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 هداءاال
 

 إىداء ىذا البحث إىل7
 والدي احملبوبني, أيب سسونتو و أمي كتمي رمحهما اهلل وغفرذلما, آمني .3
 أخي كبري جييونو و أىلو .1
مجيع األقاريب احملبوبني )آليس و لييانا, و سسك, و ىندي, و دييو ,ونيلي, و  .0

 دوي, وغريىا( 
 سنجواإلسالمية احلكومية مجيع األساتيذ يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة وايل .1

 مسارنج
ين يساعدين مباشرة او غري ادلباشرة حيت ذالزمالء, األصدقاء األحباء بكلية االًتبية ال .2

 إنتهاء ىذا البحث.
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
مده سبحانو وتعاىل الذي يتصف جبميع الكماالت. حتاحلمدهلل رب العادلني 

شهد ان ال الو اال اهلل و أشهد أن حممد عبده و رسولو أفضل احمللوقات, و صلى اهلل أ
 علي سيدنا و مولنا حممد و على آلو و أصحابو أطباء القلوب و ادلختار.
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السيدة تؤتئ قرة العني ادلاجستري ككاتبة قسم تعليم اللغة العربية بكلية الًتبية و  .1
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 لملخصا
 

 7 نورادلزدلفة سماال
 7300133331  طالبةرقم ال

ادلتوسطة  ٢"فرق رغبة الطالب يف تعلم اللغة العربية مبدرسة ادلعارف 7  ادلوضوع
 اإلسالمية ترتومويو )دراسة مقارنة طالب ادلعهد اإلسالمي و بيئة العائلة("

 
منذ فًتة طويلة منت العربية يف إندونيسيا، ولكن يف تعلم اللغة العربية حىت اآلن ال خيلو 

على سبيل ادلثال، يف استخدام  .ىي يف عملية التعلم هاشاكلمحدى من ا .من ادلشاكل
وسائل التعلم و طريقة التعلم لدى ادلدرس الىت ال تناسب واحنرفت من أىداف تعلم اللغة 

ظيفة معلم يف عملية التعليم باإلضافة إىل استخدام وسائل التعلم و طريقة الو  .العربية
وجيب على ادلعلم  .حال التعلم مثري وممتع للمتعلمني جيعلالتعلم ادلناسبة فمعلم جيب أن 

 أحدى من العوامل الىت .ما ىي العوامل اليت ديكن أن تدعم وتؤثر التعلم ةأيضا دلعرف
وأنشطة  .الرغبة عامل مهم يف أنشطة التعلم. تعلم ىي الرغبةديكن أن تدعم وتؤثر على ال

الرغبة ستأثري سلبيا إىل نتائج تعلم الطالب, فإن التعلم دون الرغبة بق بيال تطالذي التعلم 
الرغبة القوية يف تعلمها سيكون أفضل وجناح من  يهمستكون مملة. الطالب الذين لدى

الظاىرة اليت حتدث  .أن الرغبة تؤثر إىل البيئة .هاالرغبة يف تعلم همليس لدىالذين الطالب 
عن حالة تعلم الطالب ىناك متنوعة  ادلتوسطة اإلسالمية ترتومويو  1مبدرسة ادلعارف 

أنشطة التعلم ؛ بعض الطالب الذين يقيمون يف ادلعهد اإلسالمي ويف بيئة العائلة. 
ين من دعن ال ةادلعرفة ادلزيدالطالب الذين يقيمون يف بيئة ادلعهد اإلسالمي متيل إىل 

ولذلك رغبة  التعلم اللغة العربية لدى الطالب  .الطالب الذين يقيمون يف بيئة العائلة
الذين يقيمون يف ادلعهد اإلسالمي و بيئة العائلة ادلختلفة. الطالب يقيمون يف ادلعهد 

ون علوم الّدين، ال تكون رغبة باللغة العربية على الرغم ىم كل يوم يدرس ديكن اإلسالمي
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الرغبة يف اللغة  هملدى ديكن التكونوكذلك ايضا الطالب الذين يقيمون يف بيئة العائلة 
كيف رغبة تعلم اللغة العربية لدى الطالب   ىيىذا البحث  حتديد ادلسألة يف العربية.

يئة ادلتوسطة اإلسالمية ترتومويو الذين يقيمون يف ادلعهد اإلسالمىي و ب 1مبدرسة ادلعارف 
 العائلة و ىل يوجد فرق بينهما.

ىذا البحث ىو حبث كمي. الطريقة جلمع البيانات الىت إستخدمت الباحثة ىي 
يف ىذا البحث اجملتمع اإلحصائيو ىو مجيع الطالب يف الصف السابع، طريقة اإلستبانة. 

صائيو ىو اجملتمع اإلح وادلتوسطة اإلسالمية ترتومويو.  ٢والثامن والتاسع مبدرسة ادلعارف
طالبا، وأخدت الباحثة  ۱٥٤الطالب يف الصف السابع، والثامن والتاسع الذي يبلغ 

( يف ىذا البحث ىي رغبة yادلتغري التابع )  .٪ من اجملتمعو۲٤العينة يف ىذا البحث 
يف ىذا  ,بيئةالىذ البحث ىي  يف (x)الطالب يف تعلم اللغة العربية. ادلتغري ادلستقل 

 ئة نوعان ىي ادلعهد اإلسالمي وبيئة العائلة. بيالالبحث قسمت 
رغبة الطالب يف يف مستوى  كبري  فرق ال يوجد ىونتائج البحث يف ىذا البحث 
طالب ادلعهد  بنيادلتوسطة اإلسالمية ترتومويو  ٢تعلم اللغة العربية مبدرسة ادلعارف 

ية البحث الىت فرض رفوضم يف ىذا البحثالبحث فرضية كما  .اإلسالمي و بيئة العائلة
 ٢رغبة الطالب يف تعلم اللغة العربية مبدرسة ادلعارف  كبري يف مستوى  تقول أن ىناك فرق

  .طالب ادلعهد اإلسالمي و بيئة العائلة بنيادلتوسطة اإلسالمية ترتومويو 
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 و المصادر المراجع
 الملحقات

 ترجمة الباحثة
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 ولألباب اال
 مقدمة

 خلفية البحث .أ
ألمة او لتحقيق آمل  البشري ادلوردسًتاتيجي يف حتسُت نوعي إ للتعليم دور

عن نظام التعليم وضعت احلكومة  .صلحة العامة و لتثقيف األمة,و دلندونيسيةإلا
ىداف ألأن ا الثالث فصل  ۲..٣لسنة  ۲.ندونيسيا رقم اإلقانون مجهورية يف الوطٍت 
ديان واخلوف اهلل إلبح رجل االطالب لتص ىلدمكانات اإللتطوير  والوطٍت ى عليمالت

ستقلة، ادل، واإلبداعية، و عرفةصحة، وادلال، و ةخالق الكرديأل  دتو  سبحانو وتعاىل،
، شياءاأل الطالبتعلم  ,تعليماليف عامل  1.ةيواطنُت دديقراطية ومسوولادلصبح تو 

 جتب الىت ادة الدراسيةادلم ىناك بعض ييف عملية التعل .ادة الدراسيةوالعلوم، و ادل
الوطٍت  عليموزارة الت يف ظل مدارس العامة ىي يف ,يف ادلدارس  الطالب تدرس وتعلم

 وجودا  كونتأن  جتب الىت ادة الدراسيةادل من ىحدإ .وزارة الديٍت يف ظل   ارسادلدأو 
 وزارة الديٍت ىي اللغة العربية.  ظليفالتعليم  ىيف مستو 

وتطوير  شراف,إو  ،لدفعستخدامها كمادة يف ادلدارس إاللغة العربية مهمة 
مهارات  .اللغوية العربية تقبال ومنتجة ةالقدر  ىلإجيايب اإلوبناء القدرات وتعزيز موقف 

ة( السن  فهم مصادر اإلسالم )القرآن الكرًن، و لاللغة العربية مهمة جدا يف مساعدة 
 ىداف لنموألاىداف تعليم اللغة بنظريا مبعٍت ألا .للغة العربيةاكتب يضا  أوكذل  

 ة، أي مهار  هاصلأن حتاللغة العربية مستمر ديكن تعليم ب العربية و غويةللاقدرة ال
أن  ىوبعبارة أخر   .2 الكتابة ةمهار  و ,ءةاالقر  ةمهار  و ,احملادثة ةمهار  و ,ستماعإلا

                                                             
1
Helmawati, Pendidikan Keluarga, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2014), hlm.  32. 

)النشر: دار االمل للنشر و التوزيع, عليم اللغة العربية, التكاملية يف تسعيد زلمد مراد,  2
 .55(, ص 2002
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 يةجنبية اإلجيابياأللغة الستخدام إصول القدرة على حل يم اللغة ىيتعل ىدافألا
 3.يةوالسلبي

منذ فًتة طويلة منت العربية يف إندونيسيا، ولكن يف تعلم اللغة العربية حىت 
على سبيل  .ىي يف عملية التعلم هاشاكلممن إحدى  .اآلن ال خيلو من ادلشاكل

 ادلثال، يف استخدام وسائل التعلم و طريقة التعلم لدى ادلدرس الىت ال تناسب
الوظيفة معلم يف العملية التعليمية باإلضافة  .واضلرفت من أىداف تعلم اللغة العربية

إىل استخدام وسائل التعلم و طريقة التعلم ادلناسبة فمعلم جيب أن خلق حال التعلم 
ما ىي العوامل اليت ديكن أن  ةوجيب على ادلعلم أيضا دلعرف .مثَت وشلتع للمتعلمُت
دى من العوامل اليت ديكن أن تدعم وتوثر على التعلم ىي حإ .تدعم وتوثر التعلم

 .الرغبة
نشطة التعلم ال او  .البالط ىلد تعلمالنشطة ا عامل مهم يف الرغبة ىي

رتبط وثيق بالتعلم، فإن ت الرغبة .تعلم الطالب نتائج إىلا يستأثَت سلب الرغبةمع  طبيقت
 رغبةدافع بعوامل ي م الطالبعليف الواقع، ليس كل ت .كون شللةست الرغبةالتعلم دون 

 ابتو,حبسبب تأثَت أستاذه، وص ةادلعين ادلادة الدراسيةالنامية يف  الرغبةسها، ىناك فن
 رغبةديكن حتفيز  الىت الةاحل زويدلت ة مدرستهاصبح مسووليأولذل  فقد  .والده و

من  حكون أفضل وصلا يالقوية يف تعلمها س الرغبة ى. الطالب الذين لدالطالب
ح ا كون صليشياء لألديكن يقال أن تعلم ا .يف تعلمها الرغبة ىليس لد الذين لطالبا
ذلا عالقة مع الطالب ، الطالب ستحصل  احلافز ويدىاو تز برغبة .  الرغبة تاج اىلحي
التعلم  على توثرعلم و ت شيئ ىالرغبة عل . هانشطة تعلمألرتياح الداخلي الا
شيء ىي  على رغبةال .ديدةاجل الرغبةبول توثر على ق أيضا ، وكذل ىستمرار إلا

مر األ ليسشيء  على رغبةال أنوعلى الرغم  .التعلم التايلنتيجة التعلم ودعم 
                                                             

3
Bisri Mustofa dan Abdul Hamid, Metode dan Strategi Pembelajaran 

Bahasa Arab, (Malang: UIN Maliki Press, 2012), hlm. 5. 
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ها شخص لتعلمالساعد يس الرغبة أن  لعامةفًتاض اإ عندعرفة ذل ، دلضروري ال
مع بعضها البعض ليس  واحد الطالبالتعلم كل  رغبةحيان لكن يف بعض االو .

من  ىاتوثر  عتمد على العوامل الىتت هىذ 4 .يانا ال ديكن أن تعمل كما اهناسواء، وأح
 ىالتعلم لد ةتعتمد على فرص الرغبة تطوير .فرديةالمن خارج او داخل الفردية 

 و هبا عالقة ىلد ر ئبيئة والكباالىل إ توثر الرغبة، أن ىوبعبارة أخر  .الطالب
،  والد ألاو بة، حامسرحية البيئي، والص .هاتأثَت جدا على نضج نفس احىتتهمعامل

 يناسب ىخر األيف جانب  .الشخص رغبةر يكلها عوامل ديكن أن توثر على تطو 
 رغبةتحفيز سجتماعية إلاجملتمع، امناط اوادلدرسة و  لعائلةر اجملتمع وايجتاه تطو بإ

 .الطالب
. ىناك هانفس رغبةبسبب ليس  ةديداجل رلال الدراسة ؤونالطالب يبد

، ىاتوثر  العوامل الىت من ىاحد .بسبب تأثَت أستاذه ادلادة الدراسيةطالب تطوير 
 يف  .5عائلة البيئة و اجملتمع بيئة  ىناك أنواع البيئات منها: بيئة ادلدارس و .وىي البيئة
وال ، التعليمملية عال حيضر يف ثل ادلكسالنا،   البادلدرسة وخارج ادلدرسة الط داخل
كن تسبب دي يف ىذه احلالة العوامل الىت .ل مع دراستهمو ادلعلم، و كس يسمع

 ىلد التعلم، وىناك  الطالب رغبة يمنهم ى ىحدإ .  السلوكالطالب ألداء ذل
يف  رغبة ىلد ماوبعض  عملية التعليم ونتبعي ىم ادلادة الدراسيةجدا يف بعض  رغبة

ألنو  .فيها يقيمون الطالبعتمد أيضا على البيئة ت الرغبة ه، وىذةادلعين ادلادة الدراسية
  .نشطة واخلرباتألفيو ستجد ا قيمونيف حيهم ي

                                                             
4
 Muhammad Fathurrohman & Sulistyorini, Belajar dan 

Pembelajaran, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2012), hlm. 174-175. 

5
 M. Dalyono, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 

hlm. 130-131. 
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 سالمية ترتومويو إلادلتوسطة ا 2ادلعارف درسة مبحتدث يف بيئة  الظاىرة الىت
يف  يقيموننشطة التعلم ؛ بعض الطالب الذين أعن حالة تعلم الطالب ىناك متنوعة 

 عائلة )البيت(. الطالب الذين يقيمون يف بيئة ادلعهدالويف بيئة  ياإلسالم ادلعهد
يقيمون يف بيئة  نيذادلزيد عن الدين من الطالب العرفة ادلفإهنا دتيل إىل  ياإلسالم
 يقيمون يف ادلعهد نيذالالطالب  ىلد تعلم اللغة العربيةال  رغبةولذل   .العائلة
 رغبةكون تال  ياإلسالم يف ادلعهد يقيمونختلفة. الطالب ادلبيئة العائلة  و ياإلسالم

، وكذل  ايضا الطالب ينالد  علوم باللغة العربية على الرغم ىم كل يوم يدرسون 
 يف اللغة العربية.الرغبة  همىلدالذين يقيمون يف بيئة العائلة مل يكن ليس 

تعلم اللغة رغبة  فرقىل ىناك  تبحثالباحثة  تريدمن ىذه خلفية البحث 
بُت الطالب   سالمية ترتومويوإلادلتوسطة ا ٢ادلعارف العربية لدى الطالب مبدرسة 

 .و بيئة العائلة إلسالميا يقيمون يف ادلعهد نالذي
 

 ب. توضيح المصطلحات
 ٢فرق رغبة الطالب يف تعلم اللغة العربية مبدرسة ادلعارف ادلوضوع ىذ البحث ىو " 

". و ادلتوسطة اإلسالمية ترتومويو )دراسة مقارنة طالب ادلعهد اإلسالمي و بيئة العائلة(
 البحث يعٍت:  اتوضيح من ىذ

أو غَت  انمبعٍت شيان ادلختلف فرقا, -يفرق -فرق: مصدر من الفظ  فرق .1
 6السواء. 

