امى ع اممت ع انيت ع انفجمط حتقعق

ع كشعريفع انتعم ع اممعةع 20انعمل ع كلع امىع حاة ع ك يع اجملم اةع  يع حقلع معُت 
عرايةع انعملع ادلفيزع منع أجلع احلص ؿع امىع شغعَتع  يع انسم ؾع انعمـع كتيربةع انسراع 

21نسسهع  يع انتسمالع م ع انبعئة 
 

اكع ع يظمورع  يع اومعةافاع غ اع اصلمزع انتعم ع و ع بالغع اكع استعاااع انذمع 
 ع يعّبع ط ممسع وفمؾع سب ع افمصرع  يع اصلمزع انتعم  ع و ع ام ع كعه ع كاحلرؼع ام 

ع يعّبع  ع انتالمعذ  ع كانتمكن ع بمإلاالف ع كانتالاب ع كم اصالت ع كحتمعل ع نمقا نعكسر
ع نكنع  يع  ع اننذمع خيطع خمص  ع قعمسع بمنتيربة ع انتعمع  ع افع اصلمز عمنع ع كاصاقمئه

ع مثلع  يع انارسع انم ع انق مي  ع يقمسع بمإلمتحمف ع خمصة ع كام ع قضعة ع كانريمضعة غة
ع يعّبع افع اصلمزع انتعممعرعةع انطب  ع و ع اومعةع انتالمعذع ع بعاع انتعم ع  يع عععة ع كوكذا

ع حلع  ع كادلباأ ع عكرة ع كانعم   ع ااالف ع مثل ع معر ي  ع )أ( كقتع خمصع اننذمع حيعطع بم
ع شخصي ع  ع متمـ ع ك ع قعمة ع م قف  ع مثلع شع ر  ع كجااين  ع )ب( ع كابكمرم  ادلسئمة

22)ج(ع انفجمط
 

ع بمدلثمبرةع  ع يت اجا ع اننذم ع انتالمعذ ع انتعم  ع حتقعقم ع نتمئج ع و  اصلمزانتنعم 
يتعمقع بمنتمكنع منع معرعةع ادل ااع انيتع شقاـع ذل  ع عضالع انع ع ععممكشكلع انتقعع ع 

 راع  يع ادلفموجع اناراسعة انقع ع انيتع ش

                                                             
20

 Djamarah, Prestasi Belajar dan Kemampuan Guru (Surabaya: Usaha 

Nasional, 1994), hlm. 19-21 
21

 Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya 

(Jakarta: Rineka Cipta, 1995), hlm. 2 
22

 Tritjahjo Danny Soesilo, Teori dan Pendekatan Belajar Implikasinya 

dalam Pembelajaran, (Yogyakarta: Ombak, 2015), hlm. 107 
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 ملعوامل التي تؤثر في انجاز التعلا (ب

وفمؾع اثفُتع منع انع املع انيتع شؤثرع  يع اصلمزع انتعم ع أمع انع املع انااخمعةع 
 كانع املع اخلمرجعة:

 انع املع انااخمعة ع مصارومع ااخلع نسسكع أفع يتضمنع : (7

 ؿع انبافع انع املع انبانعة ع انيتع يفظرع إنعهمع منع انصحة ع إذاع ملع شكنع حم
ع أفع  ع انيتع ديكن ع اناراسعة ع اناكرة ع م  ع س ؼع شتااخل نمجخصع انسمع 

 شؤثرع امىع اراسةع انفتمئجع )اإلصلمزات(

  انع املع انفسسعة ع شجملع االستخبمراتع كاالوتممـع كانسمئاة ع كادل اوب ع
 كانااع ع كانتعب 

ع ثالثةع  (2 ع  ي ع كمتعز ع انتالمعذ  ع نسسك ع خمرج ع من ع انقمامة ع اخلمرجي  انع امل
 امملع منع األسرةع كادلارسةع كاجملتم  ا املع أمع 

  انع املع األسرية ع شجملع م قفع ان اناينع  يع شعمع  ع انعالقمتع بُتع أعرااع
ع االجتمماعةع  ع اخلمسعة ع االقتصما  ع من ع كاناكنة ع ادلفزؿ  ع كأج اء األسرة

 كانثقمعة 
  انع املع ادلارسعة ع مبمع  يع ذنكع انتعمع  ع ربعبة ع طرؽع انتاري  ع كادلفموجع

 اعقع كانبفعةع انتحتعة ع عضالع انع بعئةع ادلارسةع ذاهتم اناراسعة ع ادلرع 
  ع اإلاالـ ع ع كسمئط ع اجملتم   ع  ي ع ذنكع انتالمعذ ع  ي ع مبم ع اجملتم   انع امل

 23شفقع أصاقمء ع أكع من ذجع نتعم ع احلعمة 
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 Djamarah, Prestasi Belajar dan Kemampuan Guru (Surabaya: Usaha 

Nasional, 1994), hlm. 24 
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 للغة مفهوم ا (ج

ع بمنعاياع منع انتعريسمتع ادلتبميفةع  ع انمغةع كام مهم نقاع حسمتع كتبع عقه
ع ن ع أهنم ع ممذكر ع عمفهم ع نمغة ع ااتّبوم ع كادلتممثمة ع مم ع كمفهم ع انص شعة ع انرم ز ع من ظمـ

نظمممع منع انعالقمتع أكع كسعمةع نمتسمو ع خمصةع بمإلنسمفع  يع حُتع ذوبع بعضهمع 
ع م ع ثقمععه ع اجتمماعة ع نسسعىة ع ظمورة ع شستإىلع أهنم ع انع طريقع كتسبه ع مم طع ع مجماة

 ظممهمع انرمزمع انص يتع انتسمو ع كانتسمال ع ن

كففمع منع خالؿع استقرائفمع نمتعريسمتع ادلختمسةع أفع ضلااع شعريسمع منع وفمع دي
كع سعمقمع اجتمماعمع كثقمععمع نهع االالشهع ظمـع ص يتع ديتماصطالحعمع نمغةع مسماهع أهنمع ن

ع نم ع ذنك ع  ي ع خيض  ع حعث ع كانتط ر ع نمفم  ع قمبل ع كو  ع اكرم زه نتمرخيعةع ظركؼ
24كاحلضمريةع انميتع ديرع هبمع اجملتم  

 

 خصائص اللغة العربية (د

ع  يع  ع كأهنم ع اإلسالمعة ع انعربعة ع انثقمعة ع كامء ع انعربعة ع انمغة ع إىلع أف كبمنفظر
ع ع انفس ع ان ق كمنتع نمغةع تع كنعاةع انثقمعةع انعربعةع اإلسالمعةع ذاهتم ع عالع ايبع إذا

خصمئصع انثقمعةع انعربعةع كممع ع –قمعالع أكع كثَتاع ع –انعربعةع خصمئصع شتمثلع ععهمع 
 :قامهع رشعامع أمحاع طععمةع حعثع ديكنع شقاديهع وفمع امىع سبعلع اإلجيمز

 إفع انمغةع انعربعةع منع نمحعةع األص اتع نغةع غفعةع بأص اهتم (1

 منع انفمحعةع انصرععةع نغةع اشتقمؽع كصعغع كشصريفأهنمع  (2

أهنمع منع انفمحعةع انفح يةع نغةع إارابع كنغةع غفعةع  يع انتعبَتع متف اةع أسمنعبع  (3
 اجلملع كغفعةع ب سمئلع انتعبَتع انع األزمفةع انفح ية

ع  (4 ع شتمعز ع ادلسرااتع نغة ع نمحعة ع من ع ن ظمئفع انمغةع أهنم ع بمنفسبة ع انفقل بظمورة
 نع انتعبَتع افهع بصعغةع مثع يعّبع افهع بصعغةع اخرلككاجلمل ع عمدلعٌتع ان احاع دي

                                                             
، ) دمسك، منظر ترتىي حذٌجطروق تذرٌس اللغح العرتٍح مه حسٍه رأضً عثذ الرحمه، 

 8( ص 2222مكتثح الخثتً الثقافح، 
24
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ع انط يلع كنسعةع  (5 ع انعريق ع نتمرخيهم ع انعربعة ع مبعٌتع أف ع انعممعة  ع شزامحهم ع نغة أهنم
انتجمرومع بُتع شع بع سلتمسةع انمغمتع قاع شبمااتع ععهمع ادلسمعةع بُتع انعربعةع 

