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 شعار

 مِ لَ قَ ( الَِّذي َعلََّم بِالْ 3( اِق ْرَْأ َو َربًَّك اأَلْكَرُم )8( َخَلَق اإِلْنَساَن ِم ْن َعَلَق )0َخَلَق )اِق ْرَْأ بِاْسِم َربَِّك الَِّذي 
 (5) مْ لَ عْ ة َ  الَْ مَ  انَ سَ نْ اإلِ  مَ لَّ ( عَ 1)

(1) Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan (2) Dia telah 

menciptakan manusia dari segumpal darah (3) Bacalah, dan Tuhanmulah Yang 

Maha Mulia (4) Yang mengajar (manusia) dengan pena (5) Dia mengajarkan 

manusia apa yang tidak diketahuinya 

(Q.S Al-‘Alaq:1-5)
1
 

 

 نَ وْ لُ قِ عْ ت َ  مْ كُ لَّ عَ اِنَّا أَنْ زَْلَناُه قُ ْراَنًا َعَربًِيا لَّ 
Sesungguhnya kami menurunkan-nya berupa Al-Quran berbahasa Arab agar kamu mengerti 

(Q.S Yusuf: 2)
2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Departemen Agama RI, Al Quran dan Terjemahannya, (bandung: PT Cordoba  Internasional 

Indonesia, 2012), 597 
2
 Ibid, 235  
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 .دعاءالتشجيع والدافع وال نقدمو ةالذة ن   8101أصدقاء كلية الًتبية اإلسالمية فصل العادلية  .3
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 شاركوا ادلعرفة والبصرية واخلربة وادلهارة.
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 ملخص

الدرس متعّلقا بالّلغة العربّية  ونكادلؤسسة يف الًتبية اإلسالمية, جامعة حممدةّة بسوراكرتا ةتعّلم
الّتعليم لغة العربّية يف ىذه اجلامعة ال ةكون سهلة كما ةتصور.  خصوصا يف قسم الًتبّية اإلسالمية.
لغة العربّية بعد دخوذلم إيل  ادلدرسة العادلى. و أكثرىم ةعرفونألنّو أكثر م ن الطاّلب خترّج م ن 
لغة العربّية بالّنشاط و منهم كئيب  لعربّية متنّوعة. منهم ةتعّلمونا اجلامعة. لذلك الرغبة يف تعّلم الّلغة

 يف تعّلم لغة العربّية.
على الرغبة تعّلم الّلغة العربّية بطالب الباحثة يف ىذا البحث ستبحث ع ن عوامل اّلىت تنثر 
تندةب الّلغة  األثر م ن مهارة يف , وقسم الًتبية اإلسالمّية نظامى و عادلى جامعة حمّمدةّة بسوراكرتا

العربّية و رغبة يف تعّلم الّلغة العربّية بطالب كلّية الًتبية اإلسالمّية نظامى و عادلى جامعة حمّمدةّة 
 بسوراكارتا.

البيانات دراسة ميدانية و تقرةب البحث الوصفي الكمي. يف ىذا البحث  ت الباحثةستخدمإ
الّدة ن اإلسالم حصوصا قسم الًّتبّية  يف ىذا البحث و ىي م ن جامعة حمّمدةّة بسوراكرتا قسم

اإلسالمّية. طرةقة مجع البيانات يف ىذا البحث ىو منهج ادلشاىدة و ادلالحظة, و منهج االستبيان, 
 . و التوثيق

العوامل ادلؤثرة يف االىتمام بتعلم , ميك ن استخالص االستنتاجات التاليةم ن نتائج البحوث, 
حالة  وفهم ادلادة اليت مت نقلها، و، السرور عندما حيدث الدرس ، والتصرف اللغة العربية ىي