تعلم اللغة العربية ىي شعور احلب وأظهرت رغبة  : رغبة رغبة تعلم اللغة العربية .2
 .ارك يف تعلم اللغة العربيةمحاس ومش بطريقالطالب يف التعلم 

                                                             
6
 Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia, (Jakarta: PT. Mahmud 

Yunus Wa Dzurriyah, 2010), hlm. 314. 
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البحث  مبعٍت ادلقارنة بُت رغبة تعلم اللغة  ا: دراسة ادلقارنة يف ىذ دراسة ادلقارنة .3
سالمية ترتومويو بُت اإلادلتوسطة  ٢ ادلعارفالعربية لدى الطالب مبدرسة 

 و بيئة العائلة.  ياإلسالميقيمون يف ادلعهد  نالطالب الذي
مبعٍت  ادلكان يعيش فيو الطالب يريدون  ياإلسالم ادلعهد:  ياإلسالم ادلعهد .4

 .ةختلفادل ن تعلم وتعميق العلوم الدينية اإلسالميةأ
 ىيف ادلستو  األسرة كمكان األوىل ها: بيئة العائلة مبعٍت البيئة وحتتوي بيئة العائلة .5

اإلديان، والصفات احلسنة والتواصل عن  تعلمل مكان سرةاأل .األطفال تعلم
 .التفاعل اإلجتماعي ومهارات احلياةو 
 

 تحديد المسألةث.  
ادلتوسطة  ٢فرق رغبة الطالب يف تعلم اللغة العربية مبدرسة ادلعارف ىل ىناك  .1

 ؟ طالب ادلعهد اإلسالمي و بيئة العائلة بُتاإلسالمية ترتومويو 
 

 و فوائد البحثهداف أج. 
 ىداف البحثأ. ۱ 

فرق رغبة الطالب يف تعلم اللغة دلعرفة  ىيالبحث ا من ىذ ىدافاألاما 
طالب ادلعهد  بُتادلتوسطة اإلسالمية ترتومويو  ٢العربية مبدرسة ادلعارف 
  اإلسالمي و بيئة العائلة

 فوائد البحث .۲
 النظرية وائد. فأ

ع ان يتطستو  ةباشر م زيد ادلعرفة كنتيجة البحث تأن  عسي ىذا البحث. ۱
 .اجلامعةيف  التعليم اال   حيصل ال ذيال فهم  تطبيق العلومت
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تعلم اللغة العربية  رغبة مستوى عنوادلهتمُت  ُتتعطي ادلعلومات للقارع .۲
 مل البيئةاي يسبب بعذال

 يةلالعم وائد. فب
يف معرفة تأثَت العوامل البيئية ادلرتبطة بالطالب الذين  والدألا تفكَتمسامهة . ۱

 العائلة و بيئة ياإلسالم يف بيئة ادلعهد يقيمون
 ألبنائهم.ختيار البيئة و ادلوسسة ادلناسبة اوالد يف ألادلعرفة . ۲ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 

 الباب الثاني
 

 الهيكل النظري .أ
 م اللغة العربية لتع رغبة .۱

 التعريف . أ
  الرغبةتعريف  .۱

فع امصدر الدافع الذي يدأن الرغبة ىي  (3991)  ىورلوكعند 
عندما  مبعٌتوىذا  .ختيارإلرية احل ىما لدشخص أن يفعل شيئ عندال

ولكن  .االرتياح لو جيعلمفيد سيكون مهتم مث ئ شي الشخصينظر 
أن   ىورلوك فقال .أيضا فرغبة ينخفض، ينخفض  عندما االرتياح

 متغَت.كون يأو ديكن أن  ة، ولكن موقباقيةالليست  الرغبة
و مبعٍت شيئ تفضيل أ الرغبة( أن ٦۱:۱۹۹۱) سوكردي عند

ليس ادلصطلح ادلعرويف  الرغبة (2003) ربر شة . عندئمتعة عن شي
, ادلثل ىسيكولوجية ألن إعتمادىا يف العوامل الداخلية األخر اليف 

 ۲٤۸) يف كتابوكرو و كرو وفقا  7 .و الدوافع و احلاجة الرغبةالًتكيز و 
(Educational Psychology: تكون مرتبطة مع الزخم الذي  لرغبةا

نشطة، أو ديكن ألواألشياء أو االناس  إىل ادلهتمتميل أن يشعر لفعنا ايد
 ىعل لرغبة 8 . كون جتربة عاطفية الذي حيفز على النشاط نفسوأن ت

                                                             
7
 Ahmad Susanto,  Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar, 

(Jakarta: Prenada Media Group, 2013), hlm. 57. 

8
 Abd. Rachman Abror,  Psikologi Pendidikan, (Yogyakarta: Tiara 

Wacana Yogya, 1993), hlm. 112. 
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التعلم  يجةوحتقيق نت الشيئسيدفع ليدرس  ي يعلمهاذالشيئ ال
  9.القصوى
خارج يف  ئنفس بشالعالقة بُت ال علىقبول  يى يةاألساس ةالرغب

لذل  تعبَت  .رغبتها تل  العالقة، كلما زادت أقربأقوى أو  .نفسال
من أي شيء  الشيئأحب أن الطالب  الذي يدل تعبَت بطريق رغبة

 الرغبةحصلت  .شاركة يف أي نشاطمب تعبَت أيضاآخر، ديكن أن 
 ئش علىت التايل، والرغبة وقالليست فطرية، ولكن حصلت يف 

ادلستفادة وتوثر فيما بعد من التعلم وكذل  توثر على قبول الرغبة 
شيء ىو نتيجة التعلم ودعم مزيد من التعلم  علىديدة. الرغبة اجل

شيء ليس شيئ حقيقي لتعلمها ،  علىالتايل. على الرغم الرغبة 
 10ساعد شخص لتعلمها.يأن الرغبة س يقولفًتاض إلا
 تعريف التعلم .۲

يسمي  يف اللغة اجلوية  ةوياللغ ةادلصطلح عندالتعلم 
"learning سمي ب ييف اللغة اإلصلليزية .   sinauب

11
عند  .

نتيجة ن أل  نسبيا حيدث َتن التعلم ىو تغيأيقال  (۱۹۱٦) مرغان
ن أيقال  (۱۹۱٦) Bell Gredler بيل جرادر .ربةاخلمارسة أو ادل

 learning is) الكفاءة، وادلواقفو صول ادلهارات, حلعملية كالتعلم  

the process by which human being acquire a vast   

                                                             
9
 Nyayu Khodijah, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Rajawali Pers, 

2014), hlm. 59 

10
 Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya, 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 180. 

11
Baharuddin, Pendidikan dan Psikologi Perkembangan, (Jogjakarta: 

AR-RUZZ MEDIA, 2010), hlm. 162 
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variety of competencies, skill, and attitudes) ىذا التعريف 
 .كيفالعملية, ولكن دون العملية   ىأيضا عل  تقييد 

عبارة عن العملية  ىو" عند دكتور مصطفى فهمى أن التعلم
 ."تغيَت أو حتويل يف السلوك أو اخلربة

تغيَت السلوك الذي حيدث  وى التعلمعام أن لبادود تعلم احل
تفصيال ال تعريف التعلموبعبارة أخرى،  .نسبيا بسبب ادلمارسة واخلربة

 :منها
 تعمدةادلاولة احملأو  العملية .أ
 بوضحشكل شيء جديد ب ,تغيَتال تل  عملية أو زلاولة حتصل .ب

 .هادرسي ذيعلى شيء ال إكمالشكل بأو خفي، ولكن أيضا 
ة سديالتغيَتات يف ادلهارات اجل حتتوى علىوكانت التغيَتات  .ج

التفكَت وادلواقف  كفاءة زلتويات الذاكرة، و  والسرعة اإلدراكية،
تغيَت يتعلق ال) العقلية األخرى فائدةكبت، والالالقيم و  على

 (.ية والنفسيةسدباجلوانب اجل
 12.اثابتنسبيا تغيَتات . تل  د

 تعريف اللغة العربية . ٣
, َتةذلا أمهية كب اللغات العادلية الىت من ىاللغة العربية احد

ثلثمائة  ىفهي اللغة السادسة يف العامل, يتحدث هبا ما يزيد عل
اللغة  من ىاحداللغة العربية  13مليون, ما بُت عريب و غَت عريب. 

                                                             
12

 Mustaqim, Psikologi Pendidikan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 

Offset, 2008), hlm. 34. 

)القاىرة: مدينة النصر, ادلدخل إيل تعلم العربية, دكتور رجب عبد اجلواد إبراىيم, ال  13
 1(, ص. 2008
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 .ىنسان يف العامل, دتل  اللغة العربية اخلصائص العادلإلتصال اإل
اللغة العربية 14 .دولية يف التاريخاللغة الكانت اللغة العربية مرة واحدة 
وجهان ال ينفصالن، ومها كلغة الدين  ىيف نظر معظم ادلسلمُت لد

يف  (35:1980)صلار  عند أىل 15.(ادلعرفة )اللغات األجنبيةلغة و 
Syahin  (1980) ىي لغة أكرب وأغٌت  العربية يقول أن اللغة

على بيان  قام .جدا ىو مفصل وعميق هاوالوصف وعرض يتهازلتو 
 16للغة العربية من أوسع اللغات و اغناىا و ادقها تصويرا ا: التايل

يف اللغة العربية نظام لغوي منها: النسق الصويت, و النسق 
تعلم اللغة العربية ىو نشاط الطالب  17الصريف, و النسق النحوي.

 18.الواردة يف اإلسالم ةكتشاف وبناء ادلعٌت أو فهم القيمإيف 
 تعلم اللغة العربية رغبةتعريف .  ٤

 الرغبةوفقا لتعريف  .وتعلم رغبة من كلمة رغبة التعلم كونتت
و اإلىتمام  الرغبة ييف التعلم ى الرغبةفإن  19.ادلذكوروالتعلم 

                                                             
14

Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya, 

(Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 10-11. 

15
 Ahmad Muradi, Pembelajaran Menulis Bahasa Arab: Dalam 

Perspektif Komunikatif, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hlm. 1. 

16
 H.R. Taufiqurrochman, MA, Leksikologi Bahasa Arab, (Malang: 

UIN Malang Press, 2008), hlm. 6-7. 

17
(, 1990)حائل: دار األندلس للنشر و التوزيع, ات اللغوية, ادلهار زلمد صاحل الشنطي,  

 10,  11ص

18
.M. Abdul Hamid, M.A, H. Uril Baharuddin, M.A, Bisri Mustofa, 

M.A ,Pembelajaran Bahasa Arab, Pendekatan, Metode, Strategi, Materi dan 

Media: ( Malang: Sukses Offset 2008), hlm. 166. 

19
 Muhammad  Fathurrohman & Sulistyorini, Belajar dan 

Pembelajaran, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2012), hlm. 173. 
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محاس وادلشارك  بطريقوأظهرت رغبتها يف تعلم الطالب  الطالب
 عور احلبشو  الرغبةتعلم اللغة العربية ىي  رغبةف .ط يف التعلماالنشو 

محاس وادلشارك الفعال يف  طريقبالطالب يف التعلم  رغبةوأظهرت 
 .تعلم اللغة العربية

 التعلم رغبة موشرات ب.
التعلم منها: شعور  رغبة اتمواشر ( ۱.۲: .۱۱.)  سالماتو عند

 رغبةموشرات من تعريف  .، ومشاركة الطالبىتمام، واإلادلهتمو ، باحل
 عند سفري  التعلم رغبةالبحث موشرات  اذى يستعمل ، ادلذكورة التعلم
  :, منها(2003)
 باحل مشاعر. ۱

 طالبف ةعينادل الدراسية يف ادلادة باحل مشاعر ىإذا الطالب لد
 مشاعر، وليس ىناك يف عملية التعليم  سرورثال ادل .هااتعلمبجربوا ا ال
 .دائما التعليميف   حيضر، وكان ادللل

  البالط مشاركة .۲
م و مهت سعادةالشيئ يسبب الشخص  على لطالبا امىتمإ

ط يف ادلناقشات، انشالعلى سبيل ادلثال:  .ليعمل عملة زلبوبتها
 .ادلدرس ئلةألساجابة إو ط ليسأل انشوال
  االىتم. ۳

شخص أو الأو   الشيئ اىتمعلى  البالط بزخم االىتميتصل 
على سبيل ادلثال:  .نشاط أو اخلربة العاطفية اليت حتفزىا النشاط نفسوال
 .درسادل الوظيفة منل ، ال تأجيالتعليميف  ةماساحل
 البالط إىتمام .٤
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ستخدام اليومي، إلتعترب يف ا مها شيئان الىت اإلىتمامو  الرغبة
إقصاء بىو تركيز الطالب على ادلالحظة والفهم،  البالط رغبةو 

 و كائنفبنفسو سيهتم بيف كائن معُت  الرغبة ىالطالب لد .اآلخرين
 .التعليم عملية يفل ادلواد يسجتو ادلدرس  ع الشرح يستممثال:  ادلذكور,

 توثر التعلم العوامل الىتج. 
العوامل  :توثر التعلم إىل ثالثة أجزاء، وىي العوامل الىت قسمتو 

ستخبارات، إل)ا ةكولوجييو السالداخلية اليت تتألف من العوامل الفسيولوجية 
 من بيئةتكون العوامل اخلارجية و (؛ دوافعوال الرغبةو  االىلية، و ةوادلوقف
 20.لتعلماهنج وعامل  ؛جتماعيةإل( وغَت احال البيت)جتماعية إلا
 ةالسكولوجي )الفسيولوجية( و يةدسلعوامل الداخلية تتكون من احلالة اجلا .1

 (والدوافع اإلىتمامىلية و ، واألةستخبارات، وادلوقفإل)ا
وتقسم العوامل اخلارجية  .يةالفرد يف خارجية ىي العوامل العوامل اخلارج .2

و جتماعية )اآلباء، واألشقاء، وادلعلمُت، واألصدقاء، إل: البيئة انوعان
، احلال، و التعليم أو التعلم، وأدوات بيئة ادلتمكنة) تمعجملوغَت ااجملتمع 

