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 التصريح

 
 الموقع أدنى هذا البحث العلمي:

 عرفان موالنا تمثيل:  االسم
 ١۳١١١١۰ 55رقم القيد :

 : تعليم اللغة العربية القسم
 تصريح بالصدق واألمانة أن البحث العلمي حتت ادلوضوع 

لطلبة قسم تعليم اللغة العربية 2 تأ ثير دافع التعلم في انجاز تعلم اللغة العربية 
 السالمية الحكومية سمارانجونجو ابجامعة والي س

الناشر أو كتبها الباحثون إال أن اليتضمن األراء من ادلتخصصني أو ادلادة الىت نشرىا 
 تكون مرجعا ومصدرا ذلذا البحث العلمي.

 
 ١1١2سفتمرب ١5, ڠمسارا
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 تصحيص لجنة المناقشة
 رسالة البحث العلمي اليت كتبها:

 عرفان موالنا تمثيل:   االسم
 55١١١١١١1 :  رقم القيد

لطلبة قسم  2تأ ثير دافع التعلم في انجاز تعلم اللغة العربية : موضوع البحث      
 السالمية الحكومية سمارانجونجو اتعليم اللغة العربية بجامعة والي س

احلكومية  اإلسالمية وجنوجامعة وايل س ناقشتها جلنة ادلناقشة لكلية علوم الًتبية و التدريس جامعة
يف قسم   (S١)وكانت مقبولة ألداء احدى الشروط ادلقررة للحصول على درجة الليسانيس  نجمسارا

 تعليم اللغة العربية. 
 ١1١2          ڠ، ارامس

 رللس ادلناقشة
  الكاتبة     الرئيس
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 المشرف موافقة

  ادلعايل

 والتدريس الًتبية علوم كلية عميد

نجرامسااإلسالمية احلكومية  وجنووايل سجامعة   

 بركاتو و اهلل ورمحة عليكم السالم

 .وبعد طيبة، حتية

نسخة ىذا  نرسل احلاجة حسب على والتعديالت بالتصحيحات ادلالحظة بعد
 :للطالب العلمي البحث

 عرفان موالنا تمثيل:   االسم

 55١١١١١١1:  الطالب قيد رقم

لطلبة قسم تعليم  2تأ ثير دافع التعلم في انجاز تعلم اللغة العربية:          ادلوضوع
 السالمية الحكومية سمارانجونجو االلغة العربية بجامعة والي س

على  وشكرا ممكن وقت بأسرع العلمي البحث ىذا تناقش أن ادلناقشة جلنة من نرجو
 .اىتمامكم حسن

 وبركاتو اهلل ورمحة عليكم والسالم

 ١1١2 سفتمرب ١5مسارنج، 
 ول ادلشرف األ

 
 
  ريالماجستججر ب  االدكتور االستا   

  : 1991 100891 10509591 التوظيف رقم

 د
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 المشرف موافقة
 ادلعايل

 والتدريس الًتبية علوم كلية عميد

نجامسار اإلسالمية احلكومية  وجنووايل سجامعة   

 بركاتو و اهلل ورمحة عليكم السالم

 .وبعد طيبة، حتية

نسخة  نرسل احكاجة حسب على والتعديالت بالتصحيحات ادلالحظة بعد
 :للطالب العلمي ىذا البحث

 عرفان موالنا تمثيل:   االسم

 55١١١١١١1:  الطالب قيد رقم

لطلبة قسم  2التعلم في انجاز تعلم اللغة العربيةتأ ثير دافع :               ادلوضوع
السالمية الحكومية سمارانجونجو اتعليم اللغة العربية بجامعة والي س  

على  وشكرا ممكن وقت بأسرع العلمي البحث ىذا تناقش أن ادلناقشة جلنة من نرجو
 .اىتمامكم حسن

 وبركاتو اهلل ورمحة عليكم والسالم

 ١1١2 سفتمرب ١5مسارنج،

 ادلشرف الثاين
 
 

  مد صالحي  الماجستيراج الدكتور 
 991 1 100191 10599518 :التوظيف رقم

 ه
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 الملخص
 

لطلبة قسم تعليم اللغة 2ثير دافع التعلم في انجاز تعلم اللغة العربية تأ:  ادلوضوع
 السالمية الحكومية سمارانجونجو االعربية بجامعة والي س

 
 عرفان موالنا متثيل:  االسم
 .55١١١١١١1:  الرقم

لطلبة قسم تعليم ١ر دافع التعلم يف اجناز تعلم اللغة العربية ثاأىذا البحث  حيقق
البحث  اىذ يفوالغرض  اللغة العربية جبامعة وايل سوجنو االسالمية احلكومية مسارانج.

تعليم لطلبة قسم ١ دافع التعلم يف اجناز تعلم اللغة العربية ريأثت ىل يوجدالسؤال:  اجابة
اجابة ىذه ادلشكلة   ؟ اللغة العربية جبامعة وايل سوجنوا االسالمية احلكومية مسارانج

طريقة االسًتجاع  تحليل االحندار اخلطي البسيط.بكمي اليستخدم البحث ىو منهج 
طريقة مجع البيانات باستخدام  الطالب. 27بعدد  ألعضاء العينة اليت أجريت يف بسيطو

 استبانة والوثائق. 
 تجتمع حتليل البيانات باستخدام حتليل االحندار اخلطي البسيط. اتتبار فرضية مث
لطلبة قسم تعليم  ١دافع التعلم يف اجناز تعلم اللغة العربية الداللة ريأثت يكونالبحث: 

 اللغة العربية جبامعة وايل سوجنو االسالمية احلكومية مسارانج.
نتائج معادلة االحندار يف االحندار البسيط، من ادلعطيات اجملموعة ادلعادلة ىو  

   =21,51١+1,١1,5X . حيسب نتيجة حتليل االحندار البسيط حيصل   
.  27,.١=        حيصل  1،15عند مستوى داللة           ىو5.55١2

ادلتغري التابع علي ادلتغري احلرة ساىم االحندار ي .27,,١ < 5,55١2والنتيجة 
 لة.اولذلك، فإن النتائج د . 5,5١557١72١ىو
 

 و
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 الشعار
 

                     

                    

   (5-١)الزترف   
 Haa Miim  .  

 Demi kitab (Al Quran) yang menerangkan. 

 Sesungguhnya Kami menjadikan Al Quran dalam bahasa 

Arab supaya kamu memahami(nya). 

 dan Sesungguhnya Al Quran itu dalam Induk Al kitab (Lauh 

Mahfuzh) di sisi Kami, adalah benar-benar Tinggi (nilainya) 

dan Amat banyak mengandung hikmah. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 ز
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 اإلهداء
 

 أىدي ىذا البحث العلمي إىل :
  :اللذين صبباين رمحة و رأفة فلم أقدر نور حيايت و )ادلغفور(محيم فضل والدي ,

 على اجلزاء, جزامها اهلل أحسن اجلزاء.
  وقت, أعاهنم اهلل على كل تري.عشرييت و أقاريب الذين يشجعونين وقتا بعد 

  الذين بذلوا جهدىم يف تأدييب و تعليمي علوما واسعا,  احملاضرينمجيع أساتذي و
 نفعنا اهلل هبم و بعلومهم يف الدارين.

 يف ادلعهد االسالمي االميان , ىم يرافقين يف تعليم حياة الرشد والفكرة  قائيأصد
 .اجليدة

 ه,  ١1١١العربية يف عام الدراسي  مجيع الطالب يف قسم التعليم اللغة
جبامعة  الذين يصاحبوين يف طلب العلوم تاصةجلميع االعضاءفصل ب االحياء

 .السالمية احلكومية مسارانجوجنو اوايل س

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 ح
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 كلمة الشكر و التقدير
 

احلمد هلل الواحد القهار العزيز الغفار مقدر األقدار مصرف األمور مكور الليل 
النهار تبصرة ألوىل القلوب و األبصار الذي أيقظ من تلقو من اصطفاه فأدتلو يف على 

محلة األتيار و وفق من اجتباه من عبيده فجعلو من ادلقربني األبرار و بصر من أحبو 
فزدىم يف ىذه الدار فاجتهدوا يف مرضاتو و التأىب لدار القرار و اجتناب ما يسخطو و 

وا أنفسهم باجلد يف طاعتو و مالزمة ذكره بالعشي و احلذر من عذاب النار و أتذ
اإلبكار و عند تغاير األحوال و مجيع أناء الليل و النهار فاستنارت قلوهبم بلوامع األنوار 

 أمحده أبلغ احلمد على مجيع نعمو و أسألو ادلزيد من فضلو و كرمو.
و أشهد أن زلمدا و أشهد أن ال إلو إال اهلل العظيم الواحد الصمد العزيز الكرمي 

عبده و رسولو وصفيو و حبيبو و تليلو أفصل ادلخلوقني و أكرم السابقني و الالحقني 
 صلوات اهلل و سالمو عليو و سائر النبيني و أل كل و سائر الصاحلني. أما بعد

 ال يسعين يف ىذا ادلقام إال أن أقدم الشكر جبزيل الشكر و العرفان مع ألف سرور إىل :
سبحانو و تعاىل الذي أنعمين نعمة كثرية و الذي أعطاين صحة و قوة حىت اهلل . ١

 أستطيع أن أذوق نعمة الدراسة يف ىذه اجلامعة.
سيدي و قرة عيين و منري طريقي نبينا زلمد رسول اهلل صلى اهلل عليو و سلم ادلنتظر . ١

 شفاعتو العظمى يوم القيامة.
يف ظلمة حيايت, و أمي اليت تلدين و تربيين و  والدي احملبوبني فهما قمراي ادلنوران. ١

ترمحين منذ طفوليت إىل شبايب األن. فال عبارة عن كرمها أجدر من قول "رب اغفريل 
 ولوالدي و ارمحهما كما ربياين صغريا" أمني.

وجنو جبامعة وايل سمجيع ادلدرسني واحملاضرين يف كلية علوم الًتبية والتدريس . 5
 احلكومية مسارانجالسالمية ا

 ط



. 

, مها الدكتور مد صاحلني و  ابن حجر االستاذصاحب السعادة مشريف الكرميني  .5
اللذان أرشداين يف تنظيم ىذا البحث العلمي العريب من اإلبتداء حىت اإلنتهاء. 
شكرا جزيال على األوقات و التوجيهات و اإلرشادات. أطال اهلل عمرمها و بارك 

 عنا هبما و بعلومهما يف الدارين, أمني.فيو و أدام نفعو و نف
أصدقائي و زمالئي يف قسم تعليم اللغة العربية و تاصة إىل مجيع أصحايب األحباء  .2

من فصل قسم تعليم اللغة العربية ب الذين يصاحبوين يف طلب العلم جبامعة وايل 
ن و إياي سوجنو اإلسالمية احلكومية مسارانج. سهل اهلل أمورىن و إياي و بارك فيه

 و بلغهن و إياي إىل مقاصدنا, أمني.
و إىل من ساعدوين يف تنظيم ىذا البحث العلمي العريب, فكرة و وقتا و نقدا.  .2

شكرا كثريا على مساعدتكم. ليس يل شيئ من اجلزاء و لكن اهلل تجزيكم بأحسن 
 اجلزاء.

 
 ١1١2 سفتمرب ١5مسارنج،

 
 والنا تمثيلعرفان م

 55١١١١١١1رقم القيد: 
 
 
 
 
 
 

 

 ي
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 محتويات البحث
 صفحة

 ا  ........................................................ صفحة ادلوضوع
 ب  ........................................................ صفحة التصريح

 ج  ..................................................... صفحة التصحيص
 د  ........................................................ .موافقة ادلشرف
 ه  ........................................................ .موافقة ادلشرف

 و  .............................................................. .ادللخص
 ز  ................................................................ الشعار
 ح  ................................................................اإلىداء
 ط  ................................................. الشكر و التقديركلمة 

 ك  ........................................................زلتويات البحث
 

 الباب األول : مقدمة
 ١  ............................................... .تلفية البحث . أ

 5  ............................................... .حتديد البحث . ب

 5  .................................فوائد البحثج. أىداف البحث و 
 

 الهيكل النظريالباب الثاني : 
 2  .................................................... .اذليكل النظري . أ

 2  .................................................... اجناز التعلم. ١
 2  .................................................... ريفتعالأ( 

 ك



. 

 7  ............................................... ل التعلمارلب( 
 ١١  ...................................... اللغة العربيةيف مهارة ج( 

 ١5  .................................. .يف إجناز التعلم ةثر أتالعوامل ادل. ۲
 ١5  ............................................ العوامل الداتليةأ( 

 ١2  ......................................... .العوامل اخلارجيةب( 
 ١2  ....... ...........................................التعلم دافع١. 

 ١2  ................................................. التعريف (أ 

 ١1  ....................................... مبادئ الدافع التعلم( ب

     ١١  ..............................  دافع التعلم ثرة يفالعناصر ادلؤ  )ج

 ١2  ................................................ ب. الدراسات السابقة
 ١7  .............................. .التعلم إجناز و التعلم دافع بني عالقةالج. 
 ١7  .................................................... .البحث فرضية د.

 
 البحث مناهجالباب الثالث : 

 ,١  .................................................... نوع البحث . أ

 ,١  .......................................... .ووقت و مكان البحث . ب

 ,١  ........................................... تمع االحصأ والعينةرلج. 
 ١1  ........................................ البحث ومؤشرات متغريات. د 

 ١١  ............................................ ه. طريقة مجع البيانات.

 ١5  ............................................ البيانات.و. طريقة حتليل 

 
 
 

 ل
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 و تحليلها  البيانات فيوصت الباب الرابع 

 5١  ............................................ البيانات. فيوصت .أ 
 55  ............................................... حتليل البيانات. .ب 

 55    ............................................... .مباحثة البحثج. 

 55  ................................................. بحثد الو . حدد 
 االختتام الباب الخامس

 52  ......................................................... اخلالصة .أ 
 52  ....................................................... االقًتاحات .ب 

   52  ......................................................... االتتتام .ج 

 

 
 

 م
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 الباب االول
 المقدمة
 

 خلفية البحث .أ
مإذمازالتعليظهرعمليةالتعلم.لفعلطلبةبعددلنتيجةامىوتإذمازالتعل

.كلطبقةلكلإذمازالتعلميعطيائجالدراسات.بالقيمةادلذكورةيفبطاقةتقريرنت
حيصلال ان حيق تطالب التعلقرير إذماز نتائج بعد يفم، الدرس أنشطة فعل

1الفصل.
.معىنخاصام.يفكلكلمةذللمتني،مهااإلذمازوالتعلممنكإذمازالتعل

.و،عملو،وغريذلكدمافعلالنتيجةتحققىواالذماز،اسينونداإللغةاليفقاموس
ىومتعلتعلمبعدالعمل.يفحنيأنالألنشطةالنتيجةاالتكسبىوذمازااليفسر

كاخلربة نتيجةبالعامتغيريالسلوكاجلديدالشخصللحصوليفعلعمليةالعملما
األنشطة،علىسبيلادلثالبالقراءةالسلوكأوادلظهر،بسلسلةالتعلمتغريالنفس.
ومشا ذلك. وغري وتقليد واالستماع، السلوكعلىىدة تغيري عملية يعرفالتعلم

2الفردوالفردم البيةة.الفردبفضلوجودتفاعلبني

                                                             
1
 Agoes Dariyo,  Dasar-dasar Pedagogi  Modern, (Jakarta : PT 

Indeks , 2013)  hal. 89 
2
 Muhammad Fatkhurrohman dan  Sulistyonrini , Belajar dan 

Pembelajaran, (Yogyakarta: Sukses offset, 2012)  hal. 118-119. 
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،وليسسلسلةمناخلطواتالسهلةاقدتطويالومععماليتعلماللغةالعربية
 3.خمتصراىاظهرتاليت فهيغائبةتقريبا,فاأمامهارةاكتساباللغةوتعليمها

اجلهريةذلاوجوداليذكر,اذاقيس عريبفصيحصحيحنادر,والقرأةالستماعاىل
دةادلقرراتيفاللغة.وغيابىاتنيادلهارتنييستتب بالضرورةبامهيتهابوصفهاسي

ىذا واحلديث. الكتابة  االخرين ادلهارتني تفعيل يف ملحوظا غريالوضضعفا  
اادلخصصة,بلقديييدوض العربيةيفاجلامعةوكلياهتادلقبولينطبقحبذافريهعلى

ان يتكلسوءا. ادلراحلالعالية وفلسفةمونعنااالساتذةيفىذه للغةومشكالهتا
,وخيصصفروعينصعليهايفجدولالدراسةأنتقسماللغةالعربيةاىل4قواعدىا.