25انسصحىع كانعممعة 
 

 اهمية اللغة العربية  (ه

انمغةع انعربعةع و يةع انجخص ع كو يةع األمةع ايضم ع كذنكع عهيع ذاتع امهعةع كبَتةع 
 :بمنفسبةع ذلممع معم ع كامهعتهمع بمنفسبةع نمسراع وي

أعكمره ع كيعرضهمع امىع حيققع انسراع بمنمغةع انعربعةع ذاشه ع حعثع يعّبع هبمع انع  (1
 األخرين ع عععم ع قارهع إذاع أاربع انع وذهع األعكمر 

يتمكنع انسراع بمنمغةع انعربعةع منع االشصمؿع انسعمؿع بثقمعتهع انعربعةع كاالسالمعة ع  (2
كشرائهع اخلمنا ع عضالع انع اشصمنهع بمالخرينع منع ح نه ع عتتك فع نايهع انقع ع 

 كاالجتمومتع اإلجيمبعةع ضل ع رلتمعهع كامته 

ع اإل (3 ع كقاع جيا ع احلماة  ع انسعمالشه ع ان ع انعربعة ع بمغته ع يعّب ع افامم ع راحته نسمف
يأيتع وذاع انتعبَتع كالمنمع كحتاثمن ع اكشعران ع أكع مقمنة ع اكقصة ع اكع اقص صة ع اكع 

 ركاية ع اكع مسرحعةع يكتبهم 

يستمت ع اإلنسمفع بمنمغةع افاممع يستم ع اىلع مميسعاه ع اكع يقرأع مميعيبه ع اكع  (4
 يكتبع ممع يرياه 

ع امىع انتسمو  ع اإلنسمفع اجتم مايع بطبعه ع كحعمشهع  يع مجماةع شقـ 
ع جتم ع  ع كل ع  ي ع كغَته ع االنسمف ع بُت ع انتسمو  ع وذا ع أاكات ع أو  كانمغة

26إنسمين 
 

 

                                                             
، )مكح، مكتثح احٍاء لطراز العالمًمنهح اللغح العرتٍح للمذارس اإلسالمٍح مه ادٌىي حمٍذج،  

75-74( ص7774التراث االسالمً، 
25

  
، )مكح، مكتثح احٍاء تذرٌس اللغح العرتٍح األسالٍة واإلخراءاخحنان سرحان النمري، 

75-74( ص 7774التراتً اإلسالمى، 
 26
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 السابقة الدراسات .د 

  يع األابعمتع ذاتع انصمةع ذلذاع انبحث ع كمنع أجلع جتفبع بالجعمسيع بعاع انبحث

(Plagiasi)انبحثع انعمميع بجأفع ادل اضع ع انيتع ستت ع كتمبتهمع منع انبمحث ع ع ة ع كجاع انبمحث
 مفهم:

انبحثع انعممىع انع "شأثَتع انااع ع  يع إصلمزع انتعمع ع انمغةع انعربعةع  يع انصفع انثممنع 
ع بعال ع سعكر ع االسالـ ع ن ر ع انثمن ية ع مبارسة ع اناراسى ع امـ ع سرمع ع 2117\2116" برععت

ع 154 2 13 1 15) ع امـ ع  ي ع 2117( ع انًتبعة  ع امـ  ع كمعة ع انعربعة ع انمغة ع شعمع  ع قس  ع  ي ع طمنبة
ع انذمع شضمنع ح ؿع شأثَتع انااع ع  يع إصلمزع انتعم ع انتالمعذ ع  كشاري ع جبممعةع اإلسالمعةع احلك معةع ممشـر

كمج ع انبعمنمتع  ex post fakto كيستخاـع وذاع انبحثع مفهجع كميع نف عع انبح ثع ادلعاانعةع 
ع  ع بمستخااـ ع انبعمنمت ع حتمعل ع ان ثمئق  ع اثبمت ع ك ع استبعمف  korelasi productمبفهج

moment  . شظهرع نتمئجع وذاع انبحثع أنهع ش جاع االقةع بُتع ااع ع كاصلمزع انتعمع ع انمغةع انعربعةع
 انتممعذع  يع انصفع انثممنع مبارسةع ن رع االسالـع سعكرع بعالع ادلت سطةع اإلسالمعة 

ع كااهبمع ا ع اإلناكنعسعة ع انمغة ع انتعمع  ع إصلمز ع  ي ع انرغبة ع "شأثَت ع ان ع انعممى نبحث
انتالمعذع  يع انصفع انتمس ع مبارسةع ع ادلت سطةع اإلسالمعةع ازةاإلسالـع ب غ ر"ع امـع اناراسيع 

 ع طمنبةع  يع قس ع شعمع ع 2115(ع  يع امـع 1111113111162بسعسيع نطسعٌتع )ع 2115\2114
ع انذمع شضمنع ح ؿع يفع وايةع اهللع اإلسالمعةع احلانمغةع اإلناكنعسةع كااهبمع جبممعةع شرع  ك معةع جمكرشم

شأثَتع انرغبةع  يع إصلمزع انتعم ع انتالمعذ ع كيستخاـع وذاع انبحثع مفهجع كميع ان صسيع نف عع انبح ثع 
ع انبعمنمتع بمستخااـ ع حتمعل ع كمقمبمة  ع استبعمف ع انبعمنمتع مبفهج ع كمج  كشظهرع  distribusi ادلعاانعة

ع انبحثع أنهع ش جاع االقة  يع انصفع انتمس ع ع بُتع رغبةع كاصلمزع انتعم ع انمغةع انعربعةع نتمئجع وذا
 مبارسةع ع انثمن يةع اإلسالمعةع ازةاإلسالـع ب غ ر 

ع انعبمفع  يع انصفع  ع انتعم ع انمغة انبحثع انعممىع انع "شأثَتع انااع ع كرغبةع  يع إصلمز
ع ادلهفعة ع انثمن ية ع مبارسة ع ادلفمكرةع ع انتمس  ع مبايفة ع شعغمؿ" ع كرف ع اام ع انثمين احلك معة

 ع شممعذع  يع قس ع شعمع ع انمغةع انعبمفع انذمع شضمنع ح ؿع شأثَتع 2111(ع  يع امـع 2312416131)
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انااع ع كرغبةع  يع إصلمزع انتعم ع انتالمعذ ع كيستخاـع وذاع انبحثع مفهجع كميع نف عع انبح ثع ادلعاانعةع 
ع ان صسعةع  ع انفسبة ع بمستخااـ ع انبعمنمت ع حتمعل ع كاستبعمف  ع ان ثمئق ع اثبمت ع مبفهج ع انبعمنمت كمج 

(deskriptive prosentase ) كاإلضلاارع ادلتعاا (regresi ganda). 

مثع أنهع ديكنع أفع يك فع معم ممع ن ج اع انبحثع انعممي ع ع بعاع استعراضع بعض
أكجهع انتجمبهع كاالختالؼع نمًتكعزع امىع وذاع انبحث ع ادلعمانةع يق ع امىع وذاع يستخاـع 

ع  ن عع انبحث ع أمع بمستخااـ كمفهجع  (penelitian lapangan)ن عع انبح ثع ادلعاانعة
 . ميك

 

 ة البحثيضفر  .ه 

ةع مبعٌتع نمقصع كانبحثع عضعةع كانبحث ع عرع ضكممةع عرع ةع انبحثع منع ع عض يع انمنغة ع عرع 
مبعٌتع رأم ع مثع كممتُتع يضمنمفع كصمرع عرضعةع انبحثع كذكرع  يع ذليةع اناكنعسيع عرضع امميع 
ع بقصاع  ع انتعريف ع وذا ع ش س  ع مث ع غَتانكممل  ع انفمقص ع خالصة ع معفهم ع عرضعة ع و  ع يتغَت مث

27ع انكممل ع حىتع حيتمجع انبحثع نعكمممه خلالصةع انبحثع غَت
 

 يع :استفماانع إىلع ادلذك رةع مثع انسرضعةع كممع يم

Ha  )امىع اصلمزع انتعمع ع انمغةع ع ذكج اع انتأثَتع كبَتع بُتع ااع ع كرغبةع انتالمععةع ض:ع عرع )وم
 كاحاع قفااؿانعربعةع  يع انصفع انثممنع مبارسةع انثمن يةع احلك معةع 