 .((والطقس والوقت للتعلم
سًتاتيجية إلهنج التعلم، وىو فعالية أي طريقة أو جزء ا العوامل21 .3

 .ادلستخدمة يف دعم فعالية وكفاءة عملية التعليم
 
 

 الرغبةالعوامل اليت توثر  د.
                                                             

20
 Helmawati, Pendidikan Keluarga,...... hlm. 199-205. 

21
 Lilik Sriyanti, Psikologi Belajar, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 

2013), hlm. 24. 
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لعوامل الداخلية امها ، الرغبةتوثر  الىت العواملىناك تأثر الرغبة عوامل , 
 .واخلارجية

 :الرغبةالعوامل الداخلية اليت توثر  أ.
 الصحة .1

 رغبةالصحة ىي عامل أول الذي ديكن أن يوثر على تشكيل 
إذا كان  .وتشمل العوامل الصحية ىنا الصحة البدنية والروحية .الطفل

والروحية، فإنو الصعب جدا بالنسبة  البدنيةالطفل يعاين مشاكل صحية 
اختالل الصحة البدنية الطفل ديكن جعلها  .تهم ومواىبهمرغبلتنمية  ذلم

وبادلثل، إذا كان الطفل لديو  .تتعب، وديكن أن تقلل من اإلبداع والنشاط
تعاين من مشاعر خيبة األمل  اضطرابات الصحة الروحية، مثل الىت

مشاعر من ىذا القبيل ىي تلقائيا أيضا قد تتداخل  .واالكتئاب والتوتر
 .ع أو يقلل من روح يف األنشطة ذات االىتمامم
  تشوىاتال .2

أسباب ال ديكن ألي شخص القيام بأنشطة على  يى التشوىات
ظروف ادلعوقُت مثل العمى والصمم، وكسر يف ساقو مشلولة .أكمل 

 .األطفال رغبة توثر وىكذا ديكن
 النفسية احلالة .3

ىناك بعض  .الطفل رغبةيف تشكيل مهمة  ملواع ىي نفسيةالالة احل
 , منها:األشياء اليت تضمينها يف حالة نفسية

 االىتمام . أ
حيتاج الطفل أن يكون االنتباه إىل األشياء  دةياجل الرغبةلتحقيق 
للتعلم متعة،  احلالألنو من واجب الوالدين لتهيئة  .اليت يتم تعلمها
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يتم  ومثَتة لالىتمام وديكن أن جتعل إغراء األطفال دلتابعة شيء أن
 .دراستها

 استعداد . ب
اليت كتبها جيمس دريفر ىي استعداد إلعطاء  االستعداد

رغبة تنشأ يف شخص ويًتافق مع النضج، ألن النضج يعٍت  .استجابة
 التعلم.ىذا االستعداد للنظر يف عملية  .االستعداد لتنفيذ براعة

 :يلي األطفال مبا يف ذل  ما رغبةأن العوامل اخلارجية اليت توثر ب.  
 عامل االسرة .1

كما حتديد رغبة الطفل أكثر من ذل  بكثَت على وجو 
ىناك بعض األشياء يف األسرة  .التحديد أو تتأثر ادلشاكل العائلية

 , منها:اليت قد توثر على رغبة الطفل
 الًتبية والدطريقة ال . أ

 .كيف تثقيف اآلباء األطفال تأثَت كبَت جدا على تعلم الطفل
يف  رغبتهادور مهم يف تشكيل  دتل باء واألمهات وتربية اآل
 ادلستقبل

 حال البيت .ب
حالة أو حدث الذي حيدث يف كثَت من  حال البيت مبعٌت

حال إذا كان  .األحيان يف األسرة، ومكان اإلقامة وتعلم الطفل
متوترة، صاخبة، وغالبا ما تكون ىناك مشاكل ديكن أن  البيت

وأنو من الصعب الًتكيز  البيتيف يسبب األطفال بادللل اجللوس 
 .وادلواىب لرغبةنتيجة ادلقبلة صعبة للطفل لتطوير ا .على التعلم

 األصدقاء  .2
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وليس لديهم  محاسا الطفال الذين يفتقرونبا يلعب الطفلوإذا مسح 
 باصدقائو.الطويل يتأثر أيضا  يف الوقتيف التعلم، مث  رغبة

 التعلم. وسائل 3
 .الطفل ينمو رغبةكافية ديكن أن يوثر أيضا أم ال توافر وسائل التعلم  

الطفل على األرجح يف التعلم سيتم  رغبةالكثَت لتغطية  البيتإذا كان يف 
توفَت عدة آالت ب وبادلثل، إذا كان الطفل مهتما يف ادلوسيقى .رعايتها

ضبا األطفال الزناد دلعرفة  التعلمتوافر مثل وسائل  .البيتموسيقية يف 
 22.وادلوىبة الرغبةيعتقد ذل  لتحفيز  رغبةاليت ىي جديدة ومثَتة للاألشياء 

 األنواع ه.
 الرغبة أنواع. 1

 :نوعُت تقسمشخص، ال ىلد الرغبةظهور  (1: 1998)عند رشيدة 
الوراثة أو  عواملب توثرفرد، وعادة المن كل  ةطبيعيال الرغبة، تنشأ ةغبة الوراثيالر . أ

 .الكفاءة العلمية
 ىده الرغبة .شخصالعملية تنمية بخارجية الفرد، تنشأ من  تأثَت ألن الرغبة. ب

  23.العادةأو ، األوالد  والدافعالبيئة، ب توثر
شخص نوعُت، مها ال ىلد الرغبةظهور  السبب Gagne ككنو  عند
تنشأ من داخل  الىت الرغبةالعفوية ىي  الرغبة .يةنمطرغبة الالو عفوية ال الرغبة

تأثَت ألن تنشأ  الىت الرغبةىي  يةنمطال رغبةال. اخلارجالنفس دون التأثر من 
خارج أو يف ادلوسسة  لتعليمعملية اسبيل ادلثال يف  على نشطة ادلخططة ، أ

 .ادلدرسة

                                                             
22

 Nurla Isna Aunillah, Membentuk Karakter Anak Sejak Janin, 

(Yogyakarta: Flashbooks, 2015), hlm. 138-147 
23

  Ahmad Susanto,  Teori Belajar.........hlm. 60-61. 
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 التعلم أنواع. 2
 24من التعلم, منها: ألنواعا
 ئيةاجلز تعلم  . أ

 .ادة الواسعةادلا يواجهو ذا ئيةتعلم الشخص تعلم اجلز ، على األغلب
يف  .عسكريال لعبمثل  ركيةعلى سبيل ادلثال، تعلم القوايف أو حركات احل

إىل أجزاء من بعضها  ةلكاملا ادلادة الدراسيةاحلال فواصل الفردية  اىذ
 يةىو تعلم اإلمجال ئيةادلضاد من تعلم اجلز  .البعض

 ؤى بر التعلم  . ب
حل  الناعمة يف تطويرسلوك )اليتم  الىت البيانات برؤيتعلم يوجو 

 السلوك.إعادة  يف شكلة و حتدث فجأةادل
  ةتعلم التمييزي. ج

 هااحلاالت أو احملفزات مث جعل إلختارزلاولة  مبعٌت ةتمييزيالتعلم 
الفردية إعطاء التجربة، طلب  يف، ىذا التعريفمن  .ادلبادئ يف السلوك

 .للموثرات ادلختلفة ةختلفاإلجابة ادل
  يةتعلم اإلمجال  .د

ىذا  .حىت إتقان عليو ةتكرر ادلشاملة الادلادة الدراسية ب الطاليعلم  
 طريقة اجلشطالتبتعلم الطريقة بوغالبا تسمى  .ئيةاجلز تعلم  من مضاد

Gestalt 
  ةتعلم العرضي . ه

                                                             
24

 Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor Yang Mempengauhinya, 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 5-8. 
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تعلم يف  .األىداف على دائماوجو يأن التعلم  مضادىذا ادلفهوم 
 وجد الداللة منتال  اذا ةتعلم العرضيب يسمى .للتعلم الفردريد يال  ةالعرضي
 .القادموقت السيتم اختبارىا يف  الىت بادلادة الدراسيةفيما يتعلق  الفرد

 ادلعزوفات  تعلم . و
 تليها العالمات الىتري تطالب ال إستجابة، ادلعزوفات  تعلميف 

 لذل ، مدى .ةأو فشل صلاحةعقوبة، أو ، سينال ىديةتودي إىل الطالب 
التعزيز  يف إعطاءديكن ترتيبها  تعلمسرعة الشخص يف ال أو
(reinforcement) تعلميف  همةادل ىمن احديف ىذه احلالة  .وحتياجاتبإ 

 لسلوك اإعطاء الفرد ىدية عندما . ""تشكيل السلوك ادلعزوفات ىي 
إذا إظهار السلوك الذي  الطالب يعاقب على العكس, .ادلطلوبيناسب ب

ا يعملها ال تتناسب ذسيعاقب ا ىو يف احلالة األخر  .ال يتفق مع ادلطلوب
 .بادلطلوب

   يةالقصدتعلم  .ز

 .ةعرضيالتعلم بتعلم يف اجتاه اذلدف كان معارض 
 تعلم الكامن .ح

، لذل  سرعةيف التعلم الكامن، التغَتات يف السلوك ال حيدث  
 .علم الكامنالتيسمى ب

  التعلم الذىٍت .ط
يف العملية  ، ولكن تغيَتاالسلوك الذي حيدث ليس وضحتغيَت 
وضح ال الذىٍتوجود أو عدم التعلم  .دراستها ادلواد الىتألن  ادلعرفية 
سلوك  ىو تعلم يعمل مبراقبة الذىٍتالتعلم  .الوظيفة احلركيةعلى 

  وغَتىا. خرين آل اشخاصاألاآلخرين، ختيل حتركات 
 تعلم ادلثمر  .ي
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علم ىو الت .قصىاأل بإنتقالتعلم ىو تعلم ادلثمر   سعند بَتغيو  
التعلم إنتاجية عندما يكون  .سلوك من حالة إىل أخرىالنقل لإمكانية 
 .خرىاأل شكلة واحدة يف حالةادلقادر على نقل مبدأ حل  الفرد

 التعلم اللفظي  .ك
تظاىر أساس التعلم  .ذاكرة و بتدريب الفظيةادلواد  تعلمىو  

ىذه   Ebbinghaus.اللفظي يف التجارب الكالسيكية من إبنجهاوس
 ادلعٌتالعالقة بُت كلمتُت اليت ليست  عنالتعلم النقايب  ىلإالتجربة دتتد 

 ادلشكلة الكاملة الىت تعترب بالفظى.نتهاء إىل إ
 الرغبة عالمة. و

  منها: الرغبة عالمةسبعة    ىورل ذكر 

 والعقلي سدىمع منو اجل الرغبة تنمو .1
سباب زيادة األ من ىاحدعلم لتاستعداد إ .على أنشطة التعلمالرغبة تعتمد  .2

 الشخص. ىالرغبة لد
 .التعلم ةعلى فرص الرغبةتعتمد  .3
 .ديكنال  ىحال اجلسد ألن زلدودةكون تقد  .قد تكون زلدودة الرغبة تطوير. 4
 .الثقافةب الرغبة توثر.5
 .شاعرمب ترتبط الرغبة .وزن العاطفي الرغبة . 6
رغبة يف حصول الكون ىناك يشيء س حب علىادلرجحة، إذا ىناك  وزن الرغبة. 7

 .عليها
 لتطوير رغبة التعلم ةطريقال. ز

عالقة بُت ادلواد كيف   لنظرالطالب  يساعدىو  يةساساألتطوير الرغبة 
عرفة ادلالطالب كيفية  يدلف ىذه العملية اىدأو  .ألنفسهم كأفراد ليعلمهم  ادلتوقع

عندما يدرك  .احتياجاهتم إلبتهاجو، أىداف يساعد، نفسهمب توثر ادلعينةأو ادلهارات 
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األمهية، وعندما يرى الطالب أن ىداف ألالتحقيق  آلةالطالب أن التعلم ىو 
أما  .تعلميف ال الرغبة والدافعكون تس ديكنهم ستودي إىل تقدم ذلا، تعلم نتيجة
 :منهاالتعلم  رغبةتطوير ل طريقة 
فهم و كيف ادلعلم ي علمومعاملة ادل طالب،ل إعطاء حرية ب يعلمونادلعلمون . 1

 .التواصل اجليد توجد الطالب حىت 
 أو ادلكافأة ادلدحادلعلم يعطي . 2
 لطالب.فعالة الناسبة و ادل وتعة،ادلالتعلم  طريقةيستخدم ادلعلمون . 3
 
 بيئة ال. ۲
 التعريف .أ 

 بيئة ال .۱
توثر  الىت  بأي شيئ مبعٌتالبيئة ، لكبَت ا ااإلندونيسيقاموس وفقا   
وثر على منو وتطور وسلوك ت كل ما  لذال و 25 .ى منو اإلنسان أو احليوانعل

 .البيئةتسمى بنفسية وجسدية  اتحليوانأو ا اإلنسان
يف  ادلنشطات و ىي مجيع ادلوادالبيئة  (83: 1983)  وفقا واسطى

 ةالفسيولوجي .جتماعية وثقافيةإداخل وخارج الفردية فسيولوجية ونفسية و ال
العناصر الغذائية  حيث: ,يف اجلسم ىكل احلال و مادة اجلسد  ىعل ىحتتو 

ا والصحة والفيتامينات وادلاء ودرجة احلرارة، واجلهاز العصيب، ومنو اخلالي
 .البدنية

                                                             
25

 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), cet ke-1, 

hlm. 526. 
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كل بداية الفردية منذ التنازالت، ادلهد حتتوى البيئة   فسيولوجيةعند  
 و غَتىا. ةوالرغب ,ادلشاعر ىحتتوى عل  ادلنشطاتوىذا  .إىل اللحد
والتفاعل،  ادلنشطات  ىعل البيئة ىحتتو ثقافية الجتماعية إلا عند 

 26.اخلارجية بالنسبة للعالج أو عمل اآلخرين احلالةو 
األمريكي( أن البيئة  السيكولوجي يف صائصاخلعامل ال) سرتُت عند 
عملياتنا ، السلوك بطريقة معينة توثر على  و يف ىذا العامل ةاحلال ىي

يضا حىت اجلينات ينظر اجلينات وديكن أ اال   عملية احلياةوالنمو، والتنمية أو 
بيئة  .27جلينات أخرى (to provide environment)إليو هتيئة البيئة 

يف ىذه  .يف عقد احلياة هانعيش فيها، نتحرك في البيئة الىت مبعٌت ادلتمكنة
 :منهاقسمُت،  بيئة ادلتمكنة سمستق بحثال
 ياإلسالمادلعهد  . أ

 .م الطالبيلتعل نمكا ىو اساسا يإسالم عهدمتعريف ال
 "ادلعهد ىخر ألا يف التعريف 28.التاميلية ىو منادلصطلح طالب 

ىل جانب إ .ي يصنع من خيزرانذو مكان الأبيت مبعٍت  "ياإلسالم
فندق  مبعٌت "فندق"العربية  اللغة " منياإلسالم ادلعهدذل ، كلمة "

 ياإلسالم مساء من ادلعهدألليذكر اح صطلموىناك  .29و مسكنأ
                                                             

26
 Noer Rohmah, Psikogi Pendidikan, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), 

hlm. 32. 