عىي:ادلطالعة,واالنشأ,والتحريرى,ا.وىذهالفرولكلفرعأوأكثرحصةبعينه
واحملفوظات,و ووالقصة, واالمالء, وغاالقواعد, اخل. البالغة مااالدب,وعلوم لبا

وديلكفعالجداً،ىاىدالواللغةالعربيةعلمتي5يدخلاحلطضمنفروعاللغة.
دأتبحاجةوأغراضاحلياة.يفاالاللغةللوفاءشخصمستخداختصاصاللغة.حىتي

تفاعلاللغةجيدةعادةأقدروكفاءةاجملتم .شخصماللناسللكالمأداةالغةال
 للمجتم  اللغاتيفأ 6  .خمتلفادلستوياتاحلاليةمن اوس  من العربية اللغة ن

اللفظيةالثر ووة مرونة, واكثرىا ال, الفاظطواعية وجياد كثرية, ومفردات كذل,
                                                             

3
 Naifah, Teratai Metode Pembelajaran Bahasa Arab, (Semarang: 

Fakultas Tarbiyah  IAIN  Walisongo, 2012), hal. 38 
4
  , بشر والنشر(,  اللغة العربية بين الوهم والسوءالفهمكمال للطباعة غريب دار القاىرة:

 .91-91 فهرس ),9111والتوزي ,
5
 ،)9199,دارادلعارفمبصر(, وطروق تدريسها اللغة العربية أصولها النفسيةعبدالعيييعبداجمليد, 

 .991 فهرس
6
Suja’i, Inovasi Pembelajaran  Bahasa Arab (Semarang: Walisongo 

pers, 2008) hal. 13 
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السعة ىذه مصادر والمتالكها اشتقاق, من وتوادلرونة طريق, عن يفالداللة س 
7.الدخيلقبولادلعرب,والستعمالاجملازية,والقلب,واالبدال,والنحت,و

ادلتأ بنيخمتلفالعوامل الةرثفيما غالباًعلى كفئتعلم، كعامل الداف  ينظر
على وادلوىبمهايعرفالرغممعظم. الذكاء األساسيلتحقيقاذمازعاصمةأن

وقد .8 اجليداالذمازداف ذاالشخصالديلكام،ولكنمهااليكثرادلقصودالتعل
ي دورًا أنشطةمداف  يف 9.التعلمهم تحركيحىتاف والدعطاءاأيالداف يوفري
التيقظأوالسثارةاليتتؤدياىلأنتعرفالدواف بوصفهاحالةمتكن 10 .داف ال

فعلما.والحيتاجىذاادلوضوعالننتوقفعندهطويالذلكأنمعرفتنامبصدرقوة
ان ادلعلم متكن اليت ادلعلومات من القليل اال وليسىناك قاصرة تيال ال الداف 

.فات نعيوجودادلثرياتفيدىامنها اننانستشعراثارالداخليةلواق اننا فيناكما
خميفريثادل موقف تسببها اليت العامة االستثارة القدر وبنفس علينا اخلارجية ات

11بالنسبةلنا.
 ف ادلىوكلمايهدفلدداف التعلمادلقصوالناسذكريبصورةخاصة

يفدراستوللحصولاإلذمازأنشطتعلمحىتالةطانشالشخصادلفعول أويشج
يشتقمنداف ال.ديكنأنينشأالداف مناخلارجأومنداخلالفردنفسو.اجليد

                                                             
7
 67-69فهرس(،9241,:دارالنشرالدويلالرياض) الثروة اللفظية في اللغة العربيةحممدامحدمحاد, 

8
 Nyayu Khadijah , Psikologi  Pendidikan  (Jakarta: PT.Grafindo 

Raja Persada , 2014), hal. 149 
9
 Dimyati, Mujiono, Belajar dan Pembelajaran  (Jakarta: PT. 

Rineka Cipta, 2009)  hal. 42 
10

 Purwa Atmaja Prawira, Psikologi Pendidikan dalam Perspektif  

baru,(Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2012), hal. 319 
 17فهرس,)9119 , لبنان:دارالكتبالعلمية(,   سيكولوجية التربيةكاملحممدحممدعويضة,99
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أواألصدقاءادلقربني.بينماةاحملفياتمثلالوالدواألستاذأواألستاذاخلارجيعطي
ي شتقالداف  المن يسبباداخلشخص،  الرغبة األىدافليبلغلشخصلديو

ذلك احمل12  .وغري الشركة لروح الداف  لتفعيلأن الشخص خطورة مستوى دد
الداف .فاليبخوكيىوهماناتنفسهامنأجلحتقيقىدفو.عنصرادلاإلمك

 13.ذكر:منىوجدفتنجح"منجدوجد"ا
 اوىذا نتائججيدةداف  لتحقيق جدًا حيدثاحدى .لتعلممهم ونمنهم

 .االسالميةاحلكوميةمسارانججبامعةوايلسوذمويماللغةالعربيةلطالبيفقسمتعلا
العربية اللغة تعليم قسم احلكوميةيف االسالمية سوذموا وايل جبامعة

لالذماز. يدافعون حىت للطالب، ديلك جيبأن ىو التعلم داف  سببمسارانج،
يةاحلكوميةمسارانج،جبامعةوايلسوذموااالسالم بقسمتعليماللغةالعربيةطاللل

سوذموا وايل جبامعة العربية اللغة تعليم قسم الطالب ألن البحث، كموض 
احدىاالسالميةاحلكوميةمسارانجيفحتقيقاالذمازاللغةالعربيةذلادواف خمتلفة،

 يفداف بسببانعدام التعلم العربية.التعليمقسم طالباللغة التعلم نوعية فإن
جودةالتعلمادلختلفة،فتختلفتأثرياالذماز.طالبم الطالباخآخراختالفابني

خيض 2ماللغةالعربيةعمليةتعلث،ولذلك،ماحدللطالب.2التعلماللغةالعربية
احدىطالبمنمش والنتيجتو, . اكلثقيلة بكثرياالخنفاض.اذمازمنالطال

.ماذمازالتعلألجلذماحداف التعلملطالباونحيتاجوىكذا،

                                                             
12

 Purwa Atmaja Prawira, Psikologi  Pendidikan dalam Perspektif  

baru,  hal. 320. 
13

 Barnawi dan M. Arifin, Strategi dan Kebijakan Pembelajaran 

Pendidikan Karakter (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013) hal.39 
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البحثعن,ادلشاكلاحلدوثندستت ثري '' الباحثيتمعلىإجراء تأ
اللغةالعربيةجبامعةوايللطلبةقسمتعليم 2ماللغةالعربيةداف التعلميفاذمازتعل

االسالميةاحلكوميةمسارانج.سوذموا

 تحديد المسألة .ب 
للباحثأنحيدداسبق,فينبغىليكونالبحثالخيرجعنادلوضوعادلكتوبفيم

 ادلسألةاالتية:
ليمقسمتعةبطلل 2 ماللغةالعربيةداف التعلميفاذمازتعلتأثريوجديىل

؟االسالميةاحلكوميةمسارانجااللغةالعربيةجبامعةوايلسوذمو

 أغراض البحث وفوائدالبحث .ج 
 :كمايلىىذاالبحثمناسبةبادلسائلالسابقة،فأغرض

ليماللغةلطلبةقسمتع2ماللغةالعربيةداف التعلميفاذمازتعلأثريتدلعرفة
 االسالميةاحلكوميةمسارانج.االعربيةجبامعةوايلسوذمو

:أمابالنسبةلفوائدىذاالبحث
 للطالب .1

لطلبةقسمتعليم2 اللغةالعربيةبالداف تعلمكييادةاخلربةللطالب
.اللغةالعربية

 محاضرلل .2
يفترقيةقسمتعليماللغةالعربية لمحاضرودخللادلعلوماتكمادية

 إذمازالطالب
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 للكليةواجلامعة .3
التقدما نوع يساعد أن يأمل الكليةللبحث مستوى على لقسم
 .واجلامعة

 للباحث .4
.لتعلمداف ايفتعلقلباحثادلزيادةاخلربةوادلعرفةلتقدر
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 الباب الثاني
 الهيكل النظرى

 

 الهيكل النظرى .أ 
 مز التعلإنجا .1

 ريفالتع (أ 

ل قيم بعد يف شك ، كماالدرس تعلم النجاحبإصلاز التعلم نس  حي
يف  م. ج م  كلمتُت، مها اإلصلاز والتعلالتعلم. إصلاز التعلم مزيعملية فعل 

 ماىو ، إصلاز  ٌت خاص . يف قاموس اللغة اإلندوننسيامع اكل كلمة ذل

 النسلوك تغيَت ل لحصو ل  شخص لعمي ما .بينما التعلم ىو قق  النتيجةحي

 يف خربة يف التفاعل مع البيئة. التعلم تغَتديد عموما كماالنتيجة اجل
األنشطة، على سبيل ادلثال بالققراءة ومشاىدة  النسلوك أو ادلظهر، بنسلنسلة 

واالستماع، وتققليد واآلخرون. يعرف التعلم بأنو عملية تغيَت النسلوك على 
1لفرد مع البيئة.الفرد بفضل وجود تفاعل بُت الفرد وا

 

م. بعض االصلاز الذي يظهر أن نوعية تعلم تعل  مع التعلإصلاز ال
 2 الدافع منخفض. و سفلو يالعل يظ  أن يأثرإصلاز التعلم 

                                                             
1
 Muhammad Fatkhurrohman dan  Sulistyorini, Belajar dan 

Pembelajaran, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2012) hal. 118-119. 

2
 Jamil Suprihatiningrum, Strategi Pembelajaran, (Yogyakarta: Ar-

ruzz Media, 2014), hal. 37-38   
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ىو يتغَت حدوث يف  م( إصلاز التعل2008ىاماليك ) يرأى
التغيَت  ارات. ىذادلعارف وادلواقف وادلها وشكلالحظ سلوك الفرد الذي ي

. بينما وفققا ددييايت م  قبلو وث زيادة و تطور احنس حد يققدر أن يعٍت
ققوط يف شكل أرقام أو نىو ربقق  النتائج م إصلاز التعل)2006وموجيونو )

 .كل هناية  التعلم  عطي نتائج االختبارات بعد ت

وث  حدإصلاز التعلم ىو تغيَت  إنو ينستنتج أعاله، ف بيان دينستن
 .النتيجة عملية التعلمالشخص كما 

3
 بعد فعل ةبم معيار للطلإصلاز التعل 

 يف تعليم نظامي. م مهم جداالتعل إصلاز ىتاالختبارات، ح

 مجال التعلم  (ب 
 رلال ادلعريف (1

 و.رلال الذي يتضم  األنشطة العققل رلال ادلعريف ىو

رلال ادلعريف خاصة بالننسبة للمتعلمُت الذي  يتعلمون  وظائف4
لتطوير اإلمكانات الكاملة علم النفنسها ، أماأبعاد العاطفي أونفنسي 

لوالد م  اادلوجهة  هود التنمية ادلعريف للمتعلمُتاحلركي. وألنو، ج
 يأثر ادلتأكد هود التنميةوظائف رلال ادلعريف و واألساتذ، مهم جداً. جأ

 رلال ادلعريف اخلاصا، ولك  يف رلال العاطفي ونفنسي احلركي ليس

 .أيضا يوضح إجيابيا كما

                                                             
3
 Naifah, Evaluasi Pembelajaran Bahasa Arab, (Semarang: CV. 

Karya Abadi Jaya, 2015) hal. 29-31   

4
 Naifah, Evaluasi Pembelajaran Bahasa Arab, hal. 53 
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ريف للمتعلمُت مهارات ادلعوىناك على األقل نوعُت م   
  :أن يتطور االستاذ حيتاج 

 .لفهم مضمون ادلوضوع التعلم ةاسًتاتيجي ( أ)

مع استيعاب مل أمهية زلتوى الدرس وتطبيققها،ًتاتيجية رباالس ( ب)
 .الرسائل األخالقية الواردة يف ىذا الدرس

 النوعُت م  الققدرة ادلعرفية, صعبوبة, دون تطوير ىذان
رلال ادلعريف  5يأملون ادلتعلمُت لتطوير رلال العاطفي ونفنسي احلركي. 

على ستة منستويات تشمل ادلعرفة، الفهم، التطبي ، التحليل، 
يف ذبهيز ادلواد  ةبأذكي الطل ال ادلعريف، يف اجمل 6والتوليف، والتققييم.
  .كثَتة  ادلعرفةحىت يناول علم 

 رلال العاطفي (2

7تصل بادلواقف والققيم.رلال العاطفي ىو رلال الذي ي
أن  

قدرة ادلعريف فققط ، ولك   ريف ال تكنسبللمجال ادلع صلاح التنمية
تكنسب  قدرة اجملال العاطفي أيضا. ويف ىذه احلالة، فهم عمي  يف 

 ادلعريف ادلهم تطبي  ذلك ادلبادئ  أمهية ادلادة ُخدم االستاذ، مع

                                                             
5
 Muhibbin Syah, Psikologi Belajar (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 

1999),hal. 49-50 

6
 James Popham, Eva L  Baker, Teknik Mengajar secara Sistematis 

(Jakarta; PT. Rineka Cipta, 2011) hal. 29-30 

7
 Naifah, Evaluasi Pembelajaran Bahasa Arab, (Semarang: CV. 

Karya Abadi Jaya, 2015) hal. 55 
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8سوف ربنسُت قدرة رلال العاطفي
ىذا رلال العاطفي لو مخنسة  .

منستويات ىَ  إشعار  واالستجابة والتنوع  الققيم و منظمة وواعية 
ال  علم، حىتعملية الت الطالب انظم يف رلال العاطفي 9للققيمة. 

.يكون ترك ادلادة ساب 
 

 

 رلال النفنسي احلركي (3

ت أو الققدرة رلال النفنسي احلركي ىو رلال ادلرتبط بادلهارا
صلاح تطوير 10ققى الشخص مادة الدرس.تلعلى التصرف بعد أن ي

 على تطوير رلال النفنسي احلركي متأكدتأثَت  أن كونرلال ادلعريف ست
ة وتالحظ ىو صبيع األعمال اجلنسمية ادلاداحلركية نفنسي .قدرة أيضا

بنسهولة، أما يف الكميتها أو النوعيتها، ألنو فتحا. بل، باإلضافة إىل 
احلركية فإنو ال ديك  فصلها ع  الققدرة ادلعرفية وتكثر نفنسي الققدرة 

تلزم الققدرة العاطفية . وبالتايل معارف ادلتعلمُت قدرة العادلية  أن
رلال النفنسي  11والبصَتة م  مظاىر الوعي،  مع ادلوقف العققلية.

احلصول  ادلواد يف ركي مهم جدًا للطالب بعد فهم ويتمنسكاحل
 .يطب  باللغة النفس   عليها، حىت

                                                             
8
 Muhibbin Syah, Psikologi Belajar (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 

1999), hal.51 

9
 James Popham, Eva L  Baker, Teknik Mengajar secara Sistematis 

(Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011) hal. 31-32 

10
 Naifah, Evaluasi Pembelajaran Bahasa Arab, (Semarang: CV. 

Karya Abadi Jaya, 2015) hal.60 

11
 Muhibbin Syah, Psikologi Belajar, hal.52  
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 اللغة العربية في مهارات (ج 

جوىر  ة االتصال يف احلياة احلديثة، حىتالعربية كأل اللغةينظر 
اللغة بشكل فعال وقدرة على  تتعلم اللغة العربية ىو الققدرة استخدام

12فهم الكلمات باللغة العربية
، تعلم لغة ىو التعلم على ويف األساس .

ىذه احلالة، فإن الًتكيز تعلم اللغة على أربعة جوانب م   .التواصل
13 االستماع والكالم والققراءة والكتابة. :ادلهارات اللغوية، وىي

  

 االستماع (1

نشطة تنستمع  األع ىو عملية وقال تارجيان أن االستما 
ىم والتققدير، والًتصبة التفااالشعار ع  طري  الفم مع الشققيققة و 

 ل على ادلعلوماتصحالشفوية لي
14

ققد أصبح تعلم وتعليم اللغة ما ل .
االتصال وال يكفي دلتعلمها أن يتكلم ينطل  االن م  كوهنا وسيلة 

هبا ال بد أيضا أن يفهمها كما يتحدثها أبناؤىا. فعملية االتصال 
قت لينست متكلما فققط ال ىي تتضم  متكلما ومنستمعايف ذات الو 

., وقد يتبادل االثنان
15

 وسائل اإلعالم النسمعية االستاذ منستخدي 
م وسائل دنستخي .)للنسمع )وسائل لتدريب مهارات االستماع

                                                             
12

 Ahmad Muhtadi Anshor, Pengajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: 

Teras, 2009), hal.54. 

13
 Abdul Wahab Rosyidi dan Mamlu’atul Ni’mah,  Memahami Konsep 

Dasar Pembelajaran Bahasa Arab,(Malang: UIN Malik pres,2012), hal 25 

14
 Naifah, Evaluasi Pembelajaran Bahasa Arab, (Semarang: CV. 

Karya Abadi Jaya, 2015) hal. 188 

15
 121فهرس ( 1985عربية النسعودية: اجلامعة ام الققري,  (, العربية اللغة تعليم زلمود كامل الناقة, 
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ل اإلعالم الطالب لالستماع وسائ يفعلان  الم النسمعية يققدراإلع
الطالب الن  احلريص. مث يأمر ة معالنسمعية وتكون الققصة البنسيط

الستماع ىو العملية ا 16حيدث مرة أخرى مع قصَتة رواية  مسعها. 
 ىت طالب لتققليدالل االستماع  وعناية للنسماح حالذي يفعل  خب

.الكالم والكالم فهما، حىت الخيطأ الفهم
 

 

 الكالم (2

الكالم ع  ادلهارات األساسية جزء مهم يف تعلم اللغة 
  .العربية

 دلتعلم الققدرة علىالم مهارة انتاجية تتطلب م  اكال17
  م  الصيغ النحوية ونظام ترتيب استخدام االصوات بدقة و التمك

التعبَت عما يريد ان يققولو يف مواف   الكلمات اليت تنساعده على
عبارة ع  عملية ادراكية تتضم  دافعا احلديث اي أن الكالم 

18للتكلم.
دروس يف اللغة العربية. م  خالل الكالم، الققدمي يفية تك  

فإنو سبك  أن تكلم بُت االستاذ مع الطالب، وكذلك بُت الطالب 
ادلفردات. الدرس الكالم ىو يعطي  كثرت ، حىتمع  الطالب أخرى

 .الكالم م  شيء بنسيطتبدأ  .عربية أوالالس لغة الدر 

 

 

                                                             
16

 Ahmad  Muhtadi Anshor, Pengajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: 

Teras, 2009), hal.94-95. 