Ho ةع ااـع انتأثَتع كبَتع بُتع ااع ع كرغبةع انتالمعذع امىع اصلمزع انتعمع ع انمغةع عضعرع  : )و (ع
 كاحاع قفااؿع انثمن يةع احلك معةانعربعةع  يع انصفع انثممنع مبارسةع 

 

                                                             
27

 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, 

Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya, ( Jakarta: 

Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 75 
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 الباب الثالث
 مناهج البحث

 نوع وتقريب البحث .1
ي، بنوع البحث اليت كم  م الباحثة تقريب ث تستخديف ىذا البح

قبة. اما ىدف منهج ادلراقبة يف ىذا البحث ليتحصل على الرسم تستخدم مرا
ة الثانوية التأثًن دافع ورغبة يف اجناز التعلم اللغة العربية يف الصف الثامن مبدرس

مث   قيدومتغًن ادل  ستخدم ىذا البحث متغًنان ادلستقلاحلكومية بربجنصونج. ت
 م ارتداد.ستخدحتليل ادلعلومات ت

 مكان و وقت البحث .2
 مكان البحث

تنفيذ ىذا البحث يف ادلدرسة الثانوية احلكومية برجنصونج بعنوان شارع 
 ىات دائرة القرية فروكرتو ناحية برجنصونج مديرية قندال. -سوكرنو

 وقت البحث
عام الدراسي ال ثاينيف ادلستوى ال  9102ىذاالبحث يف الشهر مارس تنفيذ 

9102\ 9102 
 السكان والعينة .3

 السكان
كان ليست مثل كمية يف السكان ىو كل اعضاء من فرقة، حادثة، الس

السكان يف ىذا البحث مجيع التلميذ يف الكائن وادلوضوع الدراسة. 
ا كون من عشر الصف الثامن مبدرسة الثانوية احلكومية بربجنصونج. ىم تت

 تالميذ. 333 فصل وتتكون من
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 العينة
واسلوب اخذ العينات ادلستخدم ىو اخذ العينات االحتمالية 

(probability sampling) ، حيث توفر تقنيات اخذ العينات فرصا
 كعضو من العينة. اما جنس العينة  للسكان الذين يتم اختيارىممتساوية 

 . وتأخذ الباحثةrandom samplingاالحتمالية اليت يستعمل ىو 
 تالميذ.  33% من السكان، يعين 01

 متغير ومؤشر البحث .4
 يعىن اثنا متغًن ادلستقلة ومتغًن ادلقيد.يف ىذا البحث ثالثة متغًن، 

 متغير المستقلة
ظاىر او يتغًن متغًن ادلقيد. يف ىذا البحث اثنا يسبب متغًن ادلستقلة ىي 

 متغًن ادلستقلة مها
 X1 : الصف الثامن مبدرسة الثانوية احلكومية دافع التعلم اللغة العربية يف 

   برجنصونج 
X2   :  رغبة التعلم اللغىة العربية يف الصف الثامن مبدرسة الثانوية

 احلكومية برجنصونج 
 :ىي( X1) مؤشر من متغًن األول

 حمرك ومدير السلوك .1
 القوة اليت تشجع او جتذب .2
 حتريكا يف النفس ليعمل األنشطة .3
 فسو وبيئتورأي عن ن .4
 عملية لنشيط الدافع يف العمل .5
 



32 

 :ام ا مؤشر من متغًن الثاين )( ىي
 احنراف القلب و اجنذب اىل شئ .1
 اىتمام .2
 ك وجتريبة والعادة يف التعلماشرتا .3
 حمبة اوىوية اوفرحة اىل شئ .4

 متغير المقيد
لصف الثامن اللغة العربية يف ام يد يف ىذا البحث ىو اجناز الت علمتغًن ادلق

قيمة ويتواجد اجنازالتعلم عن  مبدرسة الثانوية احلكومية برجنصونج.
 االمتحان الوسطي.

 
 جمع البيانات .5

 وثائق (1
الصورة ادلدرسة، اسم يستعمل اثبات الوثائق ليحمل بيانت عن 

ذلك يستعمل اثبات  التالميذ يف الفصل العينة. سوى وقيمة األول
. يستعمل تلك الوسطي قيمة اإلمتحانالوثائق ليحمل بيانات عن 

 القيمة ليعرف مدي طبيعية وجتانس ادلوضوعات البحثية.
 استبيان (2

)دفرت  questionnaireاللغة األجنليزية يذاكر منهج اإلستبيان با  يف
السؤل(. منهج اإلستبيان ىو دفرت السؤل الذي يركب بَتِبَعا. مث 

 0تبيان اىل الباحثة. انتهاء من اجمليبٌن. بعد انتهاء يرسل اس

                                                             
1
 Sambas Ali Muhidin dan Maman Abdurrahman, Analisis Korelasi, 

Regresi dan Jalur dalam penelitian, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), 

halaman 52 
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 طريقة تحليل البيانات .6
أو حتليل البيانات حماولة دلعاجلة البيانات إىل ادلعلومات، حيث اخلصائص 

خصائص البيانات ميكن أن تكون اإلجابة بسهولة فهمها ومفيدة 
 9للمشاكل ذات الصلة باألنشطة البحثية.

 :ليل البيانات ىمام ا خطوة يف حت
 الصدق اإلستبيان (1

الصدق ىو قياس ال ذي يدل  اىل طبقىة الصدق او يصح ح اداة. 
اإلستبيان الصدق او صحيح ميلك صدق مش اخ، بالعكس اإلستبيان 

 3غًن الصدق ميلك صدق واطئ.
 :ام ا ارتباط يف ىذا البحث ال ذي يستعمل ىو ارتباط 

    
 ∑   (∑ )(∑ )

√{ ∑   (∑ ) }{ ∑   (∑ ) }

 

 :بيان 
 Yو  Xمعامل عالقة  :     

n    : مجلة جمي بٌن 
 مجلة درجة برزة :  ∑ 
 مجلة درجة جمموعة :  ∑ 
 مجلة مربع درجة الربزة :   ∑ 
 مجلة مربع درجة اجملموعة :   ∑ 

                                                             
2
 Sambas Ali Muhidin dan Maman Abdurrahman, Analisis Korelasi, 

Regresi dan Jalur dalam penelitian, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), 

halaman 52 
3
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan 

Praktis, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010),  hlm. 65 
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 مجلة الضرب بٌن درجة الربزة ودرجة اجملموعة :   ∑ 
%، السؤل 5ستوي الداللة جدول مب     حاصل احلساب اًمر ب 

 3رزة.ب     كرب من   حساب ا     اذا كر الصدق يذ
 الثبات اإلستبيان (2

 :ليعرف الثبات اإلستبيان يستعمل ادلعادلة مبايلى 
     

 

(   )
(  

∑  
 

  
 ) 

 
 :بيان 

 معامل ثبات اإلختبار     : 
 مجلة السؤل : 

 عدد الثابت :
   :∑  كل برزةمجلة التباين ن الدرجة يف     

 5جمموع التباين     :
 اختبار الوضع الطبيعي (3

كانت البيانات موزعة ذا  يستعمل اختبار الوضع الطبيعي ليعرف ما ا
( اما معادلة اليت تستعملو Sudjanaبشكل طبيعي.عند سوجىن )

  chi-kuadratىي 

   ∑
(     )

 

  

 

   

 

 بيان
                                                             

4
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan 

Praktis, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010),  hlm. 72 
5
 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Rajawali 

Pers, 2009), hlm. 208 
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 chi-kuadratقيمة     =
 تكراريحتليل    =

      رجاء تكراري 
 

       اذا 
   (   )(   )     

معنو  (  )فمقبول ىو   
       السكان توزيع طبيعي. اذا 

   (   )(   )     
  

السكان غًن توزيع طبيعي بدرجة مغزى ( معنو   فمرفوض ىو )
 .dk  =k-3% و 5

 :وات ال ذي يقطع يف ىذه الطريقة ىيام ا خط
 (distribusi frekuensi)التكرُّر يرتب البيان يف جدول التوزيع  -

، k = 1+ 3,3 log nبرمز ( kelas interval) يثبت فصل الفاصلة
n = .مجلة اجمليبٌن 

فاصلة = 
 اكربالبيان صغرالبيانا

             فصل الفاصلة

                           

                     
 

  .( )و اختالف  (̅ )حيسب ادلعدل  -
̅ رمز معدل   

∑    
∑  

   ورمز اختالف   
 ∑     (∑    )

 

 (   )
 