27
  Ngalim Purwanto, M.P, Psikologi Pendidikan, (Bandung: Remaja 

Rosda Karya, 2014), hlm. 28. 

28
Zamakhsari Dhofier, Tradisi Pesantren Suatu Studi Tentang Pranan 

Kyai Dalam Memelihara dan Mengembangkan Ideology Islam Tradisional, 

(Jakarta:LP3S), hlm. 18. 

29
 Iskandar Engku Dan Siti Zubaidah,  Sejarah Pendidikan Islami, 

(Bandung:Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 172. 
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 وأ dayah ب  ىيسم  ياإلسالم ادلعهد Acehيف  .ىتنوعادل
rangkang  سومطرة الغربية ، يف"surau"  ى سمي جاوىويف

 kawah""مكان  و، وىسواء ادلصطلحات هاكل .دلعهدابا

condrodimuko  يعلمون  ذساتيألادلكان ا ايف ىذ .لطالب
 تعلم وتعميق علوم الدينية اإلسالمية يريدون انالذي الطالب 

 30.ةختلفادل
تعليمية الموسسات ىو ادلعهد أن  سحل احملفوظعند 

، الذي أو ادلدرس الديٌت ذستاألا :عناصر الال يقل  ىسالمية لداإل
، ديٌتالعلم ادلأو  ذستاألا ىلإ يدرسون، والطالب الذين يريبيعلم أو 

ب، و  طالال وادلعهد دلسكنادلسجد كمكان لعبادة وتوفَت التعليم 
  .كنظام  و ادلعهد اتاإلدار و  كتب اإلسالم كمصدر لدراسة

كان الذي م ىو  ياإلسالم ادلعهدعبد الرمحن الواحد  عند
 .(a place where santri (student) live) يعيش فيو الطالب

 

 العائلة . ب
 ,العائلة مبعٍت ذوي القرىب َتالكب اندونيسيإليف القاموس ا

ىي رلموعة صغَتة الذين  عائلةال .31البيتوكلها شخص يف ، القريب
لدي والعمل، وكذل   الوظيفة تقسيم ىو لدعضاء، األو  ماماإل ىلد
 ىيف ادلستو ىي مكان أول  لعائلةا . عضوالكل   دلسئوليةقوق وااحل
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 Syamsul Ma’arif, Perbandingan Pendidikan Integratif, (Semarang: 

CV Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 180. 
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 سنةاحلاإلديان، والصفات عن األطفال ودرسوا  .األطفال تعلم
 .من العائلة ومهارات احلياة ىجتماعإلوالتواصل والتفاعل ا

أن العائلة من وجهة النظر   F.J Brown ف.ج برون عند
 إجتماعيا مبعٌت نوعان, منها:

سب الذي يقارن ب نعلى كل الالعائلة أ. ادلعٌت الواسع حتتوى  
clan   أوmarga. 

 فال. طأق حتتوى العائلة على والدين و يب. ادلعٌت الض 
ولذل  يعرف أوال من الطفل، ي ذال حتاد للعيش معا إك  العائلة
primary community يسمي ب

32 

 

 تقسيمالو  األنواع .ب 
 انواع البيئة .1

اء و ز ثالثة إج حتتوى البيئة على  كى حجر دونتوريعند  
ىي ثالثة مراكز بيئة التعليم,   Tri Pusat Pendidikanيسمي ب 

  منها:

 بيئة العائلة .أ 
 بيئة ادلدرسة .ب 
 بيئة اجملتمع أو منظمة الشباب .ج 

 :منهاإىل ثالثة أجزاء  قسم البيئةي سرتُت عند
 البيئة الطبيعية أو اخلارجية  .1

                                                             
32

  Binti Maunah,  Landasan Pendidikan...... hlm 178. 
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 كل شيء يف ىذا العامل ليسوا بشرا، مثل: البيت وىي  
  وغَتىا.، ن، واحليوالطقسوادلاء وا النبات

    البيئة الداخلية .2

لبيئة اخلارجية أو الطبيعة ىي كل شيء ىي كل شيئ يف ا
 تناالطعام يف ادلعدنقول ولكن  .مبا يف البيئة الطبيعية أو خارجها

والطعام الذي يوثر على كل  الداخلية و اخلارجية  ىو البيئة
 .الداخلية البيئة إىللت الدم لدينا حىت مش لخلية من خال

 اجملتمع  بيئة .3
تأثَت البيئة  .ناتوثر  نسانإلامجيع األشخاص أو ي ى

البيئة ىي كل ما  33.ها مباشرة وغَت مباشرةقبلجتماعية نتإلا
البيئة  أو من ناحيةىا وجودوفقا ل البيئة قسمي .لطالباحول يف 

 :منهاالتعليمية، 
 :إىل أربعة أنواع، وىيقسم البيئة ي  قام على وجوده. 1

 وغَتىا.رفاق، و  أو األقارب، األوالد البيئة البشرية ، مثل .أ
 العروض مثل الرسم احلياة، واعناالبيئة الفنية يف شكل  .ب
 .شاشات التلفزيون يفومسرحيات وعروض أخرى ية الدمو 
واجملالت اجلرائد الكتابة أو القراءة يف , مثل يةاألدبالبيئة ج. 

 .األخرىوغَتىا من قراءة 
 البيئة يعيش فيها الطفل  او يةكانالبية ادلد. 

 :منهاأربعة أجزاء  إىلادلعلم يقسم البيئة الطبيعية  .2
 .و الًتبة وحالة الطبيعة الطقس :، مثل ةاجلسديالبيئة  .أ
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يف مثل اللغة والفن تراث الثقا يالبيئة الثقافية، وى .ب
 .احلياة والدين يوفلسف مقتصاد والعلواإل
لعب فرقة اسرة ، و أامعا( ك فرقة العيشجتماعية )إلالبيئة ا ج.

 .واجلمعيات يةوالقر 
كأداة يف عملية التعليم   تستخدامإالًتبية ىي بيئة  البيئية. د

ة، والكتب، والدعائم، يلعب و الةادلنزلية  الةمثل ادلالبس واحل
 َتىا.وغ

 ياإلسالم انواع ادلعهد.  ۲
 اإلسالمي قسم ادلعهدت )۱۹۱٧: ۲۲) إندانع سوتاري عند 

  نوعان, منها:

 ةالسلفيعهد م . أ
نظام تطبيق   .الكتب اإلسالمية الكالسيكية فيها يعلم ىو معهد

 اىذ يف.  الكالسيكية تبديل طريقةكطريقة التعليم  لتسهيل  ادلدرسة
 .عامةليعلم علوم ا ال ادلعهد 

 احلديثة معهد . ب
توفَت أيضا  و  الكتب اإلسالمية الكالسيكية احلديثة معهديعلم 
بُت  فرقىذا  .ادلعهدالعامة يف البيئة وحتت مسوولية  ةنظام ادلدرس

 34. سلفيةوال و معهد احلديثة معهد
 وظائفالدور و ال .ج 

 ياإلسالم ادلعهددور   .۱
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 Eti Nurhayati, Psikologi Pendidikan Inovatif, ( Yogyakarta: Pustaka 
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ندونيسيا واحلياة إ يةجملتمعا الدينيةجتماعية إلياة ااحليف 
دور مهم يف تطوير احلياة يف  اإلسالمي ادلعهد ديل السياسية، 

 :منهاندونيسيا، إ
 ادلعزوفاتدور  .أ 

لتحقيق  كوسائل  وسيلةال ىلإج ا تحت  التعليم الوطٍت حتويل
 اىذ .من اجملتمع اغَت رمسي ورمسيا تصنع ىذا الوسائل  .هاأىداف
 .لًتبية الوطنيةاكأداة اإلسالمي    ادلعهد أساس دور الاحل

 يةدور الدين .ب 
عملية تدريب ادلعارف  اإلسالمي ادلعهد بو قاميف تنفيذه 
 تهاتشكيل حتاول ةئيسيالر  األىداف .الدينية ةوادلواقف وادلهار 

 .تسقةادلالدينية  خلربةباالفاضلة  اإلنسان
 العائلة وظائف. ۲

 the bation“يف   Nick De Frainني  د فرائن عند

study on family strength”  ينبغي  الىت وظائفسجل ست
 : منهاجتماعية أصغر، إموسسة ك العائلة وب تقام
 ,بيولوجية وظيفة( ۱
 , تعليمية وظيفة  (۲
  ,دينية وظيفة (۳
 ,يةئوقا وظيفة (٤
 ,طفالاألجتماعية إتنشئة  وظيفة (٥
 .قتصاديةإ وظيفة( ٦

العائلة تربية  ندتكيف أن  قال )  ۲..۲) مششول نزار عند
 : منهاالعائلة،  وظائف لتبحثتناسب 
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  ,دينية وظيفة( ۱
 ,احلب وظيفة (۲
 ,إذاعية وظيفة  (۳ 
 ,قتصاديةإ وظيفة (٤
 ,ثقافية وظيفة (٥ 
 ,وقائية وظيفة (٦ 
 ,جتماعيةإلا و التعليمية وظيفة( ٧ 
 35 .وظيفة حفاظ البيئة( ۱ 

 كبَت على منو كون ذلا تأثَتتعتناء هبا و إلسيتم ا العائلة مكان
مستوى قدرة  و، ةلألسر  ةقتصاديإلا ووخاص .ر األطفاليوتطو 
 لألطفال سديتأثَت كبَت على النمو اجلحلفاظ  األوالدرعاية 
ألطفال، ار روحي يتأثَت كبَت على تطو  نالًتبية والدي و .36ايضا
 كخربة العائلةتربية  يعمل .تعليمتهاوتقدم  شخصية ال ووخاص
تربية األخالقية و الطفولة، وضمان حياة الطفل العاطفية،  يف اويل

 و يضع أساس، ةجتماعيإلا يةالتعليمأساس  يعطياألساسية، و 
   (۲..۳۳:۱)  حسب اهلل .التعليم الديٍت لألطفال
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 الدراسة السابقة .ب
رغبة الطالب يف تعلم اللغة بادلتعلق السابق  يبحث العلمالمن البحث عن   

طالب ادلعهد اإلسالمي  بُتادلتوسطة اإلسالمية ترتومويو  ٢العربية مبدرسة ادلعارف 
 :منهابحث العلمي ال وجد و بيئة العائلة

جبامعة  اللعة العربية متعليمن قسم من كلية الًتبية  مفتاح اذلدىبحث العلمي ال .1
 Studiمبوضوع "  ۱۱.۲يف العام  كرتاسنن كلي جاكو احلكومية جوكجا 

Tentang Minat Belajar Bahasa Arab Pada Siswa SMA 

Muhammadiyah 4 Yogyakarta  
37 

مبدرسة عن رغبة الطالب يف تعلم اللغة العربية بحث العلمي الىذا  حبث
 يف ذل  ادلدرسة تعليم اللغة العربية ىي و نتيجتها . زلمدية العالية جوكجاكرتا

 38مل اقصى
بحث الادلذكور و  يالعلمبحث البُت  الفرقوجد التشابو و يوىناك 

و . ىاادلتغَت  وى فرقوو  البحث عن الرغبةالتشابو يف  يالبحث ى ايف ىذ يالعلم
 يف البحث ادلذكور ىو حبث نوعى و يف ىذا البحث ىو حبث كمى.

من كلية الًتبية  ةاإلسالمى ةشيف ادللة من قسم تعليم الدين يالبحث العلم .2
 مبوضوع ۱4.۲يف العام  جاكرتااحلكومية  شريف ىداية اهلل امعة جب

Perbedaan Akhlak Antara Siswa Yang Tinggal di 

Lingkungan Keluarga Dengan Siswa Yang Tinggal di 

Lingkungan Pesantren (Studi Komparasi Siswa Mts Al 

Hidayah Basmol , Kembangan Jakarta Barat)” 
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 Miftahul Huda, Studi Tentang Minat Belajar Bahasa Arab Pada 

Siswa SMA Muhammadiyah 4 Yogyakarta, Skripsi, Fakultas Tarbiyah UIN 

Sunan Kalijaga: 2011 
38

Ali Khomsin, Motivasi Belajar Biologi Antara Siswa Yang Tinggal 

di Pondok Pesantren Dengan Siswa Yang Tinggal di Rumah Pada  Siswa MA 

Matholi’ul Huda Bugel Kedung Jepara, Skripsi, Fakultas Tarbiyah Institut 

Agama Islam Negeri Walisongo semarang: 2011. 
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درسة مبالطالب  ىعن فرق األخالق لد العلمي حبث ىذا البحث
ين ذادلتوسطة اإلسالمية بسمول, كمباعان, جاكرتا  بُت الطالب الاذلداية 

 t0احلساب حصل  نتيجة. من ييقيمون يف بيئة العائلة و بيئة ادلعهد اإلسالم

 مستوى يف t1أصغر من  t0. ولذال   2,75و  t1= 2,04و   0,354 =
ي ذالطالب ال ىق لدوجد فرق األخالي. ولذال  ال 1 %أو  5%  األمهية

 39. ييقيمون يف بيئة العائلة و بيئة ادلعهد اإلسالم
وجد التشابو والفرق بُت البحث العلمي ادلذكور و البحث يوىناك 

وفرقو  .حث ىي دراسة ادلقارنةالب نوعالتشابو يف  والعلمي يف ىذا البحث ى
و ادلتغَت التابع يف ىذا البحث ىي  ألخالقاىو ادلتغَت التابع ادلذكور ىو 

 رغبة التعلم اللغة العربية.
من كلية الًتبية اإلسالمى  تربيةمن قسم  واحد خَت األنام يالبحث العلم .3

مبوضوع  ۱3.۲لعام ااحلكومية جوكجاكرتا يف  وجاك امعة سنن كليجب
Prestasi Belajar Siswa Kelas VIII Mts Al Mahalli Bantul 

Yogyakarta (Studi Komparasi Siswa Yang Tinggal di 

Pesantren Dengan Yang Tinggal di Luar Pesantren).  
الطالب يف الصف الثامن  لدى تعلمال أصلازحبث ىذا البحث عن 

ين يقيمون يف ذالطالب الادلتوسطة بنتول جوكجاكرتا بُت احمللي درسة مب
 .1: و حصل النتيجة أن يو خارج ادلعهد اإلسالم يادلعهد اإلسالم

عاليا, ىذا  يين يقيمون يف ادلعهد اإلسالمذالطالب ال لدى تعلمال أصلاز
تعلم ال أصلازديلكون  يين يقيمون يف ادلعهد اإلسالمذمبعٍت أن الطالب ال

يقيمون يف خارج  ادلعهد  ينذالطالب ال لدى تعلمال أصلاز. 2مزية, 
                                                             

37
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Barat)”, Skripsi, Fakultas Tarbiyah UIN Syarif Hidayatullah: 2012. 



