
 الباب الثالث  

 نتائج البحث

العاشر  الصف في العربية اللغة مادة تطبيق طريقة المعلم في عملية التعليم و التعلم في . أ

 ١٠٢٨/  ١٠٢٧ الدراسية للسنة يوكياكرتا  بنتول المحمدية العالية بالمدرسة

إف مادة الغة العربية يف الصف العاشر  بادلدرسة العالية زلمدية بانتوؿ جترم مرة كاحدة 

 هنارا كمن انشطتهاىي:  ٥٤.٢٠إىل  ٠٣.٢١يف األسبوع, يف يـو ثالثاء من 

كاف طالب يف الصف العاشر يذىبوف إىل ادلدرسة الشًتاؾ يف عملية التعليم ك التعلم 

 كل أسبوع.من يـو اإلثنني إىل يـو السبت  

يف عملية التعليم  يذىبوف إىل مدرسة إلشًتاؾ كاف الطالب يف الصاؼ العاشر .٢

 كالتعلم من يـو اإلثنني إىل يـو السبت كل أسبوع 

 َّ.ُِاف دركس اللغة العربية جترم مرة كاحدة يف األسبوع, يف يـو ثالثاء من  .١

 هنارا.  ْٓ.ُّحىت 

 يا مدرسيا عما.كيف اليومية كاف الطالب يلبسوف ز . ٠

تظركف الطالب ين جترم بعد الصالة الظهر, كمن ذالك مادة اللعة العربية  تكان .٥

 ادلدرس بعد أداء صالة الظهر مجاعة يف ادلسجد.



. كتكوف عملية التعليم كالتعلم مادة اللغة العربية ذلا كتاب مقرر, كىذا الكتاب من ٤

, كالطالب يستخدموف ىذا الكتاب احملمدية لرئاسة كالثانول ساسىاأل تعليمال

 أيضا. 

ك أحيانا يستعمل ادلدرس فيديو لًتقية  ادلدرس ىذا الدرس بطريقة متنوعة, شرح.  ٦

 حرص الطالب يف التعلم.

 يف ىذه ادلدرسة اإلمتحاناف, االمتحاف نصفي كاالمتحاف النهائي..  ٧

 

 إنجاز فى الداخلي التعلم تشجيع ترتيب و تطبيق طريقة جمع البيانات لمعرفة تأثير . ب

  بانتول المحمدية الثانوية ربالمدرسة العاش الصف في العربية لغة درس في الطالب

  ١٠٢٨/  ١٠٢٧ الدراسية للسنة يوكياكرتا

 ادلالحظات . ٢

 ادلالحظة األكىل . أ

 مكاف        : الفصل العاشر

 ١٣٢٧سبتمرب  ٢٥يـو ك تاريخ  : اخلامس , 

 مساءن  ٥٤.٢٠ -٠٣.٢١زمن         : الساعة  



تدكر أنشطةي عملية تعليم ك التعلم دلادة اللعة العربية ًحصتىني. ك ينظم الباحث مالحظة أنشطة  

 عملية التعليم دلادة اللغة العربية فيما يلي :

 دخلت ادلالحظة إىل الفصل العاشر من ادلدرسة العالية احملمدية بانتوؿ.   .٢

تبدأ أنشطة عملية التعليم ك التعلم دلادة اللعة العربيةك جبلسوف الطالب على كراسيهم    .١

 كيدخل ادلعلم مث يفتح أنشطة عملية التعليم ك التعلم بالسالـ ك التحميد.

كبعد ذالك يفتس ادلعلم الطالب الذين حيضركف يف الفصل بذكر أمسائهم يف  كشف    .٠

 احلضور كاحدا فواحدا.

يأمر األستاذي الطالبى أٍف يفتحوا الصفحة من كتاب القراءة اليت سيدرسوف يف ذالك اليـو    .٥

 مبوضوع "األسرة" ١٧فيفتح األستاذ ك الطالب صفحة 

تقدمي نص ادلوضوع "األسرة" من األستاذ بصوت مرتفع ك كاضح, كيهتموف      الطالب    .٤

 إىتماما جيدا.

يسأؿ األستاذي الطالب عن معاين ادلفرادات اجلديدة يف نص  كيف تقدمي نص القراءة أحيانا  .١

 القراءة.

