مخطوطة المنشورات
" تأثير تشجيع التعلم الداخلي فى إنجاز الطالب في مادة اللغة العربية في الصف
العاشر بالمدرسة العالية المحمدية بانتول يوكياكرتا للسنة الدراسية "١٠٢٨ / ١٠٢٧

ىذا البحث
إلمتام الشروط للحصول على الدرجة العلمية يف تعليم اللغة العربية
الباحث

عثمان مزكي
٣٠٢٤٠٠٣٠٠٢٠
قسم تعليم اللغة العربية
كلية تعليم اللغات
جبامعة حممدية يوكياكارتا
٣٠٢٧
i

ii

iii

التجريد
األىداف من ىذا البحث ملعرفة تشجيع التعلم الداخلي الطالب يف مادة لغة
العربية ,ملعرفة إذماز الطالب يف مادة لغة العربية و ملعرفة تأثَت تشجيع التعلم الداخلي ىف
إذماز الطالب يف مادة لغة العربية يف الصف العاشر باملدرسة العالية احملمدية بنتول يوكياكرتا
للسنة الدراسية .٣٠٢٨ / ٣٠٢٧
ىذا البحث من نوع البحث الكيفي ومصادر البحث معلم مادة اللغة العربية و
الطالب صف العاشر باملدرسة العالية احملمدية بانتول يوكياكرتا وطريقة مجع البيانات اليت
يستخدمها الباحث ىي املالحضة و املقابلة و التوثيق و واالستبانة.
تدل نتيجة ىذا البحث فيما يلي )٢( :إذماز الطالب يف الصف العاش رباملدرسة
الثانوية احملمدية بانتول يوكياكرتا يتضمن يف فئة كامل)١( .أن تشجيع التعلم الداخلي لو
تأثَت يف إذماز الطالب يف مادة اللعة العربية.

الكلمة المفتاحية :تشجيع التعلم الداخلي  ،إنجاز الطالب

iv

المقدمة

أ .خلفية البحث
اللغة مهمة ىف حياة اجملتمع .وللغة ىى الكلمة أو الكلمات الىت يستخدمها
اجلميع (أشخاص) ىف ايصال معٌت

1

 .اذا كان شخص لو الكفاءة اللغوية ميكن

االتصال بشكل جيد ,شفويا وكتابيا .والوظيفة من اللغة ىي ادواة االتصال  . 2لتحقيق
نعومة ىف اللغة جيب ىناك عملية التعليم والتعلم بُت الطالب واملعلمُت ىف املؤسسة
التعليمية الىت تدرس فيها كفاءة اللغوية خاصة اللغة العربية.
التعليم ىو شرط احلياة لكل انسان ,ألن اليولد اإلنسان عاملا .ىف قانون التعليم
الوطٌت يعرف التعليم بانو عمل متعمد وخمطط لتحقيق بيئة التعلم عملية التعلم حبيث

1

Syaikh Musthafa Al-Ghulayaini, Tarjamah jami’ud Durusil Arabiyah jilid I ,(Semarang:
CV. Asy syifa, 1992), hlmn 13
Henry Guntur Trigan, Pengajaran Kompetensi Bahasa I (Bandung: Angkasa, 1990),

2

halmn 2

v

يتمكن,كي يكون طالب نشاط يف تطوير قدراهتم الشخصية ,واالستخبارات,
واالخالق احلسنة ,واملهارة حاجة الشخصية ,اجملتمع الدوىل وبناء الدولة . 3
كذلك تعليم الديٌت ,ىو واحد من اىم التعليم لتدريس يف املدرسة التعليم الديٌت
لو ارتباطا وثيقا مع التعليم عامة .الًتبية الدينية االسالمية يهدف اىل حتسُت إخالص
التالميذ اىل هلل ,يعٌت ان تفكرمليا و دمارسة الشعائر الدينية ىف احلياة اليومية بشكل
جيد .لًتبية االسالمية اىداف دماثلة مع بعثة دين اإلسالم ,وىو زيادة االخالقية
لوصول اىل اخالق الكرمية .ومن العوامل الرئيسية ىف حتديد ذماح التعليمي من
وجهةنظراإلسالم ىو العمل على إعداد القادرين على ادارة احلياة ىف الدنيا واالخرة . 4
ومن ذالك التعريف السابق,نعرف ان العلم مهم جد لذالك ينبغ علينا ان نطلب
العلم .لذلك جيب على كل متعلمُت دافع على التعلم .الدافع ىو واحد من العوامل الىت
تؤثر على فعالية األنشطة التعليمية للطلبة .بتشجيع يدافع الطالب على انشطة التعلم.5