29 

ين يقيمون يف خارج ذمنخفضا. ىذا مبعٍت أن الطالب ال ياإلسالم
 أصلازوجد فرق يال . 3, ناقصاتعلم ال أصلازديلكون  يادلعهد اإلسالم
و خارج ادلعهد  يي يقيمون يف ادلعهد اإلسالمذالطالب ال ىالتعلم  لد
 40. ياإلسالم

ذكور و البحث وجد التشابو والفرق بُت البحث العلمي ادليوىناك 
 .البحث ىي دراسة ادلقارنة نوعالتشابو يف  والعلمي يف ىذا البحث ى

التعلم و ادلتغَت التابع يف ىذا  أصلازوفرقو ىو ادلتغَت التابع ادلذكور على 
 البحث ىي رغبة التعلم اللغة العربية.

 
 البحث فرضية .ج

 thesis و لناقصا مبعٍت thesis   ,hypo و hypo ىي فرضية كلمتُتال تتكون

 و حيتاج إىلكتملة، ادلأو غَت  الناقصة خالصةمبعٍت  فرضية اللذل  و الرأي.   مبعٍت
الباحثة  قدمتألوصاف اىذه  على تقام  .41البحثبصحة الفرضية   ربىنب ادلتمم
 :التايل ةفرضيال

ادلتوسطة  ٢رغبة الطالب يف تعلم اللغة العربية مبدرسة ادلعارف فرق ىناك 
 .طالب ادلعهد اإلسالمي و بيئة العائلة بُتاإلسالمية ترتومويو 
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 لباب الثالثا
 هج البحثامن

 
 .مكان و زمان البحث .أ

 MTs)ة ترتومويو سالمياإلادلتوسطة  ٢يف مدرسة ادلعارف  :مكان البحث .1

Al Ma’arif 2 Tirtomoyo)  
  2017 ينايَت  11إىل  2017ينايَت  5يف التاريخ  :زمان البحث .2
 عينة الو  المجتمع اإلحصائيب. 
 اجملتمع اإلحصائي .1

 اجملتمع اإلحصائي قتصرإو  .موضوع البحث مجيع ىو اجملتمع اإلحصائي
 ثحالبا ىذيف  .واحد مشًتكل على األق ىأو األفراد الذين لد اجملتمععدد ك

درسة مب الصف السابع، والثامن والتاسعيف الطالب مجيع ىو  اجملتمع اإلحصائيو
  .سالمية ترتومويوإلادلتوسطة ا ٢ادلعارف

 العينة .2
سوىرسيمي  يتعلق برأي نةيالعالباحثة  تأخذ 42.اجملتمعىي جزء  عينةال
أن  بغيني، اصاشخأ 100 ىو أقل من ووضوعم"إذا كان  أن الق اريكونطا
-10بُت  أن أخدديكن  اصاشخأ 100حُت أكثر من  و، ورلتمعكل  أخد
طالب الاجملتمع اإلحصائيو ىو ، أن  البحث ىذا يف . ٪۲٥- 20أو  ٪۱٥
 وأخدت الباحثة، الباط ۱٤٥بلغ يالصف السابع، والثامن والتاسع الذي يف 

 ٣٦, ۲٥ىو  اجملتمع اإلحصائي، واجملتمعمن  ٪۲٥ بحثال االعينة يف ىذ
 ادلعهديف  يقيمونمن الطالب الذين  ۱۱ يعٍت باالط ٣٦إىل ا و مدور طالب

 .العائلةيف بيئة  يقيمونالطالب الذين  ۱۱، و ياإلسالم
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 طريقة جمع البياناتج. 
  اتتغَت ادل .1

 عتغَت التابادل . أ
الطالب يف تعلم اللغة  رغبة يالبحث ى ا( يف ىذyادلتغَت التابع )

اللغة العربية تعلم  الطالب يفى لد الرغبةعن لتعريف البيانات  .العربية
 .انةستبإلا الباحثة طريقة تستخدمإ
 تغَت ادلستقلادل . ب

طالب ال ىلد بيئة ادلتمكنة يىذ البحث ى يف (x) ادلتغَت ادلستقل
األنشطة  تقيمو  ,يتطور، و جيتمععيش فيها الطالب، و ت لىتالبيئة ا يىو 

 ادلعهد ىي بيئة ادلتمكنة نوعان قسمت البحث ايف ىذ .اليومية فيها
 نيذال البىو ط ياإلسالم تعريف بيئة ادلعهد .ئلةاوبيئة الع ياإلسالم
، وتسوية والقيام بأنشطة  فيهاحياة وىم , ياإلسالم يف ادلعهد ونيقيم
أن  .ياإلسالم ويتم تسجيلهم كطالب يف ادلعهد, يسالماإل عهديف ادل

مع  يقيمون نالذي البعائلة ىو طاليف بيئة  قيمونالطالب الذين ي
 .مم يف بيتههتوأسر  هالوالد

 رىظالتعريف الن .2
 تعلم اللغة العربية رغبة. أ

 الرغبةوفقا لتعريف  .وتعلم رغبةم كلمتُت، وىي لالتع رغبة تتكون
ومودة وأظهرت رغبتها يف  رغبة ييف التعلم ى رغبةرة، فإن والتعلم ادلذكو 
تعلم  رغبةف  .43ط يف التعلماوالنش محاس وادلشارك بطريقتعلم الطالب 
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Muhammad Fathurrohman & Sulistyorini, Belajar dan 

Pembelajaran,  (Yogyakarta: Sukses Offset, 2012), hlm. 173. 
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 هامن ,الطالب يف التعلم رغبةاحلب وأظهرت  وشعور رغبةاللغة العربية ىي 
 .الفعالة يف تعلم اللغة العربية و وادلشاركة ةاحلماس

 بيئة ال .ب
 نشطةألا نتطور, ويعملو , و النشارك, فيها نعيش بيئة يىبيئة ال

 نُت.اكادل بيئة ادلتمكنةقسمت و اليومية فيها. 
 ياإلسالم ادلعهد  .1

ال يقل  ىسالمية لداإليمية تعلال ةىو موسس ياإلسالم ادلعهد
الذين يعلمون  ةأو ادلدرسُت الديني ذيتاسألا :هاعناصر منالعن 

ديٍت، العلم ادلأو  ذستاألا ىلإ ندرسو ي، والطالب الذين الطالب
لطالب، و  اعبادة وتوفَت التعليم وادلعهد دلسكن لادلسجد كمكان 

 .عهد كنظامادلدارات و اإل و  كتب اإلسالم كمصدر لدراسة
 بيئة العائلة .2

ي يعرف أوال من ذبيئة العائلة كاحتاد للعيش معا ال يسمي
 Primary communityالطفل، ولذل  يسمي ب 

 التعريف العملي. 3
 تعلم اللغة العربية رغبة

 الطالب ىلد رغبةالبحث مبعٍت  اتعلم اللغة العربية يف ىذ رغبة
 الرغبةتعلم اللغة العربية. يف  سالمية ترتومويوإلادلتوسطة ا ٢ادلعارف مبدرسة 
طالب يف تعلم اللغة ال إىتمامو مشاركة الطالب و  احلبشعور مبعٍت 
و كيف اللغة العربية خالل عملية التعليم و كيف نشاط الطالب  العربية

 الفصل. يف الفصل او خارجالطالب  ىلدرغبة تعلم اللغة العربية 
 ادلوشرات .4

 تعلم, منها:ال رغبة عنيف ىذ البحث ادلوشرات 
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 باحل مشاعر .أ
عور شكون يس ةعينيف ادلادة ادل باحل مشاعر ىإذا كان الطالب لد

 .التعلم يفال أجربوا 
 الطالب  مشاركة. ب

و مهتم  شعور احلب شخص الالطالب عن الشيئ يسبب  إىتمام
 .عملة زلبوبتها يف
  االىتم .ج

أو شخص الالشيئ  أو  رغبةرتبطة بزخم الطالب على م االىتم
 .حتفزىا نشاط نفسو نشاط أو اخلربة العاطفية الىتال

 الطالب إىتمام .د 
رغبة ستخدام اليومي، و إلتعترب يف ا شيئان الىت اإلىتمام الرغبة و
 .تركيز الطالب على ادلالحظة والفهم، إلقصاء اآلخرين يالطالب ى
 الرغبة يف كائن معُت فبنفسو سيهتم بكائن ادلذكور. ىالطالب لد

 شب ادل. 5

كمية  حبة السؤال المؤشرات األبعاد الرقم
 العبارات

 
1 

 
 
 باحل مشاعر

 يف التعلم

 باحل مشاعر
 1 بادلادة

5 
عملية  يستمتع

 2 التعليم

 3 حضور يف التعليم
 4سرور بالفيديو 



34 

كمية  حبة السؤال المؤشرات األبعاد الرقم
 العبارات

أو الصوتيات  
 العربية

حيب بادلادة اللغة 
 العربية

5 

مشاركة الطالب  2
 يف التعلم

 6 كة الطالبمشار 

5 

السوال من  اجابة 
 7 ادلدرس

سأل عن ادلادة ي
 8 الىت مل يفهم

 9 يقرا الكتب
 10 الكتب  يستعر

 
 
3 

 
 
 

محاسة الطالب 
 يف التعلم

اإلىتمام على 
 11 الوظيفة

5 
 12 السوال إجابة 

يعمل الوظيفة 
 13 بنفسو

 14 اآلمل
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كمية  حبة السؤال المؤشرات األبعاد الرقم
 العبارات

 اجابة سوال 
 15 بنفسواإلختبار 

4 

 
 

 إىتمام الطالب
على اللغة 
 العربية

يستمع شرح 
 ادلدرس

 
16 
 
 

 
 17 تسجيل الدرس
يستمع 

الصوتيات و 
  الفيديو

18 

 19 يقرأ القرآن الكرًن
يشًتي الكتب 
 20 العربية

 
 احلبوب شكل. 6

و  بعباراتىذا البحث  ادلشب يف  احلبوبشكل  ت الباحثةستخدمإ
 دليالذي  "أبدا"أو  "نادرا"، "ااحيان "، "الباغ"، "دائما" إجابةب تتبعإ
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وبيئة  اإلسالمي يف ادلعهدالطالب  ىلديف تعلم اللغة العربية  الرغبةمستوى 
 .يف ادللحقات ةالكامل أليها نظرلع يو نستط العائلة

 
 عطاء النتيجةإ. 7

 انةستبإلا باحثةالحتليل  مجعها من البحث، مث  لتحليل البيانات الىت
  . Likert ليكرت  قياسادلستخدام االطالب ب ىلداللغة العربية تعلم  رغبة

  :كما تلي  نتيجةتعطي ال العباراتعلى  جابةإلاألغراض التحليل الكمي، فإن 
 ٥إعطاء النتيجة  "دائما"   .أ
 ٤إعطاء النتيجة  البا"غ". ب
 ٣إعطاء النتيجة  "احيانا" .ج
 ۲ إعطاء النتيجة "نادرا" .د
  ۱ إعطاء النتيجة "ابدا" .ه

 تحليل البياناتطريقة .ذ 
 التحليل الوصفي .1

 توسطادل.أ
الطريقة  من ىىو احد mean أو احلسابأو متوسط ويسمى مبتوسط  

بيانات كمية الواردة توسط ادل صور .عينة من النزعة ادلركزيةالحلصول رلموعة 
حرف  .طريق كمية البيانات يف عينة بقسمة مبلغ من قيمة البيانات عن

 بحثيف ىذه ال .μ  ستخدام رمزإ اجملتمعو دلتوسط  ̅  ب العينةتوسط ادل
 :ستخدام الصيغة التاليةاب ۲و ۱ اجملموغةحبسب متوسط 

3.  ̅1= ∑Y1 / n1   

2.  ̅2= ∑Y2 /n2 

 البيانات:
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 1 اجملموع متوسط =      1̅ 
 2 اجملموع متوسط =     2̅ 

∑Y1 = 1بلغ مجيع قيمة اجملموع م 
∑Y2 =  2مبلغ مجيع قيمة اجملموع 

n1     = يرلموعة العينة لطالب يف ادلعهد اإلسالم 
n2    = رلموعة العينة لطالب يف بيئة العائلة 
 ضلراف ادلعياري إلا.ب

حصائية مستخدمة لتحديد توزيع إضلراف ادلعياري ىو قيمة إلا
يدل   44ادلتغَتات. من ادلربعىو دلعياري ضلراف اإلا .عينةالالبيانات يف 

 توسط ادل قيمة البيانات من حرافضلراف ادلعياري إلا
و  ۱ ُتبُت اجملموعت خطأ ادلعياري فرقضلراف ادلعياري و إلحلساب ا

 :التالية غةالصيباستخدام  ۲
 

S  ̅1–  ̅2 = √
   

      
  

(    ) (    )
 . √

 

  
 

 

  
 

 

 :البينات
S  ̅1–  ̅2 = خطأ ادلعياري فرق 

    
 ياإلسالم   ادلعهد يف لطالب الدرجة من لكل مربع فرق =   

    
 العائلة بيئة يف لطالب الدرجة من لكل مربع فرق =    

 ب يف ادلعهد اإلسالمىرلموعة العينة لطال =          

 بيئة العائلةرلموعة العينة لطالب يف  =         
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Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: Rajawali 

Pers, 2009), hlm. 157. 
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 :لصيغةبالكل رلموعة  حساب مربع .1
Y1∑. أ

2 
= ∑Y1

2  
- (∑Y1) 

2 
/ n1  

Y2∑. ب
2 
= ∑Y2

2 
– (∑Y2)

2 
/n2 

 S  ̅1–  ̅2ساب يف احلأدخل إجابة  .2
 (ت)اختبار  فرضيةالختبار إ .ج

قيقة أو زيف حختبار إل ادلستخدمة  ىو اختبار اإلحصائية تختبار إ
بُت ادلتوسطُت الذي أخد عشوائية  ال توجد فرق أن الذي يقال فرضية العدم

، بحثيف ىذ ال .إىل أربعة أنواعت اختبار قسم  و  .ادلسوة حصائيةاإل من
( صغَتةال ستقلةادلعالقة ذلا )عينة ال  ت ختبارإ عينتانال حثةالبا تستخدما

(t-test dua sampel kecil yang tidak saling berhubungan) 
 :التاليةخلطوات با
 (H0) لعدموفرضية ا(H1) فرضية البديلة , مها:صياغة الفرضية اإلحصائية.۱

(H0):الطالب الذين  ىاللغة العربية لدتعلم  رغبةبُت  فرق ال يوجد
 درسةمبلطالب  ةئلالعابيئة والذين يقيمون يف  اإلسالمي ادلعهديقيمون يف 
 سالمية ترتومويو إلادلتوسطة ا ٢ادلعارف

