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 مخطوطة المنشورات

الصف  فيمادة اللغة العربية  في الطالب إنجاز فى الداخلي التعلم تشجيع تأثير "

 "١٠٢٨ / ١٠٢٧الدراسية  للسنة يوكياكرتا  بانتول المحمديةعالية ال بالمدرسة العاشر

 
 حث بالىذا 

 لمية يف تعليم اللغة العربيةالشروط للحصول على الدرجة العإلمتام 
 

 الباحث
 ثمان مزكي ع
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 قسم تعليم اللغة العربية
 كلية تعليم اللغات

 حممدية يوكياكارتاجبامعة 
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 التجريد

األىداف من ىذا البحث ملعرفة تشجيع التعلم الداخلي الطالب يف مادة لغة 
اخلي ىف العربية, ملعرفة إذماز الطالب يف مادة لغة العربية و ملعرفة تأثَت تشجيع التعلم الد

إذماز الطالب يف مادة لغة العربية يف الصف العاشر باملدرسة العالية احملمدية بنتول  يوكياكرتا 
  .٣٠٢٨/  ٣٠٢٧للسنة الدراسية 

ومصادر البحث معلم مادة اللغة العربية و  ىذا البحث من نوع البحث الكيفي
وطريقة مجع البيانات اليت  صف العاشر باملدرسة العالية احملمدية بانتول يوكياكرتا الطالب

  يستخدمها الباحث ىي املالحضة و املقابلة و التوثيق و واالستبانة.

 ( إذماز الطالب يف الصف العاش رباملدرسة٢تدل نتيجة ىذا البحث فيما يلي: )

(أن تشجيع التعلم الداخلي لو ١الثانوية احملمدية بانتول  يوكياكرتا يتضمن يف فئة كامل. )
  ذماز الطالب يف مادة اللعة العربية.تأثَت يف إ

 إنجاز الطالب تشجيع التعلم الداخلي ، الكلمة المفتاحية:
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 مقدمةال

 

 البحث خلفية . أ

و الكلمات الىت يستخدمها أىى الكلمة ة غل. ولتمعىف حياة اجمل ةهمم اللغة 

 ميكنالكفاءة اللغوية  لوشخص  اذا كان.  1شخاص( ىف ايصال معٌت أاجلميع )

. لتحقيق  2تصال الاة او اد وظيفة من اللغة ىي. والكتابياجيد, شفويا و  بشكل التصالا

ىناك عملية التعليم والتعلم بُت الطالب واملعلمُت ىف املؤسسة  جيبىف اللغة  نعومة

 .اللغة العربية كفاءة اللغوية خاصةفيها   التعليمية الىت تدرس

. ىف قانون التعليم لد اإلنسان عاملااليو  نأل انسان, التعليم ىو شرط احلياة لكل

متعمد وخمطط لتحقيق بيئة التعلم عملية التعلم حبيث عمل  الوطٌت يعرف التعليم بانو 

                                                           
1
 Syaikh Musthafa Al-Ghulayaini, Tarjamah jami’ud Durusil Arabiyah jilid I ,(Semarang: 

CV. Asy syifa, 1992), hlmn 13      

2
 Henry Guntur Trigan, Pengajaran Kompetensi Bahasa I (Bandung: Angkasa, 1990),    

halmn 2  
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تطوير قدراهتم الشخصية, واالستخبارات,  يف طاطالب نش ,كي يكونيتمكن

 . 3اجملتمع الدوىل وبناء الدولة  ,, واملهارة حاجة الشخصيةحلسنةواالخالق ا

 التعليم الديٌتلتدريس يف املدرسة  , ىو واحد من اىم التعليمعليم الديٌتكذلك ت

إخالص لتعليم عامة. الًتبية الدينية االسالمية يهدف اىل حتسُت مع اارتباطا وثيقا  لو

دمارسة الشعائر الدينية ىف احلياة اليومية بشكل  اىل  هلل, يعٌت ان تفكرمليا والتالميذ 

 االخالقية زيادةم, وىو السإلادين مع بعثة  دماثلةف اىدا ًتبية االسالمية لجيد. 

من  التعليمي . ومن العوامل الرئيسية ىف حتديد ذماحالكرمية اخالقلوصول اىل 

 . 4عداد القادرين على ادارة احلياة ىف الدنيا واالخرة إسالم ىو العمل على اإلوجهةنظر 

الك ينبغ علينا ان نطلب نعرف ان العلم مهم جد لذ,من ذالك التعريف السابقو 

العوامل الىت  من احدو على التعلم. الدافع ىو  متعلمُت دافع كل  جيب على لذلك. العلم

  .5دافع الطالب على انشطة التعلمي تشجيعب نشطة التعليمية للطلبة.تؤثر على فعالية األ

                                                           
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 

5
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. وبعد ان تطور تشجيع يستطيع ان ان نستخدمو حلصول على غاية مقصودة

ىف املدرسة, أن  , ميكن زيادة قوة حىت رتبة عالية جدا. ىف كثَت من االحيانالدافع الفع