17
 Naifah, Evaluasi Pembelajaran Bahasa Arab, hal.203 

18
 153فهرس ( 1985عربية النسعودية : اجلامعة ام الققري,  (, العربية اللغة تعليم زلمود كامل الناقة, 
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 الققراءة (3

بو  النسرعة اخلاصة  راءيف النسياق تعلم اللغة العربية، قد ق
كادلفتاح إلطالق احلزانة ادلعرفة العامة والثققافة اإلسالمية. الققراءة ىي 

.العلم نافذة للطالب
19

ققرأة مهارة اساسية م  مهارة تعلم, تعترب ال   
يف التعلم اللغة احلديث و  أمهية كل االستماع بالرغم م  تأكيدنا على

ادلتعلم استخدام ىاتُت  ىدامها اال انو كثَتا ما يتعذر علواستخ
20ادلهارتُت البنسبب ضعفهما لديو.

تققدمي الدروس بطري  الققراءة   
ءة يف الققلب. الكالم ىو واحد م  الف  جيدة قراءة بالكالم أو الققرا

21 بُت الفنون ادلختلفة اليت ربتاج إىل ربنسُت إلتققان ويأخذ ادلمارسة.
 

الققراءة ىي مهمة للطالب، مع قراءة ضلصل على العلم ونزيد م   
 .ادلعرفة

 الكتابة (4

الققرطاس بشكل  اللفظ شكل ادلكتوب على ققولالكتابة ىي  ت
اليت تشكل الرسالة ىذا شكل م  أشكال اللغة ,احلرف تعلققا منتظم 

 ادلنطوقة. 
ارات اللغة. كما تعترب مه تعترب الكتابة مهارة مهمة م  22

                                                             
19

 Naifah, Evaluasi Pembelajaran Bahasa Arab, hal.217 

20
 185فهرس  (1985عربية النسعودية : اجلامعة ام الققري,  (, العربية اللغة تعليم زلمود كامل الناقة, 

21
Ahmad  Muhtadi  Anshor, Pengajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: 

Teras, 2009) hal.55-58. 

22
 Naifah, Evaluasi Pembelajaran Bahasa Arab, (Semarang: CV. 

Karya Abadi Jaya, 2015) hal. 236 
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جنبية. االالكتابة ىدفا اساسيا م  اىداف اللغة  الققدرة على
23والكتابة كف  لغوي ال تققل أمهية احلديث أو الققرأة.

رسة مادل   
مأل االدريس تفعل مع التدريس االمأل .  تك  أن مهارات الكتابة سب

 ادلوضوع يكتب االستاذطري  الكتابة كان  طريققتان، ومها ع  عندى
يف النسبورة، مث يكتبون الطالب يف دفًت. مث امال الثاين، ' مع الطريققة 

24 الطالب يف كل دفًت . وناالستاذيققرأ ادلادة فققط، مث يكتب
الكتابة   

 .د وينسهل  أن يفهم اآلخرخيل  عمل جب ، حىتةبمهمة للطل

 مفي إنجاز التعل المتأثرة عواملال .2
عوامل. تأثر الالن اصلاز التعلم ت جيدا، تحققي  اصلازسهاًل ل اليكنسب

م، ألنو التعلعلى اصلاز ادلتأثرة مل االستاذ م  العوا م الرمسي، يعرفييف التعل
 .مهم جداً  ينساعدون الطالب النظام لتحققي  النتائج ادلتوقعة م  التعلم

م. على اصلاز التعلادلتأثرة عوامل توقع، تهتم الادلم حققي  إصلاز التعللت
ومها الداخلية تلك العوامل تنققنسم إىل اثنُت ،  سالميتو عموما ويرى

25واخلارجية
: 

 

 

 

 

                                                             
 229 فهرس( 1985عربية النسعودية : اجلامعة ام الققري, (,تعليم اللغة العربية زلمود كامل الناقة, 23

24
 Ahmad  Muhtadi  Anshor, Pengajaran Bahasa Arab, hal.96  

25
 Muhammad Fatkhurrohman dan  Sulistyonrini, Belajar dan 

pembelajaran, (Yogyakarta: Sukses offset, 2012) hal. 119-120 
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 عوامل الداخلية   (أ 

 عوامل ادلادية (1

 تتعل  الشرط يف جنسم اإلننسان ادلتأثرةعوامل ادلادية  ىذه 
نستوى الصحة حنسي ، مثل ادلعلى صحة اإلننسان. حالة جزء البشرية

يف استيعاب  ةبعلى قدرة الطل اواحلنسي بالبصر مؤثرا شديدللمنستمع 
 .ادلعلومات وادلعارف ادلققدمة يف الفصل

اصلاز  على جنسم مؤثر جداً نية ااقة البديأن الصحة و 
ياقة البدنية مع اذليئة على  ونحيفظالتعلم. لذلك ينسمح للطالب و 

 .ماصحةنستهلك ويظيف عيش النال ديرس

 النفنسية عوامل (2

على إصلاز التعلم ىو العامل الذي  ةثر عوامل النفنسية ادلتأ
يف  غطى. أما بالننسبة للعوامل ادلودرسيأيت م  فطرة أو ما يكنسب ال

 :عوامل النفنسية،  وىي

 ذكاءال (أ )

اف  قدرة ليتققف ير الذكاء ىو الققدرة على التعلم 
 .هاتادلتواج النفنسي حبالة 

ديد النتائج اجلوانب ادلهم، وربى م  احدالذكاء ىو 
 .أو مل ينجح طالب يف التعلم
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 وىبةادل (ب )

ادلوىبة ىي الققدرة على التعلم و ىذه الققدرة سوف 
يف عملية التعلم، ة بعد الدرس أو ادلمارسة. حققيقق تكون قدرة

 .دوراً مهما يف ربققي  االصلاز سيكون إصلازا جيداربمل ادلوىبة 

 رغوبادل (ج )

يات ع  رغبة الثابت لإلشعار والذكر  مرغوب ىو
م   احدى ك للطالبالتعلم ديل بعض األنشطة. مرغوب

 .على نتائج دراستو ةثر العوامل ادلتأ

 الدافع (د )

يدافع الطالب للتعلم أو  لدافع ىو ما يتحرك أنا
 .ادلادة الدراسة اليت تتبعها ينستوىل

 ادلوقف (ه )

اعل أو يوجب بشكل غزير ادليل ليتفن ادلوقف األعراض أ
 األغراض الشخص . علىطريققة االعًتاض ثابتة ب

 عوامل الخارجية (ب 

 :م ما يليالتعل على اصلاز ادلتأثرةعوامل عوامل اخلارجية ىي ال

 عوامل األسرة (1

ة ألن تعليما،يف األسر سرة ادلكان األول يشعر االب  األ
األسرة حىت مباشرة أو غَت مباشرة وجود االب  تنموا وتتطور جبيد ،
 .سوف تؤثر على صلاح االب 
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اذا العالقة بُت سبلك دورًا مهم علي صلاح أبنائو. األسرة 
سوف ع أبنائو كل ربفيز وتوجيو االب . زبصصها الوالدي  م األسرة

 .ديك  لألبنائو حيققي  إصلاز جبيد

 بيئة اجملتمع (2

ال يتأثر قليل دلتأثرة ام  العوامل  بيئة اجملتمع ىي احدى
 على اصلاز َتثيئة عامل احمليطة ىائلة اكثر تأالتعلم. ألن الباصلاز 

على تنمية االب ،  ىاَت ثلبيئة عامل احمليطة ىائلة اكثر  تأالتعلم. ألن ا
26تكلم االب  يف أي ادلكان.أنشطة اليوم أكثر  بنسبب

  يف ربققي 
امل اخلارجية والداخلية، عامل إصلاز التعلم مها عامالن أي  ع

، مثل الوالدي ، والبيئة، هار م  اخلارجيتأثعوامل اليت ,اخلارجية 
ي يتأثر العامل الذ, ةوأصدقاء للطالب، يف حُت أن العامل الداخلي

 م، و الصحة .غب التعلمثل ير   وم  داخل

 التعلم دافع .3

 التعريف (أ 

"،  يعٍت  movereالدافع ديلك الكلمة م  اللغة الالتينية" 
عطاء ار يفنس وفَت الدافع كما، ياذىك احلركة أو التشجيع يف التحرك. و

 الدوافع حىت يتحرك الدافع
27

و تشجيع على ادلؤسنسة اليت الدافع ى .
                                                             

26
 Muhammad Fatkhurrohman dan  Sulistyonrini , Belajar dan 

pembelajaran, (Yogyakarta: Sukses offset, 2012) hal. 120-134. 

27
 Purwa Atmaja Prawira, Psikologi Pendidikan dalam Perspektif  

baru,(Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2012), hal. 319 
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فعل شيء حىت توصل ل ايققدر قلبهتأثَت على سلوك الشخص تتحقق  
  نتيجة أو الغرض

28
شخص أو  ادلنسببشكل اجلهود فع يالدا . 

ادلققصد او  علىاذلدف  ل َتيد أن حيصللفعل ما ل الناس رلموعات يتحرك
29 عملو. يققدر االرتياح يف

   

يوفَت الفهم الواضح حول الدافع، فيما يلي بعض اآلراء اليت  
 .عنها اخلرباء أعرب

يام الذي يرتفع الشخص للقق ل أتكيننسو، يوضح الدافع نزعةقاو 
أن  ,يعطي الفهم  أ. و.. برنار .نتيجة أو أكثر التأثَتال ل يصم  أجل رب

ي  اذلدف معُت قبل م  حركة ربقق الدافع كظاىر تشارك اإلثارة العمل حىت
أو إجراء احلركة  م  اجل اذلدف معُت. الدافع ىو التكبَت  أو الحيرك قليل

30لتحققي  اذلدف معُت
. 

 رمتأخمل  ثابتالوصف ما ادل مازلو الدافع ىوأبراىام يعرف 
ظمة. م  ة ادلنطأنشخصائص عادلية كل  وتققلب ومعققد بطبيعتو، يكثر
زيادة أن الدافع ىو أساسو مايكنسب  الوق بعض التعريف الدافع كما

 الناس ذكري ةصا، ذلك أنشطة التعلم. خة اذلدف ادلعُتطاالنش ربققي  

                                                             
28

 M. Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: PT. Remaja 

Posdakarya, 2014) hal. 71 

29
Lilik Sriyati, Psikologi Belajar, (Yogyakarta: Ombak, 2013) hal. 

137-138  

30
 Purwa Atmaja Prawira, Psikooogi Pendidikan dalam Perspektif  

baru,(Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2012), hal. 319 
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أو يشجيع  والدافع هدفد التأكيد كل شيء الذي يصو دافع التعلم ادلقق
31حلصول اإلصلاز جبيد.يف درسو ا ةالشخص بنشاط تعلم ليكون انشط

 

،  سواء لك  النققطةتوايل. ال تعريف الدافع م  وجو  علىخلرباء ا يققًتحون
لتحققي   ة حققيققةطأنشيف شكل  نفنسو الدافع الذي حيول الطاقة  عٍتي
دافع ألنو الديلك شخص ،  عملية التعلم ج الدافعحيتا  .دف معُتاذل
مل يلمس  فعل ما يدلذا كفعل نشاط التعلم. ىوردبا كنت ي لتعلم،ا
كرة االساسية على الدافع التعلم  ذلا جد و متحمس الف 32 اجاتو.ح

ثابت حىت بة التعلم لتحققي  االىداف, ما ادلوصف الالدوافع ورغ, التعلم
 يعققب ادلل.

حيرك،  يوجيو، عناصر األساسية ىم الثالثة  على الدافع حيتوى
 .سلوك البشر ويدعم

يرأس شخص للتصرف بطريققة معينة.  ،فرديةالثَت قوة أالوسائل ت حيرك (1
،جييب الفعال على سبيل ادلثال الققوة م  حيث االذباه التذكر

 .ادلتعة الستعداد حيصل وا

 .الدافع النسلوك. وىكذا يققدم توجو إىل األىداف يوجوكما  (2

                                                             
31

 Purwa Atmaja Prawira, Psikologi Pendidikan dalam Perspektif  

baru,(Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2012), hal. 320 

32
 Lilik Sriyati, Psikologi Belajar, (Yogyakarta: Ombak, 2013) hal. 

133  
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وقوة  افع،تعزيز البيئة بكثافة واذباه الد النسلوك، جيب يدعمللحفاظ و (3
33الفرد.

 

. أن الدافع الدافع م  اخلارج أو م  داخل نفنسونشأ يققدر أن ي
األصدقاء  االستاذة أو أو مثل الوالد، واألستاذ اخلارج يعطي ادلدافع

ينسبب الشخص داخل شخص، يققدر أن الادلققربُت. بينما الدافع يأيت م  
34وغَت ذلك األىداف لديو الرغبة  ليبلغ

الدافع ىو احدى اجلوانب   .
35صباعة دور مهم جدًا يف كل فرد أم النفنسية 

الطالب  ونحيتاج   . 
 الطالب ليدرس ونينساعدالدافع افع التعلم  ، وخاصو يف عملية التعلم، د

دافع الذايت و دافع  مها وينققنسم إىل قنسمُت  .جبد وربققي  األىداف ادلرجوة
 .م  خارج النفس

 دافع التعلممبادئ  (ب 

التعلم  ض النظر ع  عوامل أخرى. أنشطةيس بعأنشطة التعلم ل
دون م  روح وجنسد. ل  يتم التعلم  هعنصر  ىو النشاط الذي ينطوي 

الدافع  .أخرىم  اخلارج وجهود  أم الداخلم  فضل أ دفع قوي إما
دون  الناس يتعلم ىحد. ال االتعلمأنشطة يف  اسًتاتيجي دور عندي

                                                             
33

 Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan, (Bandung: PT. Remaja 

Posdakarya, 2014) hal. 72 

34
 Purwa Atmaja Prawira, Psikologi Pendidikan dalam Perspektif 

Baru, hal. 320.   

35
 Hamzah B. Uno, Masri Kudrat Umar, Kaysar Panjaitan, Variabel 

Penelitian dalam Pendidikan dan Pembelajaran, (Jakarta: PT. Ina 

Publikatama, 2014) hal. 129   
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علم مبادئ الدافع يف التال يعرف عل الدافع أكثر األمثل، جي الدافع. حىت
ىناك عدة مبادئ  وصف يف أنشطة التعلم. فققط، ولك  ينبغي أن ي

 افع يف التعلم على النحو التايل:الد
 أنشطة التعلم ادلدافعالدافع كمحرك أقراص األساسية  (1

ىو  الدافعيدافع عليو. النو  التعلم ةأنشط شخص يققوم
عندما يدافع الشخص التعلم للتعلم. و  والشخص دافعذي يلاساس ا

ع ىو . التايل ، فان الدافم يف فًت وقت معُتالتعل ، فنسيققوم أنشط
 .ماالنشطة التعل ويعًتف اساسية ادلتحرك الذي يدافع الشخص

 يف التعلم افع اخلارجددافع الداخل أفضل م    (2
 جيد  لكيكنسالن طالب  يعطى االستاذ دافع الدخل 

ع   آلثار ادلًتتبة على منح دافع اخلارجيكون ا توقع انوال ي .رساد
نفنسو. الطالب على االشيأ خارج  ل أن يعتمديديىي  االرادة

 .الطالب مأمول وحجر العواطفون حيباالضافو إىل انعدام الثققة ، 
 الطالب اساس يف التعلم. يتعلمون فضلأ الداخلدافع ولذلك، فإن 

ن روح التعلم قوي اخلارج، وبالتايل فإ ه م تأثر مأقل  الداخلافع د
 جدا.

