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و

بسم اهللا الرمحن الرحيم

رفانلمة التقدير والعك

نسان ما مل يعلم، والصالة والسالم على اإلاحلمد هللا الذى علم بالقلم، علم 
.أشرف األنبياء واملرسلني سيدنا وموالنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

ولكن . الباحثة يف إعداد هذا البحث العديد من العقبات والصعوباتواجهت 
بفضل الدعاء، والعمل الشاق، واجلهد اجلاد، والدعم من خمتلف األطراف الذين 
جاهدوا يف إعطاء الدعم املعنوي، والتغلب على احلواجز زالت تلك العقبات هللا لذلك 

:أقدم كلمة الشكر على بعض األشخاص
،M.Ag،اجلامعة اإلسالمية احلكومية فالوفو، الدكتور عبد الفريولاملكرم رئيس .١

رقوا على درجة جودة قدالذينوالنائب الثالث والنائب األول والنائب الثاين 
.اجلامعة

والنائب ،M.Pd،املكرم عميد كلية التربية والعلوم التعليمية الدكتور نور الدين ك.٢
.كلية التربية والعلوم التعليميةالثالثةوالنائبة األول، والنائبة الثانية، 

سكرتري شعبة وM.Pd.،رئيسة شعبة تدريس اللغة العربية الدكتورة كارتيىناملكرمة .٣
ومجيع حماضرى اجلامعة ،S.Pd.I.,M.Pd.I، األستاذ مصطفىتدريس اللغة العربية

اللغة العربية اإلسالمية احلكومية فالوفو ونائبيهم الكرام، الذين ساعدوىن ىف معرفة 
.والعلوم األخرى



ز

ي،دورامالثاينواملشرف،M.Aمهيمن،الدكتوراألول، املكرم املشرف .٤
M.Pd.I،S.Ag،ذههتمام الكبري حىت إمتام هالذين أعطوا الباحثة اإلشراف واإل

.رسالةال
الدكتور واملناقش الثاين ، M.Pd.Iناقش األول، الدكتور قهار الدين، املكرم امل.٥

,.Lcسعيد،رقمان عبد الرمحناحلاج  M.Th.Iو فهما الذين أعطوا الباحثة مدلول
.م هذه الرسالةاإمتيف 

M.Pd.، املكرم حماضر مستشار أكادميي، الدكتور مهيمن.٦

ين وحماضرات وموظفني وموظفات اجلامعة االسالمية احلكومية مجيع حماضروإىل.٧
اجلامعة االسالمية احلكومية فالوفو قامتها الباحثة يف أثناء إربوا نفالوفو الذي
.حىت إمتام هذه الرسالةوينعدوالذين سا

,.S.Ag،انجهاملكرم رئيس املكتبة احلاج مد.٨ M.Pd ،وموظفني وموظفات مبكتبة
ىف مجع املواد واملراجع املتصلة ة احلكومية فالوفو، الذين ساعدويناجلامعة اإلسالمي

.ذا البحثهل
،M.Pd.Iالدكتورة سيت أرى،،لووواحلكومية الثانويةاملدرسة ةرئيسةمكرملا.٩

املدرسة يفوالطالبدرسون املوS.Agأمرين،األستاذ درس اللغة العربيةوم
من مساعدة وعلى استعداد للتعاونالذين كانوا،٢ثامناللوووالثانوية احلكومية 

.البيانات البحثيةمصدرحيث
ومجيع مشسية صاحلو)رحيمه اهللا(حممد طاهريدميياتنيفضيلة والدي الكرميني .١٠

أسريت الذين ساعدوىن يف مواصلة الدراسة حىت بلغت إىل هذا املستوى، وأسأل 
.اهللا تعاىل أن يرمحهم ويساعدهم يف كل أمورهم



ح

العاميف صديقايتو خباصة ة تدريس اللغة العربيةشعبيع أصدقائيمجوإىل .١١
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.لكم طوال هذا الوقت
KKNيفئيأصدقاوفالوفوداتوك سليمان قسم البنات مبعهد PPLيفيأصدقائ.١٢
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ومساعدتكم حسن إهتمامكمعلى كثريا ايف سبيل اهللا أقول لكم شكريأصدقائ

.وجزاكم اهللا خريا كثريا وأحسن اجلزاء
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لخصامل

لوووهود املدرس يف تغلب قلق طالب املدرسة الثانوية احلكومية ج"، ٢٠٢٠وحيوين فراتيوي، 
العلوم اللغة العربية، كلية التربية وشعبة تدريس ، البحث".يف دروس اللغة العربية

واملشرف الثاين مهيمناألول املشرف. ة فالوفواحلكومياجلامعة اإلسالمية، يةتعليمال
يدورام

يف لوووعرفة قلق طالب املدرسة الثانوية احلكومية م)١: (دف هذه الدراسة إىل
عرفة العوامل اليت تسبب ظهور قلق طالب املدرسة الثانوية احلكومية م) ٢.(اللغة العربيةدروس
عرفة اجلهود للتغلب على قلق طالب املدرسة الثانوية احلكومية م) ٣.(اللغة العربيةدروسيف لووو
يف لوووة البحث هي مدرس وطالب املدرسة الثانوية احلكومية عين. اللغة العربيةدروسيف لووو

حتليل البيانات النوعية، أي احلد من . مناهج البحث هي املالحظة واملقابلة. ٢الصف الثامن
.وعرض البيانات واستنتاجات البياناتالبيانات

: اللغة العربيةدروسيف لووواملدرسة الثانوية احلكومية قلق طالب الأظهرت النتائج أن 
اللغة العربية هي موضوع صعب لفهم الكثري من الطالب الذين يتذمرون ألم جيدون صعوبة يف 

قلق الطالب والعامل األساسي. اللغة العربيةدروسفهم القواعد أو القواعد اللغوية واملفردات يف 
ب الفردية وعامل طالالة الهو عامل حلووواملدرسة الثانوية احلكومية اللغة العربية يف دروسيف 

، يدير املعلم قلق لووواملدرسة الثانوية احلكومية لتجنب قلق الطالب يف .بالطالة احلالة البيئ
اللغة العربية من خالل تقدمي تفسريات عقالنية للطالب حول سبب دروسالطالب بشأن 

اللغة دروسطيعون ويغرس املعلم ثقة الطالب يف أم يست، للغة اإلجنليزيةاهم دروسوجوب 
، فذلك دروسأما بالنسبة للجهود األخرى الرامية إىل التغلب على قلق الطالب أثناء ال. العربية

ice breaking)(ياجلوختفيفطريقةمن خالل تنمية روح الدعابة وممارسة األلعاب و
حيتاج . اللغة العربيةدروسخارج الفصل الدراسي حبيث يشعر الطالب بالسعادة عند دروسوال

املعلم أيضا إىل استخدام النهج اإلنساين وعدم إعطاء العقاب حىت ال يشعر الطالب بالتوتر عند 
.اإلجابة على األسئلة العربية

لوووقلق، دروس اللغة العربية، املدرسة الثانوية احلكومية :الكلمات األساسية



ABSTRAK

Wahyuni Pratiwi, 2020. Upaya Guru Mengatasi Kecemasan Siswa MTsN
Luwu dalam Pembelajaran Bahasa Arab, Skripsi Program Studi
Pendidikan Bahasa Arab, Jurusan Tarbiyah, Institut Agama
Islam Negeri (IAIN) Palopo. Dibimbing oleh (I) Muhaemin (II)
Mawardi

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui bagaimana kecemasan
siswa dalam menghadapi pembelajaran bahasa Arab di MTsN Luwu.
(2)Mengetahui faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi kecemasan siswa
dalam pembelajaran bahasa Arab di MTsN Luwu. (3) Mengetahui upaya-upaya
apa saja yang dilakukan oleh guru dalam mengatasi kecemasan siswa dalam
pembelajaran bahasa Arab di MTsN Luwu. Subjek penelitian adalah guru bahasa
Arab dan siswa MTsN Luwu kelas VIII 2. Metode pengumpulan data adalah
observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data secara kualitatif yaitu
reduksi data, penyajian data dan penyimpulan data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecemasan siswa MTsN Luwu
dalam pembelajaran bahasa Arab: Bahasa Arab adalah pelajaran yang sulit
dimengerti sehingga siswa banyak yang mengeluh karena merasa kesulitan untuk
memahami kaidah atau gramatikal dan kosakata dalam pembelajaran bahasa Arab.
Serta faktor-faktor yang melatar belakangi kecemasan siswa dalam pembelajaran
bahasa Arab di MTsN Luwu adalah faktor keadaan individu siswa dan faktor
keadaan lingkungan siswa. Untuk menghindari adanya kecemasan  siswa di
MTsN Luwu,  guru  mengelola kecemasan siswa terhadap pembelajaran bahasa
Arab dengan memberikan penjelasan yang rasional kepada siswa mengapa mereka
harus belajar bahasa Arab, guru menanamkan rasa percaya diri terhadap siswa
bahwa mereka bisa belajar bahasa Arab. Adapun upaya lain untuk mengatasi
kecemasan siswa saat belajar yaitu dengan mengembangkan rasa humor,
melakukan permainan dan metode mencairkan suasana (ice breaking) dan belajar
di luar kelas agar siswa merasa senang saat belajar bahasa Arab. Guru juga perlu
menggunakan pendekatan humanisme supaya siswa tidak merasa tegang saat
menjawab pertanyaan berbahasa Arab.

Kata Kunci: Kecemasan, Pembelajaran Bahasa Arab, MTsN Luwu



ABSTRACT

Wahyuni Pratiwi, 2020. A Teacher’s Efforts to Overcoming the Anxiety of
Luwu MTsN Students in Learning Arabic Language, Thesis of
Arabic Education Study Program, Tarbiyah Department,
Palopo State Islamic Institute (IAIN). Supervised by (I)
Muhaemin (II) Mawardi

This study aims to: (1) Find out how students' anxiety in facing Arabic
learning in MTsN Luwu. (2) Find out what factors are behind the anxiety of
students in learning Arabic in MTsN Luwu. (3) Find out what efforts are made by
the teacher in overcoming student anxiety in learning Arabic in MTsN Luwu. The
subjects of this research were the Arabic language teachers and the eighth grade
students’ of MTsN Luwu in class VIII 2. The method of data collection were
observation, interview and documentation. And qualitative data analysis were data
reduction, data presentation, and data inference.

Based in the results of the students anxiety of learning Arabic in MTsN
Luwu showed that: Arabic is a difficult subject to understand so many students
complain because they find it difficult to understand the rules or grammatical and
vocabulary in learning Arabic. And the factors that become the background of
students' anxiety in learning Arabic in MTsN Luwu are factors of individual
student circumstances and factors of students' environmental conditions. To avoid
the anxiety of students at MTsN Luwu, the teacher manages student anxiety about
learning Arabic by providing rational explanations to students why they should
learn Arabic, the teacher instills confidence in students that they can learn Arabic.
As for other efforts to overcome student anxiety when learning is by developing a
sense of humor, playing games and methods of ice-breaking and learning outside
the classroom so that students feel happy when learning Arabic. The teacher also
needs to use the humanism approach so that students do not feel tense when
answering Arabic questions.