يستمع الطالب استماعا على كالـ ك بياف الػأستاذ عند أنشطة عملية التعليم ك التعلم يف  .   ٧

 مادة الغة العربية.



ة كيف األخري بعد تقدمي ك بياف النص أمر األستاذ الطالب بإعطاء اإلجابة الصحيحة ألسئل.   ٨

 النص اليت توجد يف صفحةو بعد نٌص القراءة.

ختتتم أنشطة عملية التعليم ك التعلم دلادة اللعة العربيةبقراءة احلمدلة ك دعاء كفارة اجمللس ك    .٩

 السالـ.

 

 ادلالحطة الثانية  . ب

 مكاف          : الفصل العاشر

 ١٣٢٧ اكتوبر ٢٦يـو ك تاريخ    : ثالثاء , 

 مساءن   ُّ.ْٓ -ُِ.َّزمن : الساعة  : 

 ك تدكر أنشطة عملية التعليم ك التعلم يف مادة اللعة العربيةيف فصل العاشرفيما يلي :

إىل مكتبو ك جيلس أماـ الطالب الذين  جيلسوف على   يتجو دخل ادلعلم إىل الفصل مث  .٢

 كراسهم

كيبدأ ادلعلم عملية التعليم ك التعلم بالسالـ ك يفتش ادلعلم الطالب الذين حيضركف يف    .١

 الفصل بذكر أمسائهم يف  كشف احلضور.

يف كتاب القراءة بعد  ٠٨مث يأمر ادلعلم الطالبى أٍف يواصلوا دراستهم بفتح الصفحة    .٠

 ادلوضوع السابق ك فيها موضوع "العلم" 



قرأ موضوعى نصِّ القراءة مث يبني عن مفردات الصعبة مث يأمر ادلعلم الطالب كاف ادلعلم ي    .٥

 ترمجة ذالك النص معا. أف ادلعلم يستخدـ طريقة القرائة يف بياف ىذه ادلادة.

 كتبى ادلعلمي على السبورة لكل ادلفردات اجلديدة اليت يوجد يف النصِّ مع مرادفها كمعانيها.    .٤

ماعا على قوؿ ك بياف الػأستاذ عند أنشطة عملية التعليم ك التعلم دلادة يستمع الطالب است   .٦

 اللغة العربية.

 

ىناؾ بعض الطالب الذين لديهم صعوبة يف الكتابة ألف ىم مل يعرفوا كيف طريقة الكتابة    .٨

 باللغة العربية الصحيحة. 

, كبعد انتهاء الدرس أخذ كبعد ذالك أمر ادلعلم الطالب جلمع كراساهتم إلصالح كتاباىم    .٩

 ادلعلم اف خيتتم الدرس بقراءة دعاء كفارة اجمللس ك التسليم ك السالـ.

 

 ج. ادلالحظة الثالثة

 مكاف        : الفصل العاشر

 ١٣٢٧أكتوبر  ٠٢يـو ك تاريخ   : ثالثاء 

 مساءن   ُّ.ْٓ -ُِ.َّ زمن          :



ًحصتىني. ك ينظم الباحث مالحظة أنشطة عملية تدكر أنشطةي عملية تعليم ك التعلم لدرس اللغة 

 تعليم فيما يلي :

دخل األستاذ إىل فصل ادلستول الثالث بوقت مناسب ك الطالب ينتظركف يف الفصل    .٢

 باجللوس على الكراسي.

بدأ ادلعلم األنشطة الدراسية بالسالـ ك التمهيد ك تفتيش الطالب احلاضرين بكشف    .١

  احلضور.

 ا اللقاء يبني ادلعلم عن "النكرة ك ادلعرفة" بعد شرح ادلادة يعطى ادلعلم مثاال منهما.يف ىذ   .٠

يستمع الطالب قراءة ادلعلم استماعا مواجها بكالـ األستاذ ك ال أحد منهم يناـ عند    .٥

 أنشطة عملية التعليم.

 كأحيانا يقـو ادلعلم من الكرسي لشرح عن ادلادة.    .٤

 ك يف الساعة األخرية بعد قراءة النصَّني جاء دكر إجابة األسئلة ادلكتوبة يف كتاب الطالب.   .٦

بعداإلجابة األسئلة يقـو الطالب جبمع الكتاب علي مكتب ادلعلم, قبل أنتهاء الدرس    .٧

 أعطى ادلعلم الواحبة إىل الطالب.