(H1)  : الطالب الذين يقيمون  ىتعلم اللغة العربية لد رغبةبُت  فرقىناك
ادلعارف مبدرسة ة لطالب ئلوالذين يقيمون يف بيئة العا اإلسالمي يف ادلعهد

 ادلتوسطة االسالمية ترتومويو  ٢

  :وضحا بو كت 
Ho : μ1 - μ2 = 0  

H1 : μ1-μ2 ≠ 0 

   

قبول أو ملتحديد  .ض فرضية اإلحصائيةو رفمقبول أو معايَت م حدد.۲
  .احلرية ةدرجو   األمهيةض الفرضية يعتمد على مستوى و رفم
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 عداد حلساب قيمة ادلتوسط ورلموع ادلربعات كل رلموعةاإلجدول  رتب.۳

  .عةوتربيع من كل رلمو  درجة من كل رلموعة على ىحتتو ىذا اجلدول  .
 :۲اجملموعة  و ۱موعة اجملمتوسط  حساب. ٤

 Y1 / n1∑ =1̅  . أ
 Y2 /n2∑ =2̅  . ب

 الصيغة:   ، مع  ۲و  ۱ بُت اجملموعتُتخطأ ادلعياري  فرقب احس.٥ 
S  ̅1–  ̅2= √

   
      

  

(    ) (    )
 . √

 

  
 

 

  
 

 :لكل رلموعة مع الصيغة Y حساب مربع . أ
∑Y1

2 
= ∑Y1

2  
- (∑Y1) 

2 
/ n1 

∑Y2
2 
= ∑Y2

2 
– (∑Y2)

2 
/n2 

 

 S  ̅1–  ̅2 ىلإ نتيجة احلسابيدخل  . ب

   :الصيغة ىلإ نتيجة احلسابيدخل  .6
  t = 

 ̅ –  ̅ 

   ̅ –  ̅ 
   

 

 مهيةألاختبار إ. ٧
ستوى أمهية ميف  جدولت  أصغر من ت ادلالحطةمهية أختبار إ  . أ

 ال يوجدٌت أن و ىذ احلال مبع , ضو رفمH1  و قبولم  H0معُت، 
 .اجملموعتُتمتوسط كبَت بُت   فرق
يف مستوى   ت مساوية أو أكرب من اجلدول طةادلالح ت إذا كانت  . ب

 45.اجملموعتُتمتوسط كبَت بُت   فرقمهية معُت، فإن ىناك األ
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 Ibnu Hadjar, Dasar-Dasar Statistik Untuk Ilmu Pendidikan, Sosial 

&Humaniora (Semarang: Pustaka Zaman, 2014), hlm. 254-265. 
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 الباب الرابع
 نتائج البحث و تحليلها

 
 المتوسطة اإلسالمية ترتومويو ٢لمحة عن مدرسة  المعارف  .أ 

 الصورة الجانبية .1
يف  (Tirtomoyo) سالمية ترتومويوإلادلتوسطة ا ٢مدرسة ادلعارف  تقع
،  (Sidorejo)سيدورجوا   1 , رو1رت  (Pundungan)فندوعان قرية 

ادلتوسطة  ٢يف مدرسة ادلعارف  .الوسطى اجاو  , (Wonogiri) وونوجَتي
مدرسة يف طالب اليتألف  .ُتوبعض ادلوظف أساتيذا 20 ا سالمية ترتومويو إلا

تتكون من ثالث و  طالبا,  145من  سالمية ترتومويوإلادلتوسطة ا ٢ادلعارف 
من  الباط 39و ، طالبا 38تكون من ي ذيالسابع ال الصفمستويات، وىي 

الطالب و من  الصف تكون كل وي .الباط 58التاسع الصف  الثامن و الصف
سالمية إلادلتوسطة ا ٢درسة ادلعارف م الطالب و الطالبة يفبُت  .الطالبة
 يفم يعملية التعل منفصال من الصف السابع إىل الصف التاسع. و ترتومويو

  .االثنُت إىل السبت تقيم باليوم سالمية ترتومويوإلا ادلتوسطة ٢مدرسة ادلعارف 
سالمية إلادلتوسطة ا ٢مدرسة ادلعارف  وسيلة تعليمها واسعة و كافة. تستتخدم

 .(KTSP )منهج الدراسى على مستوى الوحده ادلدرسية  ترتومويو

 

 التاريخ اجلانيب .2
، 1998 ادلتوسطة اإلسالمية ترتومويو يف عام 2درسة ادلعارف م سستأ
 مفتاح اذلدى سيدوروجوا ىموسسة ادلعهد اإلسالم حتت سستو أ

(Sidorejo) رسةىذه ادلدرسة ألن تنمية جيدة من مد لتأسيس. اخللفية 
 أسست الىت  (MI Al Ma’arif Sidorejo)سيدوروجوا بتدائيةإلادلعاريف ا
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 تقيلتجيل الشباب،  لتحسُت أخالق الكبَتة سووليةأسست إلن ادل .تهاسابق
يف قرية من قادة اجملتمع والزعماء الدينيُت  يتقنذكاء و  واهلل سبحانو وتعاىل،

ادلتوسطة اإلسالمية ترتومويو  2مدرسة ادلعاريف  األن دتل  حىت .سيدوروجوا
قد تقدم من  .مفتاح اذلدى يادلعهد اإلسالم عدد كاف وتقع حدة منادلبنية ب

منوا سريعا  سالمية ترتومويوإلادلتوسطة ا ٢مدرسة ادلعارف  السنة سنة إىلال
 هاوتعليم و وسيلة التعليماإلدارة، و للغاية، من عدد الطالب، وعدد ادلعلمُت، 

مدرسة عدة مرات  .ةدائم ةالنجاح ُتنظر إليو من اخلرجينديكن  .زيادة دائما
، اجتياز االمتحان الوطٌت من ٪100 سالمية ترتومويوإلادلتوسطة ا ٢ادلعارف 
د الذين ياجلد الطالب .مساأل 2015/2016ام الدراسي متحان عاليف ا
سنة المن  سالمية ترتومويوإلادلتوسطة ا ٢مدرسة ادلعارف  يفدخول ل يريدون

 ٢درسة ادلعارف م 2016/2017اآلن يف عام  .إىل أخرى يتزايد دائما
 .الباط 145 ىلد سالمية ترتومويوإلادلتوسطة ا
من  سالمية ترتومويوإلتوسطة اادل ٢ادلعارف يف مدرسة ادلدرسة رئيس  

 :خرىاأل السنة سنة إىلال
 السيد كَتون أدي   1998-2002فًتة السنوات  .1
 أدي السيد ىاشم أمحدي,  اللسانيس 2002-2009 فًتة السنوات .2
 .حيت اآلن أدي السيد ىشام, اللسانيس 2009السنوات  فًتة .3

 
 توصيف البيانات .ب 

ستخدام إمجع البيانات ب طريقةأن  ةالباحث حتشر سابقة، قد ال الدراسةيف 
السابع والثامن  الصفبا )الط 36 إىل بانةستإلاالباحثة  انتشرت .بانةستإلا

 18و، يقيمون يف ادلعهد اإلسالميبا الذين الط 18كون من يوالتاسع(، والذي 
 ستند ت الىت ةوحدالصر امن عن بانةستإلكون اتو  .عائلةاليف بيئة  يقيمونبا الذين الط
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 .تعلم اللغة العربية عن رغبة البحث تغَتاتالىت ألفت على م بيانة نقطة 20
وفقا  التقييم  مع وزن  (likert)ستخدام مقياس ليكرت إب بانةستإلا هىذ إستخدمت
  .ولنوع من بيان

، مث اخلطوة التالية من  بانةستإلاو انتشرت  البحث إستبانةبعد القيام مرحلة 
لبيانات يف . ا نتائج البحث من حصلت من مجيع البيانات الىتالبيانات ىو صورة 

  سالمية ترتومويوإلادلتوسطة ا ٢درسة ادلعارف مب من الطالبحصل  ىذا البحث
 :ييلي كمابنتيجة  

 مشاعر احلب بادلادة اللغة العربية .1

 نسبة مئوية الًتدد إختياراإلجابات
Y

1 
X

1 
Y

1 
X

1 

 33,3% 22,2% 6 4 دائما
 11,1% 33,3% 2 6 غالبا
 44,4% 44,4% 8 8 أحيانا
 5,55% 0% 1 - نادرا
 5,55% 0% 1 - أبدا
 100% 100% 18 18 الكمية

قام على اجلدول ادلذكور الطالب الذي يقيمون يف ادلعهد اإلسالمي 
, و الطالب  44,4%باللغة العربية احيانا الذي يدل درجة   مشاعر احلب

. و ىنال ال يوجد فرق 44,4%ة احيانا ايضا بدرجة الذي يقيمون يف بيئة العائل
 بينها.

 يستمتع عملية التعليم .2
 نسبة مئوية الًتدد إختياراإلجابات
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Y
1 

X
1 

Y
1 

X
1 

 27,8% 33,3% 5 6 دائما
 11,1% 33,3% 2 6 غالبا
 55,6% 27,8% 10 5 أحيانا
 5,55% 0% 1 - نادرا
 0% 5,55% - 1 أبدا
 100% 100% 18 18 الكمية

قام على اجلدول ادلذكور الطالب الذي يقيمون يف ادلعهد اإلسالمي 
, و الطالب  33,3%يستمتع عملية التعليم دائما و غالبا الذي يدل درجة  

 55,6%بدرجة  احياناالذي يقيمون يف بيئة العائلة 
 حضور يف التعليم .3

 نسبة مئوية الًتدد إختياراإلجابات
Y

1 
X

1 
Y

1 
X

1 

 94,4% 55,6% 17 10 دائما
 0% 38,9% - 7 غالبا
 5,6% 5,6% 1 1 أحيانا
 0% 0% - - نادرا
 0% 0% - - أبدا
 100% 100% 18 18 الكمية

قام على اجلدول ادلذكور الطالب الذي يقيمون يف ادلعهد اإلسالمي 
, و الطالب الذي يقيمون 55,6%حضور يف التعليم دائما الذي يدل درجة  

 94,4%دائما بدرجة  يف بيئة العائلة
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 سرور بالفيديو أو الصوتيات باللغة العربية .4

 نسبة مئوية الًتدد إختياراإلجابات
Y

1 
X

1 
Y

1 
X

1 

 27,8% 16,7% 5 3 دائما
 5,6% 27,8% 1 5 غالبا
 16,7% 22,2% 3 4 أحيانا
 16,7% 33,3% 3 6 نادرا
 33,3% 5,6% 6 1 أبدا
 100% 100% 18 18 الكمية

اجلدول ادلذكور الطالب الذي يقيمون يف ادلعهد اإلسالمي قام على 
, و  33,3%سرور بالفيديو أو الصوتيات باللغة العربية نادرا الذي يدل درجة  

 33,3%الطالب الذي يقيمون يف بيئة العائلة أبدا ايضا بدرجة 
 حيب بادلادة اللغة العربية .5

 نسبة مئوية الًتدد إختياراإلجابات
Y

1 
X

1 
Y

1 
X

1 

 5,6% 5,6% 1 1 دائما
 27,8% 50% 5 9 غالبا
 44,4% 38,9% 8 7 أحيانا
 22,2% 5,6% 4 1 نادرا
 0% 0% - - أبدا
 100% 100% 18 18 الكمية
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قام على اجلدول ادلذكور الطالب الذي يقيمون يف ادلعهد اإلسالمي حيب 
ذي يقيمون , و الطالب ال 50%بادلادة اللغة العربية غالبا الذي يدل درجة  

 44,4%يف بيئة العائلة احيانا ايضا بدرجة 
 مشاركة الطالب يف عملية التعليم .6

 نسبة مئوية الًتدد إختياراإلجابات
Y

1 
X

1 
Y

1 
X

1 

 33,3% 33,3% 6 6 دائما
 22,2% 16,7% 4 3 غالبا
 27,8% 33,3% 5 6 أحيانا
 11,1% 16,7% 2 3 نادرا
 5,55% 0% 1 - أبدا
 100% 100% 18 18 الكمية

قام على اجلدول ادلذكور الطالب الذي يقيمون يف ادلعهد اإلسالمي 
 33,3%احيانا الذي يدل درجة  دائما و  مشاركة الطالب يف عملية التعليم

 33,3%, و الطالب الذي يقيمون يف بيئة العائلة دائما بدرجة 
 أجابة السوال من ادلدرس .7

 نسبة مئوية الًتدد إختياراإلجابات
Y

1 
X

1 
Y

1 
X

1 

 5,55% 11,7% 1 2 دائما
 11,1% 29,4% 2 5 غالبا
 61,1% 41,1% 11 7 أحيانا
 11,1% 17,6% 2 3 نادرا
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 11,1% 0% 2 - أبدا
 100% 100% 18 17 الكمية

قام على اجلدول ادلذكور الطالب الذي يقيمون يف ادلعهد اإلسالمي 
, و الطالب  41,1%  أجابة السوال من ادلدرس احيانا الذي يدل درجة
 61,1%الذي يقيمون يف بيئة العائلة احيانا ايضا بدرجة 

 يسأل عن ادلادة الىت مل تفهم .8

 نسبة مئوية الًتدد إختياراإلجابات
Y

1 
X

1 
Y

1 
X

1 

 16,7% 5,55% 3 1 دائما
 16,7% 27,8% 3 5 غالبا
 38,9% 16,7% 7 3 أحيانا
 11,1% 27,8% 2 5 نادرا
 16,7% 22,2% 3 4 أبدا
 100% 100% 18 18 الكمية

قام على اجلدول ادلذكور الطالب الذي يقيمون يف ادلعهد اإلسالمي 
,  27,8%يسعر يسأل عن ادلادة الىت مل تفهم غالبا و نادرا الذي يدل درجة  

 38,9%و الطالب الذي يقيمون يف بيئة العائلة احيانا بدرجة 

 يقرأ كتب اللغة العربية .9

 نسبة مئوية الًتدد إلجاباتإختيارا
Y

1 
X

1 
Y

1 
X

1 

 0% 11,1% - 2 دائما
 5,55% 27,8% 1 5 غالبا
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 38,9% 16,7% 7 3 أحيانا
 33,3% 33,3% 6 6 نادرا
 22,2% 11,1% 4 2 أبدا
 100% 100% 18 18 الكمية

قام على اجلدول ادلذكور الطالب الذي يقيمون يف ادلعهد اإلسالمي يقرأ  
, و الطالب الذي  33,3%الذي يدل درجة   ربية نادراكتب اللغة الع