Keywords: Anxiety, Arabic Language Learning, MTsN Luwu
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املبحث األول

قدمةامل

البحثخلفية .أ

األجنبية يف ة اللغ. د وأكثر تعقيدا املشكلتهتطور وديناميات اللغة الثانية متزاي

وضع منفصل من اللغة الرئيسية للمجتمع الذي يستخدم كلغة ثانية يف أنشطة اتمع، 

األجنبية أصبحت وصمة عار يف اتمع وهناك حاجة ماسة إليها ةبعبارة أخرى أن اللغ

لغة أجنبية، شخص ما جيب أن يكون لديه جتربة لغوية، دروسقبل . كلغة إضافية

. وهي وجود لغة التواصل بني أولياء األمور واتمع احمليط ا، وتسمى عادة اللغة األم

اللغات األجنبية أو لغة ثانية بسبب االختالفات يف دروسلاللغة األم هي عامل مثبط 

القواعد الصوتية للحروف واملفردات واجلمل والقواعد وما إىل ذلك بني اللغة العربية 

١).ندونيسيةاللغة اال(واللغة األم 

. وا أبداًدروساألجنبية، خاصة العربية بالنسبة ألولئك الذين مل ةاللغدروس

، بسبب وصمة باإلضافة إىل ذلك. وادروسسيكون من الصعب مقارنة بأولئك الذين 

.ة من حيث قواعد اللغة واملفرداتعند الناس العاديني، فإن اللغة العربية صعبالعار

١Ulin Nuha, Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: Diva
Press, ٢٠١٢), h. ٥٩.



٢

ناهيك. لفهمهاوالطاقةالتفكريمنمزيدااملبتدئنيللطالبالعربيةاللغةدروستطلب

عاطفيةآثاريفذلكيتسببفقد. العربيةاللغةدروسيفاإلجنازمؤشراتمواجهةنم

.وقلق

واملشاعروالقلقالقلقمشاعرأشكالمنشكلهوالقلقHarlockشكالو

مظاهرمنمظهرهووالقلقاألخرى،اآلراءمعمتشيا٢.متعةأقلهياليتاألخرى

العاطفيالضيقمنيعاينالشخصيكونعندماحتدثاليتاملختلطةاملشاعر

أوالقلقمشاعرشكليفسارةغريمشاعرخيلقاملوقفهذا.النفسيوالضغط

٣.القلقالوضعهذايسمىماعادة. بالذنبالشعورأواخلوف

دروسمنالقلقأنعلىينصالذيEwaldشكالواآلراء أعالهمعمتشيا

أنوميكنالغيابأووالتجنبالنسيوالتوترعرق واخلوف واليظهرأنميكناللغة

مرحلةأواإلدخالمرحلةوهياملستخدمةاللغةمنخمتلفةمستوياتعلىتؤثر

استخداميفالتحدثأنشطةاإلخراج تعتربمرحلةيف.اإلخراجمرحلةأواملعاجلة

من ٤.األجنبيةاللغةبقلقتأثرااألكثرالشفويةالتقدمييةوالعروضاملنطوقةاللغة

٢Suratmi, dkk, “Hubungan Antara Tingkat Kecemasan Dengan Hasil Belajar Mahasiswa
Di Program Studi Pendidikan Biologi Untirta”, Jurnal Pembelajaran Biologi, Vol. ٤, No. ١,
٢٠١٧, h. ٧١.

٣Darajat, Kesehatan Mental, (Jakarta : Gunung Agung, ١٩٩٠), h. ٦٧.
٤Satu Tuomainen, “Student Anxiety and Learning Difficulties in Academic English

Courses,” The International Academic Forum, ٢٠ August ٢٠١٧,
https://www.reasearchgate.net/publication/٣١٩١٨٣٦٣٦



٣

يفوالرغبةواهلائجاخلائفشعورهوالقلقأنالباحثةتستنتجالبياناتهذهبعض

منخمتلفةبأنواعترتبطقدواليتعامة تبعيةهذه. معنيمااحلالةأوشيءالتراجع من

.دروسالعمليةيفرئيسيبشكلاليوميةاألحداثأواألشياء

".اخلشية"باسماخلوفإىليشارحنييف" اخلوف"القلق يسمىالقرآنيف

اهللاجعل.اإلنسانحياةظروفمنجزءالقلقأوالقلقأنالقرآنآياتإحدىتشرح

.معهالتعامليفاإلنسانصربمدىملعرفةخاصةللبشر،اختبارمنكجزءالقلقهذا

الْاَموالِمنونقْصٍوالْجوعِالْخوفمنبِشيٍءولَنبلُونكُم":القرآنيفاهللاكالم

فعلياشرحاتقدماآلية٥).١٥٥]: ٢[سورة البقرة " (وبشرِالصٰبِرِينوالثَّمٰرتوالْاَنفُسِ

هذاعلىالتغلبعلىقادرينالبشرسيكوناجلاداجلهدمعحماكمة، مثهوالقلقألن

.شيءأييصيبهالذيبالقدرالقلق

وتعزيزوتطويروتوجيهلتشجيعموجهموضوعهوالعربيةاللغةدروس

.وإنتاجيةتقبالسواءحدعلىالعربيةاللغةجتاهاإلجيابيةاملواقفوتعزيزالقدرات

اإلنتاجيةالقدرة.القراءةوفهماآلخرينحديثفهمعلىالقدرةهياالستقباليةالقدرة

إلتقانالطالبمنيطلب.وخطيةشفهيةاتصالكأداةاللغةاستخدامعلىالقدرةهي

تفسري األمامني السيوطي،جالل الدين حممد بن أمحد احمللي و جالل الدين عبد الرمحن بن ايب بكر ٥
٣٠، ص )م١٩٩٥دار الكتب العلمية، : بريوت لبنان(اجلاللني



٤

دروسجانبإىل. الديينللتفكريكوسيلةأيضاأساسيألنه كعلمالعربيةاللغةدروس

دائماتعملالدروسالعملية٦.األصليمصدرهمناإلسالمتعميقيعينالعربيةاللغة

لطالبل. الطالبعلىخاصة. العمليةهذهيفمشاكلوجدتماكثريا. بسالسة

أصدقاءتركهمنتيجتهاوالدرسفهميفصعوبةالطالببعضجيد. عيوبومزايا

.واملعرفةالعلماكتسابيفآخرون

١٦يفلوووالثانوية احلكومية املدرسةيف تمتاليتاألولية املالحظاتعلىبناء

الطالببعضموجود٢الثامن الصفيفمالحظاتالباحثةجعل٢٠١٩سبتمرب

منقلقالطالبأنالباحثةنطرت. العربيةاللغةدروسعندبالقلقيشعرونالذين

يفالسؤالعملوالالدراسيالفصلالعربيةاللغةاملعلميدخلعندمااألخطاءارتكاب

فهميفصعوبةأوالنطقيفخطأوجودمنوالقلقخائفأيضاالطالبو سبورة

اخلوفهونفسيتأثرييفيتسببحبيثالعربيةاللغةدروساليفاللغةوقواعداللغة

يفجناحهمعلىاملؤثرةالطالبخماوفتأثريمدىمعرفةعند. للطالبوالقلقوالتوتر

هذاإجراءاملهممنلذلك. الطالبقلقعلىللتغلبحلإىلحاجةهناك،دروسال

العربيةاللغةتدريسعمليةيفمراعااجيبنفسيةحالةهوالقلقألنالبحث

٦Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Cetakan Kelima (revisi);
Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, ٢٠١٨), h. ٦٨.