كخيتتم ادلعلم أنشطة عملية التعليم ك التعلم يف الفصل بتذكري الطالب   الستعداد أنفسهم    .٨

 مواجهةن إىل االمتحاف ك دعاء كفارة اجمللس ك السالـ. 



كمن مالحظة الباحث يف دكر أنشطة عملية التعليم ك التعلم يف مادة اللغة العربية لطالب الفصل 

 ؿ يوكياكرتا لثالث مرات فيجد األحواؿ التالية:العشر بادلدرسة احملمدية بانتو 

أف لكل دكر أنشطة عملية التعليم ك التعلم اليت الحظىها الباحثي مل جيد الباحثي أحدى من    .٢

الطالب الذم يناـ يف الفصل عند كقت الدراسة داللةن أهٌنم يشًتكوف ىذه أنشطة عملية 

 بياف ك قوؿ األستاذ استماعا جيدان. التعليم ك التعلم جيدان. ك أف الطالب يستمعوف

أٌف الطالب يدخلوف إىل فصل دتاـ الوقت ك ينتظركف دخوؿ ادلعلم جبلوس على الكراسي ك    .١

 يأيت ادلعلم إىل الفصل مناسبةن بوقت مقٌرر.

ية رك  ئي بالرئاسة ادلابتداال تعليمك بني أيدم الطالب ك ادلعلم كتابه مقٌرره ألفو رللس ال  .٠

  .احملمدية ةمعيجل

أٌف ادلعلم يبنٌي ادلادة بطريقة متنٌوعة, فريفع صوتو تارةن ك حيفضو تارةن أخرل ك يطالع كل    .٥

 نصوص القراءة مبطالعةو ظاىرةو ك حيرؾ يديو ك يهتموا الطالب بو إىتماما جيدا. 

ك يف كسط الدرس يسأؿ ادلعلم الطالب دائما عن ادلفردات ادلكتوبة يف   الكتاب, ك ىم    .٤

 جييبوف مجاعة.

ك يف كل أنشطة عملية التعليم احيانا امر ادلعلم الطالب إلجابة السؤاؿ ادلكتوب يف    .٦

 الكتاب, كجيمعواه على مكتب ادلعلم. 



يًتجم إىل لغة اإلندكنسي, كي يكونوا  كل  الطالب يبني ادلعلم ادلادة بالغة اللعربية مث    .٧

 فامها, ألف مل يفهم بعض الطالب لغة العربية. 

كخيتتم ادلعلم يف كل هناية أنشطة عملية التعليم ك التعلم بدعاء كفارة اجمللس حىت تكوف    .٨

 العلـو اليت يدرسها الطالب علوما نافعةن ك براكةن.

 

 ادلقابلة  .٢

ة لبيانات رسالة حبث من  ثالثة مصادر , ك منهم مدير ادلدرسة, معلم مادة ك تكوف ادلقابل

اللغة اللغة العربة ك طالب تتكوف من ثالثة الطالب, أما ادلقابلة مع مدير ادلدرسة يقع يف باب 

 الثاين  أم يف التارح تامدرسة. 

 ك من ادلقابلة مع معلم كجد الباحث اإلستنتاجات

 اإلستنتاجات  التالية :

العربية ىناؾ بعض الطالب الذين يشعركف  اللغة كخاصة األجنبية اللغة تعلم يف  .٢

بادللل, كيعتقدكف أف لغة العربية درس صعبة, ك يقلل دفاع الطالب. كلذلك 

 درس ادلعلم جبو لطيف.

زلاكلة لًتقية دفاع التعلم الطالب مطلوب جدا, ك ادلثاؿ منو منهج   اك طريقة    .١

 ادلعلم ألنو مؤثرة جدا يف ترقية دفاع التعلم الطالب. 



  جيدا, كىو بطريقة مناسبة. الدرس الطالب يتبع جيدة سوؼ اسًتاتيجية مع  .٠

 اجلمل أك ادلفردات بعض ىناؾ يكوف الطالب يتحمسوف يف التعلم, عندما   .٥

األحياف كجد ادلعلم  بعض يف دائما, كلكن يسألوف مث فهمها يتم مل اليت

 صعوبة عند إعطاء الدفاع اىل الطالب, بسب تأثري تعاملو خارج الفصل. 