 تعلمحاجة ال لدافعيرتبط ا (3
تققان إل الطالب ىو الرغبتة ك  ذبنبهااليت ال سب احلاجة

 يتعلموا  الطالب. ألنو إذا مل  ونعدد م  العلوم. لذلك يتعلم
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  الطالب، اجةاحلينستفد االستاذ  على ادلعرفة. ونصلالطالب ال حي
 .مالتعل متحمسوا أوالد يصَت لكي وذلك إلثارة روح الطالب تعلم 

 التعلميف  التفاؤلزراعة لدافع ديك  أ  (4
 عمل يققوم ال أن أكدلتعلم ىو يدافع الطالب الذي  لديهم ا

كانت مفيدة   النتيجتو, عققيما. و  مققتنعا أن التعلم ليس النشاط .عمال
  36 .ادلنستققبل ، ولك  زم  احلاضر ليس

 التعلم دافع ثرة فيالعناصرالمؤ  (ج 

االفراد، شكل داخل ي أي يققدر ان الداخلدافع  ثر التعلميتأ
 دلعلمُت ربفيز الدافع يف ققدرون اي .فعاد إىل قوة تطوير تققدراجة وىذه احل

 ق:و طر ال
 النضج (1

لنضج. ألنو إذا لم اعي أن ، جيب التأثَت دافع  الولد درققي 
 قدرةينحفض العناد سيكون زلبطا والعاطفة احملبطة قد  مل يك  األمر

 .االتعلم

 جلهود الرامية إىل ربققي  اذلدف (2

ىدفو بصراحة ضوء أقوى  ويعزى غرض .لديو غرض دافعال
 م  خطوة  ذل جعلو ىدفا أقوىكل جهد يب  .تشجيع األفعال ما ىو

                                                             
36

 Lilik Sriyati, Psikologi Belajar, (Yogyakarta: Ombak, 2013) hal. 

137-141 
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.دافع الفعال
الناس سوف تنسبب احملرك،  ينسبب  ن احلاجةأ 37 

اذلدف.  شأ جهود لبلوغناالمتثالو. والعققيبتو ، ي ليتحرك  احملرك دفعا
 :النحو التايل للبشرية علىاالحتياجات 

 حاجة البيولوجية (أ )

الطعام. إذا ال ديك  أن  جلوع، فإنو  ادلشجع  ليطلبا (1)
يتحقق  ىذا الشرط مث سوف يشعر الناس خبيبة واضطر 

 .لتجويع

ادلاء، ألن معظم أجنسامنا تتكون  تاجعطشان، وىو حيال (2)
 م  ادلاء.

احلاجة إىل اذلواء النققي. وىذا سيجعل الناس خافت  (3)
 .وديوت اذا مل ربصل على اذلواء النققي

 اجلننسية ىي حاجة بيولوجية، إذا مل يتم ول  ديوت. حاجة (4)
 النفنسية حاجة  (ب )

 النفنسية على النحو التايل: يوجد البشر حاجة

حاجة النفنسية ىو ات. والغرض م  ىذه احلفاظ على الذ (1)
نفنسو م  أجل  حيتفظألنو ال يصبح سللوق منققرض، ال بد 

 .ال تنققرض حىتالبققاء على قيد احلياة، 

                                                             
37

 Mustaqim dan Abdul Wahib, Psikologi Pendidikan ( Jakarta: PT. 

Renika Cipta, 2010) hal. 75 
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لكي   جوم. ىذه حاجة النفنسية للدفاع نفنسو يف العاملاذل (2)
 .احلياةب يعتصم

 الققدرة موجودة تلققائيا يف احليوان . ىذهاحلاجة زلاربة العامل (3)
بارد ال، واذا االطققنس والبشر. البشر بشكل عام يعتمد

 . مالبس كثافة سوف يلبس

  ُت الذياهلل. عند ادلنسلم اىل الناس تققربالدي . ي حاجة (4)
 اهلل. لديهم اإلديان باهلل، ويعبدون

متفوقا يف ىذا العامل.  ىذا ما جيعل الناسالتعلم.  حاجة  (5)
 لتكنولوجيا ادلختلفة.م   م واو العلبالتعلم, فيكون الناس 

 بينما م عادل. ةمع اجر  الالع يكون ادلهنةف  متعلم عال
 .انتظارهنسفلى عمل اخلام ال متعلم

 ماعيةحاجة االجت (ج )

 يعيش الناس. الن  يشعر الناس حاجة االجتماعية
تلف زب. عفوائد م  ارتباط اجملتمال ذأخاجملتمع مع الواعي وي

 :حاجة االجتماعية على النحو التايل

منذ  حاجة ادلودة. ىذه احلاجة ىي احلاجة اليت ربمل (1)
 لولد.ا يققدر ان يبذل نفس . ابنو الدو الحيب . االوالدته

يعيش  ىحدال ااحلاجة وصف موعات. تجملاحاجة  (2)
 وحدىا.
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 احلاجة ة, تكنسباجاحل ىذه  حاجة احًتام الذات.  (3)

ره ديك  توجيو غرو  معو. يعٍت أن الناس ىناك غَتىم احلياة
 اآلخري .  يف

 وحاجة اجةاحل ىذهاألنانية،  للمعروف. ىي حاجة حاجة (4)
،   خري ليكون معروفا م  قبل اآل. سوأ احًتام الذات

  38 .الققيام بوطروق 

 النتائج يف الدافع معرفة (3

 تطويره  دف بالفعل مشرق و يعلم الطالب ع ن اذلكاإذا  

، ألن احلصول على ىذا التققدم  يعلم التطويرهود الكبَت. الزخم جلف
 .االرتياحا لولدسوف يشعر ا

 والعققاب ثوابال (4

بادرة، والطاقة، ادل يؤدي الثوابثواب ىو الدافع اإلجيايب. ال
موال وأشياء شبينة أخرى. األ اعطأم  ادلواد:  ثوابالوادلنافنسة. 

اخلوف ىو . ألن اخوفالنسليب. ينستند عققاب العققاب ىو الدافع 
. مة الكليةادلققاو  ىناك ديك ادلبادرة.  ون ان يزيلكي الققوي. الدافع 

. ادلكروب دلالو  الشعب، شلا ينسببروح  عققاب ثققيل يققدر ان يزيل
، عندما كان اذا مل تطع  وفذىب اخل، ي لخوفادلطيع ل أن ويعلم

 .عققبتها مواجهة الناس قد ذبرأ 

                                                             
38

 Sofyan S Willis, Psikologi Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2012) 

hal,67-70 
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 ادلشاركة (5

االنشطة  ىو الرغبة ، يرغب ان يأخذ احدى م  الولد
ة وتعطي الفرصة لتحققي  ادلبادر اإلبداع و  نسببت. ادلشاركة للمشاركة

 39.فكاراال

 الدراسة السابقة .ب 
 علىالتعلم  دافع رثاأادلناقشة  دراسة النسابققة بعد ديشط الباحثرى جي

ات اليت لديها تققريبا سواء يف ث الدراسم  اللغة العربية، يوجد الباحتعلاصلاز 
 :ادلوضوع

 شريف ىداية اهلل جامعة م   (1070110041) ،متمأنةالرسالة ادلتعة  .1
أثَت الدافع التعلم  لنتائج التعلم ت ''جاكرتا، ربت ادلوضوع  االسالمية احلكومية

لدى الطالب يف رلال الدرس التاريخ الثققايف اإلسالمي يف ادلدرسة الثانوية 
أظهرت النتائج الدافع التعلم طالب عايل ونتيجة  .''جاكرتا  19ية احلكوم

 . جبيد  جاكرتا سارت 19التعلم  يف ادلدرسة الثانوية احلكومية 
 40

 

 سونان كايل جو كو جامعة( م  08420063ادليال، ) خليةالرسالة ايُ   .2
 التعلم يف إصلازعلى  يوكجاكرتا، بادلوضوع "تأثَت دافع  االسالمية احلكومية

                                                             
39

 Mustaqim dan Abdul Wahib, Psikologi Pendidikan (Jakarta: PT. 

Renika Cipta, 2010) hal. 75-76 

40
Mut’ah Mutmainah, Pengaruh Motivasi Belajar Terhadap Hasil 

Belajar Siswa Pada Bidang Studi Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah 

Tsanawiyah Negeri 19 Jakarta, skripsi (Jakata: UIN Syarif hidayatullah, 

2014) 
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الواحد ىاشم بالوع يف ادلدرسة الثانوية اللغة العربية للتالميذ الصف الثام  علم ت
 ".2011/2012الدراسي صبرب عام 

 ب و رغم التلميذعلى  دافع يشَت ان يعطي االستاذ  الدراسة نتيجة
،مع الواجبات والتمري  ، وإثارة تعلم التلميذ، جيب أن يفعل تلميذ  التعلم

 41الصعوبات يف التعلم اللغة العربية. لينسأل تعطي الفرصة للتلميذ 
مسارانج،  احلكومية جبامعةم   (3301403001) لرسالة ستيو وايت،ا .3

النسابعة دبدرسة  أثَت دافع التعلم ع  النتائج التالميذ يف الفصلت" بادلوضوع 
وأظهرت النتائج أن الدافع للتعلم يف  .''مسارانج   13ادلتوسطة احلكومية 

 42 مسارانج اىل حد ما.   13درسة الثناوية احلكومية دبالصف النسابع 
البحثي  ، ادلنساوة أعاله مع م  بعض الدراسة النسابققة اعاله

ينما الفرق يف حبث الكمية. ب م طريققةطريققة البحث ىي تنستخد تاستخدام
البحث أعاله بالبحثي ىو موضوع البحث، دراسة الباحثُت  الذي موضوع 

مع اختالف .البحث ىو التلميذ، بينما حبثي موضوع البحث ىو الطالب
لرسالة و  التاريخ الثققايف اإلسالميمتمأنة تنستخدم ادلادة لرسالة ادلتعة ادلادة, 

 .2اللغة العربية تخدمستتنستخدم كل ادلادة, بينما حبثي استيو وايت 

                                                             
41

 Ayyun Khilyatul Milla,  Pengaruh Motivasi Terhadap Prestasi 

Belajar Bahasa Arab Siswa Kelas VIII di Madrasah Tsanawiyah Wahid 

Hasyim Balung-Jember Tahun Ajaran 2011/2012. Skripsi (Yogjakarta: UIN 

Sunan kali jaga, 2012)   

42
 Setyowati, Pengaruh Motivasi Belajar Terhadap Hasil Belajar 

Siswa Kelas VII SMPN 13 Semarang. Skripsi (Semarang: UNNES, 2007)   
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 و إنجاز التعلم دافع التعلمالعالقة بين  .ج 
. دافع االصلاز ىو إصلازه جبد فعل مالدافع ىو احلافز الذي يدفع شخص لا

 ازفع االصلدارتفعا. أولئك الذي  لديهم م ادللسوف يشجع الفرد على إصلاز التع
تقق  ادلادة، ال بيأس يف ، يخصائص العمل الدؤوب أو يدرس جبد ، غالبا، يتنسمالعال

 العالمواجو صعب , اذا يواجو مشاكل، مث يبحث ع  طرق أخرى.بدافع اإلصلاز 
ل الكنسالن، يشغ والعكنسو، الولد43  ينتزع إصلاز التعلم أيضا. ان ينسبب الشخص

 .مهمل دافع احلافز ن، يدرس الولد نادرا فيمك  الولدمشاىدة التلفزيو  , يكثرلعب
حيتاج الدافع يف تعلم اللغة  لتحققي  إصلاز التعلم الطالب، حىتلدافع مهم جدًا  ا 44

 لتحققي  االصلاز االرتفاعا. عربيةيف قنسم تعليم اللغة ال  العربية  خاصها

 البحث فرضية .د 
Hi:   لطلبة قنسم تعليم اللغة  2م اللغة العربية دافع التعلم يف اصلاز تعلَتثأتيوجد

 العربية جبامعة وايل سوصلو االسالمية احلكومية مسارانج.
Ho :  لطلبة قنسم تعليم2 م اللغة العربية دافع التعلم يف اصلاز تعلتأثَتال يوجد 

 اللغة العربية جبامعة وايل سوصلو االسالمية احلكومية مسارانج.
 

 

                                                             
43

Agoes dariyo, Dasar-dasar Pedagogi  Modern, (Jakarta: PT Indeks , 

2013) hal. 91-92  

44
 Sofyan s willis, Psikologi Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2012) 

hal, 72 
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 الباب االثالث
 البحث مناهج

 
 ث البحنوع  .أ 

م استخدا باق البحثمنهج الكمي، منهج الكمي حيق البحث اىذيستخدم 
, ينطوي اخلطي البسيطث يستخدم االحندار وجنس البح 1 العدد وحتليل االحصأ.
 وادلتغري التابع. احلرة على ادلتغريان مها ادلتغري

 
 مكان البحث ووقته .ب 

 كان البحثم .1
  ,وايل سوجنواالسالمية احلكوميةالبحث يف اجلامعة الثاين  ىذامكان  

 الوسطى. عاليان مسارنج جاوى
 البحثالوقت  .9

عام الدراسي  يف طبقة الرابعة 9117 ابريل7-مارت7التارخ  البحث يف  جرىا
9112. 

 
  ةعينالو ائي مجتمع االحص .ج 

 مجتمع االحصائي .1
الكائن أو  ىو ادلنطقة بالتعميم ويتكون: اجملتمع االحصائيعدد

مث جيذب للدرس  ووخصائص معينا ,الذي يثبت الباحثادلوضوع ديلك مشيل 

                                                             
1
 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 

2012), hal 13 
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طالب ختصص يف ال مجيع اجملتمع االحصائي صبحي البحث ىذايف  .9وإبرام
 0 .  119 جمموع 9112 الدراسي يف عامقسم التعليم اللغة العربية 

 عينة .2
عض الذي يؤخذ من خالل ب ع االحصائيجمتم جزء من ىي العينة

  4  .واضح وكامليعترب  جمتمع االحصائي بال، أيضا  خصائص معينا والوسائل ل
اي أعضاء العينة ادلأخوذة   ،بسيطة االسًتجاع ألعضاء العينة  طريقةأجريت 

يتم حتديد   2 .ائياجملتمع االحصود يف وجئيا دون النظر الطبقات ادلعشوا
 عشوائية. نةكوسيلة لتحديد عي  خالل القرعةأعضاء العينة من 

 
 ومؤشرات البحث متغيرات .د 

مجيع  يًتكز البحث الكمي  .6 البحثيف ق قحي صرالبحث عن اتمتغري 
 :يادلتغريات يف ىذا البحث ى.7يف ادلتغري دراستو

ادلتغري احلرة يف ىذا  .8ادلتغريات ملزمة سببب هادلتغري  متغري احلرة ىو الذي يتأثر .1
عام  اللغة العربية يف طبقة الرابعة قسم تعليم ةبدافع التعلم لطل البحث ىو

                                                             
2
  Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan, hal. 117   

3
 Sumber Akademik Walisongo, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 

Keguruan , Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Tahun 2017. 
4
 Muhammad  Iqbal Hasan , Pokok-Pokok Materi Statistic  (Jakarta: 

PT. Bumi Aksara, 2005), hal. 84 
5
 Sugiono,Metode  Penelitian Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2012) 

hal. 120 
6
 Soegeng Ysh, Dasar-Dasar  Penelitian , (Semarang: IKIP Press, 

2006), hal. 63  
7
  Ibnu Hadjar, Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif, 

(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,1996 ) hal. 156 
8
 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan, hal.61 
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مؤشر وايل سوجنواالسالمية احلكومية مسارانج. يف اجلامعة  9112الدراسي
 ).التعلم دافع X (ادلتغري

تغري ميف ىذا  البحث  .9حرةبسبب ادلتغري  هادلتغري  ىو الذي يتأثرلزم ادلمتغري  .9
 مؤشر ادلتغري  غة العربية .قسم تعليم الل يف9ىو إجناز التعلم اللغة العربية  لزم ادل

 )  Y  9م اللغة العربيةإجناز التعل(. 
 مؤشرات البحث ىي: يكون ىذا البحث

 مإنجاز التعل .1
 تعريف العمليال (أ 

مضبوط  واع التدريستبإجناز التعلم ىو القيم الذي حيقق بعد ا
إجناز التعلم  الباحث يريد أن يعرف , حثالب يف ىذ  11 .يثبت ىدفا
 للطالب يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة وايل سوجنو9اللغة العربية

 االسالمية احلكومية مسارانج.
 مجع البيانات طريقة (ب 

 9للغة العربيةالقيمة ا أخذ الباحث البيانات منييف ىذه احلالة 
 يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة وايل سوجنواالسالمية احلكومية مسارانج.