٥

قلقاملدرس يف تغلبجهود"لعنوانباالبحثإلجراءالباحثةخلفيةهذه.هادروسو

".اللغة العربيةدروسيف لووواحلكوميةالثانويةاملدرسةطالب

البحثأسئلة.ب

:هي كما يليالبحثة يف هذا اليشكإاما بالنسبة لصياغة 

؟العربيةاللغةدروسيفلوووالثانوية احلكوميةاملدرسةطالبقلقكيف.١

لووواحلكوميةالثانويةاملدرسةطالبقلقظهورتسبباليتالعواملهيما.٢

؟العربيةاللغةدروسيف

يف لووواحلكوميةالثانويةاملدرسةطالبقلقاملدرس يف تغلبجهودهيما.٣

؟اللغة العربيةدروس

البحثأهداف .ج

:من املشاكلة املذكورة أعالها، و هيالبحثأهداف 

.العربيةاللغةدروسيفلووواحلكوميةالثانويةاملدرسةطالبقلقة عرفمل.١

يفلووواحلكوميةالثانويةاملدرسةطالبقلقظهورتسبباليتالعواملةعرفمل.٢

.العربيةاللغةدروس

يف ولوواحلكوميةالثانويةاملدرسةطالبقلقاملدرس يف تغلبجهودعرفةمل.٣

.اللغة العربيةدروس



٦

البحثفوائد .د

:هي كما يليالبحثالفوائدة املتوقعة من هذا 

الفوائد النظرية.١

الثانوية املدرسةالطالبقلقإلدارةأساساالدراسةهذهنتائجتكونأنميكن

العلميةللمعرفةمضافةقيمةذاكنزايصبحكما.العربيةاللغةدروسيفلووواحلكومية 

.املكتبةخزينةوإثراء

الفوائد العملية.٢

:مفيد همالبحثعمليا هذا 

مدرسةلل.أ

العربيةاللغةدروسيفالطالبقلقإدارةأوعلىللتغلباملبذولةاجلهودتنفيذ

علىقائمأفضليدروسدروسمنهجحتديديفاملدرسةمفيدايكونأنوميكن

.املستقبليفالشخصية

للمعلم.ب

نقليفمناسبجالختاذالعربيةاملواديفوخاصة،للمعلمنيكمدخالت

.العربيةاملواد

للطالب.ج



٧

دروسيفالطالبقلقمستوىلتقليلمرجعاالبحثهذايكونأناملتوقعمن

.العربيةاللغة

للباحثني.د

.االهذايفللتقدمحمتملنيكمدرسنيللباحثنيتوجيهيكمبدأ

ةلييريف التشغاالتع.ه

تأكيداالباحثةيقدمأنالضروريمن،البحثهذاعنوانفهمسوءلتجنب

:التايلالنحوعلىالوضوحإىلحتتاجاليتاملصطلحاتفهمعلىقيدوهو

هوداجل.١

الطالبقلقعلىللتغلباملبذولاجلهدهوالدراسةهذهيفإليهاملشاراجلهد

املدرسةطالبقلقجهود املدرس يف تغلب حماولةجرتاحلالة،هذهيف. منهواحلد

٢الثامنالصفطالبخاصة، العربيةاللغةدروسيفاحلكومية لووو الثانوية

قلق.٢

جمالهإزاءبالقلقيشعرالذيالطالبموقفمظاهرمنمظهرهوقلق

تقريربطاقاتدرجةمتوسطهياملعنيةاالنطباعات. خمتلفةعواملبسبباألكادميي

هذهيفقلق.ماشيءو اخلوف منشغول القلق هو اإلزعاج و امل.العربيةاللغة



٨

يف٢الثامن طالب الصفاللغة العربية دروسيف يعاينالذيالقلقدروسهوالدراسة

.لووواحلكوميةالثانويةاملدرسة

العربيةاللغةدروس.٣

إتقان واملعرفةوعلماكتساب اليفالطالبعلى املعلممساعدة وهدروسال

اللغة دروسيف نفسهماملعتقدات يف تشكيل املواقف والشخصية، واملهارات و

.لوووالثانوية احلكوميةاملدرسةيف٢الثامن العربية طالب الصف



٩

ينااملبحث الث

الدراسة النظرية

البحثالدراسات السابقة املتعلقة ب.أ

.أجريتاليتاألوىلالدراسةليستالباحثونأثارهاكماموضوعمعالبحث

املكتبةجمموعاتيفسواءالباحثونوجدهااليتالعلميةاألحباثنتائجبعضمنيتضح

موضوعأمهيةهلااليتاإلنترنتشبكةعلىأوفالوفواحلكوميةاإلسالميةاجلامعةيف 

:فتشملالصلةذاتالسابقةالدراساتلبعضبالنسبةأما. التعيني

تأثري "البحثبعنوان ٢٠١٥يف عام ) ٠٩١٦١٢٠٠٥٨: رقم التسجيل(هرلينة .١

الرياضيات لطالب الصف العاشر يف دروسعلى حتصيل دروسالقلق يف ال

الصف تشري نتائج هذه الدراسة إىل أن طالب . "العالية حممدية فالوفواملدرسة

دروسوليس جتربة القلق يف العالية حممدية فالوفو ام متفائلوناملدرسةيف العاشر

هو معرفة مدى تأثري ةهرلينالذي أجرته البحثكان الغرض من ٧.الرياضيات

دروسالتشابه هو مناقشة قلق . على حتصيل الطالب للرياضياتدروسالقلق يف ال

املوجههرلينة الباحثة هيالدراسةيفاملوجودةاالختالفاتأنحنييف.البالط

٧Herlina, Skripsi: “Pengaruh Kecemasan dalam Belajar terhadap Prestasi Belajar
Matematika Siswa Kelas X SMA Muhammadiyah Palopo”, (Palopo: STAIN Palopo, ٢٠١٥)



١٠

وهوالرياضياتدروسيفالطالبحتصيلأيللطالب،األكادمييالتحصيلحنو

.الباحثةمواقعيفاالختالفاتوكذلكالكميةمنهج البحثنوع

عنوان ب٢٠١٤عاميف)١٠٠١٠٠١٠٢F: رقم التسجيل(حداييتأريناإسنايا.٢

Mahasantriيفاألجنبيةاللغةمنوالقلقالذاتمفهومبنيالعالقة"البحث 

PESMAهذهنتائجتشري. "سوراكارتااحملمديةامعةاجلمنصور يف ماس.ه.ك

اللغةوقلقالذاتمفهومبنيللغايةمهمةسلبيةعالقةوجودإىلالدراسة

اخنفضكلماأنهيعينوهذا-٠،٣٤٣ارتباط معامللهالبحثهذا.األجنبية

الذاتمفهومبنيالعالقةحتديدإىلالدراسةدف٨.القلقزادالذاتمفهوم

يفاالختالفيقع. معاالقلقمناقشةهوالتشابه.األجنبيةاللغاتيفوالقلق

بينمااألجنبيةاللغاتيفالقلقمعالذاتمفهومتناقشاليتاملتغرياتيفالدراسة

اللغةدروسيفالطالبقلقعلىللتغلباملبذولةاجلهودعلىونالباحثةيركز

.Mahasantriعلىيتمالذيالبحثموضوعيفيكمنآخراختالفهناك.العربية

املبذولةاجلهود"بعنوان البحث) ١١٤١٢٣٠٠٩: رقم التسجيل(أمي صائمة .٣

الدروس مناذجخاللمنالعربيةاللغةدروسيفالعلميالتحصيللتحسني

Cooperative Scriptاإلبتيدية اإلسالم الصف الرابعة املدرسةطالبيفBanding

٨Isnaya Arina Hidayati, Skripsi: “Hubungan antara Konsep Diri dengan Kecemasan
berbahasa Asing pada Mahasantri Pesma K.H. Mas Mansyur Universitas Muhammadiyah
Surakarta”, (Surakarta: UMS, ٢٠١٤)



١١

Bringin Semarang الطريقة استخدامالدراسةهذهتقترح". ٢٠١٦/٢٠١٧عام

Cooperative Scriptيفالعربيةاملوادمنالدروسنتائجحتسنأنميكنواليت

باستخدامإجراؤهمتالدراسيالفصليفحبثعنعبارةالبحثهذا.الطالب

بهيقومالذيالبحثعنالبحثهذامييزما٩.الدورة و دورتنيقبلمادورة

نتائجلتحسنيالفصليفالعمليةأمي صائمة البحوثتستخدمهيالباحثةة

الباحثةأجراهاالذيالبحثأنحنييف.الطالبلدىالعربيةاملواديفالدروس

الفارق.العربيةاللغةدروسيفالطالبقلقعلىللتغلباجلهودإىلأكثرموجهة

اإلبتيدية الصف الرابعة املدرسةطالبهوالدراسةيفاملوضوعأنهواآلخر

الباحثةأجراهالذيالبحثيفىبينماBanding Bringin Semarangاإلسالم 

.كومية لوووالثانوية احلمن املدرسةالثامنالصفطالبهواملوضوع

الدراسة النظرية.ب

العربيةاللغةدروس.١

والعاداتواملهاراتاملعرفةتكوينيتم. غالبااجلميعبهيقومنشاطدروسال

مكوناتبنيتفاعلعمليةعنعبارةدروسال. دروسالبسببالشخصواملواقف

املعلمأنشطةحتليلخاللمنوفهمهدروسالمفاهيمفهمميكن. دروسالنظام
٩Umi Soimatun, Skripsi: “Upaya Peningkatan Prestasi Belajar Pada Pelajaran Bahasa

Arab melalui Model Pembelajaran Cooperative Script Pada Siswa Kelasa IV MI Al Islam Banding
Bringin Semarang Tahun ٢٠١٦/٢٠١٧”, (Salatiga: IAIN Salatiga, ٢٠١٧)



١٢

وعملياتواإلجراءاتواألدواتاإلعالمووسائليةدروسالواملوادالطالبومكونات

هومامندروسالهذافهميفاألويلاملفهومإىلينظرأنميكن. دروسال

١٠".دروسال"

واإلرشاد) التحفيز(احلافزلتوفريحماولةهودروسالأنCauhanوشكال

، كذلكCauhanوكشف،دروسالعمليةحتدثحىتللطالبوالتشجيعوالتوجيه

“learning is the process by which behavior (in the broader sense) is or changed

through practice or training".١١

يفتغيريهودروسالأننستنتجأنميكنأعاله،الواردالتعريفعلىبناًء

واملراقبةالقراءةطريقعناملثالسبيلعلىاألنشطةمنسلسلةمعاملظهرأوالسلوك

يفبتغيرييتميزوالذيبوعي، شخصبهيقومالذيذلكإىلوماوالتقليدواالستماع

الالتغيريهذا. والسلوكواملهاراتاملعرفةتشملاملعينالنشاطيفالتغيريات.شخص

وجتربةوجهدنتيجةهوبلشخص،يفحتدثمفاجئةأوعرضيةعواملإىليرجع

.متعمدةتعترب

بعضهامعمترابطةمتنوعةمكوناتمنيتكوننظامعنعبارةدروسال

أنجيب. والتقييماتواألساليبواملواداألهداف: املكوناتهذهتشمل.البعض
١٠Daryanto dan Rahardjo M, Model Pembelajaran Inovatif, (Cet. I, Jakarta: Rineka Cipta,

٢٠١٢), h.٣.
١١Sunhaji, “Konsep Manajemen Kelas Dan Implikasinya Dalam Pembelajaran”, Jurnal

Kependidikan, Vol. ٢, No. ٢ November ٢٠١٤, h. ٣٣.



١٣

يفاستخدم سيتمماوحتديداختياريفدروسللاألربعةالعناصراالعتباريفاملعلميأخذ

١٢.دروسالأنشطة

أنيوضحالذيBroshالبحثنتائجيفاألجنبيةاللغةدروسأمهيةشرحيتم

على.بعضابعضناوالديناللغة والثقافةوفهماللغةعلىيعتمدالعامليةاملعامالتجناح

منالعديد، يتجاهلتدويلهاتكونأنإىلية متيلدروسالاملؤسسةأنمنالرغم

١٣.األجنبيةاللغةاستخدامويرفضوناألجنبيةاللغاتالطالب

أوجمتمعيفالناسمجيعيستخدمهااليتالكلماتهياللغةألفاظ اللغة هي 

إن اللغة نظام لرومز صوتية تستخدم .ومشاعرهمنواياهمعنالتعبرييفبلدأومنطقة

العربيةاللغةأنحنييف١٤.لتبادل األفكار و املشاعر بني اعضاء مجاعة لغوية متجانسة

علىاللغةهذهحافظت. نواياهمإليصالالعربيستخدمهااليتالفادزالفادهي

، و ما رواه الثقات من منثور ديث الشريفن الكرمي و احلالقرآو حفظها لنا صحتها

مهارات اللغة األساسية هي االستماع والتحدث والقراءة أما ١٥.العرب و املنظومهم

ستطيع كل من ي. مهارات القراءة حمددة مقارنة باملهارات الثالث األخرى. والكتابة

١٢Rusman, Model-model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru,(Jakarta:
Rajawali Pers, ٢٠١٠), h. ١١.

١٣Hezi Brosh. Motivation of American College Students to Study Arabic, (International
Journal of Humanities and Social Science), Vol. ٣, No. ١٩, November ٢٠١٣, h. ٢.

١٥الصفحة، )وق احملفوظة للمألفمجع احلق(، أسالب التدريس اللغة العربيةحممد علي اخلويل، ١٤
، الصفحة )٢٠٠٩دار ابن اجلوزي، : القاهرة: ١الطبعة(جامع الدروس العربية, مصطفى الغاليين١٥

٣.



١٤

توصيلهمسيتموبالتايل١٦.القراءة سيكون قادرا على فهم معىن القراءة والغرض منها

.منهاملعرفةنقلعلىواحلصولالباحثةب

من احدىأيضا ةهذه اللغ. من اللغات يف العاملاحدىاللغة العربية هي 

يتم .البشرمن ٠٠٠٠٠٠٢٠٠ا أكثر منعرباللغات الرئيسية يف العامل اليت ي

شعبية هذه اللغة ال ميكن فصلها ١٧.اعلمدولة ٢٠استخدام هذه اللغة رمسيا من قبل 

هذا ألنه مت . اإلسالم والعديد من املسلمني املنتشرين يف مجيع أحناء العاملعن تأثري دين

.)احلديث(وتفسريه ) القرآن(اختيار اللغة العربية كلغة الكتاب املقدس اإلسالمي 

جيب أن يكون . العربية هلا سحرها اخلاص مقارنة باملواضيع األخرىاللغة 

اللغة العربية تدرجيياً ومتسلسالً بشكل منهجي وجيب أن يستند إىل جتارب دروس

:تقولشعبهمسعت: أرشدأزهريفحيىيبناحلميدعبدوشكال .السابقةدروسال

١٨.زيد يف العقلتفإاالعربيةمواتعل

إتقانأوبقواعدفقطمرتبطةليستالعربيةاللغةدروسودروسأنشطة

أفكارأوأفكارعلىوحتتويبانتظام،ترتيبهايتماليتبالعلومأيضاولكناملفردات

١٦Dhiauddin, السلفية باشيهتعليم مهارة القراءة يف الزاوية اإلسالمية  , Arabic Journal of Arabic

Studies Vol. ٣ No. ١ ( Aceh: Institut Agama Islam Almuslim Aceh, ٢٠١٨), h. ٢.
١٧Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka

Belajar, ٢٠٠٣), h. ١.
١٨Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka

Belajar, ٢٠٠٣), h. ٧.