 ال ال ي اؿ كثري من الطالب الذين لدهبم صعوبة يف كتابة العربية, عندما  .٤

 يف طريقتو ك ادلعلم سا كادللل. كلذالك ركحنعا تبدكا اهنم, ادلادة فهم يستطيعوف

 التعليم مهم جدا خاصة يف ترقية دفاع الطالب. 

 

 ادلقابلة بني الباحث ك الطالب . أ

 : التالية  الطالب اإلستنتاجات ك الباحث بني اخلاصة ادلقابلة من ك

متحمسوف دائما  الغة العربية يشعركف الصعوبة لكن ىم درس تعلم اكؿ يف .٢

 يكونوا حىت كثريا منخفظة سيسئلوف درجة على حيصل عندما بااجلد,كيتعلموف 

  جيدة. نتائج على حيصلوف ك فامهني

كمن إجابة الطالب كجدنا  أف اإلجتهاد يف التعلم مهم جدا  كقاؿ منهم أف  .١

اكثر منهم   يف التعلم. اإلجتهاد مفتاح النجاح, كذلم طريقة متنوعة لًتقية دفاعو

  متحمسوف عند التذكري كالديهم ك أمنيٌتهم 



 للقياـ تتسبب أف ديكن اليت كمن إجابة الطالب كجدنا  أف الدفاع ىو األعماؿ .٠

  يف ترقية دفاع الطالب. جدا شيء ك كجدنا أيضا أف ادلعلم يؤثر بعمل

 

 

 

 ق. استنتاج االمتحاف

الطرؽ اليت يستخدمها ادلعلم دلعرفة  كما رأينا من ادلقابلة بني الباحث ك ادلعلم أف

مادة اللعة العربية ىي بطريقة  يف الطالب إجناز تأثري تشجيع التعلم الداخلي ىف

اإلمتاحاف النصفي ك اإلمتحاف األخري ك التقومي األسبوعي كالتدريبات اليومية. ك أخذ 

 الباحث االستبانة منها ك ىي االمتحاف النصفي.

 مدرسة العالية زلمدية بانتوؿ فيما يلي : القياسية من النتيجة ك 

 الدرجة النتيجة

  ٣ - ٧٤ Tidak tuntas 

٧٤ -٢٣٣     tuntas 

 



 ك نستطع أف نرل جدكؿ نتائج طالب يف صفحة مالحق.

 من نتيجة االستبانة  .٢

مادة اللعة العربية يف فصل  يف الطالب إجناز ىف الداخلي التعلم تشجيع تأثري دلعرفة 

 من العاشر بانتوؿ قاسم الباحث اإلستبانة ايل طالب فصل زلمدية العالية مدرسة من العاشر

 من يف فصل العاشر ١٣٢٧اكتوبر  ٠٢بانتوؿ يف يـو ثالثاء يف التاريخ  زلمدية العالية مدرسة

( أف االستبانة ىي التقنيات يف مجع Sugionoقاؿ سغيونو). بانتوؿ زلمدية العالية مدرسة

بإعطاء رلموعة األسئلة أك األسئلة ادلكتوبة إىل ادلستطلعني ليجيبو ك يف ىذا البحث البيانات 

يستخدـ الباحث االستبانة باألسئلة ادلكتوبة. ك ىناؾ ادلبادئ يف كتابة االستبانة بواسطة  

 1كتاب سغيونو ىي:

 احملتويات من األسئلة تتعلق مبوضوع البحث   .٢

 الطالب اللغة ادلستخدمة مناسبة بقدر  .١

إىل  ١٣األسئلة الـز أف يكوف موج ة ك كاضحة ك األسئلة ادلقدمة من بني    .٠

 األسئلةن   ٠٣

 ترتيب األسئلة من العاـ إىل اخلاص  ٥.
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 األسئلة مكتوب علي األكراؽ ك تقسمها إىل الطالب.  .٤

النوع ك شكل األسئلة بنوع ادلغلقة, تعين على شكل لسهولة ادلستطلعني على  .٦

اإلجابة ك لسهولة الباحث على حتليل نتيجة االستبانة لذا يقسم الباحث 

األسئلة إىل قسمني : نوع اإلجايب ك نوع السليب ك لقياس الفعلية من نتيجة 

سئلة ك يستخدمها ( لتحديد األskala likertاالستبانة يستخدـ الباحث  )