 9112.11سي عام الدرا يف طبقة الرابعة
 دافع التعلم .2

 التعريف العملي (أ 
حىت حتقيق  عماليتصرف تحرك الشخص لكي دلمايدرك  

 19 االجناز أو أغراض حمدد.
                                                             

9
 Sugiono, Metode  Penelitian Pendidikan, hal. 61 

10
 Agoes Dariyo, Dasar-dasar  Pedagogi Modern (Jakarta: PT. 

Indeks, 2013) hal.89 
11

 Kantor Akademik FITK UIN Walisongo Semarang 
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 مؤشر (ب 
 :تشملمؤشر على دافع التعلم 

 دجب العمل ليفع  (1
 ادلواجو الصعب جيلد (9
 التعلم يظهر رغبة (0
 حيب العمل النفس (4
 ادلنزل  كل أسبوع سرعة ادللل يف عمل (2
 رأيو يقدر أن حيتفض (6
 مل يقنط بسهول (7
 أن يبحث حل ادلشكل عدايس (8

 االستبانة حاجز (ج 
  0.1جدول 

 دافع التعلم يف تعليم اللغة العربية حاجز االستبانة
 مؤشر المتغيرات رقم

 مجموع رقم كسرة
البنود   سلبية ايجابية 

 2 2 1،9،0,4 دالعمل جب يفعل  دافع التعلم 1
 2 7 6،8،9،11 جيلد ادلواجو الصعب  
 2 19 11،10،14،12 يظهر رغبة التعلم  
 2 17 16،18،19،91 حيب العمل النفس  
 2 99،92 91،90،94 ادلنزل  كل أسبوع ة ادللل يف عملسرع  
 2 99،01 96،97،98 يقدر أن حيتفض رأيو  
 2 09،00 01،04،02 مل يقنط بسهول  
 2 41 06،07،08،09 حل ادلشكل يبحثعدأن ايس  
 41  جمموع    
                                                                                                                                   

12
 Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan, (Bandung : PT. Remaja 

Rosdakarya, 2014) hal. 73 
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 عدد البنود (د 
اإلجيابية  :و ينقسم إىل نقطتني أربعونمجيعا بقدر  البنود عدد

من األسئلة اإلجيابية يف حني أربعة  نستة وعشرو والسلبية، بالتفصيل من 
 .عشر من األسئلة السلبية

 
 جمع البيانات طريقة .ه 

 استبانة .1
 حياتأوالتصر  ةاعطاء األسئلاليت تفعل تقنية مجع البيانات  ىي استبانة

  مع البياناتجلطريقة  يستخدم الباحث  . 10ادلكتوب إىل ادلدعي عليو لإلجابتو
لطلبة قسم تعليم اللغة العربية   9م اللغة العربيةيف اجناز تعلتأثري دافع التعلم عن 

كمي . فذلك االسالمية احلكومية مسارانج. حلاجة حتليل الا جبامعة وايل سوجنو 
 اجلواب بالقيم : 

     2بنتيجة    دائما (أ 
  4بنتيجة     غالبا (ب 
    0بنتيجة    أحيانا  (ج 
  9بنتيجة     أبدا (د 
   14 .1بنتيجة               ابتن (ه 

ية، يف حني سلبية على إجياب نتيجة أعلى كانت تستخدم للسؤال
 .ستخدم نتيجة العكسالسؤال مث ت

 

                                                             
13

 Sugiono, Metode Penelitian Administrasi, (Bandung: Alfabeta, 

2016), hal. 162  
14

 Sugiono, Metode  Penelitian Pendidikan, hal.135 
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 الوثائق .9
، أو ادلتغري مثل ادلالحظات البيانات عناصر عن يبحث ىو الوثائق

 إجناز9 اللغة العربيةقيمة الوثائق يف ىذا البحث ليحصل   12القيمة وغري ذلك.
قسم تعليم اللغة العربية جبامعة وايل سوجنواالسالمية احلكومية يف  التعلم

 9112.16عام الدراسي  يف طبقة الرابعة مسارانج.
 

  تحليل البيانات طريقة .و 
 االختبار .1

 صدقالاختبار  ( أ
ادلقياس يشري ادلستوى صدق ، صدق ىو  سوىارسيمي أرى كونتو يرى

 صدقالاختبار م الصيغة الختبار صدق ىو استخدبا .17االستبانة

  

 ادلواصفات:
 Y و Xمعامل االرتباط بني  = 

 Y و Xالتغاير  =  
  Xة زاوية النتيجة العضوي = 
 Y .18ية يجة العضو زاوية النت = 

                                                             
15

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan 

Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006) , hal. 274 
16

 Kantor Akademik FITK UIN Walisongo Semarang 
17

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan 

Praktik, hal. 168 
18

 Ibnu Hadjar, Dasar-dasar Statistik, (Semarang: PT. Pustaka Rizki 

Putra, 2014), hal. 140   



02 

 مع جدول األسعاريف مقارنو  الذي حيصل حساب التايل النتائجمث 
"r" 1.01يعد مع درجات  . يسعر اختبار الصدق. 

 :و ينظر ىذا اجلدول ، فالنتيجتاالختبار  يستند
 0.9 جدول

م اللغة العربيةدافع التعلم يف تعلي اختبار الصدق حتليل نتيجة  

 مؤشر المتغيرات رقم
مجموع  رقم كسرة

بنودال  
ليس  الصدق

 سلبية ايجابية الصدق
 4 1,9,0,2 2 2 1،9،0,4 دالعمل جب يفعل  دافع التعلم 1

 8 6,7,9,11 2 7 6،8،9،11 جيلد ادلواجو الصعب  
11،10،1 يظهر رغبة التعلم  

4،12 
19 2 19 ,14 ,

12 
11,10 

16،18،1 عمل النفحيب ال  
9،91 

17 2 17 
 

16,18
,19,9 

 ة ادللل يف عملسرع  
 ادلنزل  كل أسبوع

91،90،9
4 

99،92 2 91,92 
 

99,90
,94 

96،97،9 يقدر أن حيتفض رأيو  
8 

99،01 2 96,97,9
8,01 

99 
 

01،04،0 مل يقنط بسهول  
2 

09،00 2 01,00,0
4,02 

09 
 

حل  يبحثعدأن ايس  
  ادلشكل 

06،07،0
8،09 

41 2 06,07,0
8,09,41 

 

 10 97 41  جمموع    
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 اختبار الثبات ( ب
خيترب الثبات ىو مثبوت االختبار إذا ،  سوىارسيمي أرى كونتو لفقا

,ألة القياس صدق دلعرفة درجة  يقصد حتليل الثبات 19نفس ادلوضوع.
 91مثبوت االختبار. ت باستخدامابالختبار الث .تغري الدراسةادلس يقلي

 :ة للصيغةأما بالنسب

  =  
 ادلواصفات:

  = مجيعااختبار الثبات 
  = عدد البنود

 = عدد متغري البنود
 

  = اجملموع متغري 
 البياناتحتليل  .9

 ستخدمة واضحة، ىو يوجويف البحث الكمي، تقنية حتليل البيانات ادل
حتليل البيانات  م تقنيةستخدمث ت ,الن البيانات الكمية .لةسئادل ة حتديدبالجال

ستخدم حتليل البيانات اي حتليل االحندار ي 91 .ةطريقة اإلحصائية ادلوجود
  .وحتليل اختبار الفرضية

 
 

                                                             
19

 Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: 

Bumi Aksara, 2009) hal. 90  
20

 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2008), hlm.193 
21

 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 

2015), hal. 333        
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 حتليل االحندار   ( أ
ذا كانت البيانات متغري )إ ل ادلنطوقة ىو حتليل البيانات علىاآلن حتلي

بيانات  عندي.تشمل أكثر من متغري ادلشاكل ، الكمية(. ولكن تكثري
 من ادلتغريات العناية ادلعقولة دلعرفة كيفية ادلتغريات ريكثاثنني أو  تتكون من 
   .99ذات الصلة

 منوذج االحندار (1
مع متغري  احلرةمتغري ,  احندار اخلطي البسيط ارتباط الوظيفييستند 

متغري أن  بللتعلم، ا دافع احلرتو اي متغري يف ىذا ادلتغري  90تابع.ال
 .اجناز التعلمىو التابع 

 النقوط (9
( التعلم دافع) ىو (X) احلرة متغري البيانات البحثىذا 

ل حيص (،9تعلم اللغة العربيةال )اجناز ىو(Y)  التابع تغريوم
 .باستخدام  االستبانة

شكل أرقام، حقائق االستبانة, مث حيلل  الباحث حيصل 
 ى عليوللمدع لقيمة كل بنود اإلجابة على السؤال االستبانةا يعطى

     ستخدمد االستبانة ادلو بناإلجابة كل  Skala Likert    باستخدام
Skala Likert   عبارة  تكون   ،جداً  لسلبيةا حىت التدرج اإلجيايبلو

 . دائما, غالبا, أحيانا, أبدا, بتنال:و شمم
 كمي . فذلك اجلواب بالقيم : حلاجة حتليل ال

 
                                                             

22
 Sudjana, Metode Statitiska, ( Bandung: PT. Tarsito, 2005), hal. 

310     
23

 Sugiono, Statistik untuk Penelitian, ( Bandung: Alfabeta, 2012), 

hal. 261   
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     2بنتيجة    دائما (1
  4بنتيجة    غالبا (9
    0بنتيجة    أحيانا  (0
 9بنتيجة     أبدا (4
 1.94بنتيجة    بتنا (2

ية، يف حني سلبية على السؤال نتيجة أعلى كانت تستخدم للسؤال إجياب
 .ستخدم نتيجة العكسمث ت
 حتليل اختبار الفرضية  ( ب

 متغري احلرةالختبار البيانات عن تأثري بني  حتليل اختبار الفرضيةيستخدم 
(X)  عالتابمع متغري (Y) من صيغة االحندار. الستخدام  العنصر ىذا

  92 .يةخطوات اختبار حتليل االفًتاض

 معادلة االحندار (1
X  و Y كل خط االحندار   االرتباط الكامل، حيث يقع لو

حيسب باستخدام  96 .نحرف عن خط مستقيماخلط ادل الشيءنقطة ، أي 
 :معادلة االحندار

= a + bX    
  :تصفااادلو 

  = ادلتغري ادللزم
  = ادلتغري احلرة 

                                                             
24

 Sugiono, Metode  Penelitian Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 

2012) hal.134-135 
25

  Muhammad Iqbal Hasan, Pokok- Pokok Materi Statistik 2 

(Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005 ) hal.220 

26 Ibnu Hadjar, Dasar-dasar Statistik, (Semarang: PT. Pustaka 

Rizki Putra, 2014), hal. 185-187 
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  =  (X = 0)عند  Yقيمة اعًتاض 
  = 97 (من خط االحندار يل)ادل  

 داللةال اختبار (9
النتيجة   يستند Yنتيجة أن يتوقع ال يشرحغرض االحندار ىو 

X حىت يعرف ، X  يقدر تقدير ،Y  . ب قيمة اسيعمل باحلو ذلك
 يتعرف، ل a + bX =  يف معادلة االحندار،  b )و a  (ثابت 

ويرتبط كل عناصر مع  ويكرب معامالت االحندار. X  على Y االحندار 
   اىل (k)  متغري احلرةىو عدد من ، (dk)درجات احلرية 

( ينقص  وعدد من متغري احلرة (N)يف العينة  ادلبحثو عدد (
 ىذه ادلربعات تقسم عدد  إذا كل  .(N-k-1 =  )الواحد

 )و  ( ادلربعاتج متوسط ا درجات احلرية، سوف ينت
 النسبة بني اثنني متوسط .ادلتبقية متغريات حندار واال متغرياتتسمى 

  الكسر والقاسم لبسطل  ، إذا  F ادلربعات ينتاج توزيع
  98 :يستخدم بالصيغة التالية  Fوىكذا،  للحساب .

F =  =  
 Yيف ادلتغري  X  ادلسامهة (0

تنقسم إىل نوعني  مها النسبة يتربع االحندار متغري  Y اتادلتغري نسبة  
) التابع يف متغري احلرة -1)طأباخلاليتربع االحندار  ، والنسبة (   

                                                             
27

Muhammad Iqbal Hasan, Pokok- Pokok Materi Statistik 2 (Jakarta: 

PT. Bumi Aksara, 2005 ) hal.220  

28 Ibnu Hadjar, Dasar-dasar Statistik, (Semarang: PT. Pustaka 

Rizki Putra, 2014), hal. 197-198 
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ستكون ان  باسنتيجة احل, هبا ادلرتبطةدرجات احلرية  قسم مجيعتإذا 
من ادلتغريات.  لتحديد نسبة الدالة تماستخدا، F القيمة لتوزيع صل حت
 99غ كما يلي:تصو   F سب قيمةحل

F =  
 

                                                             
29

 Ibnu Hadjar, Dasar-dasar Statistik, (Semarang: PT. Pustaka Rizki 

Putra, 2014), hal. 199 
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 الباب الرابع
 هاوتحليل البيانات توصيف

 
  اتبيانالف يوصت. أ

   لطلبة قسم تعليم اللغة العربية 2اجناز تعلم اللغة العربيةدافع التعلم و  بيانات. 1
سنة  االسالمية احلكومية مسارانج وايل سوجنواجلامعة الثاين يف ادلالحظة يستند 
دافع التعلم يف تعليم اللغة . 2115عام الدراسي  يف طبقة الرابعة،  2117
حقيق اإلجناز اجليد. يف ىذه احلالة سوف يركز ىو تشجيع للطالب لت2العربية 

 قسم تعليم اللغة العربيةلطالب دافع التعلم يف دافع التعلم.  حيتجون اباحث ال
رفع روح التعلم، حىت يشعرون طالب االرتياح يف التعلم. وبناء على ، ألن 

ون الذين يتبع الطالب وبعض فختالا أن الطالب ,الباحثمالحظة  
 كل يوم  يف الصفاللغة العربية الطالب  ونيتعلمو  .اجلامعة رجاألنشطة يف خا

دافع التعلم يف إدارة الوقت التعلم، ابداع ، لذلك بعض الدورات األخرىلكن 
عندما تعلم اللغة العربية  .واعتادوا على النشاط شحن برقةيصبح  حىتالقوي 

 حيصل قيمة غري مرضية سوف تكون مصدر إذلام لتحسني مرة أخرى.
جبامعة وايل  2تعلم اللغة العربية لطلبة قسم تعليم اللغة العربيةدافع  االستبانة بيانات. 2

  سوجنو االسالمية احلكومية مسارانج
 دافع التعلم يف اجناز تعلم اللغة تأثريول على بيانات حول ة احلصيكيف

  كومية مسارانجلطلبة قسم تعليم اللغة العربية جبامعة وايل سوجنو االسالمية احل2العربية 
يف  قسم تعليم اللغة العربية بلطالات من نتائج االستبانات اليت أعطي حتصل البيانات

   .طالب 78بلغت  2115عام الدراسي  الرابعة طبقة
الصدق ألغراض البحث، جيب اختبار  ةاناالستبأداة  تمقبل استخد  
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 ودبن اربعنيبانة يصل اىل يف أداة اختبار االستيستخدم االستبانة . واالختبار الثبات
 عن دافع التعلم لطلبة قسم تعليم اللغة العربية. لسؤا

اختبار الصدق بنود من األسئلة  27، وىناك  نتائج االختبار االستبانة
اختبار الصدق واالختبار الثبات من األسئلة  بنود 27 أخذ الباحثي. مث واالختبار الثبات

البيانات  جيمع الباحثلتحليل، ني يف الدراسة. ىذا اادلستجيب طالبا يصبحوا 78لتوزيعها 
  1البسيطة، وذلك باستخدام التالية: ول توزيع تكرارييستخدم جد

       
 1.4جدول 
 لطلبة قسم تعليم اللغة العربية.دافع التعلم  االستبانةنتيجة 

 يارعناصر حتديد اخل النتيجة
  سلبية إجيابية

 دائما 1 5
 غالبا 2 4
 حياناأ 3 3
 ابدا 4 2
 بتنا 5 1

 
أىل و مسافة ، فإن اخلطوة التالية ىي حتديد فًتة الت ستبانةبيانات اال ستندت

 القيمة بتحديد مدى.
 
 
 

                                                             
1
  Sugiono, Metode  Penelitian Pendidikan, hal.135 
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 سافةادلحتديد  .أ
 R= H-L+1  

                        =۱27-67+ ۱  
                  = 6۱ 

 حتديد عدد ادلسافة .ب
M =۱+۳‚3log n 
     = ۱+ 3‚3log 7۸ 
     = ۱+۳۳3(1‚۲۸۹) 

 = ۱+6 ‚۹4۳ 
=7 ‚۹4۳ 
=7 

حتديد عرض ادلسافةج.   
I= 

 
 

  =6۱:7 
  =۸ ‚7۱ 
  =۲ 

.9ىو  ادلسافة  ، وعرض7 ، وعدد ادلسافة ىو61التايل فإن ادلسافة ىي   
 مالحظات:

I  =  عرض ادلسافة 
 =  Rمدى 

M =د ادلسافةعد 
  H=  أعلى قيمة 

أقل قيمة    =   L 
   N   = ادلدعى عليو
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 1.4 جدول
 تعلمتكراري نتيجة البيانات دافع  توزيع

 رقم فصل تردد المطلق تردد النسبي
26,92: 21 67-73 1 
5,12: 4 74-81 2 
16,66: 13 81-87 3 
21,79: 17 88-94 4 
17,94: 14 95-112 5 
8,97: 7 113-111 6 
1,28: 1 111-118 7 

1 1 119-125 8 
1,28: 1 126-132 9 
  رلموع 78 :111

 
  تحليل البيانات ب.