١٥

عمليةهوالعربيةاللغةدروسمث .ومستمرمستمربشكلدراستهاجيبجمردة لذلك

العربيةاللغةبنيةيفالقواعدمعاجلةخاللمنجديدةنتائجعلىللحصولمتعمدة

املوادإتقانفقطدروسالالعربيةاللغةدروس.السلوكيفتغيرياتحتدثحبيث

.اليوميةاحلياةيفتطبيقهاكيفيةولكناألساسية

قلقال.٢

" عدم الشعور بالراحة يف القلب"يعين (anxiety)يف القاموس اإلندونيسي، القلق

والقلق يفسره املوضوع القلق .بالضيق الشديدالقلب يشعر ) بسبب اخلوف والقلق(

مزمنةعاطفيةحالةهوالقلق،النفسيالقاموسوأما ١٩.املعرب عنه ال أساس له

االضطراباتخمتلفيفوخاصةبارزة،كعناصرواخلوفاالصطيادمعومعقدة

شيءبشأنوالقلقاالرتباك"هوالقلق سوليسوايتت لوقا٢٠.والعقليةالعصبية

٢١".والعجزاليقنيعدممبشاعرويرتبطواضحغريلسببسيحدث

:هناك ثالثة أنواع من القلقFreudوشكال وأما

١٩WJS. Poerdarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, ١٩٧٦), h.
١٠٣٦.

٢٠James Drever, “Pcychology Dictionary”, diterjemahkan oleh Nanci Simanjuntak dengan
judul: Kamus Psikologi, (Jakarta: Bina Aksara, ١٩٩٨), h. ١٩.

٢١Yennisa Hanifa, “Hubungan Antara Emotional Quotient Dan Adversity Quotient Dengan
Kecemasan Menghadapi Dunia Kerja Pada Siswa Smk Muhammadiyah I Samarinda“,
Psikoborneo, Vol. ٥, No. ١, ٢٠١٧, h. ٤٤.



١٦

وفقاقلقاملستوىواخلارجيالعاملمناخلطرمناخلوفهوالواقعيالقلق.أ

هذاواقعيا. اخلوفالقلقمنالنوعهذايسمىاليوميةاحلياةيف.القائمللتهديد

متأثر)fear("خائفًا"اعتربمترمجهلكناألملانية،باللغةFreudقصدهماهو

أمامسامةأفعىبرميماشخصقامإذاللغاية،واضحاملثال.جداباإلمجل

.القلقهذابالتأكيدسيشهدالشخصهذافإنآخرشخص

العاملمنالتهديديأيتالعندمابهسيشعرالذيالقلقهواألخالقيالقلق.ب

متاليتالفائقةلألنااالجتماعيالعاملمنولكناملادي،العاملمنأواخلارجي

الذنبأوللعارأخرىكلمةهواألخالقيالقلقهذا. الشخصداخلاستيعاا

.الفردضمريمناخلوفهوالقلقمنالنوعهذا. العقابمناخلوفأو

قدماشخصكانإذااألفكار،حتفيزمنينشأباخلوفشعورهوالعصيبالقلق.ج

وعقلهوسلوكهنفسهيفالتحكمعلىقادروغريوعصبيةضائعةبأفكار"شعر

كلمةهيالعصبية. "عصيبقلقمنحاليايعاينالشخصهذافإنعقله،وحىت

فرويدانتباهجذبماأكثرهوالقلقمناألخريالنوعهذا.للعصبيةأخرى

٢٢.القلقعليهيطلقماوعادة

٢٢Paulus Roy Saputra, “Kecemasan Matematika Dan Cara menguranginya”, Jurnal
Phytagoras, Vol. ٣, No. ٢, ٢٠١٤, h. ٧٨.



١٧

. واضحغريشيءمنواخلوفوالقلقالقلقمننوعهوالقلقGeraldوشكال

عندماهياملشكلةولكناهلدفلتحقيقالدافعلزيادةمهمالقلقفإناملبدأ،حيثمن

٢٣.سليبتأثريلهسيكون، جدامرتفعاالفردبهيشعرالذيالقلقيكون

الفردوظائفحتسنأنميكناليتدروساليفاملثبطةالعواملأحدالقلقيعترب

تنشأ.سارٍغريشيئًادروسالاعتبارإىلالقلقمنيعانونالذيناألشخاصمييل.املعرفية

املتعلقةالشخصيةالتجاربمنتأيتاليتاجليدةالعواملبعضبسبباملشاعرهذه

٢٤.املشكالتحلعلىقدرملعدماألصدقاءمنيسخرأواملعلمب

مبا دروسالقلق هو حالة غري سارة يف الدروسأن Nawangsariالرأيمعمتشيا

ذلك اخلوف والتوتر والقلق واالرتباك، والكراهية اليت هي ذاتية وحتدث بسبب يف 

٢٥.دروسشعور بعدم األمان ضد اخلطر املتوقع حدوثه أثناء ال

املشاعرمظاهرمنمظهرهوالقلقأننستنتجأنميكنأعاله،الوصفمن

اليتواملخاوفوالضغوطللتهديداتفعلكرداألفرادقبلمناختبارهويتماملختلطة

. دروسالعمليةيعوقأنميكنشرطهوالقلقدروس.والنفسيةاجلسديةعلىتؤثر

٢٣Rudiansyah, dkk, “Upaya Guru dalam Mengatasi Kecemasan Siswa dalam
Menghadapi Tes (Pencapaian Hasil Belajar) Siswa Di Smp Negeri ٣ Banda Aceh”, Jurnal Ilmiah
Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah, Vol.١, No.١, h. ٩٧.

٢٤Rudiansyah, dkk, h. ٩٩.
٢٥Naning Eky Saputri. [Edukasi Journal]. Konseling Kelompok dengan Teknik Self

Control terhadap Kecemasan Belajar Siswa. (Magelang: FTIK UMM, ٢٠١٤), Vol.٦. No.١٢ Juni
٢٠١٤, h.١١.



١٨

ليسدروسالعندالقلقألنوخارجية،داخليةعواملبسببالقلقدروسحيدث

يفاملعلممعالدرسبشأنالقلقبسببأيضاولكننفسكيفالقلقبسببفقط

.وغريهماملدرسة

إىلومانفسهيتجنبماشخصجيعلدروساليفالتهديديسببهالذياخلوف

وبشكلداخليةخماطروكذلكخارجيةخماطرعنناجتًاالقلقيكونأنميكن. ذلك

على.مقبولغريشيءهناكيكونعندماينشأاخلطر. غامضاالتهديديكونعام

متيلاهدةدروسالمواقفيف. والتشجيعوالرغباتواملشاعراألفكاراملثالسبيل

هودروسالقلقأننستنتجأنميكنلذلك. الطالبلدىالقلقيفالتسببإىلأيضا

عواملبسبباألكادمييجمالهيفبالقلقيشعرالذيالطالبموقفمظاهرمنمظهر

.خمتلفة

قلقظهورعوامل. ٣

.الطالبلدىدروسالقلقظهورإىلتؤدياليتعواملموجوداملدرسةيف

:الطالبدروسالقلقتسببعواملثالثةهناكسدرجات،أمحدشكالو

تنافسي يدروسومناخللغايةمرتفعاالدراسيةاملناهجهدفيكونأنميكن.أ

يسببعامالًعادل،وغريللغايةصارمتقييمونظامجداكثيفةمهاموإحالة

.الدراسيةاملناهجعواملعنالناتجالقلق



١٩

وأقلللغايةوصارمةومتقلبوشرسةوديةليستالذيننياملعلمومعاملةموقف.ب

.املعلمعواملمنيأيتالذيالطالبلدىالقلقسببمصدرهوكفاءة

أقلاملدرسةمناخالعقوبة،أولوياتوحتديدالصارمياملعلماالنضباطتطبيق.ج

لتشكيلحمفزعاملأيضاهوللغايةحمدودالتحتيةوالبنيةدروسالومرافقراحة

٢٦.املدرسةإدارةعواملمصدرهاالطالبلدىالقلق

صعوباتعلىتؤثراليتالعواملوجوديفسرالذيSyahرأيمعمتشيا

:أيالقلق،تسببأنميكناليتدروسال

ميكناليتواجلسديةالنفسيةالطالبإعاقاتأوالتدخلتشملالداخليةالعوامل)١

غريومواقفمشاعر(وجداين)املنخفضالفكرياملستوى(معرفية تكونأن

).الطالبحواساضطراب(النفسية واحلركية)مستقرة

بيئة(بالطالب احمليطةالبيئيةوالظروفاملواقفمجيعاخلارجيةالعواملتشمل)٢

).يةاملعلموالبيئةواتمعاألسرة

املستخدمةاحملددةالزمنيةالفترةهودروسالاستنفادمناملقصود. دروسالتشبع)٣

.تعملالولكندروسلل

٢٦Supri Yanti [Jurnal Ilmiah Konseling] Hubungan Antara Kecemasan Belajar dengan
Motivasi Belajar. (Padang: FIP Universitas Negeri Padang), Vol.٢ No. ١, Januari ٢٠١٣, h. ٣.



٢٠

عمليةمتابعةميكنهمالالطالبألنللقلقحمفزاعاملًاالتعبيكونأنميكن)٤

.اجلسديةقدراتهحدوديفاليتماخلاصةدروسال

اآلباءقبلمنالعربيةاللغةدروسيفجيدةدرجاتعلىللحصولمطالب)٥

عمليةوليسفقط،والقيمالنتائجحنواألطفالتوجيهإىلهذايؤدي. نياملعلمو

نفسهويعتربمكتئبايصبحسيئةدرجةعلىالطفلحيصلعندما. نفسهادروسال

٢٧.غبيا

قلقعلىللتغلباجلهود.٤

قلقعلىبناًءالطالبقلقمعللتعاملطرقجوهرإدريسالديننصرتقسيم

الطالبانطباعاتتفترضماعادة.الدراسةوبعدالدراسةأثناء،دروسالقبلالطالب

قبلالطالبقلقعلىللتغلبمث، صعبةالعربيةاللغةأنالعربيةاللغةدروسعناألوىل

مثريةالتدريساستراتيجياتوجعلسهلةالعربيةاللغةإنالقولهواألول،دروسال

جوأيضاتوفرأنجيباملعلم.سهلةهيالعربيةاللغةالطالبيشعرحبيثلالهتمام

٢٨.مريحيدروس

٢٧Mentari Rama Putri, Kecemasan Belajar Siswa (Analisis gejala, Penyebab, dan Upaya
Pemecahan Masalah di SD Inpres ١٢/٧٩ Bulu Tempe Kec. Tanete Riattang Barat Kab. Bone),
Artikel Mahasiswa Pascasarjana Universitas Negeri Makassar, ٢٠١٥, h. ٦.