الباحث يف ىذا البحث ألنٌو لديو تدرجياًّ أم من إجيابية جدا حىت سلبية جدا 

 ك عند قوؿ سغيونو أٌف التدريج امستخدـ يتكوف مما يلي :

 ٤موافق بشدة : النتيجة    . أ

  ٥موافق : النتيجة    . ب

  ٠شك : النتيجة    . ت

  ١غري موافق : النتيجة    . ث

 , شكلو مما يلي :  ٢ة غري موافق بشٌدة : النتيج   . ج
R= s/sm x 100 

Keterangan : - 

R    = Rata-Rata respon/jawaban mahasiswa 

S     = Jumlah Skor yang dicapai 

SM  = Skor Maksimal 

 

 

 



 

 

 الطالب إنجاز فى الداخلي التعلم تشجيع جدول أجوبة الطالب لألسئلة اإلجابية عن تأثير

 يوكياكرتا  بانتول المحمدية الثانوية ربالمدرسة الصف العاش مادة اللعة العربية في في

  ١٣٢٨ / ١٣٢٧الدراسية  للسنة

 أجوبة الطالب لألسئلة اإلجابية

ادلعدؿ 

إلجابة 

 الطالب

ادلقدار 

إلجابة 

 الطالب

 السؤاؿ  اإلجابة

٨ % ٨٣ 
٢٠ 
٨ 
- 

- 

 موافق بشدة

 موافق

 شك

 غري موافق

 غري موافق بشدة

 

Saya menyukai Pelajaran 

Bahasa Arab 

٢٢٦ 
 Aktif dalam kegiatan موافق بشدة ٨ % ٨١

pembelajaran 
 



٢٦ 
٤ 
- 

- 

٢٢٩ 

 موافق

 شك

 غري موافق

 غري موافق بشدة

 

٦ % ٧٩ 
٢٧ 
٤ 
٢ 
- 

 موافق بشدة

 موافق

 شك

 غري موافق

 غري موافق بشدة

 

selalu mencatat materi 

yang disampaikan guru 

٢٢٤ 
٨ % ٨٣ 

٢٠ 
٨ 
- 

 موافق بشدة

 موافق

 شك

 غري موافق

Bersemangat 

mengerjakan tugas yang 

diberikan guru 

 



 غري موافق بشدة -

 
٢٢٦ 

٤ % ٧٥ 
٢٠ 
٢٣ 
- 

٢ 

 موافق بشدة

 موافق

 شك

 غري موافق

 غري موافق بشدة

 

Saya belajar teratur 

tanpa disuruh orang tua 

٢٣٨ 
٠ % ٧٧ 

٢٩ 
٧ 
- 

- 

 بشدةموافق 

 موافق

 شك

 غري موافق

 غري موافق بشدة

 

Saya selalu fokus dengan 

apa yang diterangkan 

oleh guru di kelas 

٢٢١ 



٦ % ٨٣ 
٢٧ 
٦ 
- 

- 

 موافق بشدة

 موافق

 شك

 غري موافق

 غري موافق بشدة

 

memperhatikan dengan 

sungguh sungguh materi 

yang disampaikan oleh 

guru 

٢٢٦ 
٢ % ٦٨ 

٢٤ 
٢٣ 
١ 
٢ 

 موافق بشدة

 موافق

 شك

 غري موافق

 غري موافق بشدة

 

Saya lebih 

mengutamakan waktu 

kosong untuk 

mengerjakan tugas dari 

pada mengerjakan 

sesuatu yang tidak 

bermanfaat 

٢٣٣ 
٦ % ٧٥ 

٢١ 
٩ 

 موافق بشدة

 موافق

 شك

Jika sedang mengerjakan 

tugas, kemudian ada 

teman mengajak bermain 

maka saya menolak 

secara halus dan 

melanjutkan 



٢ 
٢ 

٢٣٨ 

 غري موافق

 غري موافق بشدة

 

mengerjakan tugas 

٦ % ٧٩ 
٢٦ 
٧ 
- 

- 

٢٢٤ 

 موافق بشدة

 موافق

 شك

 غري موافق

 غري موافق بشدة

 

