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 الفصل األول

 المقدمة

 خلفية البحث . أ

علي   ّلغة اّلىت تستعملو كتاب ادلسلمُت و ىو القران الكرمي. و يرجوالّلغة العربّية ىي ال

لكّن اآلن و كل مسلم أن يتعلموا الّلغة العربّية. ألّن ال يكفي إاّل القراءة و الفهم كذلك. 

 الّلغة اإلصليليزيّة.رغبة يف تعّلم الّلغة العربّية مغلوب برغبة تعّلم 

فردّبا ىناك العوامل الكثَتة يسبب إيل رغبة يف تعّلم الّلغة اإلصليليزيّة أكثر. و كثَت من 

الّناس أعرف الّلغة اإلصليليزيّة من الّلغة العربّية مند صغرىم. وىو ألّن نسمع كثَتا يف اجملتمع 

ة أكثر من الّلغة العربّية. و العجب رغبة تعّلم الّلغة اإلصليليزيّة. و عّلم الوالدين الّلغة اإلصليليزيّ 

 الّلغة اإلصليليزيّة أكرب من الّلغة العربّية.

و ػلتاج إيل دور ادلدّرس, خصوصا ظلّوه يف تعّلم الطالب الّلغة العربّية. لذلك, وجب 

علي ادلّدرس أن غلعل بيئة التعّلم مسرورا لطالب. يف التعليم, البّد للمدّرس أن يالحظ و 

لك يعطي الطالب ادلرفق لتعّلم كي يوصل إيل أىداف. للمدّرس دبّر و كذشرف و يت

يف احلقيقة ادلدّرس يستطيع أن   1مسؤول يف رؤية ما وقع يف الفصل ليساعد ظلّو الطالب.

ينشأ الرغبات لطالب. و ينال الرغبات اجلديدة يستطيع من إعطاء استعالمات إيل طالب 
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م الذي سيعطيو ادلدّرس و مادة التعليم ادلاضي, و يبُّت فائدهتا عن اّتصال بُت مادة التعلي

 2لطالب حلياة ادلستقبل. 

و من تلك الفقرة, أّن التعليم ػلتاج إيل معاملة بُت ادلدّرس و الطالب معاملة جّيدة. 

م و  عاملة ذلا الصفة اآلتية, احلريّة, االّتصال, التفهادلادلعاملة تكون ادلعاملة اجلّيدة إذا كان 

 إذا وقع كّل, التعلم يكون مفرح و مرتب. 3كذلك اإلعانة.

كادلؤسسة يف الًتبية اإلسالمية, جامعة زلمديّة بسوراكرتا يتعّلم الدرس متعّلقا بالّلغة 

العربّية خصوصا يف قسم الًتبّية اإلسالمية. ألن كادلرّشح ادلدّرس يف الًتبّية اإلسالمّية, البّد 

 ة العربّية كى يكون سهال يف فهم الّدرس اّلذي سيلقيو أمام طالب.أن يكون ماىرا يف الّلغ

الّلغة العربّية يدّل علي درس الًتبّية اإلسالمّية, لذلك يرجو علي كّل ادلدّرس أن يكون ماىرا 

يف درس الّلغة العربّية. تلك تكون حّجة لطالب الًتبّية اإلسالمّية جامعة زلّمديّة بسوراكرتا ال 

 الّلغة العربّية.بد أن يتعلم 

و الّتعليم لغة العربّية يف ىذه اجلامعة ال يكون سهلة كما يتصور. ألنّو أكثر من 

لغة العربّية بعد دخوذلم إيل اجلامعة.  . و أكثرىم يعرفونعادليادلدرسة الالطاّلب زبرّج من 

لّنشاط و منهم كئيب لغة العربّية با العربّية متنّوعة. منهم يتعّلمون لذلك الرغبة يف تعّلم الّلغة

 يف تعّلم لغة العربّية.
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لغة العربّية بعد دخوذلم إيل اجلامعة, و ىذا  زبرّج من ادلدرسة العادلي يعرفون و من

يسبب إيل صعوبة الطاّلب يف التعليم لغة العربية يف اجلامعة, ويؤثر كذلك يف الرغبة تعّلم 

 عّلم لغة العربّية بسبب عدم قدرهتم. الّلغة العربّية و يكون واطئ. وبعضهم من ربّمس يف ت

ويكون سلتلف لطالب اّلذين ذلم خلفية الًتبّية من ادلعهد أو ادلدرسة اإلسالمّية. وىم 

عرفوا عن تعليم الّلغة العربّية. وفوق ذلك من ذلم مهارة يف الّلغة العربّية. هبذا سبب, يعلو 

مهارهتم يف الّلغة العربّية كذلك, رغبتهم  رغبتهم يف تعّلم اللغة العربّية. لكّن بسبب قدرهتم و

 يف تعّلم الّلغة العربّية واطئ.