   يف الفصل برمز   ، نتيجةzيبحث عن قيمة  -
    ̅

 
 

مبنهج ضرب العينة مع فرصة او واسع   (  )تكرُّر ادلرجو  حيسب  -
 اإلقليمي حتت منحىن السوية لفاصلة نشبا.
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  حتليل االحندار ادلتعدد (4
يستعمل حتليل االحندار ادلتعدد لتحليل أكثر من تأثًن واحد متغًن 

الحندار ادلتعدد يستعمل ادلعادلة ليعرف حتليل امستقل دلتغًن مقيد. 
 :مبايلى 

            
  :بيان 

Y= حاصل التعلم 
A= معامل احندار 

X1= دافع 
X2= رغبة 

 A,B,Cليحسب قيمة 
   ̅      ̅̅ ̅      ̅̅ ̅ 

 

  
(∑  

 )(∑    )  (∑    )(∑   )

(∑    )(∑   )  (∑     ) 
 

 

  
(∑  

 )(∑    )  (∑     )(∑   )

(∑   )(∑   )  (∑    ) 
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 الباب الرابع

 وصف البيانات وتحليل البيانات

 اتوصف البيان .أ

جيب حتديد ادلسألة يف الباب األول، حيتاج البيانات عن البحث. لت
 أخذ عن التوثيق واستبيان اّلذي يعطي اىل اجمليبٌن كعينة البحث.ت أما البيانات

أيار  5حىت  5106ابريل  52مأخذ البيانات عمل يف التّاريخ 
" اىل غة العربيةز تعلم اللبينتشر استبيان عن "تأثًن الدافع والرغبة يف اجنا 5106
ىذا البحث ىو البحث الكمي و تستخدم حبث الرتابطي، يعين  اجمليبٌن.

ز تعلم اللغة العربية يف الصف الثامن ليعرف كان تأثًن عن الدافع والرغبة يف اجنا
 احلكومية واحد قندال.مبدرسة الثانوية 

( و رغبة x1تستخدم ىذا البحث اثنا متغًن ادلستقل، مها دافع )
(x2و تستخدم متغًن ادلقيد ىو اجنا .)( ز تعلمY .)  السكان يف ىذا البحث

كل التالميذ يف الصف الثامن مبدرسة الثانوية احلومية واحد قندال. تستخدم 
عينة يف الصف الثامن الذي اختباره عشوانيا. سيعطى العينة  33ىذا البحث 

 لغة العربية.ز تعلم اليف ىذا البحث عن تأثًن الّدافع والرغبة يف اجنا
 :ىذا البحث اىل ثالث مرحلة، ىم اخلطوط العرضية يقسم 

 مرحلة اإلعدادية .1

 :ىذه ادلرحلة ىو احوال يف 

 .ادلالحظة ليعرف الفرد )السكان( و حمسوسة البحثتعمل  (أ)

ز تعلم اللغة تعد شعرية اإلستبيان عن تأثًن الدأفع والرغبة يف اجنا (ب)
 العربية.
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 اة اإلستبيانتعد اد (ج)

 يعد اداة اإلستبيان على مؤشر الدافع والرغبة تعلم اللغة العربية الذي
جييبهم بطريقة اإلختيار مناسب جدا، مناسب، كفاية ادلرارا، أقل 

 مل تقع. مرارا, و

 مرحلة األداء .2

ز تعلم اللغة مرحلة عطاء االستبيان عن تأثًن الدافع والرغبة يف ا اجنا (أ)
احلكومية  تالميذ يف الصف الثامن مبدرسة الثانوية 33ى اىل العربية يعط

 .5106ابريل  56واحد قندال يف التاريخ 

 حتليل حصيل اإلستبيان. (ب)

 مرحلة التحليل .3

 حتليل حصيل اإلستبيان (أ)

السؤال على مقياس اإلستبيان من ادلقياس النوعي اىل ادلقياس  ثقل
  ز تعلمواجنا (x2( والرغبة )x1الكمي، حىت يتواجد درجة من دافع )

(Y.) 

 اختبار البيانات من ثالثة متغًن (ب)

البيانات من ثالثة متغًن بلي بسوي دلعرفة استعمل احصاء احلدودي 
 او احصاء غًن احلدودي.

 اختبار اإلحندار  (ج)

ب عن حتديد ادلسألة لتحمل اجلوا ادلتعدد تستخدم اختبار اإلحندار
 يف ىذا البحث.

ادلالحظة يف ادلدرسة الثانوية احلكومية واحد قندال  على بياناتبناء 
  :يتواجد البيانات كما يلي 5106\  5105عام الدراسي 
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 فصل أ ب ج د ه و ز ح ط ي

 مجلة 33 33 33 32 33 33 33 33 42 42

رسة الثانوية احلكومية واحد  . مجلة التالميذ يف الصف الثامن مبد1.0 جدول
 قندال

، يعىن sample random samplingىذا البحث ىو  العينة يف
. تعطي 0تالميذ. يانات اجمليبٌن يف تكملة  33وحصولو  مأخذ العينة بإعتباطي

 ز تعلم اللغة العربية..االستبيان اىل اجمليبٌن دلعرفة تأثًن الدافع والرغبة يف اجنا

 وصف البيانات استبيان دافع تعلم .1

جميبٌن.  33اإلستبيان اىل  ( بإعطاءx1عرف دافع التعلم )البحث دل
 حصول الّدرجة استبيان الدفع يف جدول.

 

 . حاصل درجة استبيان الدافع1.5 جدول

 درجة
 استبيان

 إشارة
 اجمليبٌن

 درجة
 استبيان

 إشارة
 اجمليبٌن

 درجة
 استبيان

 إشارة
 اجمليبٌن

53م. 35 05م. 42  0م. 44   
51م. 51 03م. 41  5م. 41   
52م. 32 01م. 41  3م. 40   
53م. 34 02م. 35  1م. 40   
54م. 40 03م. 35  2م. 40   
55م. 33 04م. 30  3م. 41   
56م. 34 05م. 45  4م. 40   
31م. 41 06م. 35  5م. 41   



00 

30م. 32 51م. 31  6م. 41   
35م. 33 50م. 52  01م. 33   
33م. 32 55م. 30  00م. 36   

  :بيان 

 52  :القيمة االعلى 

 06 :القيمة االدىن 

 08,55 :وسطى قيمة ال

 :اما تقرير توزيع تكرار البيانات يعىن 

 حتسب عن مجلة فرتة الفئة 

K=1+3,3 log n 

= 1 +3,3 log 33 

=  1 +3,3 log1,21 

= 1 +2,853 

= 2,853 

= 0 

 حتسب مدي البيانات 

 بيانات االدىن  –بيانات االعلى  =

= 52-06 

= 42 

 حتسب طويل الفصل 

 1+  رتة الفئةمجلة ف :مدي البيانات  =

= 42 : 0  +1 

= 2  
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 ترتب فرتة الفئة 

  رير بيانات دافع التالميذكالتوزيع الت 1.3جدول 

كرار الت كررت فرتة الفئة منرة
 السليب

كرار الت
 ادلرتاكمي

 طبقة

 جدا ادىن 05,05 % 05,05 1 31-31 .0
 ادىن 33,33 33,33% 05 32-36 .5
 اقل 36,36 36,36% 03 41-41 .3
 كفاية 3,13 3,13% 5 42-46 .1
 عال 3,13 % 3,13 0 51-51 .2
 ممتاز 3,13 3,13% 0 52-56 .3

 

 وصف البيانات رغبة التعلم .2

جميبٌن.  33اإلستبيان اىل  ( بإعطاءx2البحث دلعرف رغبة التعلم )
 ل الّدرجة استبيان الدفع يف جدولحاص

 حاصل درجة استبيان الرغبة 2.2 جدول
 درجة
ناستبيا  

 إشارة
 اجمليبٌن

 درجة
 استبيان

 إشارة
 اجمليبٌن

 درجة
 استبيان

 إشارة
 اجمليبٌن

53م. 53 05م. 51  0م. 51   
51م. 43 03م. 31  5م. 31   
52م. 41 01م. 35  3م. 61   
53م. 55 02م. 30  1م. 40   
54م. 33 03م. 44  2م. 51   
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55م. 36 04م. 31  3م. 53   
56م. 40 05م. 46  4م. 31   
31م. 40 06.م 41  5م. 40   
30م. 30 51م. 32  6م. 36   
35م. 33 50م. 52  01م. 44   
33م. 35 55م. 40  00م. 60   