Jika guru memberi tugas 

dan harus dikumpulkan, 

maka saya selalu  

mengerjakan tugas 

secara lengkap dan 

dikumpulkan tepat waktu 

٧٢ % - 

٢٨ 
٢٣ 
٢ 
- 

٢٣٥ 

 موافق بشدة

 موافق

 شك

 غري موافق

 غري موافق بشدة

 

Setelah mendapatkan 

materi pelajaran yang 

diajarkan oleh guru 

maka saya mempelajari 

kembali sampai paham 

meskipun tidak ada PR 

atau ulangan 



٠ % ٧٥ 
٢٤ 
٢٢ 
- 

- 

٢٣٨ 

 موافق بشدة

 موافق

 شك

 غري موافق

 غري موافق بشدة

 

Saya berusaha menjawab 

dan mengacungkan jari, 

ketika guru memberi 

pertanyaan atau soal di 

kelas 

٢٢ % ٨٠ 
٢٠ 
٥ 
٢ 
- 

٢١٢ 

 موافق بشدة

 موافق

 شك

 غري موافق

 غري موافق بشدة

 

Saya bertanya pada guru 

pada kegiatan belajar 

mengajar apabila ada 

materi yang belum di 

pahami 

٦ % ٧٧ 
٢٤ 
٧ 

 موافق بشدة

 موافق

 شك

Tanpa disuruh saya slalu 

mencatat hal hal yang 

penting disaat pelajaran 

berlangsung 



٢ 
- 

٢٢٠ 

 غري موافق

 غري موافق بشدة

 

٤ % ٧٤ 
٢١ 
٢١ 
- 

- 

٢٣٩ 

 موافق بشدة

 موافق

 شك

 غري موافق

 غري موافق بشدة

 

Saya selalu berusaha 

membaca setiap materi 

pelajaran yang diberikan 

guru supaya memahami 

isi materi  tersebut 

 

 الطالب إنجاز فى الداخلي التعلم تشجيع جدول أجوبة الطالب لألسئلة السلبية عن تأثير

 يوكياكرتا  بانتول المحمدية الثانوية ربالمدرسة الصف العاش مادة اللعة العربية في في

  ١٠٢٨ / ١٠٢٧الدراسية  للسنة

 أجوبة الطالب لألسئلة السليمة

 السؤاؿ  اإلجابةادلقدار ادلعدؿ 



إلجابة 

 الطالب

إلجابة 

 الطالب

٠٧ % - 

١ 
٥ 

٢١ 
٢٢ 

 موافق بشدة

 موافق

 شك

 غري موافق

 بشدةغري موافق 

 

Saya tidak menyukai 

pelajaran Bahassa Arab 

٤٤ 
٢ % ٥٣ 

- 

٦ 
٢٥ 
٨ 

٤٩ 

 موافق بشدة

 موافق

 شك

 غري موافق

 غري موافق بشدة

 

Tidak aktif dalam 

kegiatan pembelajaran 



٢ % ٠٩ 
٢ 
٥ 

٢٠ 

٢٣ 

 موافق بشدة

 موافق

 شك

 غري موافق

 غري موافق بشدة

 

Tidak pernah mencatat 

materi yang disampaikan 

guru 

٤٧ 
٥٦ % - 

١ 
٤ 

٢٦ 
٦ 

 موافق بشدة

 موافق

 شك

 غري موافق

 غري موافق بشدة

 

Tidak bersemangat 

mengerjakan tugas yang 

diberikan guru 

٦٧ 



١ % ٦٠ 
٠ 
٦ 

٢٥ 
٥ 

 موافق بشدة

 موافق

 شك

 غري موافق

 غري موافق بشدة

 

Saya akan belajar kalau 

disuruh orangtua 

٩١ 
٢ % ٥٦ 

- 

٧ 
٢٥ 
٧ 

 موافق بشدة

 موافق

 شك

 غري موافق

 غري موافق بشدة

 

Saya tidak pernah fokus 

dengan apa yang 

diterangkan oleh guru di 

kelas   

٦٧ 



٠٠ % - 

٢ 
٠ 

٢٥ 
٢٢ 

 موافق بشدة

 موافق

 شك

 غري موافق

 غري موافق بشدة

 

