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الباب األول

املقدمة

خلفية البحث: الفصل األول 

تطلب املعرفة، وتنسانحياة اإلوذلك ألن مجيع أنشطة. اإلنسانالتعليم مهم جدا حلياة

دف و بيةرت الكون،تويفضل أن . ل العملية التعليميةللحصول على املعرفة من خالطرقى الاحد

كما هو وارد يف قانون نظام التعليم . يف إندونيسياد يف أهداف التعليم الوطنىيّ إىل تعليم جي

١:من نظام التعليم الوطين٣الفصل الثالث املادة ٢٠٠٣لسنة ٢٠الوطين رقم 

، وصحية، كرمي االخالققوى إىل هللا،  لتصبح رجل االميان والتالتالميذتطوير إمكانيات "
."ويصبحوا مواطنني يف دولة دميقراطية ومسؤولة، والسرد ومستقالهرام، عاملا

أهداف التعليم الوطنية يدل على أن أمهية التعليم يف حياة األمة، ويوفر التعليم على ابناء

ثري كبري على التقدم لألمة يف بناء شخصية األمة التعليم يف اإلسالم، ميكن فصلها مناقشة .له 

احلديث فيه لغة ، ومها القرآن و يةلك ألن املصادر األساسية لإلسالمتو . عن مناقشة اللغة العربية

:كتابه الكرميوكان هللا قد أوضح يف. اللغة العربيةيالقرآن واحلديث ه


٢

1Depdikbud, UU RI. 20 Tahun 2013 tentang System Pendidikan Nasional (Jakarta: Balai Pustaka,
2013), h.6

)٧سورة شورى األية (القرآن الكرمي ٢
١



٢

حىت تستخدم . لغة العربية كلغة التىي تعترب من عاملي الدويللائتبتطور العصر، وجامث

وال الدّ ,اىل جانب ذلك. بعض دول العامل، وخاصة يف الشرق األوسطبلغة رمسية اكاللغة العربية  

ومن املعروف عن ظهور املؤسسات . العربيةاللغة اندونيسيا قد نشر هيسالمية االااكثر سكّ 

.عليم اللغة العربيةية يف اندونيسيا أن رمسيأكانت رمسية او غري اإلسالمية املختلفة، سواء 

املدرسةالدينية، بدءا من املدرسةيفأساسية العربية هو درس ، درس اللغااإلندونيسي

املدرسةسها يف العربية كلغة أجنبية الىت تدر غة الل. اإلسالميةحىت اجلامعةاإلسالميةاالبتدائية

يفهم ان املدرسة اخلاصة احلكومية و املدرسةعلي حد سواء من ) املدرسة العالية اإلسالمية(

.هاتالميذ

يف التالميذخرّيج سوف تتأثر بشدة من املدرسة العالية اإلسالميةم اللغة العربية يف يتعل

بل، . أن التعلم اجليد هو التعلم املستمر واملتواصلفهمالويتماشى هذا مع. ت السابقةاملستو

٣.فإن العوامل البيئية أيضا أن تكون مؤثرة جدا، إذا كانت البيئة مشروطة لدعم عملية التعلم

وى اجلنوبّية١العالية اإلسالمية احلكومّية املدرسة يف هذه املالحظات األولية يف .كو

املدرسة بل . اإلسالميةاملتوّسطةاملدرسة و املتوّسطةملدرسة ان منو املتخرجالتالميذهناك 

٤.اإلسالميةاملتوّسطةاملدرسة أكثر مناملتوّسطة

3Mustamin Fattah, Pembelajaran Bahasa Arab, http://bahasa-stain-samarinda.blogspot.co.id/
diakses pada tanggal 12 februari 2017

وى اجلنوبّية١ملدرسة العالية اإلسالمية  احلكومّية دارة قسم اإل, نيينسر ٤ ئقال,كو ٢٠١٧فرباير ٦, و



٣

١اجلدول
وى ١العالية اإلسالمية احلكومّيةملدرسة الصّف العاشريف التالميذمن متخّرجيون كو

اجلنوبّية
ومتخّرج

التالميذ
موعالتالميذاسم املدرسة ا

املدرسة 
املتوّسطة

وى اجلنوبّية١٢احلكومية املتوّسطةاملدرسة  ٤٠كو

٨٣
وى اجلنوبّية٣٠احلكومية املتوّسطةاملدرسة  ٣٤كو
وى اجلنوبّية١٣ستاب املتوّسطةاملدرسة  ٨كو
١لوووكاملتوّسطةاملدرسة 

املدرسة 
املتوّسطة
اإلسالمية

وى اجلنوبّية١اإلسالمية احلكوميةاملتوّسطةاملدرسة  ٤٠كو

٥٠
٧سراج املونرياإلسالمية احلكومية املتوّسطةاملدرسة 
٢فسرياإلسالمية احلكومية املتوّسطةاملدرسة 
١خلسنياملدار ١اإلسالمية املتوّسطةاملدرسة 