3

Undang-undang Republik Indonesia. No. 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Sisdiknas), Pasal 1 Ayat 1,(Jakarta: Sinar Grafika,2003), hlmn 1
4

Jalaluddin dan Usman Said, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada,
1994) hlmn 38
H. Baharuddin dan Esa nur wahyuni, Teori Belajar dan Pembelajaran. hlmn 22
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5

وبعد ان تطور تشجيع يستطيع ان ان نستخدمو حلصول على غاية مقصودة.
دافع الفعال ,ميكن زيادة قوة حىت رتبة عالية جدا .ىف كثَت من االحيان ىف املدرسة ,أن
الطالب متنوعون ,بعدىم يفاعل يف عملية دراسية و بعدىم جياىل ويتكاسل فيها.
ويصف كل قوة او ضعف الدفاع تعلم لكل طالب.
عملية التعليم والتعلم لتحقيق أقصى قدر من التعليم أن نعلم ونفهم االمور
املختلفة الىت ميكن ان تؤثر على عملية التدريس والتعلم .اننا اليوم مييلون اىل نسيان ان
معٍت الًتبية ىو تعلم الطالب وليس تعليم معلمُت . 6لذا ال بد من العمل,
سلوك,وكذالك تشجيع من نفس الطالب ىف تعلم اللغة العربية.
كل طالب لو املوقف املختلف مع زمالئو ىف تعلم اللغة العربية .طبيعة الطالب
مييلون إىل سلوك الطالب على تعلم اللغة العربية .موقف إجيايب من الطالب ىف تعلم
اللغة العربية تؤثر كيفية تتعلم حبيث ميكن للطالب سيكون أكثر حرصا على التعلم وىف
هناية يستطيع الطالب ان حيصل على أعلى مفقرة.

Sudarsono Sudirjo dkk, Pengelolaan Belajar, (Jakarta: CV, Rajawali, 1991), hlmn 31

vii

6

ىناك العوامل الىت تؤثر على تكوين املواقف,جتريبة الشخصية ,والثقافية ,االخرين
الذين تعترب مهمة ,االعالم ,املؤسسة او املؤسسات التعليمية ,واملؤسسات الدينية,
وكذلك العوامل النفسية الفردية . 7
ولذلك ينبغ على والدين كأقرب الشحص باألوالد ان يسجع اوالدىم ىف التعلم
على سبيل املثال ,يشرف ىف التعلم ,مساعدة االطفال ىف صعوبات تعليمية ,غرفة
التعلم ,الكتاب والكراسة .فال شك ان التشجيع من ولدين يهدف اىل النجاح ىف
التعلم .كذلك على مدرس من طالب الذي قد اعطى التشجيع اىل الطالب كي
يفاعل ىف عملية التدريس والتعلم.

7

Saifuddin Azwar, Sifat Manusia Teori dan Pengukuranya, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
1995), hlmn5
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ه .اإلطار النظري
التشجيع ىو اقًتاح ياتى من االذمليزية

motion

يعٌت احلركة .ىف القاموس

 Jhonh M Echolsوجد تشجيع يعٌت السبب والدافع القوى العقلية . 8
قال

Mc. Donald

ونقلت  ,Sadimanتشجيع ىو طاقة التغيَتات ىف الشخص

الذى يتميز بظهور "املشاعر" تسبقها على وجود ىدف . 9
التشجيع الداخلي ىو دافع فعال الحيتاج اىل أثرة خرجيية ,الن لكل فرد
تشجيع القيام بشئ .10
إذمازات التعلم ىو القدرة واملهارات موقف الشخص ىف شئ مذىل . 11
و التعلم ىو عملية الىت يقوم هبا الفرد ىف احلصول على سلوك جديد يعمل كنتيجة جتربة
الفردية ىف التفاعل مع البيئة . 12

(Jakarta,

Indonesia,

Inggris

Kamus

Shadily,

Hasan

dan

8

Jhon M. Echols
Gramedia,2003),hlmn.386
9

Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada,
1986),hlmn.73
10

Sardiman, Interksi dan Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
1986),hlmn. 89
11