. يفاعل يف عملية دراسية و بعدىم جياىل ويتكاسل فيها الطالب متنوعون, بعدىم

 ب.لكل طالتعلم  عا ضعف الدف ة اوويصف كل قو 

 ن نعلم ونفهم االمورأقصى قدر من  التعليم أعملية التعليم والتعلم لتحقيق 

املختلفة الىت ميكن ان تؤثر على عملية التدريس والتعلم. اننا اليوم مييلون اىل نسيان ان 

. لذا ال بد من العمل,  6معٍت الًتبية ىو تعلم الطالب وليس تعليم معلمُت

 الطالب ىف تعلم اللغة العربية.من نفس  تشجيع سلوك,وكذالك

لغة العربية. طبيعة الطالب  ختلف مع زمالئو ىف تعلم الاملاملوقف لو كل طالب 

الطالب ىف تعلم  إجيايب من الطالب على تعلم اللغة العربية. موقف سلوك ىلإمييلون 

ىف و كثر حرصا على التعلم أتتعلم حبيث ميكن للطالب سيكون ية ثر كيفؤ اللغة العربية ت

 .يستطيع الطالب ان حيصل على أعلى مفقرةهناية 

                                                           
6
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االخرين  ,والثقافية ,الشخصية ,جتريبةوين املواقفىناك العوامل الىت تؤثر على تك

 ,واملؤسسات الدينية ,املؤسسة او املؤسسات التعليمية ,االعالم, الذين تعترب مهمة

 . 7وكذلك العوامل النفسية الفردية 

 كأقرب الشحص باألوالد ان يسجع اوالدىم ىف التعلم  والدين ينبغ على ولذلك

 غرفة ,صعوبات تعليمية ىفمساعدة االطفال  لم,ىف التع شرفي على سبيل املثال,

 يهدف اىل النجاح ىف  تشجيع من ولدينفال شك  ان ال راسة.والك بالكتا ,التعلم

كي   الطالب اىل الذي قد اعطى التشجيع التعلم. كذلك على مدرس  من طالب

 ىف عملية التدريس والتعلم. يفاعل

 

 

 

 

                                                           
7
 Saifuddin Azwar, Sifat Manusia Teori dan Pengukuranya, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 
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 نظريال إلطاراه. 

يعٌت احلركة. ىف القاموس  motion ى من االذمليزيةىو اقًتاح يات التشجيع

Jhonh M Echols  8يعٌت السبب والدافع القوى العقلية  تشجيعوجد . 

طاقة التغيَتات ىف الشخص  , تشجيع ىوSadiman ونقلت Donald .Mc لقا

 . 9تسبقها على وجود ىدف  "املشاعر"الذى يتميز بظهور 

, الن لكل فرد حيتاج اىل أثرة خرجييةال فعال دافعىو  الداخليالتشجيع    

 .10تشجيع القيام بشئ 

 . 11ىو القدرة واملهارات موقف الشخص ىف شئ مذىل إذمازات التعلم 

الىت يقوم هبا الفرد ىف احلصول على سلوك جديد يعمل كنتيجة جتربة  عمليةىو و التعلم 

 . 12ىف التفاعل مع البيئة  يةالفرد

                                                           
8
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Gramedia,2003),hlmn.386 
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1986),hlmn.73   

10
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11
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 نتائج البحث

العاشر  الصف يف العربية اللغة مادة علم يف عملية التعليم و التعلم يفتطبيق طريقة امل . أ

 ٣٠٢٨/  ٣٠٢٧ الدراسية للسنة يوكياكرتا  بنتول احملمدية العالية باملدرسة

إن مادة الغة العربية يف الصف العاشر  باملدرسة العالية حممدية بانتول جتري 

 هنارا ومن انشطتهاىي:  ٥٤.٢٠إىل  ٠٠.٢١مرة واحدة يف األسبوع, يف يوم ثالثاء من 

كان طالب يف الصف العاشر يذىبون إىل املدرسة الشًتاك يف عملية التعليم 

 و التعلم من يوم اإلثنُت إىل يوم السبت كل أسبوع.

يف  يذىبون إىل مدرسة إلشًتاك كان الطالب يف الصاف العاشر .٢

 كل أسبوع   عملية التعليم والتعلم من يوم اإلثنُت إىل يوم السبت

ان دروس اللغة العربية جتري مرة واحدة يف األسبوع, يف يوم ثالثاء  .١

 هنارا.  ٢٤.٥٦حىت  ٢٣.٤٠من 

 ويف اليومية كان الطالب يلبسون زيا مدرسيا عما.. ٠

                                                                                                                                                                      
12 Salameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya, (Jakarta: Bina Aksara, 

1988), hlmn. 2 
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 جتري بعد الصالة الظهر, ومن ذالك مادة اللعة العربية  تكان .٥

 اعة يف املسجد.تظرون املدرس بعد أداء صالة الظهر مجالطالب ين

. وتكون عملية التعليم والتعلم مادة اللغة العربية هلا كتاب مقرر, وىذا ٤

, والطالب احملمدية لرئاسة والثانوى ساسىاأل تعليمالكتاب من ال

 يستخدمون ىذا الكتاب أيضا. 