 . حتليل األول1
البيانات مباشرة ، يعرض الكاتب ترعى  ، ةانالبيانات من االستب حتصل بعد

للغة تعلم ااجناز ) Y)دافع التعلم( ومتغري  X جدول العمل بني ادلتغري معامالت
، ينظر اجلدول علي النحو  م الصيغ االحندار اخلطي بسيطتخدس، مث حيلل ان ي (2العربية
 :التايل
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 1.4جدول 
تعلم )انجاز  Yمتغير ال)دافع التعلم( و  Xبين المتغير ات معامل ارتباط جدول بيان

 (4اللغة العربية
 X X4 Y Y4 XY مدعى عليه رقم
1 R-1 117 11449 64 4196 6848 
2 R-2 68 4624 67 4489 4556 
3 R-3 111 12111 61 3721 6711 
4 R-4 67 4489 68 4624 4556 
5 R-5 83 6889 64 4196 5312 
6 R-6 68 4624 66 4356 4488 
7 R-7 98 9614 61 3721 5978 
8 R-8 99 9811 81 6411 7921 
9 R-9 87 7569 66 4356 5742 

11 R-11 88 7744 61 3611 5281 
11 R-11 71 5141 61 3721 4331 
12 R-12 67 4489 68 4624 4556 
13 R-13 68 4624 64 4196 4352 
14 R-14 67 4489 64 4196 4288 
15 R-15 67 4489 64 4196 4288 
16 R-16 91 8111 72 5184 6481 
17 R-17 94 8836 72 5184 6768 
18 R-18 91 8111 81 6411 7211 
19 R-19 86 7396 69 4761 5934 
21 R-21 89 7921 81 6411 7121 
21 R-21 94 8836 81 6411 7521 
22 R-22 95 9125 63 3969 5985 
23 R-23 84 7156 81 6411 6721 
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24 R-24 78 6184 81 6411 6241 
25 R-25 81 6561 72 5184 5832 
26 R-26 82 6724 57 3249 4674 
27 R-27 111 11111 72 5184 7211 
28 R-28 117 11449 61 3611 6421 
29 R-29 114 11816 69 4761 7176 
31 R-31 89 7921 64 4196 5696 
31 R-31 91 8281 72 5184 6552 
32 R-32 98 9614 74 5476 7252 
33 R-33 69 4761 69 4761 4761 
34 R-34 95 9125 67 4489 6365 
35 R-35 81 6411 68 4624 5441 
36 R-36 81 6561 68 4624 5518 
37 R-37 69 4761 69 4761 4761 
38 R-38 99 9811 81 6411 7921 
39 R-39 119 11881 61 3611 6541 
41 R-41 91 8111 66 4356 5941 
41 R-41 99 9811 73 5329 7227 
42 R-42 87 7569 71 5141 6177 
43 R-43 112 11414 81 6411 8161 
44 R-44 86 7396 72 5184 6192 
45 R-45 78 6184 81 6411 6241 
46 R-46 68 4624 66 4356 4488 
47 R-47 67 4489 81 6411 5361 
48 R-48 95 9125 81 6411 7611 
49 R-49 92 8464 81 6411 7361 
51 R-51 112 11414 76 5776 7752 
51 R-51 87 7569 65 4225 5655 
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52 R-52 118 11664 72 5184 7776 
53 R-53 92 8464 81 6411 7361 
54 R-54 91 8281 74 5476 6734 
55 R-55 98 9614 81 6411 7841 
56 R-56 116 11236 81 6411 8481 
57 R-57 114 12996 69 4761 7866 
58 R-58 68 4624 61 3721 4148 
59 R-59 67 4489 68 4624 4556 
61 R-61 127 16129 69 4761 8763 
61 R-61 67 4489 65 4225 4355 
62 R-62 68 4624 68 4624 4624 
63 R-63 87 7569 81 6411 6961 
64 R-64 68 4624 68 4624 4624 
65 R-65 91 8111 61 3611 5411 
66 R-66 87 7569 75 5625 6525 
67 R-67 96 9216 71 5141 6816 
68 R-68 93 8649 71 5141 6613 
69 R-69 69 4761 65 4225 4485 
71 R-71 82 6724 74 5476 6168 
71 R-71 96 9216 71 5141 6816 
72 R-72 68 4624 61 3721 4148 
73 R-73 68 4624 61 3721 4148 
74 R-74 77 5929 69 4761 5313 
75 R-75 91 8111 75 5625 6751 
76 R-76 93 8649 71 4911 6511 
77 R-77 91 8111 74 5476 6661 
78 R-78 68 4624 64 4196 4352 

 474111 385399 5459 599532 6751 رلموع  
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 جدول أعاله، تعرف القيم التالية:
N = 78 

∑  = 6751 
∑  = 5459 
∑ 2 = 599532 
∑ 2 = 385399 
∑   = 474111 

 

 تعلمع معياري دافبحث عن ادلتوسط حسايب واحنراف ي . أ
  = M         حسايب متوسط

∑  

 
 

=  
6751
78 

86,538 = 

S  =  √∑(    )2 معياري احنراف 
  1 

= √
∑(    )2

  1 

= √
15397 4

77 
= √199 966 
= 14,141 

  تعلم اجنازمعياري واحنراف  حسايب ادلتوسطبحث عن ي . ب
  ∑  =     M  حسايب متوسط 

 
 

  =   5459
78           

 = 69,98      
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S      √∑(    )2  معيارياحنراف 
  1      

         =√
3338 99

78 
= √42 817     
= 6,542  

 حتديد اجلودة ج.
 :يكون اجلودة اخلام نقاط يف متغري القيمة الرسالةان  دافع تعلم ، يصنع ادلتغري ةدو دلعرفو ج

SD 1,5  + M 14=117,538  اعاله x 1,5+86,538  A               
 SD 1,5  + M 14=93,538 اعاله x 1,5+86,538 B           

1,5 – M  SD 14=79,538 اعاله x 1,5-86,538 C             
 SD 1,5  - M 14=65,538 اعاله x 1,5-86,538 D          

 E     65,538 أقل من SD 1,5 –M نأقل م
 

 تعلم على النحو التايل:ة ادلتغري دافع دو ،  جتعل جدافع تعلم  ادلتغري ةدو تعرف ج 
 1.1جدول 

 تعلمجودة الجدول من دافع 
 الفاصلة قيمة فئة
 اعاله A 117,538 تفضيلي

 B 117,112-93,538 جيد جدا
 C 93,538-79,538 جيد

 D 79,538-65,538 كاف
 68,112 أقل E نقص
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تعلم لطلبة قسم تعليم اللغة العربية جبامعة وايل يبني دافع  ,يستند اجلدول
-93،538سوجنو االسالمية احلكومية مسارانج يف فئة '' جيد '' وىو على فًتات 

 .86.538مبتوسط قيمة  79،538
ان يكون اجلودة اخلام نقاط يف متغري  ة ادلتغري اجناز تعلم ، يصنعدو دلعرفة ج

 القيمة الرسالة:
 SD 1,5 + M 6=78,98 اعاله x1,5969,98                        A 

 SD 1,5 +  M 6=72,98   اعاله x1,5+69,98            B 
  SD 1,5  - M 6=66,98 اعاله x1,5-69,98            C 
 SD 1,5  - M 6=61,98   اعاله x1,5-69,98            D 

 E     61,98  اقل من SD 1,5  - M اقل من  
تعلم على النحو ة ادلتغري اجناز دو ل جعاجناز تعلم ، جتادلتغري  ةدو ج تعرف

 التايل:
 1.4جدول

 4تعلمجودة الجدول من انجاز 
 الفاصلة قيمة فئة

 اعاله A 78,98 تفضلي
 B 78,98-72,98 جيد جدا

 C 72,98-66,98 جيد
 D 66,98-61,98 كاف
 61,98 اقل E نقص

                                                             
2
 Buku panduan Progam sarjana(S1) dan diploma(D3) IAIN 

Walisongo Semarang  Tahun Akademik  2113/2114   
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تعلم لطلبة قسم تعليم اللغة العربية جبامعة وايل , يبني اجناز يستند اجلدول
  66,98-72,98يف فئة '' جيد '' وىو على فًتات جنو االسالمية احلكومية مسارانج سو 

 69,98مبتوسط قيمة 
 . حتليل الفرضية2

 ختبار الفرضية باخلطوات التالية:راء اجي
 يبحث عن معادلة االحندار باستخدام صيغة االحندار البسيط كما يلي: . أ

   = a + bX   
   = ∑ 

 
  

   = 5459
78   

    =69,98 
∑ =∑ 

 
 

      =6751
78  

      =86,53 
 
b=  ∑   ∑ ∑ 

  ∑ 2 (∑ )2  

b=78 474111 (6751)(5459)
78 ∑599532 (∑6751)2  

  = 36979811 36848251
∑  46763496 45562511 

  = 131551
1211996 

  =1،119534186 
 
a =    + bX   
  =69,98-(1,119534186)(86,53) 
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=69,98-9,477984462 
=61,512 
   = a + bX 
 =61,51291,1195X 

معادلة االحندار صيغة االحندار البسيط، من ادلعطيات  نتائج تماستخدا
 عة ادلعادلة كما يلي:و اجملم

   =61,512+1,1195X 
 االحندار متغريبحث عن ي  . ب

 
      = (∑  ) 2

∑ 2  

    
2845969
15397 4  

         = 184,8343876 
 

     = ∑  2   
(∑  ) 2

∑ 2  
= 3338,99-184,8343876 
=3154, 155612 
 

     = 1 
      = N-2 
          = 78-2 
          =76 
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     =      

     
 

          = 184 8343876
1  

          =184,8343876 
 

     =      

     
 

= 3154 155612
76  

= 41, 51214753 
 

       =      

     
 

= 184 8343876
41 51214753 

= 4,453621932 
احلساب  يستند 4,4536ىو          غري االحندار الذي حيصل مت نتيجة

 ينتيجة الفرضية ىي كما يل
 1.4جدول

 الجدول ملخص نتائج تحليل االنحدار
مصدر 

 ادلتغري
Dk JK RK       (1 15 1 71) استنتاج  

 داللة 3,978 4,4536 184,8343 184,8343 1 احندار
    5121 ,41 3154,155 76 بقايا

    226,336 3338,99 77 رلموع
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لطلبة قسم 2اللغة العربية يف اجناز تعلم يكون تأثريا إجيابيا بني دافع التعلم  
ألن  تعليم اللغة العربية جبامعة وايل سوجنو االسالمية احلكومية مسارانج بالنتيجة الدالة.

 الطلبة ذلا دافع التعلم العال, يف حني اجناز التعلم االخنفاض.
 Y يف ادلتغري X مسامهةج. 

 رةاحل تغريى ادلساىم االحندار ادلتغري التابع علتىذا التحليل للنسبة اليت 
   

2   
     

∑ 2  

  184 8343876
3338 99  

 1,1553563765 
 

F =  2   
(1  2)  (    1) 

   
2 =1,1553563765 

F = 1 155  1
(1 1 155)  (78 1 1) =  1 155

1 1124 =4,435483871 

 مباحثة البحث .ج
لبة قسم تعليم اللغة البيانات لط نتيجة قدرلت ,ةانيبدأ الباحث نشر االستب

تعلم ادلدرجة يف حلكومية مسارانج أن تأثري دافع جبامعة وايل سوجنو االسالمية ا  2العربية
يف حني  .86،538قيمة الب 85,38-93،58 ويشار متوسط حسايب مسافة فئةجيد.

 .66،98-72،98 يف ادلسافة 69،98 ىو2لعربية تعلم اللغة احسايب اجناز  أن متوسط
لطلبة قسم تعليم اللغة العربية جبامعة وايل   2تعلم اللغة العربيةاجناز  علم علىيدل دافع ت

 سوجنو االسالمية احلكومية مسارانج يف فئة جيدة.
عة البسيط، من ادلعطيات اجملمو  اخلطي يستند نتائج معادلة االحندار يف االحندار

البسيط  اخلطي حتليل االحندار نتيجة بحيس .61,51291,1195X=   ادلعادلة ىو 
 77احلرية = دراجات مقام  1،15عند مستوى داللة         ىو4,4536  حيصل 
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 <       ( يتحول         ب        ادلقارنة كل من ) لو .3,978         حيصل
ساىم االحندار ادلتغري التابع على يتحليل الذي ال ..3,978 < 4,4536أو         

 . 4,435483871ىو ادلتغري احلرة
يف اجناز تأثريا إجيابيا بني دافع التعلم  استنتاج درنتائج التحليل ادلذكور أعاله يق

لطلبة قسم تعليم اللغة العربية جبامعة وايل سوجنو االسالمية احلكومية 2تعلم اللغة العربية 
. أيضا عال2 اجنازالتعلم اللغة العربية،  العال ملتعلادافع بالحيث يتم تعزيزه ،  مسارانج

 جدا. عايلإجناز التعلم  حيصل ان دتجبلذلك فمن ادلتوقع للطالب لدراسة 
 

 البحث د. حدو د
 يد الدراسة. حتد1

جبامعة وايل سوجنو  2اجلامعة ىذا البحث جيراء على مكان ىو 
 علم الًتبية والتدريس. كليةيف   االسالمية احلكومية مسارانج

 د التكاليفحتدي .2
حث، ولكن التكلفة الب ي يصبح حاجزكلفة ليست العامل الذأن الت

 مهم جدا يف جناح البحث. تلعب دور
 الوقت حتديد. 3

ولكن، يدرك الباحث  . مهمدور  مل التكلفة وادلكان، والوقتغري عوا
البحث الذي ينبغي أن يكتمل ىذا يف ىذه الدراسة، يستغرق وقتا طويال. يسبب 

 ث. و بسرعة لكن متأخر بسبب بعض احلد
 احثقدرة الب .4

يدرك الباحث أن الناس العاديني الذين لديهم العديد من أوجو القصور 
  يف ىذه الدراسة، كل من الطاقة احملدودة والقدرة على التفكر.
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 الباب الخامس
 االختتام
 

 خالصةالأ.
عن '' تأثري دافع التعلم  ث يفعل الباحثظرية والبحالن نتائج الدراسات ستندت

لطلبة قسم تعليم اللغة العربية جبامعة وايل سوجنو االسالمية   2يف اجنازالتعلم اللغة العربية
 احلكومية مسارانج. لذلك ميكن استنتاج اخلطوط العريضة للبيانات:

ن ادلعطيات اجملموعة البسيط، م اخلطييستند نتائج معادلة االحندار يف االحندار 
 .داللة ب االحندار كما يظهرت نتائج حيس.6X:,05,+7,06,2=   ادلعادلة ىو 

; حيصل 6مستوى بشكل ملحوظ عند  ويتضح من خالل حتليل االحندار اخلطي بسيط.
فرضية يعين          <       عند ادلقارنة مث 505687      و 80:89=       السعر 

 تأثري لوتعلم القيل أن دافع  . 50586598985ىو Yاىل Xيساىم  وادلقبولة. لةالدلاا
لطلبة قسم تعليم اللغة العربية جبامعة وايل  2تعلم اللغة العربيةال إجيايب وداللة يف اجناز

 سوجنو االسالمية احلكومية مسارانج.  
 

 ب. اقتراحات
ادلتوقع نتائج البحث وادلناقشة واالستنتاج، سيقدم الباحث اقرتاحات  ستندت

 مفيدة لآلخرين.وما يلي:
 للكلية .5

 يف ىذه احلالة، ينبغي أن يوفر دافع للطالب لتكون أكثر نشاطا يف التعلم.
 للطالب .2

 للطالب ليكون أجتهد التعلما يف اجلامعة أو يف ادلنزل.
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 للباحث التايل  .8
 ساب.يتوقع أن تعظيم وقت الفراغ لتكون قدرة فعل بدقة، لذلك ليس خطأ يف احل

 
 االختتام ج.

يدرك الباحث ىذه الرسالة  ىذه الرسالة. حىت ينتهى رب العادلني احلمد هلل
وبالتايل، يأمل  لذلك، يتوقع الباحث االقرتاحات والنقد البناء. بعيدة عن الكمال.

 الباحث لعل نتائج ىذه الرسالة مفيدة للباحث والقارء.
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Lampiran 1 

 

KISI-KISI ANGKET MOTIVASI BELAJAR  MAHASISWA 

JURUSAN PBA 

 

No Variabel Indicator 

Nomor 

butir 
Jumlah 

Soal 
Positif Negative 

1 Motivasi 

belajar  

Tekun dalam 

mengerjakan tugas  

1,2,3,4 5 5 

  Ulet dalam 

menghadapi 

kesulitan  

6,8,9,10 7 5 

  Menunjukkan 

minat belajar 

11,13,14,15 12 5 

  Suka mengerjakan  

sendiri 

16,18,19,20 17 5 

  Cepat bosan pada 

tugas-tugas  rutin 

tiap minggu 

21,23,24 22,25 5 

  Dapat 

mempertahankan 

pendapatnya  

26,27,28 29,30 5 

  Tidak mudah 

putus asa 

31,34,35 32,33 5 



  Senang mencari 

dan memecah kan 

masalah  

36,37,38,39 40 5 

    Jumlah  40 

 

 

 

 

 

 

 

  



Lampiran 2 

 

DAFTAR NAMA RESPONDEN UJI COBA ANGKET 

TENTANG PENGARUH MOTIVASI BELAJAR TERHADAP 

PRESTASI BELAJAR BAHASA ARAB MAHASISWA 

JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA ARAB DI UNIVERSITAS 

ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG 

 

NO KODE NAMA 

1 UC-1 Imam Muhammad bakir 

2 UC-2 Ulya rohmah 

3 UC-3 A. Izzul Mutho' 

4 UC-4 Nafisatur Rizqiyah 

5 UC-5 A. Khoirul Muna 

6 UC-6 Dicky Luthfi Ma'arif 

7 UC-7 Umi Hani 

8 UC-8 Farhana Putri Lestari 

9 UC-9 Layaliya Fatimatuz Zahra'ibatul 

10 UC-10 M. Aunur Rohman  

11 UC-11 M. Fathu Rizqi 

12 UC-12 Umi Zumrotun 

13 UC-13 Maulida Aenur Rizki 

14 UC-14 Achmad Tajuddin Nur 

15 UC-15 Kuny Aimmatul B. 

16 UC-16 M. Anam Ma'ruf 

17 UC-17 M. Luthfi Maulana  

18 UC-18 Putri Nur Oviyanti 



19 UC-19 Rifqi Zulfatun nisa 

20 UC-20 Umi Habibah 

21 UC-21 M. Afif Shihabuddin 

22 UC-22 Amir Jalaluddin 

23 UC-23 Siti Peni N. 

24 UC-24 M. sholikhul Asyhar 

25 UC-25 A. Wildan Yasna  

26 UC-26 Eko Arik Susanti 

27 UC-27 Khoridatun Nafisah 

28 UC-28 Ilil Maulidah  

29 UC-29 Hikmah R. 

30 UC-30 Muhammad Muhtam A 

 

  



Lampiran 3 

 

INSTRUMEN  UJI COBA ANGKET PENGARUH MOTIVASI 

BELAJAR TERHADAP PRESTASI BELAJAR BAHASA ARAB 

2 MAHASISWA JURUSAN  PENDIDIKAN BAHASA ARAB DI 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG 

 

I. Identitas Responden 

Nama  : 

NIM   : 

Kelas  : 

Hari/ tanggal : 

II. Tata cara menjawab: 

1. Pada kuesioner  ini terdapat 40 butir soal . Berilah jawaban yang 

benar-benar  

cocok dengan pilihanmu. 