 

  :بيان 

 81  :القيمة االعلى 

  01 :القيمة االدىن 

 51,2 :قيمة الوسطى 

 :اما تقرير توزيع تكرار البيانات يعىن 

 حتسب عن مجلة فرتة الفئة 

K=1+3,3 log n 

= 1 +3,3 log 33 

= 1 +3,3 log 1,21 

= 1 +2,853 

= 2,853 

= 0 

 حتسب مدي البيانات 

 بيانات االدىن  –بيانات االعلى  =
= 81-01 

= 31  

 حتسب طويل الفصل 

 0مجلة فرتة الفئة +  :مدي البيانات  =
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= 36 : 0  +1 

= 0 

 

 ترتب فرتة الفئة 

 رير بيانات رغبة التالميذكالتوزيع الت 1.2جدول 

كرار الت كررت فئةفرتة ال منرة
 السليب

كرار الت
 ادلرتاكمي

 طبقة

 جدا ادىن 33,33 % 33,33 00 30-33 . 0
 ادىن 05,05 % 05,05 3 34-45 .5
 أقل 02,02 02,02% 2 43-45 .3
 كفاية 05,05 05,05% 3 46-51 .1
 عال 3,13 3,13% 5 52-61 .2
 ممتاز 3,13 3,13% 0 60-63 .3

 

 قيمة اجناز التعلم .3

 :د قيمة اجناز التعلم من امتحان األخر. اما قيمتو كما يلى جي

 قيمة اجناز التعلم 1.3جدول 

No Nama Nilai 

1. Arsy Dwina Novianti 81 

2. Azril Awwanlin 74 

3. Dani Zainul Latif 60 

4. Desti Handayani 91 

5. Eni Fajriana 91 

6. Erika Damayanti 95 

7. Fani Az-Zahra Putri 73 

8. Hary Ari Andrianto 76 
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9. Hilmi Khoodhi Harsaputra  76 

10. Jadiid Hendi Saputra 76 

11. Lia Qurrotu A’yun 97 

12. Lucky Annisah 94 

13. M. Iqbal Awaludin 74 

14. M. Reza Baharudin 70 

15. Maulidatul Magfiroh 74 

16. Muhammad Aris Maulana 73 

17. Muhammad Indra Yunanda 78 

18. Muhammad Syukron Lazim 87 

19. Muhammad Wafaul Fahmi 92 

20. Nabila Fitri Khoirunisa 95 

21. Nabila Norma Nafisa 78 

22. Naufal Rifky Saputra 75 

22. Naya Nabilah 87 

24. Nikmatul Fatjriyah 78 

25. Nur Ihsan 76 

26. Nurul Fajar Arini 92 

27. Pratama Andi Saputra 75 

28. Rahadean Fasha 74 

29. Rofi’ Uzzulfa 76 

30. Sekar Kedhaton Rofiqotul Muna 71 

31. Siti Ismawati 78 

32. Sofiya Zakiyatul Fikra 80 

33. Wahyu Ariq Gunawan 71 

 

  :بيان 

 85  :القيمة االعلى 

 06 :مة االدىن القي

 50,52 :قيمة الوسطى 

 :اما تقرير توزيع تكرار البيانات يعىن 
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 حتسب عن مجلة فرتة الفئة 

K=1+3,3 log n 

= 0 +3,3 log 33 

= 0 +3,3 log0,20 

= 0 +1,653 
= 2,653 
= 3 
 حتسب مدي البيانات 

 بيانات االدىن  –بيانات االعلى  =

= 64-31 
= 34 

 حتسب طويل الفصل 

 0مجلة فرتة الفئة +  :مدي البيانات  =
= 35 : 0  +1 

= 5 

 ترتب فرتة الفئة 

 رير اجناز التعلمكالتوزيع الت 1.4جدول 

كرار الت كررت فرتة الفئة منرة
 السليب

كرار الت
 ادلرتاكمي

 طبقة

 جدا ادىن 3,13 % 3,13 0 31-33 .0
 ادىن 02,02 %  02,02 2 34-43 .5
 أقل 15,15 % 15,15 03 41-51 .3
 كفاية 6,16 %  6,16 3 50-54 .1
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 عال 02,02 %  02,02 2 55-61 .2
 ممتاز 6,16 % 6,16 3 62-010 .3

 

 تحليل البيانات .ب

 حتليل حاصل من اختبار اداة اإلستبيان .0

ستعملو تقيم اختبار االدة دلعرفة مبا بند السؤال يف االستبيان الذي 
االدة احلسنة ام مل متأل. حاصل  الباحثة على البحث مالئت جودة

. اختبار االدة حييط باإلختبار الصدق واإلختبار 5البيانات يف تكملة 
 الثبات. 

 اختبار الصدق ( أ)

تالميذ يف الصف  33تعمل اختبار الصدق بإنتشر اإلستبيان اىل 
احلكومية واحد قندال. تقيم ىذا اإلختبار الثامن مبدرسة الثانوية 

 ن بند اداة اإلستبيان.دلعرفة الصدق م
 korelasi productحماسبة اختبار الصدق يتم ادلعادلة 

moment بإمداداتSPSS حاصل . rxy  مقارنة معr tabel 
  r tabel%. بناء على مجلة اجمليبٌن، 2مبستوي العثرة 

r tabelكرب من ا  rxy. ورد اختبار االدة الصدق إذا (6,333)

(rxy > r tabel) بيانات اختبار الصدق مصنوع .  بناء على
  :كما يليجدول  

 نسبة مئوية الصدق من بند استبيان البحث 2.5 جدول
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 مجلة النمرة الصدق متغًن النمرة
غًن  الصدق

 الصدق

، 03، 4، 5، 0 دافع التعلم 1
02 ،03 ،04 ،05. 

5 12 

، 4، 1، 3، 5، 1 رغبة التعلم 4
5 ،05 ،03 ،01 ،
02 ،03 ،04 ،06 ،

51، 50. 

12 5 

 

 اختبار الثبات ( ب)

تقيم اختبار الثبات دلعرفة اتفاق اجلواب اجمليبٌن. تقيم 
 Cronbachوبإختبار االحصاء  SPSSاختبار اثبات باستخدام 

Alpha )α(. ترد ادلتغًن االثبات إذا قيمة .Cronbach Alpha 
 ،SPSS. حاصل حماسبة اختبار الثبات مبنهج 1,31كرب من ا 

دلتغًن  6,060 كل متغًنيف   Cronbach’s Alphaوحاصلو 
(. بناء على x2دلتغًن رغبة التعلم ) 1,418و ( x1دافع التعلم )

 ذلك اداة اثبات و تستطيع استخدامها للبحث.
 .منظور يف ىذا اجلدول حاصل اختبار الثبات
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 دافع التالميذ صل اختبار الثبات اداة االستبيانحا 2.8 جدول

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.606 8 

 
 رغبة التالميذ صل اختبار الثبات اداة االستبيانحا 1.01جدول 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.819 22 

 

 حتليل اختبار الشرط .5

 اختبار ادلعتدل (أ)

ىدف اختبار تبار الفرضية. اتقيم اختبار ادلعتدل اوال قبل اخ
ادلعتدل لتعرف يف احندار متغًن مستقل ومتغًن مقيد مها ادلعتدل ام مل 

وبإستخدام اختبار   SPSSمبنهج  . حتاسب اختبارادلعتدلمتأل
 Kolmogorov-Smirnovاالحصاء غًن معلمي 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardized 

Residual 

N 33 

Normal Parameters
a,b

 Mean .0000000 

Std. Deviation 8.10027376 

Most Extreme Differences Absolute .128 

Positive .085 

Negative -.128 

Test Statistic .128 

Asymp. Sig. (2-tailed) .187
c
 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 
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 جدول 

كرب ا  6,155بناء على حاصل ادلعتدل، تعرف أن قيمة داللة 
زيع ادلعتدل. (، ويتم أن قيمة ادلتبقية بتو0,05 <0,187) 1,12من 

 ىذا البحث تستطيع لتواصل اىل حتليل االحندار.فصار 

 

 Multikolinieritasاختبار  (ب)

كان لتخترب احندار   Multikolinieritasهتدف اختبار 
ارتباط بٌن متغًن مستقل. يف احندار حسن، مفروض عدم ارتباط بٌن 

منظور يف منوذج  multikolinieritasمتغًن مستقل. كشف 
ترد منوذ  .VIF (Variance Inflatori Factor)بتحسب قيمة 

اذا حاصل  multikolinieritasاحندار بٌن متغًن مستقل عدم 
VIF تدل قيمة Tolerance 1,0كرب من ا (Tolerance > 

. حاصل اختبار (VIF > 10) 01كرب ا  VIF( او قيمة 0,1
multikolinieritas   كما يلي يف جدول: 

 Multikolinieritas حاصل اختبار 1.05جدول 
Coefficients

a 

Model 

Unstandardized  

Coefficients 

Standardized  

Coefficients 

T Sig. 