ومن تلك ادلسألة, أرادت الباحثية أن تكتب ىذا البحث و كذلك تقارن كيفية رغبة 

جامعة زلّمديّة بسوراكرتا يف تعّلم الّلغة  عادليو  نظاميالطالب قسم الًتبّية اإلسالمّية 

متحان ا القسم يف اإلختيار طالب عند االلبحث الًتجيح حلزب ىذالعربّية. ويرجو من ىذا ا

ن التعليم لدخول إيل اجلامعة. و كذلك يكون الًتجيح للمحاضرين و احملاضرات أن يكو 

 لغة العربّية. الرتفاع يف الرغبة تعّلم أحسن و أفرح و كذلك اال

 اسة مقارنة الرغبةعلي أساس خلفية البحث,  اىتمت الباحثة ليبحث ربت ادلوضوع "در 

و الطالب قسم الًتبّية اإلسالمّية  نظاميبالتعلم اللّغة العربّية بطالب قسم الًتبّية اإلسالمّية 

 ."2017-2018 العام الدراسي: عادلي

 تحديد المسألة     . ب

 مؤسسا خبلفية البحث السابقة, حددت الباحثة حبثها كما يلي:
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 نظاميثر علي رغبة تعّلم الّلغة العربّية بطالب قسم الًتبية اإلسالمّية ماذا العوامل اّليت تؤ  .1

 جامعة زلّمديّة بسوراكرتا؟ عادليو 

ما األثر مغزى بُت مهارة يف تأديب الّلغة العربّية و رغبة يف تعّلم الّلغة العربّية بطالب  .2

 جامعة زلّمديّة بسوراكرتا؟ عادليو  نظاميقسم الًتبية اإلسالمّية 

 داف البحثأه  . ت

 مؤسسا بادلسائل السابقة فاألىداف الىت هتدف إليها الباحثة ىي:  

ثر على الرغبة تعّلم الّلغة العربّية بطالب قسم الًتبية الكشف عن عوامل اّلىت تؤ  .1

 جامعة زلّمديّة بسوراكرتا. عادليو  نظامياإلسالمّية 

الكشف األثر من مهارة يف تأديب الّلغة العربّية و رغبة يف تعّلم الّلغة العربّية بطالب كلّية  .2

 جامعة زلّمديّة بسوراكارتا. عادليو  نظاميالًتبية اإلسالمّية 

  أهمية البحث . ث

 النتيجة الىت ترجو منها الباحثة بعد إسبام كتابتها ىي:

 األعلية العلمية .1

الوسيلة ليواسع ادلعرفة يف الًتبية حصوصا يف الّلغة العربّية, و لًتجيح إّما دلدارس أو 

 لك ادلؤسسة نفسو.كذطالب و  

 األعلية النظرية   .2
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ستعمال ادلنهج اجليدة إلرتفاع ّلغة العربّية يف إلقاء ادلادة بااحلّث دلدرسُت و مدرسات ال ( أ

 رغبة الطالب يف تعّلم الّلغة العربّية.

 ّث ادلدرسُت و ادلدرسات علي طالب يف إرتفاع رغبتهم يف تعّلم الّلغة العربّية.احل  ( ب

 احلّث علي طالب يف إرتفاع رغبتهم يف تعّلم الّلغة العربّية.  ( ت

 احلّث علي طالب يف إرتفاع قدرهتم يف الّلغة العربّية.  ( ث

 ج.  منهج البحث

 نوعية و تقريب البحث. 1

دراسة ميدانية و تقريب البحث الوصفي الكمي. يف ىذا البحث  ت الباحثةستخدما

البحث الكمي ىو طريقة لتكشيف ادلعرفة بالستعمال حقائق و ىو بالرقم و ىذا الرقم يكون 

  4األلة لتكشيف التقرير ما أرادت الباحثة.

البحث الوصفي ىو البحث الذي مستعمل ليالحظ ادلسألة بطريقة عفوي و بدّقة عن 

 يوجد يف ىذا البحث الكّذاب أو التغيَت يف متقّلبات مطلقات, ال 5حقائق و بعض موضع.

لكّن يتصّور عن بعض احلال احلقيقي. و يستطيع تصوير حال فردي أو مجاعي, و كذلك 

ادلنهج الكمي يدّل علي منهج البحث مستعمل عند حبث يف ميدان عن  6يستعمل األرقام.
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كلية الدراسات   البيانات يف ىذا البحث و ىي من جامعة زلّمديّة بسوراكرتا 7أحوال ادلوجودة.