٢٨Nashruddin Idris Jauhar. Kecemasan dalam Belajar Bahasa Arab sebagai Bahasa Asing,
Penyebab dan Solusinya. Lisan ‘Araby (٢٠١٢), h. ٣.
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عدةيفبهالقيامميكنعليهاللتغلب،دروسالعندالطالبقلقهووالثاين

يةدروسنتائجإىلسيؤديالقلقبأنيشعرونماعادةًالطالبدروسعندما.طرق

اللذلكوالتطبيقالنظريةبنياملوازنةخاللمنذلكعلىالتغلبللمعلمميكنسيئة،

جتنبأيضااملعلمعلىجيب.ممارستهايفاملهرةبلفحسبالنظريةالطالبيفهم

النظريةالتفسرياتعلىاملفرطالتركيزمثل، العربيةاللغة"صلبوجه"العرض

.والنحوية

وظائفهممناخلوفيسببه، الذيدروسالبعدالطالبقلقهووالثالث

بنيمن.والتشجيعالوعيخاللمناملعلمقبلمنعليهاالتغلبميكناليتاملستقبلية

الذياألولاإلجناز.أخرىلغةدروسيشبهالالعربيةاللغةدروسأناإلدراكهذه

دينهفهمعلىساعدتهالعربيةبراعتهألن،الدييناإلجنازهوعريبطالببهيفخر

يةدروسالباإلجنازاتيقاسوالالعربللطالبفريداإلجنازهذا.مبصادرهوفهمه

.األخرى

يفتتمثلدروسالقبلالطالبقلقعلىالتغلبطريقةأنمشابهرأيأضاف

علىللتغلببالنسبةأما. دروساليفبالراحةالطالبيشعرحبيثالدعممرافقتوفري

ياجلوختفيفطريقةواأللعاب وممارسةالفكاهةحستطويرخاللمنالطالبقلق

)icebreaking(عندبالسعادةالطالبيشعرحىتالدراسيالفصلخارجدروسوال



٢٢

إعطاءوعدماإلنساينالنهجاستخدامإىلأيضااملعلمحيتاج.العربيةاللغةدروس

علىتغلبمنوآخر.األسئلةعلىاإلجابةعندبالتوترالطالبيشعرالحىتالعقاب

٢٩.دروسالخارجاملشورةالتوجيهإجراءطريقعنهودروسالبعدالطالبقلق

من بني ٣٠.دع ما يرِيبك إىل ماالَ يرِيبك: والنسائيالترمذيرواهاحلديثيف

:الفوائد اليت ميكن استخالصها من هذا احلديث

شيءإىلذلكبعدينتقلأنيفيشكماكلتركماشخصحياولأنجيب.١

.أعالهاحلديثنطقمنبوضوحيتضحكمافيه،يشكال

٣١.القلقإىليؤديأنميكنشيءأيعناالبتعادالبشرمنيطلب.٢

رإطار الفك. ب

مشتقشكلهوأساسmind mappingاملصطلحباسماملعروفأورالفكإطار

االفتراضاتتظهرحبيثالدراسةقيدللمشكلةوفقاواملفاهيمالنظرياتمنالعديدمن

٣٢.يايبانسخمططشكليف

٢٩Rudiansyah, dkk, h. ١٠٣.
٣٠An-Nawawi, Ibnu Daqiq Al-‘id, Abdurrahman As-Sa‘di, dan Al-‘Utsaimin, Al-Syarah

Hadits Arba’in, (Solo: Pustaka Arafah, ٢٠١٦), h. ١٦٩.
٣١An-Nawawi, dkk. Al-Syarah Hadits Arba’in, h. ١٧٠-١٦٩.
٣٢Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian, ( Yogyakarta: Pustaka Baru Press, ٢٠١٤), h.

٦٠



٢٣

النظريةهليكلالعريضةاخلطوطهيالدراسةهذهيفاملقترحةرإطار الفك

٢الثامنالصفطالب قلقتغلباملدرس يف هودججلمعالبحوثلتوجيهاملستخدمة

. اللغة العربيةدروسيف لووواحلكوميةالثانويةاملدرسةيف 

:أدناهالبياينالرسميفيريانميكنالبحثهذايفرالفكإطاربالنسبةما

ريفكتالإطار٢.١الشكل

قلق التعلم اللغة العربيةدروس

لوووالثانوية احلكوميةاملدرسة
٢الثامن الصفيف

قلقظهورعوامل

قلق طالبتغلب املدرس يف جهود 



٢٤

املبحث الثالث

البحثمناهج

عهونوالبحثهجانم.أ

:هيمناهجالبحثستخدم هذا ت

الذي هو مظهر الناس أنشطةاملستخدم لتحليل سلوك وعلملهو اسيكولوجيةالعلم.١

ويستخدم هذا النهج ألن واحدا من اجلوانب اليت ينبغي دراستها . وصورة لروحه

يف حد ذاته هو واحد من اجلوانب اليت تؤثر دروسمنهج ال. دروسهي مشكلة ال

.دروسوهذا اجلانب هو واحد من دراسة سيكولوجية ال، دروسعلى عمل ال

موضوعاتباستخدامالبحثكائنحتليليفاملستخدمعلمهو الدروسالعلم.٢

تدريسيفواجلودةالطريقةعلىالبحثهذابدراسةوثيقًاارتباطًاترتبطيةدروس

واحلياةوالشخصيةالبصريةكفاءةخاللمنرؤيتهميكنوالذيللطالبنياملعلم

.التدريسيفاملعلموكفاءةاالجتماعية

نياملعلمبنيالتفاعلمدىمعرفةإىليهدفالذيعلمالوهواالجتماعيعلم.٣

عمليةوخارجداخلالبعضبعضهممعالطالبتفاعلوكذلكوالطالب

.دروسال



٢٥

لنوعي يف شكلث اصميم البحتةستخدم الباحثت،البحثيف تطوير هذا 

سببيرجع٣٣.اليت تسعى لوصف وتفسري ما وجوه هلاالبحثطريقة يوهصفيالو

:منهااعتباراتعدةإىلالبحثهذ يفالبحوث النوعيةمنالنوعهلذاباحثةالمتستخد

العربيةاللغةدروسبعمليةاملرتبطةاملشكالتلوصفحماولةهوالبحثهذا.أ

.لوووالثانوية احلكومية املدرسة٢الثامنالصفيف

الباحثنيأنيعينهذا. وإجيادهااملشاكلعنحبثااحلقليفمباشرةالباحثة.ب

.البحثمنملزيداملفتوحةالبياناتعلىبناًءاملشكلةوصفحياولون

.النوعيةالبياناتوأولوياتمعقولوضعيفالبحثهذاإجراءمت.ج

البحثموقع.ب

٢يف الصف الثامن لووواحلكوميةدرسة الثانويةملايفالبحثهذاموقعيقع

، جنوب رجينسيلووو،بيلوفامقاطعةمشال، ٥رقمPendidikan١الشارع يفعنواا

درسة املقلق طالب يف تغلباملدرسجهود هوالبحثعلىالتركيزمع، سوالويسي

.ربيةاللغة العدروسيف لووواحلكوميةالثانوية

البحثعينة .ج

.لوووكومية احلالثانويةاملدرسةيف٢الثامنالصفبلطالالبحثعينةوكانت

٣٣Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Cet: ١; Yogyakarta: Bumi Aksara, ٢٠٠٣),
h.١٥٧



٢٦

مصادر البيانات.د

البيانات.ثانويةوبياناتأوليةبياناتيفالبياناتتصنيفيتماليتوالبيانات

هيالثانويةالبياناتأنحنييفاملباشرةالبياناتأواألوليةالبياناتهياألولية

.املستعملةالبياناتأواألوليةالداعمةالبيانات

أوايبنيمنمباشرةعليهااحلصوليتماليتالبياناتهياألوليةالبياناتمصادر. ١

مباشرةالبياناتأخذأوالقياسأدواتباستخدامالبحثوموضوعاتاألماكن

مناألوليةالبياناتعلىاحلصولميكن٣٤.مطلوبةكمعلوماتاملوضوعحول

العربيةاللغةمادةمدرسيوخاصةالعالقة،ذاتاألطرافمعاملقابالتخالل

واألحداثاألماكن، لوووالثانوية احلكومية املدرسةيف٢الثامنالصفوطالب

البحثباملتعلقةالوثائقومجع)KBM(دروسوالالتدريسأنشطةتشملاليت

.االهذايفاملباشرةاملالحظةونتائج

منمباشرغريبشكلعليهااحلصوليتماليتالبياناتهيالثانويةالبياناتمصادر. ٢

مبتغريصلةذاتأوتدعمخمتلفةمصادرمنالبياناتوهياملعنية،األطراف

. األوليةالبياناتمناملعلوماتواستكمالتعزيزهيالنقطةوهذه٣٥.البحث

احلصولمتاليتالكتبهيالدراسةهذهيفاملستخدمةالثانويةالبياناتمصادر
٣٤Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian, (Cet.I; Yogyakarta: Pustaka Baru Press,

٢٠١٤), h. ٧٣
٣٥Wiratna Sujarweni, h. ٧٤.



٢٧

الشخصيةالكتبوجمموعاتفالوفواحلكوميةاإلسالميةاجلامعةاملكتبةمنعليها

مصادرتستخدم. الدراسةقيدباملشكلةصلةهلااليتالعلميةاألوراقوكذلك

.األوليةالبياناتمناملعلوماتواستكماللتقويةالثانويةالبيانات

تقنيات مجع البيانات.ه

التقاطأولكشفالباحثونيستخدمهاطريقةهيالبياناتمجعتقنيات

تقنيات مجع البيانات هي العملية ٣٦.ةالدراسلنطاقوفقًاايبنيمنالنوعيةاملعلومات

هو مجع أكرب قدر ممكن من املعلومات أو البيانات البحثاألكثر أمهية ألن الغرض من 

، حبيث ميكن استخدام البيانات اليت مت مجعها كمادة يف إجياد البحثوفقًا الحتياجات 

كماهيالباحثنيقبلمناملستخدمةالبياناتمجعتقنيات.البحثحلول ملشاكل 

:يلي

Library)املكتبةالبحوث.١ Research)

شكليف) األدب(األدبباستخدامأجريتاليتالبحوثهياملكتبةالبحوث

املكتباتأحباثتعد. الصلةذاتالسابقةالبحوثنتائجعنوتقاريرالتواكتب

منخمتلفةمبصادراالستشهادخاللمنالبياناتجلمعطريقةالباحثنيإىلاملُحالة

.اكل اليت ناقشها الباحثونباملشالصلةذاتاألدبيات

٣٦Muhazzab Said, et.al., Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah: Makalah, Skripsi dan
Tesis Edisi Revisi ( Palopo: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri ( STAIN) Palopo, ٢٠١٢), h. ١١.