Collinearity 

 Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 67.194 11.152  6.025 .000   

Motivasi -.557 .374 -.261 -1.490 .147 .869 1.150 

Minat .518 .195 .465 2.650 .013 .869 1.150 

a. Dependent Variable: Prestasi 

 

كل متغًن ذو قيمة بناء على جدول ادلعامل،  
Tolerance  قيمة 1,0كرب من ا .Tolerance  متغًن دافع

ومعناه ، VIF 1,126وقيمة  1,508ومتغًن رغية سواء، يعىن 
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دم ( حىت تعرف أن عVIF < 10) 01اصغر من  VIFقيمة 
multikolinieritas  ىذا احندار. ومعناه بٌن متغًن مستقل يف
 الئق إلختبار احندار.

 heteroskedastisitasاختبار  (ج)

لتخترب يف منوذج احندار  heteroskedastisitasهتدف اختبار 
عدم غًن مساوة التباين من متبقية ادلراقبة اىل مراقبة اخر. منوذج احندار 

كان . heteroskedastisitasىو عدم طيب 
heteroskedastisitas  ام عدمheteroskedastisitas  ميكن أن

ىو بٌن قيمة تنّبؤ متغًن ادلقيد،   plotتنظر من خالل النظر يف خطوط 
ZPRED  مبتبقيةSRESID . اذا خطوطplot  تؤلف تصميم خاص

. اذا عدم خطوط الصريح heteroskedasitisitasادلرتب فدالئل 
معناه عدم  Y ( يف الفتيل 1تو انتشار فوق وحتت رقم صفر )نقطو 

heteroskedastisitas.

 منظور يف ىذه الصورة plotخطوط  1.03جدول 
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نقطتو تنتشر بدون نظام وتنتشر فوق او تدل  scatterplotخطوط 
، حىت تعرف أن يف منوذج احندار بٌن Y( يف الفتيل  1حتت رقم صفر )

 . heterokedastisitas متغًن مستقل عدم 

 

 ضيةالفر حتليل اختبار  (د)

تستخدم حتليل الفرضية ىو حتليل احندار ادلتعدد. هتدف ىذا التحليل 
. تقيم ىذا (Y( يف اجناز التعلم )x2( والرغبة )x1دلعرفة تأثًن الدافع )

ذا منظور يف ى. حاصل احندار ادلتعدد البحث حتليل احندار ادلتعدد
 دولاجل

 حاصل احندار ادلتعدد 1.01جدول 

X1 X2 Y X1
2 X2

2 X1.X2 X1.Y X2.Y 
44 51 50 2656 4123 3135 3534 3511 
41 31 41 1611 1163 1151 2051 1433 
40 61 31 2110 5011 3361 1531 2111 
40 40 60 2110 2110 2110 3130 3130 
40 51 60 2110 3111 2351 3130 4551 
41 53 62 2143 3556 3015 4131 4552 
40 31 43 2110 1163 1211 2053 1345 
41 40 43 2143 2110 2521 2351 2363 
41 36 43 1611 1430 1531 2351 2511 
33 44 43 1323 2656 2155 2103 2525 
36 60 64 1430 5550 3546 3363 5554 
42 51 61 2352 3111 3111 4121 4251 
41 31 41 1611 1163 1151 2051 1433 
41 35 41 1611 3511 1311 1611 1311 
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35 30 41 3511 3450 3455 1255 1201 
35 44 43 1351 2656 2533 1631 2350 
30 31 45 3450 1163 3611 1425 1665 
45 46 54 2051 3510 2355 3531 3543 
35 41 65 1351 2143 2135 3523 3515 
31 32 62 3311 1552 3611 2411 3042 
52 52 45 4552 4552 4552 3331 3331 
30 40 42 3450 2110 1330 1242 2352 
35 53 54 1351 3556 2311 2603 4550 
51 43 45 4123 2443 5011 3225 2655 
32 41 43 1552 2143 1501 1611 0651 
34 55 65 1156 3451 2161 3031 4211 
40 33 42 2110 1323 1353 2352 1621 
33 36 41 1323 1430 1221 1551 2013 
34 40 43 1156 2110 1424 2165 2363 
41 40 40 1611 2110 1641 1641 2110 
32 30 45 1552 3450 3632 2141 1425 
33 33 51 1323 1323 1323 2551 2551 
32 35 40 1552 3511 1131 1302 1115 

5561 5114 5335 026603 044636 033141 053035 056310 
 

 :  a, b1, atau b2تستخدم ادلساوة لتحسب قيمة 

∑  = an + b1∑  + b2∑   
∑    = a∑    + b1 ∑   

2 
+ b2 ∑    2 

∑    = a ∑   + b1 ∑    2 + b2 ∑  
2 

 :كما يلى اذا رقم يف اجلدول تدخل فمساوة 
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5335  =a33  +b15561  + b25114 (.....................0) 
053035 =5561a  +026603b1 +033141 b2 (........5) 
056310 =5114 a  +033141 b1  +044636 b2 (.....3) 

فحاصلو  ،0يف ادلساوة  36,1مبضروب  1لتصنع مساوة  5و  0تأخذ مساوة  -
: 

053144,5  =5561a  +025653b1  +034112,5 b2 

053035     =5561a  +026603b1  +033141b2 - 
-31,5   =-661 b1  +3240,5 b2 ( .....................1) 
 

، 0يف ادلساوة  45,61 مبضروب 2لتصنع مساوة  3و  0تأخذ مساوة   -
 :فحاصلو 

065102,45  =5114a  +034135,3b1  +042233,25b2 
056310       =5114a  +033141b1  +044636b2            - 

5440,45      =3225,3b1 – 5115,15b2 (....................2) 
 

 :فحاصلو ( 3,2612)–مبضروب   b2دلعرفة قيمة  2و  1تأخذ مساوة  -
505,2123  =3225,3b1 – 051343,532b2  
5440,45    =3225,3b1 – 5151,15b2                      - 

-5223,0411  =-005540,1020b2 
 
           

           
   =b2 
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1,1502541041 =b2 

1,1502  =b2 
 

 b1دلعرفة قيمة  2تدخل مساوة مث  2تأخذ ادلساوة  -
5440,45  =3225,3b1 – 5115,15b2 
5440,45  =3225,3b1 – 5115,15 (1,1502) 
5440,45  =3225,3b1 – 20,5351 

-3225,3b1  =-5406,5246 
b1                 =1,4313 
 

  aدلعرفة قيمة  0تأخذ ادلساوة  -
5335  =33 a  +5561 b1  +5114 b2 

5335 =33 a ( +5561()1,4313( + )5114()1,1502) 
5335 =33a +0515,5514 

-33a  =0515,5514-5335 
-33a  =-532,4465 
a   =52,3533 
 

 :كمايلى حتليل احندار ادلتعدد  ، حتاصل ادلساوة  واحملاسة جدولبناء 

Ȳ = a + bx1 + bx2 

 (Ȳ = 25,3266 + 0,7643 X1 + 0,0215 X2)

 :اختبار يف حتليل احندار ادلتعدد، حتيط 

 داللة معامل احندار ادلتعدد  (1)
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ذا االدعاء الن حدود القدرة يف االختبار ادلستقيم ىتستخدم 
ل متغًن كادلفرتق ىف  احندار ادلتعدد. حماسب اختبارا من قيمة 

 بالوسط. 