Tidak memperhatikan 

materi yang disampaikan 

oleh guru 

٥٩ 
٥ % ٥٦ 

٢ 
٥ 

٢٢ 
٩ 

 موافق بشدة

 موافق

 شك

 غري موافق

 غري موافق بشدة

 

Saya lebih suka bermain 

ketika ada waktu kosong 

٦٧ 
٢ % ٠٩ 

- 

٥ 

 موافق بشدة

 موافق

 شك

Saya lebih memilih 

ajakan teman untuk 

bermain walaupun 

sedang ada tugas yang 

harus di kerjakan 



٢٦ 
٨ 

٤٧ 

 غري موافق

 غري موافق بشدة

 

٢ %٥٦ 
٠ 
٤ 

٢٤ 
٤ 

٥٦ 

 موافق بشدة

 موافق

 شك

 غري موافق

 غري موافق بشدة

 

Saya selalu lambat 

dalam mengumpulkan 

tugas yang diberikan 

oleh guru 

٥٩ % - 

٠ 
٩ 

٢٦ 
٢ 

٧١ 

 موافق بشدة

 موافق

 شك

 غري موافق

 غري موافق بشدة

 

Saya mempelajari 

kembali materi pelajaran 

yang berikan guru kalau 

ada PR dan ulangan saja 



٥١ % - 

٠ 
٠ 

٢٧ 
٦      

٦٢ 

 موافق بشدة

 موافق

 شك

 غري موافق

 غري موافق بشدة

 

Saya tidak pernah 

menjawab ketika guru 

memberi pertanyaan 

atau soal di kelas 

٠٨ % - 

١ 
١ 

٢٧ 
٨ 

٤٦ 

 موافق بشدة

 موافق

 شك

 غري موافق

 غري موافق بشدة

 

Saya tidak pernah 

bertanya pada guru 

ketika kegiatan belajar 

mengajar walaupun ada 

materi pelajaran yang 

belum difahami 

٥٣ % - 

١ 
٤ 

 موافق بشدة

 موافق

 شك

Disaat pelajaran 

berlangsung saya hanya 

mencatat materi apabila 

disuruh guru saja 



٢٥ 
٨ 

٤٩ 

 غري موافق

 غري موافق بشدة

 

٥٢ % - 

٢ 
٥ 

٢٠ 
٢٢ 
٥٤ 

 موافق بشدة

 موافق

 شك

 غري موافق

 غري موافق بشدة

 

Saya tidak pernah 

membaca materi 

pelajaran yang diberikan 

guru 

 

 الطالب إجناز ىف الداخلي التعلم تشجيع ك من االستبانة يف جدكؿ األسئلة اإلجابية عن تأثري

 ٢َُِ الدراسية للسنة يوكياكرتا  بانتوؿ احملمدية الثانوية بادلدرسة العاشر الصف مادة اللعة العربية يف يف

 حيصل الباحث على النتائج مما يلي : ٢َُِ/ 

 % أهنم موافق. ٨٣أف الطالب حيبوف درس الغة العربية حتصل على النتيجة   .٢



% أهنم موافق  ٨١كالتعلم , حتصل على النتيجة  التعليم أنشطة يف الطالب نشطأٌف .  ١

 بشدة

 % أهنم موافق. ٧٩أف الطالب يكتبواف ادلادة الذم بينو ادلعلم, حتصل على النتيجة   .٠

 ٨٣أف الطالب يتحٌمسوف يف العمل الواحبات الذم قدمو ادلعلم, حتصل على النتيجة   .٥

 % أهنم موافق. 

% أهنم  ٧٥أف الطالب ينتظموف يف التعلم دكف قيادة الوالدين, حتصل على النتيجة   .٤

 موافق. 