 38,9%يقيمون يف بيئة العائلة احيانا بدرجة 
 يستعر كتب اللغة العربية يف ادلكتب .10

 نسبة مئوية الًتدد إختياراإلجابات
Y

1 
X

1 
Y

1 
X

1 

 0% 0% - - دائما
 11,1% 22,2% 2 4 غالبا
 16,7% 33,3% 3 6 أحيانا
 22,2% 16,7% 4 3 نادرا
 50% 27,8% 9 5 أبدا
 100% 100% 18 18 الكمية

قام على اجلدول ادلذكور الطالب الذي يقيمون يف ادلعهد اإلسالمي 
, و  33,3%يستعر كتب اللغة العربية يف ادلكتب احيانا الذي يدل درجة  

 50%الطالب الذي يقيمون يف بيئة العائلة أبدا بدرجة 

 اإلىتمام على الوظيفة .11

 نسبة مئوية الًتدد ياراإلجاباتإخت
Y

1 
X

1 
Y

1 
X

1 
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 33,3% 17,6% 5 3 دائما
 0% 29,4% - 5 غالبا
 53,3% 35,2% 8 6 أحيانا
 6,7% 11,7% 1 2 نادرا
 6,7% 5,8% 1 1 أبدا
 100% 100% 15 17 الكمية

قام على اجلدول ادلذكور الطالب الذي يقيمون يف ادلعهد اإلسالمي 
, و الطالب الذي  35,2%احيانا الذي يدل درجة   يفةاإلىتمام على الوظ

 53,3%يقيمون يف بيئة العائلة احيانا ايضا بدرجة 
 إجابة السوال .12

 نسبة مئوية الًتدد إختياراإلجابات
Y

1 
X

1 
Y

1 
X

1 

 22,2% 22,2% 4 4 دائما
 11,1% 11,1% 2 2 غالبا
 44,4% 33,3% 8 6 أحيانا
 5,55% 11,1% 1 2 نادرا
 11,1% 22,2% 2 4 اأبد
 100% 100% 18 18 الكمية

قام على اجلدول ادلذكور الطالب الذي يقيمون يف ادلعهد اإلسالمي 
, و الطالب الذي يقيمون  33,3%احيانا الذي يدل درجة   إجابة السوال

 44,4%يف بيئة العائلة احيانا ايضا بدرجة 
 يعمل الوظيفة بنفسو .13
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 ة مئويةنسب الًتدد إختياراإلجابات
Y

1 
X

1 
Y

1 
X

1 

 22,2% 27,8% 4 5 دائما
 22,2% 33,3% 4 6 غالبا
 33,3% 22,2% 6 4 أحيانا
 16,7% 5,55% 3 1 نادرا
 5,55% 11,1% 1 2 أبدا
 100% 100% 18 18 الكمية

قام على اجلدول ادلذكور الطالب الذي يقيمون يف ادلعهد اإلسالمي 
, و الطالب الذي  33,3%درجة   يعمل الوظيفة بنفسو غالبا الذي يدل
 33,3%يقيمون يف بيئة العائلة احيانا بدرجة 

 اآلمل أن يكون مدرس اللغة العربية .14

 نسبة مئوية الًتدد إختياراإلجابات
Y

1 
X

1 
Y

1 
X

1 

 5,55% 27,8% 1 5 دائما
 0% 5,55% - 1 غالبا
 11,1% 16,7% 2 3 أحيانا
 22,2% 11,1% 4 2 نادرا
 61,1% 38,9% 11 7 أبدا
 100% 100% 18 18 الكمية
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قام على اجلدول ادلذكور الطالب الذي يقيمون يف ادلعهد اإلسالمي 
, و  38,9%اآلمل أن يكون مدرس اللغة العربية أبدا الذي يدل درجة  

 61,1%الطالب الذي يقيمون يف بيئة العائلة أبدا ايضا بدرجة 
 إجابة سوال اإلختبار بنفسو .15

 نسبة مئوية الًتدد جاباتإختياراإل
Y

1 
X

1 
Y

1 
X

1 

 38,9% 22,2% 7 4 دائما
 16,7% 27,8% 3 5 غالبا
 38,9% 44,4% 7 8 أحيانا
 5,55% 5,55% 1 1 نادرا
 0% 0% - - أبدا
 100% 100% 18 18 الكمية

قام على اجلدول ادلذكور الطالب الذي يقيمون يف ادلعهد اإلسالمي 
, و الطالب  44,4%فسو احيانا الذي يدل درجة  إجابة سوال اإلختبار بن

 38,9%الذي يقيمون يف بيئة العائلة دائما و احيانا ايضا بدرجة 
 يستمع شرح ادلدرس .16

 نسبة مئوية الًتدد إختياراإلجابات
Y

1 
X

1 
Y

1 
X

1 

 61,1% 61,1% 11 11 دائما
 11,1% 16,7% 2 3 غالبا
 27,8% 22,2% 5 4 أحيانا
 0% 0% - - نادرا
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 0% 0% - - أبدا
 100% 100% 18 18 الكمية

قام على اجلدول ادلذكور الطالب الذي يقيمون يف ادلعهد اإلسالمي 
, و الطالب الذي 61,1%يستمع شرح ادلدرس دائما الذي يدل درجة  

 61,1%يقيمون يف بيئة العائلة دائما ايضا بدرجة 
 تسجيل الدرس .17

 ويةنسبة مئ الًتدد إختياراإلجابات
Y

1 
X

1 
Y

1 
X

1 

 50% 44,4% 8 8 دائما
 31,25% 22,2% 5 4 غالبا
 12,5% 27,8% 2 5 أحيانا
 0% 5,5% - 1 نادرا
 6,25% 0% 1 - أبدا
 100% 100% 16 18 الكمية

قام على اجلدول ادلذكور الطالب الذي يقيمون يف ادلعهد اإلسالمي 
طالب الذي يقيمون , و ال 44,4%تسجيل الدرس دائما الذي يدل درجة  

 50%يف بيئة العائلة دائما ايضا بدرجة 
 يستمع الصوتيات و الفيديو العربية .18

 نسبة مئوية الًتدد إختياراإلجابات
Y

1 
X

1 
Y

1 
X

1 

 27,8% 29,4% 5 5 دائما
 16,7% 52,9% 3 9 غالبا
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 33,3% 17,6% 6 3 أحيانا
 16,7% 0% 3 - نادرا
 5,5% 0% 1 - أبدا
 100% 100% 18 17 الكمية

قام على اجلدول ادلذكور الطالب الذي يقيمون يف ادلعهد اإلسالمي 
, و  52,9%يستمع الصوتيات و الفيديو العربية غالبا الذي يدل درجة  

 33,3%الطالب الذي يقيمون يف بيئة العائلة احيانا بدرجة 
 يقرأ القرآن الكرًن .19

 نسبة مئوية الًتدد إختياراإلجابات
Y

1 
X

1 
Y

1 
X

1 

 41,1% 83,3% 7 15 دائما
 41,1% 16,7% 7 3 غالبا
 16,7% 0% 3 - أحيانا
 5,5% 0% 1 - نادرا
 0% 0% - - أبدا
 100% 100% 18 18 الكمية

قام على اجلدول ادلذكور الطالب الذي يقيمون يف ادلعهد اإلسالمي يقرأ 
ذي يقيمون يف , و الطالب ال 83,3%دائما الذي يدل درجة   القرآن الكرًن

 41,1%بيئة العائلة دائما و غالبا بدرجة 
 يشًتى كتب العربية .20

 نسبة مئوية الًتدد إختياراإلجابات
Y

1 
X

1 
Y

1 
X

1 
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 17,6% 0% 3 - دائما
 0% 16,7% - 3 غالبا
 5,8% 16,7% 1 3 أحيانا
 41,1% 11,1% 7 2 نادرا
 35,2% 55,5% 6 10 أبدا
 100% 100% 17 18 الكمية

ام على اجلدول ادلذكور الطالب الذي يقيمون يف ادلعهد اإلسالمي ق
, و الطالب الذي  55,5%أبدا الذي يدل درجة   يشًتى كتب العربية

 41,1%يقيمون يف بيئة العائلة نادرا بدرجة 
 
 بانةستإلا رجةد .1

 يقيمون يف ادلعهد اإلسالمي الذين الطالب   . أ
 اإلسالمي في المعهدالطالب  رقم المستجيبين

1  79 
2 81 
3 76 
4 65 
5 63 
6 84 
7 53 
8 82 
9 82 
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 اإلسالمي في المعهدالطالب  رقم المستجيبين
10 85 
11 90 
12 51 
13 66 
14 65 
15 46 
16 58 
17 67 
18 63 

 
 الطالب الذين يقيمون يف بيئة العائلة . ب

 في بيئة العائلةالطالب  رقم المستجيبين
1 63 
2 60 
3 81 
4 67 
5 75 
6 63 
7 72 
8 57 
9 84 
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 في بيئة العائلةالطالب  رقم المستجيبين
10 52 
11 70 
12 62 
13 78 
14 68 
15 50 
16 42 
17 58 
18 73 

 
 علىألدرجة اال .2

يف  يقيمونالطالب الذين  لدى  علىاأل ةدرجال،  بانةستإلا نتيجةمن 
على األ درجةو ال .90 بالدرجة 11 رقم جيبُتحصل ادلست ادلعهد اإلسالمي

 .84 بالدرجة 9 رقمُت جيبادلست عائلةاليف بيئة  يقيمونالطالب الذين  حصل
ادلعهد اإلسالمي و يف بيئة  يقيمونُت الذين جيبعلى من ادلستاألدرجة ال

بيئة ادلعهد يف  يقيمونالطالب الذين  كلها حصلُت  جيبادلستبيئة العائلة 
 90اإلسالمي بالدرجة 

 دىنألدرجة اال .3
ىي  مييقيمون يف ادلعهد اإلساللطالب الذين ا  حصلدىن األ درجةال
الطالب الذين  حصلدىن األدرجة ال و 51 بالدرجة 12 رقم ُتجيبادلست
 .42 بالدرجة 16 رقمُت جيبادلست  العائلةيف بيئة  يقيمون
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وبيئة  يقيمون يف ادلعهد اإلسالميُت الذين جيبمن ادلست الدرجة األدىن
يقيمون يف بيئة العائلة ُت من الطالب الذين جيبادلستحصل  كلها العائلة
 .42بالدرجة 
 

 ادلتوسط .4
 فاصل الصفد يدحت

 المعلومات فاصل الصف
 جدا اليةع 85-100
 عالية 69-84
 متوسطة 68 -53
 ةمنخفض 52 -37
 جدا ةمنخفض 36 -21

 متوسط الطالب يف ادلعهد اإلسالمي: . أ
  ̅1 = 

    

  
 

            = 
    

  
  

     = 69,78 

فرغبة تعلم اللغة العربية ،ادلذكورول ديف اجل فاصل الصفعلى وفقا 
 .عالية لدى الطالب الذين يقيمون يف بيئة ادلعهد اإلسالمي

 متوسط الطالب يف بيئة العائلة: . ب
 ̅2 =  

    

  
 

  =   
    

  
 

    = 65,28 
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فرغبة تعلم اللغة العربية ،ادلذكوردول يف اجل فاصل الصفعلى وفقا 
 .متوسطة العائلةة يف بيئلدى طالب الدين يقيمون 

 اإلضلراف ادلعياري .5
 يالطالب الذين يقيمون يف ادلعهد اإلسالم التزبيعيرلموع  . أ

Y1 Y1 رقم المستجيبين
2 

1 79 6241 
2 81 6561 
3 76 5776 
4 65 4225 
5 63 3969 
6 84 7056 
7 53 2809 
8 82 6724 
9 82 6724 
10 85 7225 
11 90 8100 
12 51 2601 
13 66 4356 
14 65 4225 
15 46 2116 
16 58 3364 
17 67 4489 
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Y1 Y1 رقم المستجيبين
2 

18 63 3969 
∑n1 =18 ∑Y1 = 1256 ∑Y1

2 
= 90530 
     ∑Y1

2  
= ∑Y1

2  
- (∑Y1) 

2 
/ n1 

= 90530 - 
     

  
  

= 90530 - 
       

  
  

= 90530 – 87640,89 

 = 2889,11  

 العائلة الطالب الذين يقيمون يف بيئة التزبيعيرلموع  . ب
Y2

2 Y2 رقم المستجيبين 
3969 63 1 
3600 60 2 
6561 81 3 
4489 67 4 
5625 75 5 
3969 63 6 
5184 72 7 
3249 57 8 
7056 84 9 
2704 52 10 
4900 70 11 
3844 62 12 
6084 78 13 
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Y2
2 Y2 رقم المستجيبين 

4624 68 14 
2500 50 15 
1764 42 16 
3364 58 17 
5329 73 18 

∑Y2
2  

= 58837 ∑Y2 = 3357 ∑n1 = 38 

 

∑Y2
2 
= ∑Y2

2 
– (∑Y2)

2 
/n2 

         

78815- 
     

  
            = 

              =78815- 
       

  
  

       

 =  78815 – 76701,39 

 
= 2113,61 

 

 :كما يليخطأ ادلعياري ،   يف صيغة فرق نتيجة احلساب  يدخل
S  ̅1 –  ̅  = √

   
      

  

(    ) (     )
 . √

 

  
 

 

  
 

S  ̅1 –  ̅  = √
                 

(    ) (    )
 . √

 

  
 

 

  
 

= √
        

(  ) (  )
 . √

 

  
 

 

  
 

=√
        

  
 . √

 

 
 

  √        . √
 

 
 

       . 
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= 4,043 

 مباحثهاالتحليل و  .ج 
 حتليل البيانات .1

 يف ىل لتعر  صيغة اختبار ت ستخدمت الباحثةإيف حتليل البيانات، 
يف ادلعهد بُت الطالب لدى الطالب اللغة العربية  ىناك فرق رغبة تعلم
ىو حساب أول اإلجابة من األسئلة ادلذكورة  لبيان .اإلسالمي و بيئة العائلة

 ̅  –  ̅  =tتقيمة حسب 
  ̅  –  ̅ 

 :مع اخلطوات التالية ) (
 = ̅ ) موعة اجملحساب قيمة متوسط كل  .أ 

   

 
السابق،  لى البحثقام ع  (

 :موعة ىي كما يلياجملفإن قيمة متوسط كل 
   69.78 الطالب الذي يقيمون يف ادلعهد اإلسالمي .1
 65,28يقيمون يف بيئة العائلة الطالب الذين  .2

 ُتيعٍت الفرق بُت اجملموعت ,خطأ ادلعياري قيم فرق حساب .ب 
(S  ̅1 –  ̅  = √

   
      

  

(    ) (    )
 . √

 

  
 

 

  
)  

 4,043 يعٍت خطأ ادلعياري قيم فرق  السابق قام على البحث

 =t)حساب قيم ت  .ج 
 ̅  –  ̅ 

  ̅  –  ̅ 
) 

t = 
 ̅  –  ̅ 

  ̅  –  ̅  
   

 

t = 
            

     
 

 = 
   

     
 

 = 1,113 

 مهية األختبار إد.   
 :كما يليختبار األمهية  من إاخلطوات 
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 درجة احلرية .1
 ستخدام الصيغة التالية:إاحلرية ب ةقيمة درج 