٢٨

(Field Research)البحوث امليدانية.٢

املالحظةهيامليداينالبحثيفالباحثةقبلمناملستخدمةالبحثأدوات

.والوثائقوالقرطاسيةالتسجيلومعداتواملقابالت

املالحظة.أ

حقيقيةصورةلتقدميالالزمةاملعلوماتعلىللحصولنشاطهياملالحظة

البشريالسلوكفهميفوللمساعدة،البحثأسئلةعلىلإلجابةحدثأوحلدث

٣٧.القياساتهذهحولمالحظاتوتقدميمعينةجوانبقياسوهووللتقييم

مالحظاتعنعبارةالباحثونطبقهااليتاملالحظاتكانت،البحثهذهيف

املتعلقةاألعراضوتسجيلبتحليلوقاموافقطالحظواالباحثنيأنأيمشاركة،غري

يتم.اجلاريةاألنشطةيفمباشربدوراالضطالعدوندراستهايتعنياليتباملشكلة

الطالبقلقوخاصةالطالب،دروسشروطملراقبةاملالحظةإرشاداتاستخدام

.اللغة العربيةدروسيف ٢الصف الثامن املدزسة الثانوية

املقابلة.ب

املعلوماتمنممكنقدرأكربومجعتفسرياتعلىاحلصولعمليةهياملقابلة

غريأومباشربشكللوجه،وجهاًواألجوبةاألسئلةجلسةباستخداماملتعمقة

٣٧Wiratna Sujarweni,op.cit., h. ٣٢.



٢٩

٣٨.املقابلةإرشاداتاستخدامبدونأوومعاملخربينمباشر مع

:هيالباحثونيستخدمهااليتاملقابالتأنواع

التوجيهيةاملبادئباستخدامأجريتهي املقابالت املنظمةاملقابالت )١

.للمقابلة

استعداداتوجودعدمأواملقصودةغرياملقابالتهي منظمغريمقابالت)٢

علىواإلجاباتاألسئلةلتوجيهاملقابلةبإجراءالقائمايقومحمددة

املنظمةغرياملقابالتتستخدمال.يالبحثالنشاطحمورهوالذياملوضوع

.واسترخاءراحةأكثراملوقففإنوبالتايلاملقابلة،إرشادات

. أعالهاملذكورةاملقابلةمنشكلنيالباحثوناستخدمالدراسة،هذهيف

رمسيةظروفيفالباحثونيكونعندماالباحثونيستخدمهااليتاملهيكلةاملقابالت

أعداملهيكلةاملقابالتهذهيفقبل،منادولةاملقابالتهلاحددواقدويكونون

.سؤالنسقالباحثون

.املتعمقةاملقابالتنتائجلتسجيلتسجيلجهاز.ج

.البحثباملتعلقةاملهمةاألمورلتدوينلقرطاسية.د

التوثيق.ه

٣٨Wiratna Sujarweni, h. ٣١.



٣٠

الرسائل:مثلمستندات،شكليفالنوعيةالبياناتجلمعطريقةهيالتوثيق

معلوماتتوفرأنميكناليتذلكإىلوماوالصحفالصوروأرشيفاتواملذكرات

.البحثيفجتربتهايتماليتاملشكالتمعومتوافقةصاحلةوبيانات

حتليل البياناتتقنيات.و

وجتميعهوتصنيفهلتنظيمهنشاطًاالبياناتحتليليعدMudjiaraharjoشكالو

علىالتركيزعلىبناًءالنتيجةعلىاحلصوليتمحبيثوتصنيفهعليهعالمةووضع

التقنيات وحتليل البيانات اليت أجراها الباحثون عرب ٣٩.عليهااإلجابةجيباليتاملشكلة

:عدة مراحل مبا يف ذلك

فزر البيانت.١

كلما. مفصلةبياناتأوتقريرشكليفمكتوبةعليهااحلصولمتاليتالبيانات

تكونحبيثومعقدةومعقدةالبياناتمناملزيدمجعمتاحلقل،يفالبحثفترةطالت

معالرئيسيةالنقاطوفرزواختيارتلخيصأيالبيانات،مناحلدإىلحاجةهناك

. األشياءمنوالتخلصواملواضيعاألمناطعنالبحثواملهمةاألشياءعلىالتركيز

فإنبالتايلو.البحثمشكلةأوةموضوعمعتتفقوالمهمةليستاليتاألشياء

٣٩Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D),
(Cet. XX;Bandung: Alfabeta, ٢٠١٤), h. ٣٣٥.



٣١

إجراءالباحثنيعلىالسهلمنوجتعلشفافيةأكثرستكونمجعهاتمتاليتالبيانات

.البحوثمنمزيد

ميدانيةمالحظاتبتدوينالباحثونايقوماليتاألنشطةتقوماحلالة،هذهيف

.املقابالتنتائجومجعاملالحظاتوحتليلاألفضلهياليتاملالحظاتاختيارمث

(Display)البياناتعرض.٢

تصنيفيتم. البياناتتقدميهيالتاليةاخلطوةفإنالبيانات،ختفيضبعد

شكليفتقدميهاذلكبعدوميكنللموضوعوفقًاعليهااحلصولمتاليتالبيانات

يفالبياناتعرض٤٠.شابهماأوالفئاتبنيعالقاتأوخمططاتأوموجزوصف

واملقابالتالطالب،معاملقابالتمنالبياناتحتليللنتائجعرضهوالدراسةهذه

.الفئاتبنيوالعالقاتالبيانيةوالرسومنياملعلممع

)(Conclution Drawing and Verificationمنهاوالتحققالبياناتاستنتاج.٣

استخالصهيالبياناتوعرضختفيضبعدالبياناتحتليليفاألخريةاخلطوة

واضحةتكنملوإنالبدايةهيمبكرةمرحلةيفاالستنتاجات. مؤقتةاستنتاجات

حنوعلىوقويةدقيقةنتائججتدسوفالتاليةاالستنتاجاتإىلالتوصليفولكنللغاية

داعمةأدلةعلىالعثوريتمملإذااألحيانبعضيفاالستنتاجاتتتغريسوف. متزايد

٤٠Sugiono, h. ٣٤١.



٣٢

يفأثريتاليتاالستنتاجاتكانتإذاولكن. البياناتمجعمنالتاليةاملرحلةيف

جلمعاحلقلإىلالباحثيعودعندماومتسقةصحيحةبأدلةمدعومةمبكرة،مرحلة

احلصولمتاليتاالستنتاجاتتستخدم٤١.مصداقيةذايعترباالستنتاجفإنالبيانات

هذهيف. واآلثارالتوصياتلوضعتوجيهيةكمبادئالبياناتحتليلخاللمنعليها

دروسالعمليةأثناءاملالحظاتمقارنةخاللمنالنتائجاستخالصيتمالدراسة،

دروسإزاءبالقلقيشعرونالطالبألنالنتائجاستخالصميكنحبيثواملقابالت،

.العربيةاللغة

إختبار صحة البيانات.ز

هوجيريالذيالتثليثنوع.التثليثطريقالبيانات عنصحةإختبارتمت

الطالببنياملقابالتنتائجمقارنةوهياملصدر،التثليثتقنية.املصدرالتثليث

صحةمنللتحققالعربيةاللغةومعلمالثامنالصفطالبأيالعربية،اللغةومعلمي

.الطالبإجابات

٤١Sugiono, h.٣٥-٣٤.



٣٣

املبحث الرابع

النتائج واملناقشة

لوووكومية الثانوية احلاملدرسةنظارة العامة عن ن.أ

لووواحلكومية الثانويةاملدرسةتاريخ.١

اإلسالميدروسالمؤسساتمنواحدةهيلووواحلكومية الثانويةاملدرسة

تطوراحالياتشهدواليتالثانوية،املرحلةأوتسناويةيفوالتدريسدروسالتوفراليت

طبقةمكانةيزالال١٩٦٧عاميفتأسيسهبدايةيفهذانرىأنميكن. للغايةمشجعا

١٩٧٩مث يف عام . فالوفو الفصل يف بيلوفااربع سنواتPGANاالسممعبعيدة

مث. ١٩٨٧يف بيلوفا حىت عام البعيدفصلالثانوية احلكومية فالوفواملدرسةإىلتتحول

يفلفيلي يفالوفوالثانوية احلكوميةاملدرسةإىلأخرىمرةتغيريهمت١٩٨٧عاميف

منيشترطالثانوية احلكومية فالوفو فيلي يل يف بيلوفا املدرسة١٩٩٥يف عام . بيلوفا

وزيرمنبقرارإندونيسياجلمهوريةالديانةوزيراحلالةهذهيفاملركزيةةياحلكومقبل

لووورجينسييفاحلكوميةاملدرسةمنواحدةباعتبارها١٩٩٥عام ١٥رقمالديانة

.الثانوية احلكومية بيلوفااملدرسةباإلسم 

عام ٣٦٨رقم إندونيسياجلمهوريةالدينوزيرمرسومعلىبناًء، ٢٠١٧يف عام 

الثانوية املدرسة٤٢، سوالويزيجنوبيفاملدرسةاسمتغيريحولأن ٢٠١٥



٣٤

املدرسة الثانوية منهمواحدذلكيفمباامسهاسوالويزيجنوبغريتيف احلكومية 

املدرسة الثانوية . املدرسة الثانوية احلكومية لوووإىلامسهاغريتاليتاحلكومية بيلوفا

لووو،بيلوفامقاطعةمشال، ٥رقم ١Pendidikanعشاريفعنواااحلكومية لووو 

٤٢.رجينسي

٤٣:التايلالنحوعلىاملدرسةورسالةرؤية

رؤية)١

والتكنولوجياالعلومجماليفالتنافسيةالقدرةلديهمالذيناملدرسةخرجييحتقيق

.البيئيةوالبصريةالدينيةالشخصيةأساسعلى

املهمة)٢

يفاإلسالميالدينعلىالقائمةواملمارساتوالسلوكياتاملواقفتطوير.أ

املدرسة

اإلسالمديندروسروحزراعة.ب

حبيثلالهتمامواملثريوالفعالواإلبداعيالنشطدروسوالالتوجيهبتطبيققم.ج

لقدراموفقًااألمثلالنحوعلىالطالبيتطور

سكانجلميعمكثفبشكلالصحيةالتنافسيةوالقدرةالتميزروحتعزيز.د
٤٢Sitti Ara, Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri Luwu Periode ٢٠١٩ – Sekarang,

Wawancara, Kecamatan Belopa utara, Luwu, ١١ Februari ٢٠٢٠.
٤٣Dokumen arsip Profil Tahun Pelajaran ٢٠١٩/٢٠٢٠.