2. Jawabanmu jangan dipengaruhi oleh jawaban pernyataan lain 

maupun teman 

lain. 

3. Pilihlah salah satu jawaban pada pilihan (a, b,c, d, dan e) dengan di 

beri silang. 

4. Sebelum angket ini dikembalikan, periksalah kembali sampai anda 

yakin bahwa angket anda sudah anda jawab semua. 

5. Hasil jawaban dari angket yang anda berikan, tidak akan 

mempengaruhi apapun, ini hanya untuk kepentingan peneliti saja.  

6. Atas bantuan dan kerjasamanya, peneliti sampaikan terimakasih.    

III. Soal:   

1. Saya  mengerjakan tugas  dari dosen dengan teliti. 

a. Selalu  

b. Sering  

c. Kadang-kadang 

d. Pernah  

e. Tidak pernah  



2. Saya menyelesaikan tugas  dengan tepat waktu. 

a. Selalu  

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Pernah  

e. Tidak pernah  

3. Saat mengerjakan tugas tepat waktu, saya  memperdulikan 

hasilnya. 

a. Selalu  

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Pernah  

e. Tidak pernah 

4. Setiap ada tugas bahasa arab saya mengerjakan . 

a. Selalu  

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Pernah  

e. Tidak pernah  

5. Saya tidak cermat  dalam mengerjakan tugas yang diberikan  

dosen . 

a. Selalu  

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Pernah  

e. Tidak pernah  

6. Saya  rajin dalam belajar, apabila mendapatkan nilai jelek.. 

a. Selalu  

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Pernah  

e. Tidak pernah  

 

 



7. Saya putus asa dalam belajar, Ketika nilai IP saya jelek. 

a. Selalu  

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Pernah  

e. Tidak pernah  

8. Saya  bahagia ketika nilai IP saya baik. 

a. Selalu  

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Pernah  

e. Tidak pernah  

9. Jika saya mendapatkan tugas  yang sulit, maka saya  

mengerjakannya. 

a. Selalu  

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Pernah  

e. Tidak pernah  

10. Jika saya menghampiri tugas yang sulit, maka saya bertanya 

pada teman dengan berusaha agar bisa mengerjakan tugas.  

a. Selalu  

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Pernah  

e. Tidak pernah  

11. Saya  mendengarkan penjelasan dari dosen maupun pemakalah 

saat  diskusi. 

a. Selalu  

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Pernah  

e. Tidak pernah  

 



12. Saat ada penjelasan dari dosen maupun pemakalah saya 

berbicara dengan  teman. 

a. Selalu  

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Pernah  

e. Tidak pernah  

13. Saya dalam berdiskusi aktif bertanya pada pemakalah maupun 

pada dosen. 

a. Selalu  

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Pernah  

e. Tidak pernah  

14. Saya bertanya, ketika dipersilahkan bertanya oleh pemakalah. 

a. Selalu  

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Pernah  

e. Tidak pernah  

15. Saya  menjawab pertanyaan pada saat diskusi. 

a. Selalu  

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Pernah  

e. Tidak pernah  

16. Saya  mengerjakan tugas  sendiri tanpa bantuan orang lain.  

a. Selalu  

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Pernah  

e. Tidak pernah  

 

 



17. Saya dalam mengerjakan  tugas menyontek teman. 

a. Selalu  

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Pernah  

e. Tidak pernah  

18. Saya sudah selesai  mengerjakan tugas sebelum harinya   

a. Selalu  

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Pernah  

e. Tidak pernah 

19. Saya  mengerjakan tugas bersama-sama teman yang lain. 

a. Selalu  

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Pernah  

e. Tidak pernah  

20. Saya percaya diri dengan jawaban sendiri. 

a. Selalu  

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Pernah  

e. Tidak pernah  

21. Saya setiap malam belajar bahasa arab di rumah/kos.   

a. Selalu  

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Pernah  

e. Tidak pernah  

 

 

 

 



22. Belajar bahasa arab membosankan . 

a. Selalu  

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Pernah  

e. Tidak pernah  

23. Saya mengerjakan tugas semalam sebelum dikumpulkan, ketika 

dosen memberikan tugas. 

a. Selalu  

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Pernah  

e. Tidak pernah  

24. Saya belajar bahasa arab dengan sungguh-sungguh . 

a. Selalu  

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Pernah  

e. Tidak pernah  

25. Saya bosan  pembelajaran dengan cara diskusi. 

a. Selalu  

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Pernah  

e. Tidak pernah 

26. Saya memecahkan masalah saat diskusi 

a. Selalu  

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Pernah  

e. Tidak pernah  

 

 



27. Jika ada tanggapan yang berbeda saat diskusi, saya  

menanggapi.  

a. Selalu  

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Pernah  

e. Tidak pernah  

28. Saya  hanya diam saja saat diskusi. 

a. Selalu  

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Pernah  

e. Tidak pernah  

29. pada saat diskusi, saya mempertahankan pendapat saya dengan 

gigih. 

a. Selalu  

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Pernah  

e. Tidak pernah  

30. Saya canggung ketika berpendapat dihadapan teman-teman dan 

dosen. 

a. Selalu  

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Pernah  

e. Tidak pernah  

31. Saya tidak peduli dengan jawaban/pendapat teman saat diskusi. 

a. Selalu  

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Pernah  

e. Tidak pernah  



32. Apabila jawaban saya berbeda dengan teman saya, maka saya 

akan mengubah jawaban saya agar sama seperti dengan teman. 

a. Selalu  

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Pernah  

e. Tidak pernah  

33. Saya tidak percaya diri ketika menjawab pertanyaan. 

a. Selalu  

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Pernah  

e. Tidak pernah  

34. Saya optimis mendapatkan nilai yang baik, dengan usaha 

belajar keras saya. 

a. Selalu  

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Pernah  

e. Tidak pernah  

35. Pada saat ujian saya optimis mendapatkan  nilai yang tinggi, 

karena saya belajar dengan sungguh-sungguh dan menjawab 

dengan benar.  

a. Selalu  

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Pernah  

e. Tidak pernah  

 

 

 

 

 



36. Saya tertantang untuk mencari jawaban, apabila ada pertanyaan 

yang sulit yang ditanyakan oleh teman. 

a. Selalu  

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Pernah  

e. Tidak pernah  

37. Saya menjawab pertnyaan berdasarkan buku yang saya baca.   

a. Selalu  

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Pernah  

e. Tidak pernah  

38. Saya membantu, jika ada teman  yang membutuhkan bantuan 

dalam mengerjakan tugas .  

a. Selalu  

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Pernah  

e. Tidak pernah  

39. Saya mencari jawaban dari sumber-sumber buku  di 

perpustakaan saat ada tugas.  

a. Selalu  

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Pernah  

e. Tidak pernah  

40. Saya mengabaikan  mengerjakan soal waktu ujian, ketika 

menemukan soal yang sulit sampai tidak terjawab soal tersebut. 

a. Selalu  

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Pernah  

e. Tidak pernah  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Lampiran 4 

ANALISIS UJI VALIDITAS TAHAP 1 DAN RELIABILITAS 

  





ANALISIS UJI VALIDITAS TAHAP 2 DAN RELIABILITAS 



  



 

HASIL ANGKET MOTIVASI BELAJAR MAHASISWA 

JURUSAN PBA UIN WALISONGO SEMARANG ANGKATAN 

2015 

Responden 
Jawaban Positif Jawaban Negatif 

Jumlah 

Nilai 

5 4 3 2 1 1 2 3 4 5  

1 5 8 4 - - - - 6 - 4 107 

2 - 1 15 - 1 2 4 4 - - 68 

3 10 4 2 1 - - 2 - 8 - 110 

4 1 8 2 5 1 7 3 - - - 67 

5 - 6 7 4 - - 2 6 2 - 83 

6 2 4 9 1 1 8 2 - - - 68 

7 4 2 8 3 - - - 4 2 4 98 

8 6 2 5 3 1 - - 4 3 3 99 

9 2 5 8 2 - - 2 7 1 - 87 

10 4 6 2 5 - 2 2 2 4 - 88 

11 - 1 4 12 - - 4 1 5 - 71 

12 6 3 1 - 7 8 1 1 - - 67 

13 5 3 5 - 4 8 2 - - - 68 

14 1 1 15 - - 7 3 - - - 67 

15 4 3 5 1 4 7 2 1 - - 67 

16 1 5 9 1 1 - 1 4 4 1 90 

17 1 10 5 1 - - - 7 3 - 94 

18 1 1 11 3 1 - - 3 3 4 90 

19 1 2 12 2 - - - 7 3 - 86 

20 - 3 13 1 - - - 4 5 1 89 

21 3 7 5 2 - - 2 5 2 1 94 

22 - 7 7 3 - - 1 - 7 2 95 

23 - 4 13 - - - 4 4 1 1 84 

24 1 1 9 1 5 1 - 5 1 3 78 

25 - - 17 - - - - 10 - - 81 

26 - 1 16 - - - - 10 - - 82 
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27 11 3 2 - 1 1 4 3 2 - 100 

28 7 4 6 - - - 2 2 2 4 107 

29 3 7 7 - - - - 3 4 3 104 

30 4 5 7 1 - 2 3 2 3 - 89 

31 5 7 5 - - 3 3 3 - 1 91 

32 1 6 8 2 - - - - 9 1 98 

33 1 9 4 - 3 7 3 - - - 69 

34 - 10 7 - - - - 6 4 - 95 

35 1 3 6 7 - - 2 5 3 - 80 

36 1 4 4 4 4 1 2 1 2 4 81 

37 - 8 6 1 2 6 3 1 - - 69 

38 5 1 10 1 - - - 5 2 3 99 

39 9 2 5 1 - - - 2 6 2 109 

40 1 6 10 - - - 2 6 1 1 90 

41 2 10 4 1 - - 2 3 3 2 99 

42 3 3 8 2 1 1 2 3 3 1 87 

43 3 4 9 1 - - 1 2 1 6 102 

44 4 1 8 1 3 - 3 3 2 2 86 

45 - 4 10 1 2 1 3 3 3 - 78 

46 - 4 10 3 - 6 2 2 - - 68 

47 - 2 5 10 - - 7 2 1 - 67 

48 1 8 7 1 - - 1 6 - 3 95 

49 5 2 10 - - 2 2 3 1 2 92 

50 6 3 6 2 - - 2 - 6 2 102 

51 1 2 13 1 - - 1 6 2 1 87 

52 6 8 3 - - - - 6 1 3 108 

53 - 6 9 2 - - - 4 5 1 92 

54 1 8 2 5 1 - 1 5 3 1 91 

55 6 2 3 6 - - - 2 7 1 98 

56 1 14 1 1 - - - 3 4 3 106 

57 10 4 3 - - - - 3 5 2 114 

58 6 3 3 - 5 8 2 - - - 68 

59 5 4 1 3 4 8 1 1 - - 67 

60 13 3 1 - - - - - 3 7 127 

61 5 1 6 - 5 5 5 - - - 67 

62 6 3 2 3 3 9 1 - - - 68 

63 2 5 2 5 3 - - 4 4 2 87 



64 4 3 7 - 3 9 - 1 - - 68 

65 15 - 1 1 - 1 4 3 2 - 90 

66 3 3 4 5 2 - 1 1 7 1 87 

67 5 - 12 1 - - - 7 - 3 96 

68 3 8 4 - 2 1 1 5 1 2 93 

69 - - 15 3 - 4 4 2 - - 69 

70 - - 17 - - - 1 8 1 - 82 

71 1 9 7 - - - 2 4 4 - 96 

72 4 4 2 4 - 7 2 - 1 - 68 

73 3 5 5 1  3 7 3 - - - 68 

74 2 10 3 - 2 5 4 1 - - 77 

75 3 8 6 - - 2 3 4 - 1 90 

76 4 8 5 - - - 4 6 - - 93 

77 4 7 6 - - - 6 4 - - 90 

78 3 5 5 - 4 6 4 - - - 68 

  



  



Lampiran 5 

Contoh Perhitungan Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

Angket No. 1 

Tabel Penolong Perhitungan 

No. Angket No.1(X) 

total skor 

(Y) X2 Y2 XY 

U-1 5 110 25 12100 550 

U-2 4 100 16 10000 400 

U-3 3 85 9 7225 255 

U-4 4 106 16 11236 424 

U-5 5 104 25 10816 520 

U-6 4 97 16 9409 388 

U-7 3 102 9 10404 306 

U-8 5 123 25 15129 615 

U-9 2 103 4 10609 206 

U-10 4 81 16 6561 324 

U-11 3 78 9 6084 234 

U-12 5 118 25 13924 590 

U-13 5 95 25 9025 475 

U-14 3 95 9 9025 285 

U-15 3 107 9 11449 321 

U-16 5 79 25 6241 395 

U-17 5 114 25 12996 570 

U-18 4 85 16 7225 340 

U-19 5 118 25 13924 590 

U-20 5 101 25 10201 505 

U-21 4 109 16 11881 436 

U-22 4 113 16 12769 452 

U-23 4 116 16 13456 464 

U-24 4 99 16 9801 396 
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U-25 4 92 16 8464 368 

U-26 5 118 25 13924 590 

U-27 4 101 16 10201 404 

U-28 5 101 25 10201 505 

U-29 3 110 9 12100 330 

U-30 5 110 25 12100 550 

Jumlah 124 3070 534 9424900 380680 

 

 

Contoh perhitungan validitas angket. 

Dari tabel di atas diperoleh: 

N = 30 

∑X = 124 

∑Y = 3070 

∑X
2
 = 534 

∑Y
2
 = 9424900 

∑XY = 380680 

rxy =  
 ∑    ∑  ∑ 

√  ∑    ∑      ∑    ∑    
 

 = 
               

√                                
 

 = 
               

√                
 

 = 
        

√            
 

 = 
        

          
 

 = 26,313 

Menggunakan taraf nyata 5% dan n =30 diperoleh rtabel = 0,374. 

Dari perhitungan diperoleh rxy = 26,313. Karena rxy > rtabel maka 

butir angket nomor satu dinyatakan valid. Untuk butir angket 

yang lain juga menggunakan metode perhitungan yang sama. 



Contoh perhitungan reliabilitas instrumen angket. 

Rumus : 

r11 = (
 

   
     

∑  
 

  
 ) 

Dengan : 

  = 
  ∑     ∑    

      
 

Kriteria uji : 

Soal reliabel jika rhitung > rtabel 

Dari tabel penolong perhitungan skor butir angket No. 1 di atas 

diperoleh: 

∑X = 124  ∑Y = 3070 

∑X
2
 = 534  ∑Y

2
 =9424900  

N = 30  k = banyak soal yang valid 

   = 
  ∑     ∑    

      
 

 = 
               

        
 

 = 
           

      
 

  

 = 
   

   
 

 = 0,740 

Untuk varians butir angket yang lain diperoleh dengan metode yang 

sama. 

∑   = 0,740 + 0,6850 + 0,6022 + 0,9206 + 1,7517 + 0,5850 + 0,8057 + 

0,7816 + 1,0172 + 1,0678 + 0,5850 + 0,4551 + 1,1448 + 1,0678  + 

0,7643 + 0,94712 + 1,1827 + 1,2689 + 0,9931 + 0,4609 + 0,6954 + 

0,5298 + 1,0816 + 0,8229 + 0,7540 + 0,8333 =  148,85 



  
  = 

∑     
 ∑   

 

 
 

 = 
          

       

  

  
 

 = 
                  

  
 

 = 
          

  
 

 = 303691,22 

r11  = (
 

   
     

∑   
 

  
 ) 

 = (
  

  
     

      

         
) 

 = 1,0384 × (1 – 0,000490136) 

 = 1,0384 × 0,999 

r11 = 1,0373616 

Menggunakan taraf nyata 5% dan n = 30 diperoleh rtabel = 0,374. 