موع ١٣٣١٣٣ا
تمصدر وى اجلنوبّية١اإلسالمية احلكومّيةالعالية املدرسة إدارة : البيا كو

املدرسة العالية يف املساويةاملوادعملية التعلم وانشهديسوف املتخّرجنيكال 

.مادة اللغة العربيةقد درسواالميةاإلساملتوّسطةاملدرسة من املتخّرجنيللتالميذولكن . اإلسالمية

يفتقدمة املادة املهي املدرسة العالية اإلسالميةألن اللغة العربية يف هلم،ةجديدةشيئتليسف

مل و ةديداجلادة املهي املتوّسطةاملدرسةللتالميذاللغة العربيةمادة .اإلسالميةاملتوّسطةاملدرسة 

.املتوّسطةاملدرسة يف وادرسي



٤

لنسبة  ل ان اق، و(Sardiman)ساردميانيف(Suparno)ملشكلة هو بيان سوفارنو اأما 

شغص اعتمادا على ما نتائج تعّلم). وضوعاملمن لفيةاخل(وضوع املالتعلم تتأثر جتربة تعلم نتائج 

لذلك، ٥.ري دراستهاجتى عملية التفاعل مع املادة اليت ؤثر علتذىف، موضوع الدراسة العر 

قد . املتوّسطةاملدرسة منافضلاإلسالمية  املتوّسطةاملدرسة مناملتخّرجنيمن أن ن يكررينبغي ا

اللغة العربية يف ةواملقابالت مع مدرسؤلفةو اخلطأ، ألنه يقوم على مالحظة املايكون صحيحا 

وى اجلنوبّية١العالية اإلسالمية احلكومّية املدرسة يفالصف العاشر .كو

بدال . ةنتائج التعلم العربية منخفضينالوناملتوّسطةاملدرسة منالتالميذأن ليس كل قالت
نتائج التعلم ينالونمكلهاإلسالمية أيضا ليساملتوّسطةاملدرسة ن منو اخلرجي, من ذلك

اكثر ألنّ ،الطبيعيةيف الصف العاشر علومرو نظماالختالف ،هم سواءكل. العربية مرتفعة
، بينما الطبيعيةيف الصف العاشر علوموادخلاإلسالمية املتوّسطةاملدرسة مناملتخّرجني

٦.ختالف كبريال يوجد اال. ءالصف العاشر علوم اإلجتماعية و علوم الدين سو 

ت احلقيقية، البيانإلثبات ذلك على إجراء ملهتمةاملؤلفة شعرفتواحلصول على البيا

املتخّرجنيالتالميذدراسة مقارنة نتائج تعلم اللغة العربية بني : " البحوث مباشرة يف دراسة بعنوان

ملدرسة العالية اإلسالمية  الصّف العاشر اإلسالمية يف املتوّسطةاملدرسة و املتوّسطةاملدرسة من

وى اجلنوبّية١احلكومّية  ."كو

5Hendriands Diamond, Pengertian, Faktor dan Indikator Hasil Belajar Siswa,
http://hendriansdiamond.blogspot.co.id/2012/01/pengertian-faktor-dan-indikator-hasil.html di akses pada 12
Februari 2017

وى اجلنوبّية١ملدرسة العالية اإلسالمية  احلكومّية مدرسة اللغة العربية الصف العاشر , مسين٦ ٨, املقابلة, كو
٢٠١٧فرباير 



٥

مشكالت البحث : الفصل الثاىن 

:كما يليالبحثه، فإن مشكالت البحث يف هذبحثعلى خلفية الابناء

املدرسة املتوّسطة  و املدرسة املتوّسطة مناملتخّرجنيلتالميذابنينتائج تعلم اللغة العربيةكيف .١

وى اجلنوبّية؟١ملدرسة العالية اإلسالمية  احلكومّية الصّف العاشراإلسالمية يف  كو

املدرسة نتائج تعلم اللغة العربية التالميذ املتخّرجني منيفكبريةالختالفاتاإلهل توجد.٢

ملدرسة العالية اإلسالمية  الصّف العاشراملتوّسطة  و املدرسة املتوّسطة اإلسالمية يف 

وى اجلنوبّية؟١احلكومّية  كو

مناملتخّرجنيالتالميذنتائج تعلم اللغة العربية بني علىتؤثراليتعواملالإختالفاتاي .٣

ملدرسة العالية اإلسالمية  الصّف العاشراإلسالمية يف املتوّسطةو املدرسة املتوّسطةاملدرسة 

وى اجلنوبّية؟١احلكومّية  كو

أهداف البحث: الفصل الثالث 

:كمايلى، واهلدف من هذا البحث هيمشكالت البحثا عليبناء

املدرسة املتوّسطة  و املدرسة املتوّسطة مناملتخّرجنيلتالميذلنتائج تعلم اللغة العربية عرفةمل.١