٣٥

األكادمييةوغرياألكادمييةاإلجنازاتسواءاملدارس

ومجيلةوصحيةنظيفةمدرسيةبيئةتنظيم.ه

ميكنحىتواهتمامامومواهبهمقدرامتطويرعلىوتساعدهمالطالبشجع.و

عاليةتنافسيةقدرةولديهماألمثلالنحوعلىتطويرهم

يدروسنشاطكليفاحلياتيةاملهاراتتطوير.ز

.اتمعبثقةحتظىيةدروسمؤسسةباعتبارهااملدارسإدراك.ح

املربني/ نياملعلمحالة.٢

دروساليف أنشطةاألساسية واالستراتيجيةالعناصرهو واحد مناملعلم

سواء هذا العنصرضعف و.يةدروسمؤسسة من قبلالنتائج اليت مت حتقيقها ودروسوال

النشاط يفالترويجالقيمنقلقدرة الطالب علىتؤثر علىنوعية وكميةمن حيث

.يدروسال

تعزيزمن أجل ومسؤوليةبوعيتتماألنشطة اليتأورجال األعمالتثقيف

قدرةجيب أن يكونمعلم النبيلة للتنفيذ املهمة لذلك، لالنبيلةحرفالطالب لديهم

لن تكون قادرة نياملعلمقدرةمن دونألن، االحترافعلى مستوى عال من كافية و

.بشكل صحيحالقيام بعملهمعلى



٣٦

التخطيط اليتكافةلتنفيذوالتوجيهدروسالتنفيذمنيف طليعةني هماملعلم

الذين يعانون حىت يتمكن الطالب، لتنفيذنياملعلمأيضا، وهلااملعلممشتق منأعدت

.ية جيدةدروسال ميكن حلها معمشاكلمشاكل أومن

قبلمنكبريحدإىليةدروسمؤسسةانسحابيفالتقدممدىحتديديتم

ملعرفة كيف. الكميةحيثمنأواجلودةحيثمنسواء،املدرسةيفاملعلمحالة

يف اجلدول لووواحلكومية املدارس الثانويةيفنياملعلمأوضاع ميكن أن ينظر إليه

:التايل

الدراسيالعاملووواحكومية الثانوية رسةاملدعلمنياملالة ح٤.١القائمة 
٢٠١٩/٢٠٢٠

عدد حالة رقم

٢٦
٧

احلكوميةاملعلم
األهليةاملعلم

١
٢

٤٤لووواحلكومية الثانويةاملدرسةدارةإ: البياناتمصدر

أن. لووواحلكومية الثانويةاملدرسةيفاملعلملوضعصورةهوأعالهاجلدول

املدرسةفيهاخيدمونالذينالتربوينيواملوظفنينياملعلمهويةعنفهماأكثرتكون

٤٤Diolah pada tanggal ١٢ Februari ٢٠٢٠



٣٧

وموظفيللمعلمنيدروسوأحدثواملوقفللهويةبالنسبة. لووواحلكومية الثانوية

:التايلاجلدوليفرؤيتهميكنلووواحلكومية الثانويةاملدرسةيفدروسال

يتعليمالااليفوالعاملنينياملعلمحالة٤.٢القائمة
الزمرة/الرتبة نوع التربيةاألمساءالرقم
املدرسةةرئيس٢س M.Pd.I،سيت أرىةجااحلةدكتورادوس١

املدرسةرئيسالنائب٢س .M.Mين،احلاج نوردادوستورددك٢

معلم١س S.Ag،أمرين٣

ةمعلم١س S.Ag،جوهرين٤

معلم١س S.Pd، يوسرا٥

ةمعلم١س S.Pd، سينندار سيدي٦

ةمعلم١س S.Ag، ايرىن٧

معلمة١س S.Ag، عنية٨

معلمة١س S.Pd، يبعالية علي حيص٩

معلمة٢س S.Ag.,M.M،يتواإرما١٠

معلمة١س S.Agكامسريى، ١١

معلم١س S.Pd، ناصرودين١٢

ةمعلم١س S.Agاحلاجة سيت فاطمة، ١٣

معلمة١س S.Ag، يوسلسنيت١٤

معلمة١س S.Pd.I،ماسنييار١٥



٣٨

معلمة١س S.Pd.,M.M،حرتايت١٦

معلمة١س ماسداليفاةدكتورادوس١٧

معلم١س إنسينيور رمحة سانوسي١٨

معلمة١س S.Pd.I،سورمانا١٩

معلمة١س S.Pdملوايت،سا٢٠

معلم١س SH،أباس٢١

ةمعلم١س S.Pd.I،سيت نورفا٢٢

رئيس اإلدارة١س حممد نورديندكتورادوس٢٣

.A، فاهري٢٤ Md صندوقالأمني٣ديفلوما

معلمة١س S.Pdحاسريفا، ٢٥

معلم١س S.Pd.Iأنوار،٢٦

إدارة١س S.Pd.Iريسماوايت،٢٧

معلمة١س S.Ag، إراماسايت٢٨

معلمة١س S.Sn، فوسفيتا صاري٢٩

معلمة١س S.Pd، رمحاضاين٣٠

معلم١س STصوفارطا، ٣١

معلم١س S.Pdتصميل، ٣٢

معلمة١س S.Kom.Iتري حاسطوطي،٣٣



٣٩

أمني املكتبة١س S.Anكامسي أيت، ٣٤

بوابمدرسة العاليةحاضريى٣٥

بوابمدرسة العاليةحاريب٣٦

عام الدرسيلوووالثانوية احلكومية املدرسة، اإلدارةاحملفوظات: البياناتمصدر
٢٠١٩/٢٠٢٠

ظروف الطالب.٣

.دروسني، يعترب التالميذ أيضا عامالً حمددا يف عملية الاملعلمباإلضافة إىل 

دروسكموضوع لل. دروسوموضوعات للهم على حد سواء موضوعات الطالب 

دروسألن التالميذ يتلقون الدروسكهدف لل. دروسألن التالميذ حيددون نتائج ال

.لذلك، يلعب الطالب دورا مهما جدا يف حتديد جودة تطورهم احملتمل. املعلممن 

٤٥:التايلاجلدوليفرؤيتهاميكنلونيجريتسناويةمدرسةيفالطالبحالةعرفةمل

احلكومية الثانويةاملدارسةاملتعددالتجاريالنظاميفالطالبظروف٤.٣القائمة
لووو

العددالنساءالرجلالفصلالرقم
١١١٢٩١٦٥٢٩٤

٢٢١٣٤١٤٥٢٧٩

٤٥Dokumen arsip Profil Madrasah Tsanawiyah Negeri Luwu Tahun Pelajaran ٢٠١٩/٢٠٢٠.



٤٠

٣٣١٣٤١٦٢٢٩٦

٣٩٧٤٧٢٨٦٩العدد 

عام الدرسي لوووالثانوية احلكومية املدرسة، اإلدارةاحملفوظات: البياناتمصدر
٢٠١٩/٢٠٢٠

الثانوية املدرسةيف ٢الثامن الصفطالبصغار حالةالتفصيلعرفةملو

اجلدوليفإليهاينظرأنميكنالدراسة،هذهيفاملوضوعاتهياليتلووواحلكومية 

:أدناه

البحثعينةبيانات الطالب ٤.٤القائمة
اجلنسأمسأ الطالبالقم
الرجلا ريزقي فراتاماأري١
الرجلأريا مورتاضا٢
الرجلعندي ساويريغادين٣
الرجلفاطراح القضري٤
الرجلفوزان رمضان٥
الرجلحافظ فاطور الرمحن٦
الرجلإسوندي وحيو٧
الرجلحممد عاريف فريمان٨
الرجلحممد فاضيل فراتاما٩
الرجلحممد سالدي فاطوروسي١٠
الرجلحممد فاضلي هيداملان١١
الرجلحممد فيطرة ديئنشة١٢



٤١

الرجلف.حممد فاريل ريضى أ١٣
الرجلحممد أفيط رايف١٤
الرجلنظار رمضان١٥
الرجلراجيب١٦
الرجلسولطان عبدهللا١٧
النساءسيليص رمضاين ١٨
النساءعسطي١٩
النساءعطرية دوي سالسابيل٢٠
النساءعرينا عفريلييا صومارضي٢١
النساءدوي عولية الزهرة٢٢
النساءعيدا فيربيياين٢٣
النساءكامسا رييايت٢٤
النساءلريا٢٥
النساءموطييارا عغوستينارا٢٦
النساءمريانيت مريال فوطري٢٧
النساءمطمئنة٢٨
النساءنايلى صيفى أفريليييا راحيم٢٩
النساءنور ويكا زيل٣٠
النساءنور نابيلة٣١
النساءنابيلة الزهرة عامري٣٢
النساءنور حكمة عينده إصطيقامة٣٣
النساءناندى عتيكا الزهرة٣٤
النساءرانييه ساليابيل ٣٥



٤٢

النساءريسكى ساهارودين٣٦
النساءوارضى٣٧
٢الصف الثامن لووواحلكومية الثانويةاملدرسةقائمة من طالب: البياناتمصدر
التحتيةالبىنظروف .٥

مؤسسةيفدروسوالدروسالعمليةيفاملسامهةوالعواملالتحتيةالبىن

األهدافلتحقيقالطالبوتوجيهرعايةيفيةدروسمؤسسةجناح أي ،يةدروس

املرافققبلمنحتديدهايتمللطفلواإلبداعباملهاراتيتعلقفيماوخاصةية،دروسال

املرافقوتوفري،دروسالعمليةلتسهيل. املعنيةاملؤسسةقبلمناململوكةالتحتيةوالبنية

.منهبدالأمريةدروسمؤسسةأييفالتحتيةوالبىن

أنميكنلووواحلكومية الثانويةاملدارسةقبلمناملرافقهذهملكيةوتعود

:التايلاجلدوليفإليهينظر

لووواحلكومية الثانويةاملدارسةالتحتيةالبنية٤.٥القائمة
عددحالةنوع الغرفةالرقم
١جيدمكتب١
٢٧جيدالدراسيةالفصول٢
١جيدالغرفة الرئيسية٣
١جيدنياملعلمغرفة٤
١جيدغرفة إدارية٥
١جيدمكتبة٦



٤٣

٣جيدخمترب٧
١جيداملدرسةالصحةوحدةغرفة ٨
١جيدمسجد٩
٢٣جيداملعلمكرسي/ مكتب١٠
٨٧٢جيدطالبكرسي/ مكتب١١
١جيداملشورةالتوجيهغرفة١٢
١جيدامليدان١٣
٥جيدمقصف١٤
٥جيدالكمبيوتر١٥
٢٣جيدالسبورة١٦
٣٠جيداحلائطساعة١٧
١٣جيدخزانة١٨
١٢جيد)WC(احلمامغرفة ١٩
عام الدرسي لوووالثانوية احلكومية املدرسة، اإلدارةاحملفوظات: البياناتمصدر