Zaenal Arifin, Evaluasi Instruksional: Prinsip, teknik, prosedur, (Bandung: Remaja
Rosdakarya, 1991), hlmn. 3

ix

نتائج البحث
أ .تطبيق طريقة املعلم يف عملية التعليم و التعلم يف مادة اللغة العربية يف الصف العاشر
باملدرسة العالية احملمدية بنتول يوكياكرتا للسنة الدراسية ٣٠٢٨ / ٣٠٢٧
إن مادة الغة العربية يف الصف العاشر باملدرسة العالية حممدية بانتول جتري
مرة واحدة يف األسبوع ,يف يوم ثالثاء من  ٢١.٠٠إىل  ٢٠.٥٤هنارا ومن انشطتهاىي:
كان طالب يف الصف العاشر يذىبون إىل املدرسة الشًتاك يف عملية التعليم
و التعلم من يوم اإلثنُت إىل يوم السبت كل أسبوع.
 .٢كان الطالب يف الصاف العاشر يذىبون إىل مدرسة إلشًتاك يف
عملية التعليم والتعلم من يوم اإلثنُت إىل يوم السبت كل أسبوع
 .١ان دروس اللغة العربية جتري مرة واحدة يف األسبوع ,يف يوم ثالثاء
من  ٤٠.٢٣حىت  ٥٦.٢٤هنارا.
 .٠ويف اليومية كان الطالب يلبسون زيا مدرسيا عما.

12

Salameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya, (Jakarta: Bina Aksara,
1988), hlmn. 2

x

 .٥كانت مادة اللعة العربية جتري بعد الصالة الظهر ,ومن ذالك
الطالب ينتظرون املدرس بعد أداء صالة الظهر مجاعة يف املسجد.
 .٤وتكون عملية التعليم والتعلم مادة اللغة العربية هلا كتاب مقرر ,وىذا
الكتاب من التعليم األساسى والثانوى لرئاسة احملمدية ,والطالب
يستخدمون ىذا الكتاب أيضا.
 .٦شرح املدرس ىذا الدرس بطريقة متنوعة ,و أحيانا يستعمل املدرس
فيديو لًتقية حرص الطالب يف التعلم.
 .٧يف ىذه املدرسة اإلمتحانان ,االمتحان نصفي واالمتحان النهائي.
نتائج البحث :ومن مالحظة الباحث يف دور أنشطة عملية التعليم و التعلم يف
مادة اللغة العربية لطالب الفصل العشر باملدرسة احملمدية بانتول يوكياكرتا لثالث مرات
فيجد األحوال التالية:
.٢

الباحث مل جيد
أن لكل دور أنشطة عملية التعليم و التعلم اليت الحظَها
ُ
أحد من الطالب الذي ينام يف الفصل عند وقت الدراسة داللةً أ ههنم
الباحث َ
ُ
يشًتكون ىذه أنشطة عملية التعليم و التعلم جيداً .و أن الطالب يستمعون
بيان و قول األستاذ استماعا جيداً.
xi

 .١أ هن الطالب يدخلون إىل فصل متام الوقت و ينتظرون دخول املعلم جبلوس على
مقرر.
الكراسي و يأيت املعلم إىل الفصل مناسبةً بوقت ه
مقرٌر ألفو جملس التعليم االبتدائي بالرئاسة
 .٠و بُت أيدي الطالب و املعلم ٌ
كتاب ه
املركزية جلمعية احملمدية.
متنوعة ,فَتفع صوتو تارةً و حيفضو تارةً أخرى و
 .٥أ هن املعلم ه
يبُت املادة بطريقة ه
ٍ
مبطالعة ظاىرةٍ و حيرك يديو و يهتموا الطالب بو
يطالع كل نصوص القراءة
إىتماما جيدا.
.٤

و يف وسط الدرس يسأل املعلم الطالب دائما عن املفردات املكتوبة يف
الكتاب ,و ىم جييبون مجاعة.