 حصوصا قسم الًّتبّية اإلسالمّية.  اإلسالمية

  أصل البيانات.2

 أ. سّكانّ 

سّكاّن ىو مجيع مفعول إما من البضاعة البيّنة أو معنوية أو واقعة أو عرضة اليت تدّل علي 

و الذي يكون فاعل يف ىذا البحث و ىم مجيع  8ادلتسوية.أصل البيانات و لو الطبيعة 

 جامعة زلّمديّة بسوراكرتا. عادليو  نظاميطالب من قسم الًتبّية اإلسالمّية 

 ب.ظلوذج

و بسبب قصر الباحثة, إذا أخدت الباحثة البيانات  9النموذج و ىو بعض من السّكانّية,

 ليس من سكانّية لكّن أخدت الباحثة من النموذج.

 . ادلعاينة )رلتمع الدراسة و عينتها(ج

و ىو الطريقة لتكشيف النموذج و عدده متسويا دبعيار النموذج الذي ستكون أصل البيانات 

إستخدمت الباحثة  10احلقيقي, و يالحظ الصفات و ينشر السّكانّية لنيل النموذج ادلمّثل.
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اليت تؤخد من بعض  (Random Sampling)يف ىذا البحث الطريقة العشوائية الطبقية 

 السّكانية اليت ؽلّثل عدد مجيع السّكانية ادلوجودة تقريبا.

 طريقة مجع البيانات .3

 و أّما األساليب اّلىت تقوم هبا الباحتة جلمع البيانات, و ىي:

 (observasi) منهج ادلشاىدة و ادلالحظة . أ

بتنظيم الظاىرة ادلشاىدة و ادلالحظة و ىو منهج ادلالحظة و الكتابة بعض ادلفعول 

الباحثة. ىذا ادلنهج مستطاع مرّة واحدة أو مرّات. لذلك يرجو مستخدم ىذا ادلنهج من 

ستخدمت ىذا ادلنهج رلماال,ذبّمع الباحثة و يف الدورة األوىل, ا 11يستخدمها بالدّقة.

أن تقوم دبراقبة مركزة ،  ةغلب على ادلرحلة التالية من الباحثالبيانات أو ادلعلومات الكثَتة. 

من العثور  ةزمة حىت يتمكن الباحثوىي البدء يف تضييق نطاق البيانات أو ادلعلومات الاّل 

العثور  ةإذا مت العثور عليو ، ؽلكن للباحث .يت ال تزال ربدثعلى أظلاط السلوك والعالقات الّ 

شاىدت الباحثة دبنهج ادلشاىدة و ادلالحظة,  12.على ادلوضوعات اليت غلب دراستها

, و كيف غَتهتم يف التعليم الّلغة عادليو  نظاميطريقة التعليم الّلغة العربّية بُت طالب 

 .عادليو  نظاميالعربّية و أين أكرب غَتهتم يف تعّلم الّلغة العربّية بُت طالب 

 (kuisioner) منهج االستبيان  . ب
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يعترب االستبيان أو قائمة سؤال, و ىو أحد من اآللة جلمع البيانات. االستبيان ىو الطريقة 

ستعمال ىذا ادلنهج ا 13السؤال. أو بإرسال فهرس السؤال إلعطاء ذلكمجع البيانات بإعطاء 

ىذا ادلنهج و ىو منهج األّول الذي  14و ىو لنيل ادلعلومات عن بعد نفر أو نفر أخر.

يل ادلعلومات تخدمت الباحثة ىذا ادلنهج و ىو لنسحثة يف ىذا البحث. و اتخدمتو الباإس

أو اخلرب من طالب الًتبية اإلسالمّية نظامي و عادلي عن رغبتهم يف تعّلم الّلغة العربّية. 

 سنعرف من ىذا ادلنهج رغبتهم يف تعّلم الّلغة العربّية و مقارنة رغبتهم يف تعّلم الّلغة العربّية.

  التوثيق . ت

التوثيق ىو الطريقة مجع البيانات الذي يرجع إيل فاعل البحث. و التوثيق يتكّون من مذّكرة  

 النفس, و رسالة النفس, و دفًت اليومّية, و بيان العمل, زلضر ادلكتنز, حبث اخلاص, سجلّ 

فائدة ىذه الطريقة و ىي لنيل البيانات  15الكاسيت, و سجّل الفيلم, و صورة و غَت ذلك.

 و طالبا متخرج من ادلعهد. عادليالبحث و ىّن كم طالبا متخرج من ادلدرسة العن ىذا 

 طريقة ربليل البيانات .4

 .يعترب ربليل البيانات خطوة ازبذىا الباحثون بعد سبكن الباحثُت من مجع البيانات ادلوجودة

عد ربليل البيانات ضروريًا جًدا حىت يتمكن الباحثون من استخالص استنتاجات من ب

 لتحليل البيانات ادلوجودة ، استخدم الباحثون إصدار .البيانات اليت مت احلصول عليها

Microsoft Excel 2010  من التطبيق مث حبثوا عن متوسط البيانات ادلقدمة . 
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