 ذا اجلدولىمعامل احندار ادلتعدد يف داللة حاصل 

 داللة معامل احندار ادلتعددحاصل  1.02جدول 
x1 x2 Y x1y x2y 

4,313130 00,13130 31,3540 126,311 54433,133 
1,313130 -(5,63636)  21,544 33,522 (161,230) - 
0,313130 04,13130 23,5113 61,524 625,501 
0,313130 -(0,63636  22,4605 56,310 (015,064) - 
0,313130 4,131313 63,3333 016,65 326,10 
1,313130 01,13130 25,3154 535,453 253,635 
0,313130 -(5,63636)  22,3103 56,326 (164,361) - 
1,313130 -(0,63636)  25,1514 534,235 (005,313) - 
1,313130 -(3,63636)  21,6512 33,351 -(503,3)  

- (3,363631)  1,131313 25,1663 -(043,506)  500,223 
- (1,36361)  05,13130 21,3635 (50,213) - 654,465 

2,313130 4,131313 26,1152 331,665 103,542 
1,313130 -(5,63636)  21,544 33,522 -(161,230)  
1,313130 -(01,6361)  21,531 33,556 -(266,520)  

(4,36361) - (00,6361) - 15,3650 331،135 (-250،153) 
(0,36361) - 1,131313 23,3546 (-41,420) 504،430 
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(5,36361) - (5,63636) - 14,653 (-115,431) (-155,631) 
5,313130 3,131313 23,4550 014,533 313,513 

(0,36361) - 0,131313 23,2331 (-41,335) 23,516 
(6,36361) - (4,63636) - 12,5222 (-152,052) (-326,563) 

02,31313 05,13130 33,4630 0115,343 512,231 
(5,36361) - (0,63636) - 15,0155 (-111,023) (-63,341) 
(0,36361) - 01,13130 23,4236 (41,630) 211,553 

01,31313 3,131313 32,5325 630,255 510,162 
(1,36361) - 0,131313 20,5412 (-552,544) 21,344 

(5,36361) - 6,131313 25,6400 (-053,514) 146,616 
40 (3,63636) - 22,3513 3623,252 (-353,101) 

(3,36361) - (3,63636) - 20,6543 (-043,533) (-511,224) 
(5,36361) - (0,63636) - 25,4313 (-053,510) (-015,535) 

1,313130 (0,63636) - 22,1542 33,313 (-013,401) 
(1,36361) - (00,6361) - 21,660 (-551,116) (-315,510) 
(3,36361) - (3,63636) - 20,5355 (-043,104) (-326,560) 
(1,36361) - (01,6361) - 20,1052 (-551,013) (-225,113) 

  
0534,1333 2111,113 54045,404 

 بيان

b1x1y + b2x2y =SSb/a 

      ( =343330()33334333(+)343333()333334333) 
       =33334330  +3334330 
       =33334333 

MSba=
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        = 
2522 600

4
  

         =4354,233 
SSsisa    = 8282,4343 

MSsisa  =SSssa : (n-k-1) 
         =033343333 : (36-4-1) 

         =033343333 : 36 

            =888,3341 

Fhitung   =MSba : MSssa 

                =30334300 : 888,3341 

            =43,321683884 
            =43,36 

 : ما يلىك ANOVA جدول في الحساب نتائج تلخص تم   اذا

 1.03جدول 
F 

 

MSSSdkSumber 

Variansi

20,852372,5334745,0662Regresi 

b/a

113,80963414,289830Sisa

والفا  5,31يف درجة احلرية  Fد قيمة بناء على جدول توج
 .1,10او  1,12
رب من كاt tabel(28,02رب من كاt hitungتعرف 
بناء على مقبول.  (Haىا )مرفوض و  (Ho)و ه( ف3,35

( "عدم تأثًن دافع التعلم يف اجناز Hoحاصل  تصوت ىو )
تعلم اللغة العربية يف الصف الثامن مبدرسة الثانوية احلكومية 

( Haوتصوت ىا )مرفوض.  "،51055106قندال  واحد
"كان تأثًن دافع التعلم يف اجناز تعلم اللغة العربية يف الصف 
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 "51055106الثامن مبدرسة الثانوية احلكومية واحد قندال 
 مقبول.

 عامل االرتباط (2)
حتتاج حماسب معامل االرتباط دلعرفة قيمة التربع متغًن ادلستقل 

 يف متغًن ادلقيد. 
 : ا قيمة  معامل ارتباط احندار ادلتعدد مبعادلةامّ 

 

R
2=      

∑  
  



=
        

          

 

=0,04844985279 



:وداللة 

F=
               

                        
 

=
           

              
 

=1,4125 
 

 االرتباط جزئي (3)
 (x2)و   (x1متغًن ادلستقل ) متلك اثنااذا احندار ادلتعدد 

 :ك اثنا معامل ارتباط جزئي فرمزه فتمل
 
 r = 

     –         

                
 

.korelasi product moment برمز محاسب rقيمة

    
 ∑    ∑   ∑  

√{ ∑    ∑   }{ ∑    ∑   }
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=
                          

√{             ∑       }{             ∑       }


=
              

√{                   }{                   


= 
    

√              
 

    

√          
= 

 =
    

               
 

=0,047402281 

=0,047402 

    = 
 ∑    ∑   ∑  

√{ ∑    ∑   }{ ∑    ∑   }

 

=
                         

√{             ∑       }{             ∑       }


=
               

√{               }{               }


=
      

√              


=
      

√          


=
      

             


=0,1106497706 

=0,11064

 :ما يلى كل متغًن ادلستقل  كقيمةفي

r
2
y12=

{                      } 

{            } {          }
 

=
                   

                          
 

=
            

                      
 

=
            

            
 

=0,479878843 

= 0,47 





30 

=
{                       } 

{           } {          }
 

=
                          

{            } {          }
 

=
                   

                      
 

=
           

            
 

=0,1108907259 

=0,11 



 حبث عن البحث .3

جميبٌن عن دافع التعلم  33بناء على البحث، حتمل بيانات من 
والرغبة التعلم واجناز التعلم. حتمل البيانات عن دافع التعلم ورغبة التعلم 
من اإلستبيان الّذي ينتشر اىل اجمليبٌن. معروف اّن دافع التعلم مل تؤثر يف 

غًن  t hitungبت بإختبار  االرتباط الذي تدل قيمة اجناز التعلم. مث
وبناء على البحث . t tabel 3433كرب من ا  014, 1الداللة، يعىن 

% جميبٌن يف الطبقة عال جدا  3,13حتمل البيانات عن دافع التعلم. 
عال بفرتة الفئىة  % جميبٌن يف الطبقة  3,13. و56-52بفرتة الفئىة 

. و 41-41بفرتة الفئىة  كفىيف الطبقة  % جميبٌن  3,13. و  51-51
% جميبٌن يف الطبقة واطئ  33,33% جميبٌن يف الطبقة أقل. و 36,36

% جميبٌن يف الطبقة واطئ جدا بفرتة  05,05. و 36-32بفرتة الفئىة 
 . 31-31الفئىة 

% جميبٌن يف الطبقة عال جدا  3,13اما رغبة التعلم حتمل البيانات 
. و 61-52% يف الطبقة عال بفرتة الفئىة  3,13و . 63-60بفرتة الفئىة 

% جميبٌن  02,02. و51-46بفرتة الفئىة كفى % جميبٌن يف الطبقة   05,05
% جميبٌن يف الطبقة واطئ  05,05. و 52-43يف الطبقة أقل بفرتة الفئىة 
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% جميبٌن يف الطبقة واطئ جدا بفرتة الفئىة 33,33. و 45-34بفرتة الفئىة 
30-33 . 

( تعرف قيمة التأثًن الدافع والرغبة Uji F) على اختبار التواقت  بناء
حاصل البحث مناسب بالنظري الذي يبٌن ان اجناز %.  2,5يف اجناز التعلم 

التعلم تؤثر من عوامل الداخلى ومن عوامل اخلارجى. العوامل الدخلى ىو 
ب، والدافع العوامل النفسية، تشمل االستخبارات واالىتمام والفائدة، وادلواى

 والتعب.