Karena rhitung > rtabel, maka dapat disimpulkan bahwa 27 butir angket 

tersebut reliabel.   
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 Daftar Nama Responden Penelitian  

NO Nama 

1 Siti Peni N. 

2 M.  Fathur Risqi 

3 M. Sholihul Azhar 

4 M. Aunur Rohman  

5 Umi Hani' 

6 Uzlifatul Jannah 

7 Nasyalina S. Putri 

8 Arinil Hidayat 

9 Abdurrahman  

10 Ryan Hidayat 

11 Misbahul Munir 

12 Nur Faisdah  

13 Luluk Hafidatul u. 

14 Devi Ayu h. 

15 Amiratul Afifah 

16 Putri Nur o. 

17 M Afif Syihabudin 

18 Hikma R. 

19 M. Lutfi Hakim 

20 Robiatul Adawiyah 

21 Naila Nabila 

22 Susi Purwanti 

23 Atika Nurul K. 

24 Zahida Ismara 

25 M. Muhtam 

26 Zaki 

27 Inaratul Ainiyah 

28 Ulfatus Sa'adah 

29 M. Anam Ma'ruf 

30 A. khoirul Muna  



31 Alif Hamdan 

32 Afriani M 

33 Layalia Fatimatuz Z. 

34 A. Wildan Yasna 

35 Maftuhah 

36 Naila Dwi G. 

37 Ida Munfarida 

38 Fika Isna Diah 

39 Fathiyah M 

40 Ailu Lilya H 

41 Aulia Khoirun N. 

42 Nila Kamalia 

43 Wiwin Lifia M. 

44 Diah Kumala N. 

45 Fiki Khoirun Niswa 

46 Rodlotul Jannah  

47 Muhammad Lutfi M. 

48 Mirt'atun Nisa 

49 Himam M. Bakir 

50 M. Khotibul Umam 

51 Arif Rohman  

52 Maulida Ainur Rizqi 

53 Hikmah Nur Fitriyani 

54 Uswatun Hasanah 

55 Ilil Maulidhoh 

56 M. Lutfi Maulana 

57 A. Muzakki 

58 M. Farhan Tantowi 

59 Eko Ari Susanti 

60 Rizki Zulfatun Nisa 

61 Umi Habibah 

62 Nafisatul Risqiyah 

63 Nila Rizki Maulida 

64 Kunny Aimatul B. 



65 Umi Zumrotun 

66 Mutho' 

67 Nisrina Ulfa  

68 Khuridatul Nafisa 

69 Munifatuz Zahra 

70 Daimaturrahmah 

71 A. Tajuddin Nur 

72 Rif'at Syauqi 

73 Muhammad Nur J. 

74 Futhatin Nasikhah 

75 Ulil Albab 

76 lu'luul Nabila 

77 Anik Fitriyah 

78 Windi Rahmawati 

 

 

 

 

 

  



  



Lampiran 8 

INSTRUMEN  ANGKET PENGARUH MOTIVASI BELAJAR 

TERHADAP PRESTASI BELAJAR BAHASA ARAB 

MAHASISWA JURUSAN  PENDIDIKAN BAHASA ARAB DI 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG 

I. Indentitas Responden 

Nama  : 

NIM   : 

Kelas  : 

Hari/ tanggal : 

II. Tata cara menjawab: 

1. Pada kuesioner  ini terdapat 27 butir soal . Berilah jawaban yang 

benar-benar  

cocok dengan pilihanmu. 

2. Jawabanmu jangan dipengaruhi oleh jawaban pernyataan lain 

maupun teman 

lain. 

3. Pilihlah salah satu jawaban pada pilihan (a, b,c, d, dan e) dengan di 

beri silang. 

4. Sebelum angket ini dikembalikan, periksalah kembali sampai anda 

yakin bahwa angket anda sudah anda jawab semua. 

5. Hasil jawaban dari angket yang anda berikan, tidak akan 

mempengaruhi apapun, ini hanya untuk kepentingan peneliti saja.  

6. Atas bantuan dan kerjasamanya, peneliti sampaikan terimakasih.    

III. Soal:   

1. Saya  mengerjakan tugas  dari dosen dengan teliti. 

a. Selalu  

b. Sering  

c. Kadang-kadang 

d. Pernah  

e. Tidak pernah  

 

 



2. Saya menyelesaikan tugas  dengan tepat waktu. 

a. Selalu  

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Pernah  

e. Tidak pernah  

3. Saat mengerjakan tugas tepat waktu, saya  memperdulikan hasilnya. 

a. Selalu  

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Pernah  

e. Tidak pernah 

4. Saya ceroboh  dalam mengerjakan tugas yang diberikan  dosen . 

a. Selalu  

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Pernah  

e. Tidak pernah  

5. Saya  rajin dalam belajar, apabila IP  saya jelek. 

a. Selalu  

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Pernah  

e. Tidak pernah  

6. Saya putus asa dalam belajar, Ketika nilai IP saya jelek. 

a. Selalu  

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Pernah  

e. Tidak pernah  

 

 

 



7. Jika saya mendapatkan tugas  yang sulit, maka saya  

mengerjakannya. 

a. Selalu  

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Pernah  

e. Tidak pernah  

8. Jika saya menghampiri tugas yang sulit, maka saya bertanya pada 

teman dengan berusaha agar bisa mengerjakan tugas.  

a. Selalu  

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Pernah  

e. Tidak pernah  

9. Saat ada penjelasan dari dosen maupun pemakalah saya berbicara 

dengan  teman. 

a. Selalu  

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Pernah  

e. Tidak pernah  

10. Saya bertanya, ketika dipersilahkan bertanya oleh pemakalah. 

a. Selalu  

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Pernah  

e. Tidak pernah  

11. Saya  menjawab pertanyaan pada saat diskusi. 

a. Selalu  

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Pernah  

e. Tidak pernah  

 



12. Saya dalam mengerjakan  tugas menyontek teman. 

a. Selalu  

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Pernah  

e. Tidak pernah   

13. Saya setiap malam belajar bahasa arab di rumah/kos.   

a. Selalu  

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Pernah  

e. Tidak pernah   

14. Saya bosan  pembelajaran dengan cara diskusi. 

a. Selalu  

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Pernah  

e. Tidak pernah 

15. Saya memecahkan masalah saat diskusi 

a. Selalu  

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Pernah  

e. Tidak pernah  

16. Jika ada tanggapan yang berbeda saat diskusi, saya  menanggapi.  

a. Selalu  

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Pernah  

e. Tidak pernah  

 

 

 

 



17. Saya  hanya diam saja saat diskusi. 

a. Selalu  

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Pernah  

e. Tidak pernah  

18. Saya canggung ketika berpendapat dihadapan teman-teman dan 

dosen. 

a. Selalu  

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Pernah  

e. Tidak pernah  

19. Saya tidak peduli dengan jawaban/pendapat teman saat diskusi. 

a. Selalu  

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Pernah  

e. Tidak pernah  

20. Saya tidak percaya diri ketika menjawab pertanyaan. 

a. Selalu  

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Pernah  

e. Tidak pernah  

21. Saya optimis mendapatkan nilai yang baik, dengan usaha belajar 

keras saya. 

a. Selalu  

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Pernah  

e. Tidak pernah  

 

 



22. Pada saat ujian saya optimis mendapatkan  nilai yang tinggi, karena 

saya belajar dengan sungguh-sungguh dan menjawab dengan benar.  

a. Selalu  

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Pernah  

e. Tidak pernah  

23. Saya tertantang untuk mencari jawaban, apabila ada pertanyaan 

yang sulit yang ditanyakan oleh teman. 

a. Selalu  

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Pernah  

e. Tidak pernah  

24. Saya menjawab pertanyaan berdasarkan buku yang saya baca.   

a. Selalu  

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Pernah  

e. Tidak pernah  

25. Saya membantu, jika ada teman  yang membutuhkan bantuan dalam 

mengerjakan tugas .  

a. Selalu  

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Pernah  

e. Tidak pernah  

26. Saya mencari jawaban dari sumber-sumber buku  di perpustakaan 

saat ada tugas.  

a. Selalu  

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Pernah  

e. Tidak pernah  



27. Saya mengabaikan  mengerjakan soal waktu ujian, ketika 

menemukan soal yang sulit sampai tidak terjawab soal tersebut. 

a. Selalu  

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Pernah  

e. Tidak pernah  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  



Lampiran 9 

DATA TABEL KERJA ANALISIS REGRESI PENGARUH 

MOTIVASI BELAJAR TERHADAP PRESTASI BELAJAR BAHASA 

ARAB MAHASISWA JURUSAN  PENDIDIKAN BAHASA ARAB DI 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG 

No Responden X X2 Y Y2 XY 

1 R-1 107 11449 64 4096 6848 

2 R-2 68 4624 67 4489 4556 

3 R-3 110 12100 61 3721 6710 

4 R-4 67 4489 68 4624 4556 

5 R-5 83 6889 64 4096 5312 

6 R-6 68 4624 66 4356 4488 

7 R-7 98 9604 61 3721 5978 

8 R-8 99 9801 80 6400 7920 

9 R-9 87 7569 66 4356 5742 

10 R-10 88 7744 60 3600 5280 

11 R-11 71 5041 61 3721 4331 

12 R-12 67 4489 68 4624 4556 

13 R-13 68 4624 64 4096 4352 

14 R-14 67 4489 64 4096 4288 

15 R-15 67 4489 64 4096 4288 

16 R-16 90 8100 72 5184 6480 

17 R-17 94 8836 72 5184 6768 

18 R-18 90 8100 80 6400 7200 

19 R-19 86 7396 69 4761 5934 

20 R-20 89 7921 80 6400 7120 

21 R-21 94 8836 80 6400 7520 

22 R-22 95 9025 63 3969 5985 

23 R-23 84 7056 80 6400 6720 



24 R-24 78 6084 80 6400 6240 

25 R-25 81 6561 72 5184 5832 

26 R-26 82 6724 57 3249 4674 

27 R-27 100 10000 72 5184 7200 

28 R-28 107 11449 60 3600 6420 

29 R-29 104 10816 69 4761 7176 

30 R-30 89 7921 64 4096 5696 

31 R-31 91 8281 72 5184 6552 

32 R-32 98 9604 74 5476 7252 

33 R-33 69 4761 69 4761 4761 

34 R-34 95 9025 67 4489 6365 

35 R-35 80 6400 68 4624 5440 

36 R-36 81 6561 68 4624 5508 

37 R-37 69 4761 69 4761 4761 

38 R-38 99 9801 80 6400 7920 

39 R-39 109 11881 60 3600 6540 

40 R-40 90 8100 66 4356 5940 

41 R-41 99 9801 73 5329 7227 

42 R-42 87 7569 71 5041 6177 

43 R-43 102 10404 80 6400 8160 

44 R-44 86 7396 72 5184 6192 

45 R-45 78 6084 80 6400 6240 

46 R-46 68 4624 66 4356 4488 

47 R-47 67 4489 80 6400 5360 

48 R-48 95 9025 80 6400 7600 

49 R-49 92 8464 80 6400 7360 

50 R-50 102 10404 76 5776 7752 

51 R-51 87 7569 65 4225 5655 

52 R-52 108 11664 72 5184 7776 



53 R-53 92 8464 80 6400 7360 

54 R-54 91 8281 74 5476 6734 

55 R-55 98 9604 80 6400 7840 

56 R-56 106 11236 80 6400 8480 

57 R-57 114 12996 69 4761 7866 

58 R-58 68 4624 61 3721 4148 

59 R-59 67 4489 68 4624 4556 

60 R-60 127 16129 69 4761 8763 

61 R-61 67 4489 65 4225 4355 

62 R-62 68 4624 68 4624 4624 

63 R-63 87 7569 80 6400 6960 

64 R-64 68 4624 68 4624 4624 

65 R-65 90 8100 60 3600 5400 

66 R-66 87 7569 75 5625 6525 

67 R-67 96 9216 71 5041 6816 

68 R-68 93 8649 71 5041 6603 

69 R-69 69 4761 65 4225 4485 

70 R-70 82 6724 74 5476 6068 

71 R-71 96 9216 71 5041 6816 

72 R-72 68 4624 61 3721 4148 

73 R-73 68 4624 61 3721 4148 

74 R-74 77 5929 69 4761 5313 

75 R-75 90 8100 75 5625 6750 

76 R-76 93 8649 70 4900 6510 

77 R-77 90 8100 74 5476 6660 

78 R-78 68 4624 64 4096 4352 

  Jumlah 6750 599532 5459 385399 474100 
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Lampiran 11 

PERHITUNGAN UJI HIPOTESIS 

Uji hepotesis dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

Berdasarkan table tersebut, di ketahui data hasil koefesien korelasi 

antara variabel X ( motivasi belajar) dan variabel Y ( prestasi belajar 

bahasa arab) dalah sebagai berikut: 

N = 78 

∑   =6750 

∑ =5459 

∑  =599532 

∑  =385399 

 ∑  =474100 

 Untuk melakukan uji hepotesis dapat dilakukan dengan 

langkah-langkah sebgai berikut: 

a. Mencari nilai korelasi antara variabel X yaitu motivasi belajar 

dan variabel Y yaitu prestasi belajar bahasa arab, dengan 

menggunakan rumus: 

    = 
∑  

√ ∑    ∑   
 

∑    ∑  - 
 ∑   ∑  

 
 

=474100-
            

  
 

=474100-
        

  
 

=474100-472413 

= 1687 

∑  = ∑  -
 ∑   

 
 

=599532-
       

  
 

=599532-
        

  
 

=599532-584134,6 



=15397,4 

∑  = ∑  -
 ∑   

 
 

=385399-
       

  
 

=385399-
        

  
 

=385399-382060,01 

=3338,99 

    = 
∑  

√ ∑    ∑   
 

 = 
    

√
                  

 

 =
    

√           
 

 = 
    

       
 

 =0,235 

Adapun koefesien korelasi dterminasi   =0,76. Dan besarnya 

pengaruh variabel X terhadap Y adalah: 

KD =    x 100% 

 = 0,76 x 100% 

 = 76% 

b. Uji signifikan korelasi melalui uji t 

Rumus: 

   =
 √   

√    
 

 

= 
     √    

√      
 

= 
     √  

√    
 

= 
              

     
 



=
      

     
  

= 4,194 

Karena         = 4,194 >        (0,05 =1,658) berarti korelasi 

antara X dan Y signifikan. 

c. Mencari persamaan garis regresi linier sederhana  

Data yang diketahui adalah: 

   = a + bX   

b=
  ∑   ∑ ∑ 

  ∑    ∑   
 

a=    + bX   

keterangan : 

  

      

                                                        

 = varabel bebas yang mempunyai nilai tertentu untuk 

diprediksikan 

  = nilai konstanta harga Yjika X= 0, dan  

 = nilai arah sebagai penentu ramalan (prediksi) yang 

menunjukkan nilai peningkatan (x) atau nilai penurunan (-

)variabel Y 

Dari data yang terkumpul dapat dicari: 

   = a + bX   

   = 
∑ 

 
  

   = 
    

  
  

 =69,98 

∑ =
∑ 

 
 

=
    

  
 

=86,53 



 

b=
  ∑   ∑ ∑ 

  ∑    ∑   
 

b=
                      

   ∑        ∑      
 

=
                 

∑                   
 

=
      

       
 

=0.109534086 

 

a=    + bX   

=69,98-(0,109534086)(86,53) 

=69,98-9,477984462 

=60,502 

Jadi    = a + bX 

 =60,502+0,1095X 

d. Mencari varian regresi 

Analisis ini digunakan untuk mencari hubungan 

antara kriterium dan predictor menggunakan rumus regresi  

satu predictor dengan skor deviasi. 

      = 
 ∑     

∑   

 
       

       
 

= 184,8343876 

 

     = ∑    
 ∑     

∑   

= 3338,9-184,8343876 

=3154, 155612 

 

     = 1 



     = N-2 

= 78-2 

=76 

     = 
     

     
 

=
           

 
 

=184,8343876 

 

     = 
     

     
 

=
           

  
 

=41, 50204753 

 

 

    = 
     

     
 

=
           

           
 

= 4,453620932 

e. Sumbangan X pada varian Y 

Analisis ini proporsi yang disumbangkan oleh regresi variabel 

dependen pada variabel dependen.  

   
   

     

∑   

  
           

       
 

 0,0553563765 

 

F = 
     

               
 

Dengan nilai    
 =0,0553563765 

F = 
        

                   
 =  

     

      
 =4,435483871 
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الذاتية للباحثة السيرة  
 
 

 عرفان موالنا متثيل:  االسم                   
 3991 يويل 7, : جفارى املكان و تاريخ امليالد     
 باتأليت جفارى 33رو  31: منداهان وين رت  العنوان احلايل              
 و نور حيايت )املغفور (: محيم فضل اسم األب و األم          
 311133311:  رقم الطلبة                 
 : علوم الرتبيو و التدريس / تعليم اللغة العريب  الكلية و القسم            
 irvantamsil@rocketmail.com:  الربيد اإلليكرتوين           

     371711717111:                   رقم احملمول
  سالمية اإلبتدائية اال  مطالب العلوم مدرسة. 3:  السرية الرتبوية               

 منداهان وين باتأليت جفارى
 قدسية املتوّسطة االسالمية قدوس . مدرسة 1
 . املدرسة قدسية الثانوية االسالمية قدوس1
الرتبيممممممة و . قسممممممم تعلمممممميم اللغممممممة العربيممممممة بكليممممممة علمممممموم 4

التمممممدريس  امعمممممة وايل سمممممومو اإلسمممممالمية احلكوميمممممة 
 مسارانج
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