xii

الخاتمة
أ .الخالصات
و من البيانات السابقة عن عن تأثَت تشجيع التعلم الداخلي ىف إذماز الطالب
يف مادة اللعة العربية يف الصف العاش رباملدرسة الثانوية احملمدية بانتول يوكياكرتا
للسنة الدراسية  ٣٠٢٨ / ٣٠٢٧فخلهص الباحث إىل نتائج البحث فيما يلي :
 .٢من نتائج اإلمتحان رأينا أ هن إذماز الطالب يف الصف العاشر باملدرسة
الثانوية احملمدية بانتول يوكياكرتا للسنة الدراسية  ٣٠٢٨ / ٣٠٢٧حيتوي
علي فئة كامل.
 .١من مقابلة بُت الباحث والطالب رأينا أ هن إرتفاع التشجيع الطالب
بسبب تذكر الوالدين و األمنيهة و ىذا التشجيع يتضمن من نظرية
 ,Hedonismتدفق ىف الفلسفة الىت ترى ان اهلدف من حياة اإلنسان
يبحث عن السرور الذى ىو دنيوى .بواسطة ىذه النظرية ىف حقيقة ان
اإلنسان خملوقات الىت تعٌت حياة املتعة والتمتع هبا.

xiii

 .٠مبقارنة نتائج اإلمتحان ونتائج االستبيان رأينا أن تشجيع التعلم الداخلي
مؤثر بإذماز الطالب وىكذا ميكن القول أن تشجيع التعلم الداخلي لو
تأثَت يف إذماز الطالب يف مادة اللعة العربية يف الصف العاش رباملدرسة
الثانوية احملمدية بانتول يوكياكرتا للسنة الدراسية ٣٠٢٢ / ٣٠٢٠
ب.إالقتراحات
إستنادا إىل نتائج البحث الذي يظهرنا أن ىناك مؤثرة بُت تشجيع التعلم
الداخلي و إذماز الطالب يف درس لغة العربية .وميكن الباحث بإعطاء
إقًتاحات على النحو التايل :
 .٢اإلقًتاحات للمعلم
 املعلم لو دور مهم يف أنشطة عملية التعليم و التعلم لذلك املعلم بدافعاو ينشط الطالب يف التعلم.
 كمعلم جيب عليو أن يعطي احلماسة للطالب .ومن ذلك سيكونواالطالب سعيدين و متحمسُت يف أنشطة عملية التعليم و التعلم.
 .١اإلقًتاحات لطالب

xiv

 تعلم جيدا لتحقيق األىداف املستقبل ,ألن احملظوظُت لو العلم مفيدحلياة الدنيا واآلخرة.
 التشجيع ىو واحد من العوامل املهمة يف التعلم ولذالك وجب عليكل الطالب لو تشجيع خاصة تشجيع الداخلي

xv

مراجع البحث
Dimyati dan Mudjiono, 2006. Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta: PT Rineka Cipta)
Echols Jhon M. dan Shadily Hasan, 2003.Kamus Inggris Indonesia, (Jakarta,
Gramedia,)
Hamzah B. Uno, 2008. Teori Motivasai dan Pengukuranya, (Jakarta: Bumi Aksara)
Henry Guntur Trigan, 1990. Pengajaran Kompetensi Bahasa I (Bandung: Angkasa)
Herdiansyah, Haris, 2010. Metodologi penelitian kualitatif untuk ilmu ilmu sosial.
(Jakarta: Salemba Humanika)
Jalaluddin dan Said Usman, 1994. Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: PT, Raja
Grafindo Persada)
moleong Lexy J., 2004. Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja
Rosdakarya)
Musthafa Al-Ghulayaini,1992. Tarjamah jami’ud Durusil Arabiyah jilid I
,(Semarang: CV. Asy syifa)
Purwanto Ngalim, , 1996. Psikologi Pendidikan, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya)
Saifuddin Azwar, 1995. Sifat Manusia Teori dan Pengukuranya, (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar,)
Salameto, 1988. Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya, (Jakarta: Bina
Aksara,)
Sardiman, 1986 Interaksi dan Motivasi Belajar

Mengajar, (Jakarta, PT Raja

Grafindo Persada,)
Sudarsono Sudirjo dkk,1991. Pengelolaan Belajar, (Jakarta: CV, Rajawali,)
Sudaryanto, 1999. Metodologi Penelitian Pendidikan Bahasa: Suatu Pengantar dan
Pedoman Singkat dan Praktis, (Yogyakarta:)
Undang-undang Republik Indonesia. No. 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Sisdiknas), Pasal 1 Ayat 1,(Jakarta: Sinar Grafika,2003)
Wahab Rohmalina, 2015. Psikologi Belajar, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada)
xvi

Winarto Surahmad, 1982 Penelitian Ilmiah Dasar (Metode Teknik) (Bandung:
Tarsito)
Zaenal Arifin, 1991. Evaluasi Instruksional: Prinsip, teknik, prosedur, (Bandung:
Remaja Rosdakarya,)

xvii