 (n1-1) + (n2-1) = 

 (18-1) + (18-1) = 

 17 + 17 =34  

 دول اجل تالحظات مع ادل قيمة ت . يقارن2
  مستوىو إستخدم  3.331 قامت على قيمة ت ادلالحطات ىي

=  احلرية ةأن قيمة درج  α =  0.01 ٪1، و (α = 0.05) ٪5مهية األ
 ت، وقيمة ادللحقاتعلى  اجلدول تقيمة  قامت على لذل ،و . 34

  = t 0,05:34ض فرضية اإلحصائية ىي و رفمقبول أو م الذي اجلدول
 3.331 =تلذل ، و  . 3.331ىو  و يف ت حساب 2،032 ىو 
 ٪5مهية األ  ( عند مستوى34؛ 0.05ت=)  2,032من  صغرأ

ة تعلم رغب يف كبَت  فرقال يوجد و ىناك  H1  ضو رفمو H0 مقبوال 
اللغة العربية لدى الطالب الذين يقيمون يف ادلعهد اإلسالمي و بيئة 

 العالية.
=  حىت ت 2,728قيم ت =  ٪1مهية األ  حساب مستوى يف 
يف رغبة رق كبَت ف ال يوجديكون ىناك  2,728من  صغرأ  3.331

تعلم اللغة العربية لدى الطالب الذين يقيمون يف ادلعهد اإلسالمي و 
 عائلة.بيئة ال

 ةحثابادل .2
 :التالية تشرح مباحثتها أن ديكن البحث فرضيةعن  ختبارإلا نتيجةمن 

 ادلعهد اإلسالمييف  الذي يقيمون لطالب من حساب ادلتوسط 
الذي الطالب  اللغة العربية لدى تعلم رغبةدل أن ت هىذ .69.78 يعٍت

 .عاليةادلعهد اإلسالمي يف  يقيمون 
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 يعٍت بيئة العائلةيف  الذي يقيمون الب لطمن حساب ادلتوسط 
الذي الطالب  اللغة العربية لدى تعلم رغبةدل أن ت هىذ .65,28
 ولكن بينهما تدل أن رغبتها متشابو. بيئة العائلة متوسطة.يف  يقيمون 

يف مستوى رغبة تعلم اللغة العربية لدى  كبَت  فرقال يوجد  ىناك 
 المي و يف بيئة العائلةالطالب الذين يقيمون يف ادلعهد اإلس

، و إستخدم مستوى  3.331من نتيجة احلساب قيمة ت ىو 
أن قيمة درجة احلرية =   α =  0.01 ٪1، و (α = 0.05) ٪5األمهية 
، وقيمة ت ادللحقات. ولذل ، قامت على قيمة ت اجلدول على 34

ىو    = t 0,05:34اجلدول الذي مقبول أو مرفوض فرضية اإلحصائية ىي 
 صغرأ  3.331ولذل ، ت=    . 3.331ىو  و يف ت حساب 2،032
 مقبوال  ٪5( عند مستوى  األمهية 34؛ 0.05)ت=  2,032من 
H0و مرفوض  H1فرق كبَت يف رغبة تعلم اللغة العربية  ال يوجد و ىناك

 لدى الطالب الذين يقيمون يف ادلعهد اإلسالمي و بيئة العائلة.
حىت  2,728قيم ت =  ٪1 مهية قيمةاأل  حساب مستوى يف 

 يف رق كبَتف ال يوجد يكون ىناك 2,728من  أصغر  3.331=  ت
رغبة تعلم اللغة العربية لدى الطالب الذين يقيمون يف ادلعهد اإلسالمي و 

 ية البحث.فرض رفوضبيئة العائلة  وم
 

 د. قيود البحث
ىذا أن  ةالباحث كت، ولكن أدر الباحثةبو  قامتقد  البحث نتيجة

مل متعمد، ولكن حدث اليس بسبب ع احلال ىذا .العراقيل كثَت حثالب
قياس ىو  ىذا البحثيف  لباحثةو قيود ا .البحثجراء ابسبب التقصَت يف 

يف رغبة تعلم اللغة العربية قفط و ليس يف رغبة تعلم الكامل و  البحث
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ادلتوسطة  2إىل مكان البحث حتدد يف مدرسة ادلعارف وباإلضافة  ادلفصال.
حبثها  نتيجةإذا كان يتم يف ادلدارس األخرى، و  إلسالمية ترتومويو فقط,ا

 ىذا البحث.من  ديكن سلتلف
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 الباب الخامس
 ختتاماال

 الخالصة .أ 
 ٢رغبة الطالب يف تعلم اللغة العربية مبدرسة ادلعارف  عن بناء على حبث

الباحثة  تريد اإلسالمي و بيئة العائلة طالب ادلعهد بُتادلتوسطة اإلسالمية ترتومويو 
 لص نتيجة البحث و حساب البحث كما يلي: أن خت

الطالب الذين يقيمون يف ادلعهد اإلسالمي لدى الرغبة يف تعلم اللغة العربية 
ىذا تدل بدرجة كل اجملمعة   .الطالب الذين يقيمون يف بيئة العائلةب متشابو
رغبة الطالب يف يف مستوى  كبَت  رقفال يوجد ىناك . 65,28و   69.78ىي

طالب ادلعهد  بُتادلتوسطة اإلسالمية ترتومويو  ٢تعلم اللغة العربية مبدرسة ادلعارف 
فرضية البحث الىت  رفوض، مفرضية البحث السابق. كما اإلسالمي و بيئة العائلة

هد تقول أن ىناك فرق رغبة تعلم اللغة العربية لدى الطالب الذين يقيمون يف ادلع
  اإلسالمي و يف بيئة العائلة .
بُت ادلوشرات واحد إىل اآلخر سواء, على  نسبة مئويةال يوجد فرق بينهما الن 

يستمتع الطالب , و 44,4اللغة العربية احيانا بدرجة الطالب حيب سبيل ادلثال 
 و غَتىا.  33,3عملية التعليم يف الفصل بدرجة 

 قتراحاتاال .ب 
قًتاحات أن تقدم اإل الباحثة تريد، و ادلذكورة خلالصةا و بعد تشرح الباحثة  

 :منها كما يلية، و ينلألطراف ادلع
ادلعهد يف  الذين يقيمونادلتوسطة اإلسالمية ترتومويو  ٢درسة ادلعارف ب مب. لطال1

عل  جي ذيال ادلهمةالعوامل  إحدىتكون  البيئة فرقأن  العائلةوبيئة  اإلسالمي
و رغبة تعلم اللغة العربية  .اللغة العربية و يف تعلمو خاص تعلمال حيب شخصال
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يتعلمون العلوم ألن لدى الطالب الذين يقيمون يف ادلعهد اإلسالمي عالية 
أعلى  و يسبب رغبة تعلم اللغة العربيةاللغة العربية، متعودون ب ىم، و الدينية اكثر 

 . عائلةاليف بيئة  يقيمونمن الطالب الذين 
  أداء وظائفتهاأن   جيب ادلتوسطة اإلسالمية ترتومويو ٢دلعارف درسة امب دلعلم. 2

التعليم ادلالئمة، ودعم األنشطة التعليمية  وسيلةكمدرس على أكمل وتوفَت 
لتعلم اللغة  ادافع الطالب أكثر محاسا و حىت الطالبلطالب وتسهيل التعلم 

 .لعربيةا
م، وخاصة يف تعلم اللغة  أبنائهم يف التعليهتم بأن  األوالد جيب ومن ناحية. 3
جنبية األلغة ال اصووخ يةلغة اإلسالمالاللغة العربية ىي أن  نالعربية، كما عرفا

بنائهم، ادلناسبة إلبيئة ال باختيار ها. وكذل  أيضاأن نعرف ونتعلمو صلب  أيضا
و يزيد  اسامح وأكثر اىتماما  الطالب لكيتعلم الطالب جيب أيضا أن يهتم  و

  .تعلم أفضالال الرغبة يف
 و يريدون ليبحث عن رغبة تعلم اللغة العربيةالذين يرغبون  ونون آخر لباحثو . 4

 البحث. القيود يف ىذاأن يعزز   اادلتوقع
 

 ختتاماال .ج 
دين  وفقنا إىل ي أعطانا نعمة اإلديان و اإلسالم وذمحدا و شكرا اهلل ال

تم ىذا البحث بكل تة أن الباحث  تستطعاإلسالم ورزقنا نعمة العقل السليم حىت
 تطاعة.سطاقة و اإل

لو ختو ىذا البحث بعيد عن الكمال و التمام ألن الباحثة إنسان عادي فال 
رجو الباحثة من مساحة ذىن القارئُت اإلقًتاحات و تمن خطأ و نسيان. و لذا 

اإلرشادات لكي يكون البحث صحيحا كامال و يستفيد منو. و عسى اهلل أن يعبنا 
  كل أمورنا و يوفقنا رشد السبيل. أن اهلل على كل شيئ قدير.خَتا يف
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Visi dan Misi MTs Al Ma’arif 2 Tirtomoyo 

 

VISI : 
Dengan IMAN TAQWA Sukses Dalam Prestasi 

Menuju dalam Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

  

MISI : 
Ikhlas dalam membina dan mendidik peserta didik 

Mengembangkan potensi yang dimiliki peserta berdasarkan bakatanya 

Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan menuju masyarakat madani 

Peningkatan penguasaan ilmu dan teknologi seiring dengan 

perkembangan jaman 

Mengutamakan kebersamaan dalam mewujudkan cita-cita mulia 

  



Daftar Nama Guru MTs Al Ma’arif 2 Tirtomoyo 

Hisyam, SE   : Sejarah Kebudayaan Islam 

K.H Muhammad Muslih : Ke NU-An 

Sugiyanto, A.Md  : Bahasa Indonesia 

Marijo Effendi, S.Ag  : Aqidah Akhlak 

Listyowarni CR,S.Pd  : IPS Dan PKN 

Sri Hartanto, S.Pd  : Matematika  

Zainuri, S.Pdi   : SKI Dan Seni Budaya 

Amir Sukirno, S.Pd  : Penjaskes 

Aminuddin, S.Pdi  : Fiqih, Quran Hadits Dan BTA 

Hika Fibrian K. S.Pd  : Matematika 

Nur Sholihah AF. S.Pd  : Bahasa Jawa 

Ahmad Dwi Artadi Putra, S.E : IPA 

Umi Rifatun, Spd  : Bahasa Arab 

Muh  Saiful Anwar. S.Pd : Bahasa Inggris 

Mahfudzi Ahmad. S.Pd  : Bahasa Indonesia 

Uji Amrih Rahayu. S.Pd  : Bahasa Inggris 

Chusnul Khotimah  : TIK 

Fauzan    : Aqidah Akhlak 

Muhammad Sholeh  : Bahasa Arab 

Ali Aziz   : Bahasa Arab 



DaftarSaranadanPrasarana MTs Al Ma’arif 2 Tirtomoyo 

No. Jenis Sarpras Jumlah Sarpras 

1. Kursi Siswa 185 

2. Meja Siswa 180 

4. Kursi Guru di Ruang Kelas 6 

5. Meja Guru di Ruang Kelas 6 

6. Papan Tulis 6 

10. Alat Peraga IPA (Sains) 8 

11. Bola Sepak 2 

12. Bola Voli 4 

13. Bola Basket 1 

14. Meja Pingpong (Tenis Meja) 1 

15. Lapangan Sepakbola/Futsal 1 

18. Lapangan Bola Voli 1 

19 
Laptop (di luar yang ada di Lab. 

Komputer) 
1 

20 
Komputer (di luar yang ada di Lab. 

Komputer) 
5 

21 Printer 2 

22 Televisi 2 

23 Mesin Scanner 2 

24 LCD Proyektor 2 

25 Meja Guru & Pegawai 12 

26 Kursi Guru & Pegawai 12 

27 Lemari Arsip 3 

28 Kotak Obat (P3K) 1 



29 Pengeras Suara 1 

30 Washtafel (Tempat Cuci Tangan) 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DAFTAR NAMA RESPONDEN 

 

1. Siswa Yang Tinggal di Lingkungan Pondok Pesantren 

Responden Nama kelas 

1 Astrid Eka Rahayu VII 

2 Ahmad Khotibul.U VII 

3 Syau Maya Nur Qolbi VII 

4 Devi Rahmawati VII 

5 Dedy Roy. A VIII 

6 Miftahul Anwar VIII 

7 Muhammad Ihwani VIII 

8 Hasan Mazid Al Mu’thi VIII 

9 Muamar Nur H VIII 

10 Muhammad Zaenuttolibin VIII 

11 Mesy Renanda VIII 

12 Kharisma Bayu IX 

13 M. Syarifudin IX 

14 Muh Khoirul Anwar IX 

15 Syifa Maulana IX 

16 Ismail IX 

17 Andrian Maulana Syafii IX 

18 Sufiyah Maulida Hafitri IX 

 

2. Siswa Yang Tinggal di Lingkungan Keluarga 

Responden Nama Kelas 

1 Isati Zakiyatul.W VII 

2 Nila Andri Ani VII 

3 Ganda Eti Nugrahini VII 

4 Lina Sholikah VII 

5 Cindy  Nur Fitriana VII 

6 Devina Novita Sari VII 

7 Erna Widiyastuti VII 

8 Miratul Milati Asy’ariyah VII 

9 Bibit VIII 

10 Nala Ahsanal. M VIII 



11 Afif Udni VIII 

12 Isnani Khoiriah IX 

13 Safira IX 

14 Alimatun Nikmah IX 

15 Novi Dina.A IX 

16 Dira Albi Yahya IX 

17 Ahmad Rifa’i IX 

18 Wahyu Saputra IX 

 

  



  



  



 







 
  



Hasil Hitung MenggunakanSPSS 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 



 











 

  



 

  



 

  



 

  



  



 

 

 



 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 







 



 

 



 



 

 

 



 

 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  



  



 

 ترجمة الباحثة
 

 7 نوراملزدلفة   سماال
 5662بتمبري س 73 وونوجريي,  كان و تاريخ امليالدم
غرييرجوا, ترتومويو,  30, رو 30فنكول رت  :  عنوان احلايلال

 وونوجريي
 7 سسونتوا  سم األبا
 7 كتمي   سم األما

 7500055351   طالبةرقم ال
م اللغة العربية كلية علوم الرتبية و 7 قسم تعلي الكلية و القسم

 التدريس
 7352546555233   رقم اهلاتف

 اإلبتدائية احلكومية  0 غرييرجوا. مدرسة 75   السرية الرتبوية
 الثانوية اإلسالمية ترتومويو 0املعارف .مدرسة 0    
 احلكومية وونوجريياإلسالمية . مدرسة العالية 0    

. قسم تعليم اللغة العربية كلية علوم الرتبية و 1
 مسارنج التدريس جبامعة وايل سنجو

 