 حدود البحث .ت

 :تدرك الباحثة  كان حدود يف ىذا البحث، منها

 كانحدود ادل .0

ىذا البحث حمدودة يف واحد ادلكان فقط، يعىن يف ادلدرسة الثانوية 
عمل يف ادلدرسة االخر بحث تاالسالمية احلكومية واحد قندال. اذا ال

 فيمكن حاصل البحث مسختلف.
 حدود الوقت .5

 ايام فقط.  01يف  وتعملحمدودة،  تستخدم الباحثة يف البحث 
 حدود العلم .3

علم الباحثة حمدودة، لكن تسعى الباحثة لتنفذ البحث بالكمال و 
 بإشراف ادلشرف وادلشرفة.
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 الباب الخامس

 اإلختتام

 خالصة .أ
احلكومية واحد قندال عن "تأثري الدافع بناء على البحث يف املدرسة الثانوية 

يستخلص اّن  8103 8102والرغبة يف اجناز التعلم اللغة العربية عام الدراسي 
: 
( اللغةالعربية يف الصف Y( يف اجناز التعلم )x1التأثري الدافع ) ىناك .0

 tاحلكومية واحد قندال، بإختبار االرتباط الثانوية الثامن مبدرسة 
hitung  =09431  ومعناه ىو  1910كرب من ا  19041بداللة

(Ho )مرفوض ( و ىاHa )مقبول. 
( اللغة العربية يف الصف Y( يف اجناز التعلم )x2ىناك التأثري الرغبة ) .8

 tالثامن مبدرسة الثانوية احلكومية واحد قندال، تثبت بإختبار االرتباط 
hitung  =89601   ومعناه ىو  1910اصغر من  19100بداللة

(Ho( مرفوض و ىا )Ha.مقبول ) 
ىناك تأثري بالتواقت بني الدافع والرغبة يف اجناز التعلم اللغة العربية يف  .0

بإختبار تثبت مبدرسة الثانوية احلكومية واحد قندال، الصف الثامن 
( مرفوض و ىا Hoومعناه ىو )ب F hitung  =19142التواقت 

(Ha.مقبول ) 
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 اتتقتاا اإل .ب
 ملدرس .0

ه ليتعلم حىت اجنازه احسن جيب على مدرس لرياقب ويدفع تالميذ (أ )
 من قبلو

 لتلميذهتم توجد املدرس شيق طبيب  (ب )
 التعلم املسرورةينبغى املدرس ليخلق حالة  (ج )

 لتلميذ .8
 لزيادة املعرفة كل التلميذ ينتفع املكتبة مرجّو   (أ)
 ينبغى التلميذ جتريبا ان يتم السؤل اللغة العربية (ب)
 ميلك دافع و رغبة التعّلم العال إلرتفاع اجناز التعلمينبغى التلميذ  (ج)

 
 اإلختتام لمةكال .ج

، وونستعين هحنمد وعلى نعام را هللكرب العاملني محدا وش احلمدهلل
ذا البحث العلم حتت ىب ىل أسرع وقتا لتماما ىملة قد و كذت متالذي 

تعّلم الّلغة العربية يف الصف الثامن مبدرسة  تأثري الدافع والرغبة يف إجناز" املوضوع 
م أن ك، وارجو من"8103\ 8102احلكومية برجنصونج عام الدراسي الثانوية 

 ذا البحث. ىتعطى على نقدت واإلقرتاحات إلصالح ولتمام 
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ANGKET MOTIVASI DAN MINAT BELAJAR 

Identitas Responden: 

Nama  :  

Kelas  : 

Petunjuk : 

Angket ini berisi 44 item pertanyaan tentang motivasi dan minat 

belajar. Bacalah dengan cermat setiap pernyataan. Kemudian, berikan 

jawaban dengan cara memberi tanda cek (√) pada salah satu pilihan 

jawaban yang paling sesuai dengan tingkat persetujuan anda dengan 

pilihan jawaban sebagai berikut: 

SS : Sangat Sering 

S : Sering 

CS : Cukup Sering 

KS : Kurang Sering 

TP : Tidak Pernah 

Jawaban anda tidak menuntut jawaban benar atau salah dan tidak 

berhubungan dengan penentuan kelulusan atau hal lain yang akan 

merugikan anda disekolah ini. Kesungguhan dan kejujuran anda dalam 

menjawab merupakan bantuan yang amat berguna. Karena itu 

diharapkan anda menjawab semua soal yang tersedia. 

Atas bantuan dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih. 

 

 

Peneliti, 

 

 

 

Lailatul Hilaliyah 

 

 

 

 



ANGKET MOTIVASI BELAJAR 

 

No 

 

Pernyataan 

Pilihan Jawaban 

SS S CS KS TP 

1. Saya berinisiatif bertanya ketika 

menemukan kesulitan. 

     

2. Saya mendapat dukungan dari 

keluarga ketika belajar bahasa Arab. 

     

3. Saya menyelesaikan tugas bahasa 

Arab  dengan mandiri. 

     

4. Saya mengunjungi perpustakaan 

untuk belajar bahasa Arab. 

     

5. Saya memiliki semua buku terkait 

materi pelajaran bahasa Arab (LKS, 

Modul, Kamus, dll) 

     

6. Saya mendapat hukuman dari guru 

ketika tidak mengerjakan tugas 

bahasa Arab. 

     

7. Saya belajar bahasa Arab karena 

saya ingin mendapatkan nilai terbaik 

di kelas. 

     

8. Saya mengerjakan tugas karena 

ingin mendapat hadiah dari guru. 

     

9. Saya belajar bahasa Arab karena 

cara guru menyampaikan materi 

sangat mudah di pahami. 

     

10. Saya tidak ada keberanian bertanya 

ketika ada materi yang saya tidak 

pahami. 

     

11. Saya selalu meluangkan waktu 

untuk belajar bahasa Arab baik di 

rumah atau di sekolah. 

     

12. Saya percaya akan mendapatkan 

nilai bahasa Arab   yang baik di 

kelas. 

     

13. Saya merangkum setiap materi yang 

diajarkan oleh guru. 

     

14. Saya sudah mempersiapkan buku      



pelajaran bahasa Arab ketika guru 

memasuki kelas. 

15. Saya ingin terus meningkatkan 

prestasi belajar bahasa Arab. 

     

16. Saya aktif dalam mengkuti pelajaran 

bahasa Arab. 

     

17. Saya belajar bahasa Arab ketika 

akan menghadapi ujian saja. 

     

18. Saya belajar bahasa Arab karena 

ingin melanjutkan studi ke 

perguruan tinggi. 

     

19. Saya akan belajar lebh giat pada 

materi yang dirasa sulit untuk 

dipelajari. 

     

20. Pada saat belajar bahasa Arab, 

biasanya saya menghabiskan waktu 

lebih dari 2 jam. 

     

21. Saya sering membaca buku bahasa 

Arab ketika di rumah. 

     

22. Saya selalu mengikuti pembelajaran 

bahasa Arab dengan seksama. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANGKET MINAT BELAJAR 

 

No 

 

Pernyataan 

Pilihan Jawaban 

SS S CS KS TP 

1. Saya sudah belajar bahasa Arab 

pada malam hari sebelum pelajaran 

esok hari. 

     

2. Bahasa Arab adalah pelajaran yang 

menyenangkan. 

     

3. Saya kurang memperhatikan 

pelajaran bahasa Arab. 

     

4. Saya sering pasif jika dibentuk 

diskusi kelompok. 

     

5. Saya duduk didepan ketika pelajaran 

bahasa Arab berlangsung. 

     

6. Saya tetap memperhatikan materi 

bahasa Arab yang dijelaskan guru 

meskipun duduk dibangku paling 

belakang. 

     

7. Saya senang jika guru bahasa Arab 

tidak hadir. 

     

8. Saya senang jika guru memberikan 

PR. 

     

9. Saya siap ketika guru mengadakan 

ujian mendadak. 

     

10. Saya senang dengan metode 

pengajaran yang diterapkan guru. 

     

11. Saya lebih suka belajar dengan 

teman daripada belajar sendiri. 

     

12. Saya selalu mengikuti proses 

pembelajaran dengan seksama. 

     

13. Saya mengalami kesulitan dalam 

memusatkan perhatian pada saat 

pelajaran. 

     

14. Saya mengobrol dengan teman 

sebangku ketika guru 

menyampaikan materi. 

     

15. Catatan bahasa Arab saya tidak      



lengkap dan tidak rapi. 

16. Saya senang dalam belajar, karena 

dapat menambah pengetahuan baru. 

     

17. Jika tidak disuruh guru, saya tidak 

tertarik mengerjakan soal-soal 

bahasa Arab. 

     

18. Saya tidak menghiraukan anak-anak 

yang berlalu lalang diluar kelas. 

     

19. Saya malas setiap kali disuruh 

membaca buku.  

     

20. Saya sering melamun ketika 

pelajaran bahasa Arab berlangsung. 

     

21. Saya memperhatikan guru ketika 

menjelaskan materi. 

     

22. Dalam proses pembelajaran saya 

selalu fokus (tidak bercanda, 

ngobrol dll) dalam menerima materi 

yang disampaikan guru. 
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