وى اجلنوبّية١احلكومّية ة  ملدرسة العالية اإلسالميالصّف العاشراإلسالمية يف  .كو

نتائج تعلم اللغة العربية التالميذ يف ةكبري لاختالفاتاإلان توجد او ال توجد معرفةلل.٢

ملدرسة الصّف العاشراملدرسة املتوّسطة  و املدرسة املتوّسطة اإلسالمية يف املتخّرجني من

وى اجلنوبّية١العالية اإلسالمية  احلكومّية  كو



٦

مناملتخّرجنيالتالميذنتائج تعلم اللغة العربية بني علىتؤثراليتإختالفات العواملعرفة مل.٣

ملدرسة العالية الصّف العاشراإلسالمية يف املتوّسطةو املدرسة املتوّسطةاملدرسة 

وى اجلنوبّية١اإلسالمية  احلكومّية  .كو

فوائد البحث: الفصل الرابع

:البحث ميكن تقسيمها إىل قسمني، ومهاهذا من فوائد ال

فوائد النظرية.١

و املتوّسطةاملدرسة من املتخّرجنيالتالميذنتائج تعلم العربية بني عنمعلومات لتوفري.أ

١ملدرسة العالية اإلسالمية  احلكومّية يف الصّف العاشر  اإلسالمية املتوّسطةاملدرسة 

وى اجلنوبّية .كو

.اجلامعة اإلسالمية احلكومية كنداريىفكمادة مرجعية .ب

عملية الفوائد .٢

يف نتائج تعلم اللغة العربية اإلختالفات كتجربة الكتساب املعرفة والبصرية عن  : مؤلفةلل.أ

الصّف اإلسالمية يف املتوّسطةو املدرسة املتوّسطةاملدرسة مناملتخّرجنيالتالميذبني 

وى اجلنوبّية١احلكومّية ملدرسة العالية اإلسالميةالعاشر .كو

التعلملتحسني عمليةالتالميذفهم خرجييلكمدخل ملدرس اللغة العربية : دّرسةللم.ب

.تشجيع والتحفيز لتحسني التعلم يف مادة دراسية اللغة العربيةك:للتالميذ.ج
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تعريف املوضوع: الفصل اخلامس

تعطي تفسريا ة، فإن املؤلفالبحثرء إىل عنوان هذا افهم القخطأز املشكلة وجتنب رتكيل

كيدا  :ن على النحو التايلاالعنو عنو

قارنةاملدراسة .١

موعةوالشخصنظروجهةوتغيريالنظروجهاتتشابهملقارنةاملقارنةدراسة أوا

ايف هذقارنة املدراسة , ولذالك٧.فكرةأوحدثأوشخصعلىالقضيةالقضية،علىالدول

اإلختالفات كربما أتريد ان تفريقةحيث املؤلف.تفّرق بني واحد و االخردراسةهى البحث

املتوّسطةو املدرسة املتوّسطةاملدرسة مناملتخّرجنيالتالميذيف نتائج تعلم اللغة العربية بني 

وى ١ملدرسة العالية اإلسالمية  احلكومّية الصّف العاشراإلسالمية يف  .اجلنوبّيةكو

العربيةاللغة نتائج تعلم .٢

املعرفيةجماالتيشملالواسعمبعناهاالتعلمكنتيجةالسلوكتغرياتهيالتعلمنتائج

املعرفيةجماالتهيالبحثانتائج تعلم اللغة العربية يف هذ, ولذالك٨.واحلركيةوالوجدانية

يتفهمعدممنتغيريأومعرفة،إىليعرفونالمنتغيريهناككانإذاحيدثأنميكناملثال

النصفيمتحاناإلاتباع بعدالتالميذالقيمة اليت حيصل عليها هيالتعلمنتائجبسبب انهلفهم

7Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010),
h.310

8Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,
2014), Cet. Xviii, h. 3



٨

ملؤلفة العربية اللغة . اللغة العربيةدرسيف الثاينالدراسيفصلل هي بحثيف هذه الاملقصودة 

ملدرسة العالية اإلسالمية  الصف العاشريفللتالميذاليت تدرس دراسيلةاحدى املواد

وى اجلنوبّية١احلكومّية  .كو

اإلسالمية  املتوّسطةاملدرسة و املتوّسطةاملدرسة من املتخّرجنيتالميذ.٣

تقصداملتخرجون, اذان٩.امعةمن املدرسة أو اجلواأو خترجإتبعواالذين هم املتخرجون

اإلسالميةاملتوّسطةو املدرسة املتوّسطةاملدرسة مناملتخّرجنيالتالميذهم ةاملؤلفتقصد

وى اجلنوبّية١يف املدرسة العالية اإلسالمية  احلكومّية الذين يدخلون  .كو

9Suharso dan Ana Retnoningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Semarang: CV. Widya Karya,
2011), h.31