و أحيانا يستعمل املدرس  املدرس ىذا الدرس بطريقة متنوعة, شرح.  ٦

 الب يف التعلم.فيديو لًتقية حرص الط

 يف ىذه املدرسة اإلمتحانان, االمتحان نصفي واالمتحان النهائي..  ٧

ومن مالحظة الباحث يف دور أنشطة عملية التعليم و التعلم يف نتائج البحث:   

مادة اللغة العربية لطالب الفصل العشر باملدرسة احملمدية بانتول يوكياكرتا لثالث مرات 

 فيجد األحوال التالية:

أن لكل دور أنشطة عملية التعليم و التعلم اليت الحَظها الباحُث مل جيد    .٢

م  الباحُث أحَد من الطالب الذي ينام يف الفصل عند وقت الدراسة داللًة أهنه

يشًتكون ىذه أنشطة عملية التعليم و التعلم جيداً. و أن الطالب يستمعون 

 بيان و قول األستاذ استماعا جيداً.
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لطالب يدخلون إىل فصل متام الوقت و ينتظرون دخول املعلم جبلوس على أنه ا   .١

 الكراسي و يأيت املعلم إىل الفصل مناسبًة بوقت مقرهر.

ئي بالرئاسة ابتداال تعليمو بُت أيدي الطالب و املعلم كتاٌب مقرهٌر ألفو جملس ال  .٠

  .احملمدية معيةية جلركز امل

يقة متنوهعة, فَتفع صوتو تارًة و حيفضو تارًة أخرى و أنه املعلم يبُته املادة بطر    .٥

يطالع كل نصوص القراءة مبطالعٍة ظاىرٍة و حيرك يديو و يهتموا الطالب بو 

 إىتماما جيدا. 

و يف وسط الدرس يسأل املعلم الطالب دائما عن املفردات املكتوبة يف      .٤

 الكتاب, و ىم جييبون مجاعة.
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 الخاتمة

 الخالصات  . أ

 الطالب إذماز ىف الداخلي التعلم تشجيع تأثَت و من البيانات السابقة عن عن

 يوكياكرتا  بانتول احملمدية الثانوية رباملدرسة العاش الصف مادة اللعة العربية يف يف

 فخلهص الباحث إىل نتائج البحث فيما يلي : ٣٠٢٨/  ٣٠٢٧ الدراسية للسنة

 العاشر باملدرسة يف الصف الطالب زاإلمتحان رأينا أنه إذما نتائج من. ٢

حيتوي  ٣٠٢٨/  ٣٠٢٧ الدراسية للسنة يوكياكرتا  بانتول احملمدية الثانوية

 علي فئة كامل.

بلة بُت الباحث والطالب رأينا أنه إرتفاع التشجيع الطالب مقا من. ١ 

 نظريةبسبب تذكر الوالدين و األمنيهة و ىذا التشجيع يتضمن من 

Hedonismاإلنسانمن حياة  دف الفلسفة الىت ترى ان اهل, تدفق ىف 

 ىذه النظرية ىف حقيقة ان بواسطةيبحث عن السرور الذى ىو دنيوى. 

  .خملوقات الىت تعٌت حياة املتعة والتمتع هبا اإلنسان
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 الداخلي التعلم االستبيان رأينا أن تشجيع اإلمتحان ونتائج نتائج مبقارنة .٠

الداخلي لو  التعلم أن تشجيع القول كنمي وىكذا الطالب مؤثر بإذماز

 رباملدرسة العاش الصف مادة اللعة العربية يف يف الطالب تأثَت يف إذماز

 ٣٠٢٢/  ٣٠٢٠ الدراسية للسنة يوكياكرتا  بانتول احملمدية الثانوية

 إالقتراحات . ب

 التعلم البحث الذي يظهرنا أن ىناك مؤثرة بُت تشجيع نتائج إىل إستنادا

 العربية. وميكن الباحث بإعطاء لغة درس يف الطالب إذمازالداخلي و 

  التايل : النحو على إقًتاحات

 اإلقًتاحات للمعلم .  ٢

املعلم بدافع  املعلم لو دور مهم  يف أنشطة عملية التعليم و التعلم لذلك -

 .او ينشط الطالب يف التعلم

سيكونوا  ذلك يعطي احلماسة للطالب. ومن أن عليو جيب كمعلم -

 لطالب سعيدين و متحمسُت يف أنشطة عملية التعليم و التعلم.ا

 اإلقًتاحات لطالب .  ١
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 مفيد ن احملظوظُت لو العلمأل املستقبل, األىداف لتحقيق جيدا تعلم -

 واآلخرة.  الدنيا حلياة

التعلم ولذالك وجب علي  يف املهمة العوامل من واحد ىو التشجيع -

 اخليكل الطالب لو تشجيع خاصة تشجيع الد
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