 % أهنم موافق  ٧٧ادلعلم يف الفصل, حتصل على النتيجة  تفسريات مع الطالب يرك   .٦

 %   أهنم موافق.  ٨٣أٌف الطالب هبتموف ادلادة اليت قدمتها ادلعلم, حتصل على النتيجة   .٧

الطالب خيتصوف كقة الفارغ لعمل الواجبات ًمن عمل غرب مفيد, حتصل على  أف   .٨

 % أهنم موافق ٦٨النتيجة 

للعب سوؼ دينعواه, حتصل  يدعوف أصدقاء جاء مهمة, مث على الطالب تعمل كاف إذا  .٩

 % أهنم موافق.  ٧٥على النتيجة 

 الوقت   يف جبمعوف ذلك ك بفعلوف سوؼ الطالب مث ادلهمة يعطي ادلعلم كاف إذا  .٢٣

 % أهنم موافق. ٧٩احملدد, حتصل على النتيجة 



أخرل  مرة ذلك ادلعلم ك سوؼ الطالب يتعلموف من دركس على الطالب حصوؿ بعد .٢٢

 % أهنم موافق  ٧٢كلو لبس ىناؾ, حتصل على النتيجة 

% أهنم  ٧٥األسئلة, حتصل على النتيجة  ادلعلم يسأؿ عندما اإلجابة الطالب حياكلوف  .٢١

 موافق. 

% أهنم موافق  ٨٠ يتم, حتصل على النتيجة مل مادة ىناؾ كانت إذا الطالب يسألوف  .٢٠

 بشدة.

 ٧٧عند الدرس كاف الطالب يكتبوف األشياء مهمة بدكف القيادة, حتصل على النتيجة   .٢٥

 % أهنم موافق 

أف الطالب يقرأكف كل ادلادة اليت أعطى ادلعلم كي يكونوا فامهني, حتصل على النتيجة   .٢٤

 % أهنم موافق.   ٧٤

 

 يف الطالب إجناز ىف الداخلي التعلم تشجيع ك من االستبانة يف جدكؿ األسئلة السلبية عن تأثري

/  ٢َُِ الدراسية للسنة يوكياكرتا  بانتوؿ احملمدية الثانوية ربادلدرسة العاش الصف مادة اللعة العربية يف

 حيصل الباحث على النتائج مما يلي : ٢َُِ

 % أهنم غري موافق ٠٧حتصل على النتيجة  العربية, الغة أف الطالب ال حيبوف درس  .٢



% أهنم غري ٥٣كالتعلم, حتصل على النتيجة  التعليم أنشطة يف أٌف الطالب غري نشط  .١

 موافق 

%  أهنم غري  ٠٩اف ادلادة الذم بينو ادلعلم, حتصل على النتيجة أف الطالب يكتبو .  ٠

 موافق 

أف الطالب ال يتحٌمسوف يف العمل الواحبات الذم قدمو ادلعلم, حتصل على النتيجة .  ٥

 % أهنم شك ٥٦

 % أهنم موافق٦٠الولدين, حتصل على النتيجة  أكامر من فقط الطالب يتعلم سوؼ  .٤

% أهنم غري ٥٦ادلعلم يف الفصل, حتصل على النتيجة  تفسريات مع الطالب ال يرك   .٦

 شك

%  أهنم غري  ٠٠أٌف الطالب ال هبتموف ادلادة اليت قدمتها ادلعلم, حتصل على النتيجة   .٧

 موافق 

 % أهنم غري شك ٥٦أف الطالب خيتصوف كقة الفارغ, حتصل على النتيجة   .٨

كاجبات, حتصل  على النتيجة  ىناؾ كاف لو للعب حىت صديقو يقبلوف الطالب دعوة  .٩

 % أهنم غري موافق  ٠٩

 % أهنم شك ٥٦بطيئة يف مجع الواجبة من ادلعلم, حتصل على النتيجة  أف الطالب  .٢٣



اإلمتحاف, حتصل على  ىناؾ الواجبات ك عند يكوف فقط عندما الطالب يتعلم سوؼ  .٢٢

 % أهنم شك  ٥٩النتيجة 

 % أهنم شك ٥١ادلعلم, حتصل على النتيجة  يسأؿ ال جييبوف الطالب عندما  .٢١

%  ٠٨يتم فهمها, حتصل على  النتيجة  مل مادة ىناؾ كاف كلو الطالب ال يسألوف  .٢٠

 أهنم غري موافق 

% أهنم غري  ٥٣أمر, حتصل على النتيجة  ىناؾ يكوف عندما درسا يكتبوف الطالب  .٢٥

 موافق 

%  ٠٢أف الطالب ال يقرأكف كل من ادلادة اليت أعطى ادلعلم, حتصل على النتيجة   .٢٤

 أهنم غري موافق  

 

 

 

 

 

 



 

 