العادةة أن  PAI أظهر الوضع يف إحدى فصو  .اليت ةقدم هبا امحماضرون ادلوادالطرةقة  و ,امحماضر
الطالب ل ةستجيبوا حقًا للمحاضرة ن وادلواد اليت ةتم تدرةسها, وةتجلى ذلك م ن خال  إجابات 

الدويل للمحاضرة ن وادلواد اليت  PAI طالب معهد .ة الواردة يف االستبيانالطالب عند ملء األسئل
العادليني عرفوا ودرسوا اللغة العربية   PAIكل ذلك ألن طالب .العادي PAI ةتم تدرةسها أفضل م ن
 .قبل دخوذلم امحماضرة

 الرغبة, الّلغة العربّية, تعّلمالكلمة:  
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 مقدمة

 بسم اهلل الرمح ن الرحيم

م ن شرور أنفسنا وم ن سيئات أعمالنا م ن ةهده  احلمد هلل حنمده ونستعينو ونستغفره ونعوذ باهللإن 

الشرةك لو وأشهد آن  أشهد آن الإلو إال اهلل وحده اهلل فال مضال لو وم ن ةضلل فال ىاد ي لو،

 حممدا عبده ورسولو صلى اهلل عليو آلو وصحبو وسلم تسليما كثريا.

وتعاىل، بسبب الفرصة اليت منحها، ميك ن االنتهاء م ن كتابة ىذا  الشكر إىل اهلل سبحانو

   الصلوة والسالم على حممد رسو  اهلل صلى اهلل عليو وسلم. البحث العلمي.

دراسة مقارنة اإلىتمام بالتعلم اللغة العربية بطالب قسم الًتبية اإلسالمية نظامى    ىذا البحث ىي

 .8107-8108دلى جامعة حممدةة بسوراكارتا العام الدراسي: و الطالب قسم الًتبية اإلسالمية عا

كادلؤسسة يف الًتبية اإلسالمية, جامعة حممدةّة بسوراكرتا ةتعّلم الدرس متعّلقا بالّلغة العربّية خصوصا 

يف قسم الًتبّية اإلسالمية. ألن كادلرّشح ادلدّرس يف الًتبّية اإلسالمّية, البّد أن ةكون ماىرا يف الّلغة 

العربّية كى ةكون سهال يف فهم الّدرس اّلذي سيلقيو أمام طالب. و الّتعليم لغة العربّية يف ىذه 

اجلامعة ال ةكون سهلة كما ةتصور. ألنّو أكثر م ن الطاّلب خترّج م ن ادلدرسة العادلى. و أكثرىم 

 نبّية متنّوعة. منهم ةتعّلمو العر  ةعرفوا لغة العربّية بعد دخوذلم إيل اجلامعة. لذلك الرغبة يف تعّلم الّلغة

 لغة العربّية بالّنشاط و منهم كئيب يف تعّلم لغة العربّية.

ومع ذلك، ال ةزا  ادلؤلف  االنتهاء م ن ىذا البحث بالتنكيد مع العمل الشاق ولفًتة طوةلة.

 ةتوقع توجيهات م ن مجيع األطراف اليت ميك ن أن تكون نقًدا واقًتاحات بناءة.
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 القيام التوجيو.

قد ةعطيين ادلساعدة يف إعما  ىذا البحث  الذة ن 8107أصدقاء كلية الًتبية اإلسالمية  ضبع .8

 العلم.

إىل كل امحماضر يف كلية الدراسات اإلسالمية يف جامعة حممدةة بسوراكرتا على التوجهات  .5

 واإلرشادات.
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x 
 

ةعطي دائما احلب والعاطفة الوفرية لكل م ن ةساعدين يف  أن عسى اهلل سبحانو وتعاىل

بكل تواضع ادلؤلف ىذا البحث أبعد ما ةكون ع ن الكما  ألن  االنتهاء م ن ىذا البحث. الصياغة

 آمني. وعسى أن ةكون مفيد ىذا البحث لألخرة ن. الكما  هلل وحده.
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