٢٠١٩/٢٠٢٠

للمدرسة الثانوية اململوكةالتحتيةوالبنيةاملرافقأنأعالهالبياناتتوضح

املقابلةنتائجعلىوبناًء،ذلكومع. يةدروسكمؤسسةاملعايريحققتلوووالكومية 

جناحلنجاحكداعميةاملعلماملكتبةحولالعربيةاللغةمدرسيأحدأجراهااليت

تطويره،يتعنييزالاللوووالكوميةالثانويةاملدرسةمملوكةاملكتبةأنذكر،دروسال

باللغةيةاملعلمالكتبألنالعربيةاللغةدروسوخاصةالكتب،أحدثشراءمثل



٤٤

أمناءإىلوحيتاجللغايةاألدىناحلديزالاللوووالكوميةالثانويةاملدرسةيفالعربية

٤٦.املكتبةبدخولويهتمونراحةأكثرالطالبيصبححىتاخلربةذويمنمكتبات

البحثنتائج.ب

العربيةاللغةدروسيفلووواحلكوميةالثانويةاملدرسةطالبقلق.١

صف يف الطالبأيالرئيسيني،املخربينمعاملتعمقةاملقابالتنتائجعلىبناًء

بعض.العربيةاللغةدروسعندبالقلقالطالبشعرإجاباتهناكأنوجد،٢الثامن 

الثانوية املدرسةيفالعربيةاللغةدروسمنبالقلقيشعرونالطالبجتعلاليتاألشياء

يعتربالعربيةاللغةدروسجانبإىلحتقيقها،متاليتبالنتائجيؤمناللووواحلكومية 

الطالببيانمنيتضحهذا. واملفرداتالقواعدحيثمنفهمهنسبياالصعبمن

:اليت

واملفردات،القواعدوفهمتذكرهاويصعبالعربيةاللغةدروسفهميصعب"
٤٧."العربيةباللغةأسئلةاملعلميسألعندماخاصةً

اللغةدروسيفوالقواعداملفرداتمنالكثريتذكرالطالبعلىيصعب

:اليتالطالبتصرحياتخاللمنذلكإثباتمت. كثرياالطالبيشتكيحىتالعربية

٤٦Amrin, guru bahasa Arab, Wawancara, di MTsN Luwu, pada tanggal ٧ Februari ٢٠٢٠.
٤٧Endha Febriani, siswa kelas VIII ٢ MTsN Luwu, Wawancara, di MTsN Luwu, pada

tanggal ١٠ Februari ٢٠٢٠.



٤٥

مماواحدة،مجلةيفمرتبةاملفرداتمنالكثرياستخداميفصعوبةأجدنعم،"
٤٨".أمريمنحريةيفجيعلين

يشعرحبيثصعبة،العربيةاللغةأنهواتمعوسطيفيتطورالذيالتصور

البعيدةاألجنبيةاللغاتدروسعليهمألنقدراممنالتأكدبعدمالطالبمنالكثري

:أنالطالببيانمنيتضحكما. اليوميةحيامعن

أشعر بالقلق إزاء اللغة العربية . دروساللغة العربية هي موضوع صعب ال"
لذلك أشعر باخلوف عند مواجهة . خاصة وأن هناك نادراً ما يكون إندونيسيا

٤٩."اللغة العربيةدروس

اآلباءقبلمنالعربيةاللغةدروسيفجيدةدرجاتعلىللحصولمطالب

عمليةوليسفقط،والقيمالنتائجحنواألطفالتوجيهإىلهذايؤدي. نياملعلمو

نفسهويعتربمكتئبايصبحسيئة،درجةعلىالطفلحيصلعندما.نفسهادروسال

أنهإالالعربية،اللغةمادةإتقانإىلالطالبهؤالءيفتقرأخرى،ناحيةمنبينما. غبيا

يشعر.الطالبلدىقلقًايسببأنميكنحىتبالضغطيشعرونالطالبسيجعل

اليتالعربيةاألسئلةعلىالعمليستطيعونالأمالحقًاتبنيإذاباخلوفالطالب

ستكونالحقوقتيفاختبارامنتائجأنمنالطالبقلقعنناهيك. تقدميهاسيتم

٤٨Nur Hikmah Indah Istiqomah, siswa Kelas VIII ٢ MTsN Luwu, “Wawancara”, di
MTsN Luwu, pada tanggal ١٠ Februari ٢٠٢٠.

٤٩Rajib, siswa Kelas VIII ٢ MTsN Luwu, Wawancara, di MTsN Luwu, pada tanggal ١٢
Februari ٢٠٢٠.



٤٦

منذلكإثباتميكن. الطالبيفالتوتريسببسوفهذا. اآلباءقبلمنوبخفقرية

:اليتالطالبتصرحياتخالل

اللغةيفجيدةدرجاتعلىحصلتإذاولكن. صعبةالعربيةاللغةالواقعيف"
العربيةاللغةإندائماتقولأميكانت. للغايةسعيدةأميفستكونالعربية،
واجباتهناككانتإذاعماسئلتاملنزليفكنتعندمالذاصعبة،كانت
اللغةدروسآخذأنحىتمامااقترحت.الأمالعربيةاللغةدروسلمنزلية
٥٠.العربية

يفلووواحلكوميةالثانويةاملدرسةطالبقلقظهورتسبباليتالعوامل.٢

العربيةاللغةدروس

الطالبقلقوراءعواملهناكأنتبني،االهذايفاملالحظاتعلىبناًء

:وهيالعربية،اللغةدروسيف

الفرديةالظروف.أ

والسلوكالعواطف: مثلالوالدةمنذالطالبميتلكهااليتاألساسيةاخلصائص

يفيةالبحثاملالحظاتنتائجإىلاستناداذلكإثباتميكن. الفرديةالتفكريوعمليات

:العربيةاللغةدروسعندللطالبالدراسيةالفصول

٥٠Arya Rizki Pratama, siswa Kelas VIII ٢ MTsN Luwu, Wawancara, di MTsN Luwu,
pada tanggal ١٢ Februari ٢٠٢٠.



٤٧

ليسواالطالبألندروسالبدءيفوالقلقباخلوفالطالببعضيشعر"

٥١)."PR(املنزيلبالواجبللقياممستعدين

علىالفصليفالطالببعضتصنيفيتم. عقوبةمنوالقلق خائفالطالب"

٥٢)."بطيئة(بسرعةمصنفغرياآلخروالبعضالدروسالتقاطيفسريعأنه

الفرديةالبيولوجيةالظروف.ب

واضحااختالفًاوالبناتاألوالدبنيالطالبجنسبنيالتفكريمستوىخيتلف

. العربيةاللغةدروسكيفيةعلىيؤثرحبيث. والعاطفيةواآلراءالتفكريطريقةمنبدًءا

العربيةاللغةدروسأثناءةالباحثمالحظاتنتائجإىلاستناداذلكإثباتميكن

:الفصليف

أوبالفعلقلقونالذكورالطالبألنلإلدارةقابليةأقلاعلمالرجالمجيع"
.العربيةاللغةدروساتبعمنمتكنهمعدممنالقلقويساورهممتشائمون

يصعبالعربيةاللغةدروسيفيفكرونالذينالطالبيفألنههذاحيدث
٥٣."متابعتها

الفرديةالتنمية.ج

٥١Observasi pada pembelajaran bahasa Arab kelas VIII ٢ MTsN Luwu, pada tanggal ١٠
Februari ٢٠٢٠.

٥٢Observasi pada pembelajaran bahasa Arab kelas VIII ٢ MTsN Luwu, pada tanggal ١٠
Februari ٢٠٢٠

٥٣Observasi pada pembelajaran bahasa Arab kelas VIII ٢ MTsN Luwu, pada tanggal ١٧
Februari ٢٠٢٠.



٤٨

عواملتؤثرذلك لوووالثانوية احلكومية املدرسةيفالسنحالةمناحلكم

العمريةالظروفألن. بالطالدروسعمليةمستوىعلىكبريبشكلالعمريةالنمو

.خمتلفةفصوليفللطالب

العواملهيللغة العربيةاالدروسيفالطالبقلقحتفزأنميكناليتالعوامل

الطالبوحالةالفصلحالةهيياملعلمالوضعيفالعواملمثلالبيئيةالظروف. البيئية

منالطالبجتعلمالءمةاألقلالدراسيةالفصوليفاملوقفحالةإن. اآلخرين

.الطالبفهمضعفعلىتؤثرحبيثية،دروسالاملادةفهمالصعب

القياممنمتكنهمعدممنبالقلقيشعرونالطالبسيجعلاملنخفضالفهم

. العربيةاللغةدروسيفالقلقستثريالطالبايشعراليتاملخاوف.العربيةباألسئلة

:بأنالباحثةجيادلاألساس،هذاعلى

٥٤".القلقتسببأنميكنمالءمةاألقلالدراسيةاملواقفظروف"

:الطالبمقابالتبنتائجأيضاذلكتأكيدمتوقد
يشرحعندمايلعبونأصدقاءهناكألندروسالمنباالنزعاجأشعرنعم،"

٥٥."املعلميفسرماحقًاأفهماللذلك،املعلم

٥٤Observasi pada pembelajaran bahasa Arab kelas VIII ٢ MTsN Luwu, pada tanggal ١٧
Februari ٢٠٢٠.

٥٥Muhammad Saldy Paturusi, siswa Kelas VIII ٢ MTsN Luwu, Wawancara, di MTsN
Luwu, pada tanggal ١٣ Februari ٢٠٢٠.



٤٩

الفصلضجيجبسببمالءمةاألقلدروسالعمليةيفاملوقفظروفحتدث

يفللضوضاءنتيجة.للمعلماهتمامايويلوالوحدهاالدردشةالطالبيسببهالذي

دروسالعمليةعلىالتركيزيفالطالبصعوبةيفالتسببيؤديالدراسية،الفصول

ية اليت تتم دراستها، دروسالطالب للمواد الاملستمرة إىل إعاقة فهمدروسوال

ميكن إثبات ذلك استنادا إىل نتائج .دروسوسيكون هلا بالطبع تأثري سليب على نتائج ال

:اللغة العربيةدروسيف الفصل عند الباحثةمالحظات 

يسخر: املثالسبيلعلى. آخرمعواحدطالبيسخراألحيانمنكثرييف"
يسخرالسبورة،علىالعمليستطيعونالألماآلخرينالطالبمنالطالب
مدرسأسئلةعلىجييبونالذينللطالباآلخرينالطالبمنغالباالطالب

."صحيحةغريبإجاباتالعربيةاللغة
العربيةاللغةدروسيدخلأنوخيشىواخلائفقلقمثارالطالبجيعلهذا"

."أخرىمرة
العربيةاللغةدروسيفالطالبقلقتسبباليتاألخرىبالعواملالعالقةتتأثر

املوايتاملناخيتأثركماالطالب،لدىالعربيةاللغةمفرداتوجودعدمبسببأيضا

جيباملوضوع،إتقانجانبإىلاملعلمألننظرا.املعلمبعواملدروسوالدروسلل

الطالبوخصائصخصائصتسكنهااليتالفصلدينامياتإتقانأيضااملعلمعلى



٥٠

الفصولجوفسيكونالفصل،دينامياتإتقانعلىقادرغرياملعلمكانإذا. املختلفة

.املتنوعةالطالبوأفعالمواقفخاللمنوصاخبةصاخبةالدراسية

دروسيفلووواحلكوميةالثانويةاملدرسةطالبقلقتغلباملدرس يف جهود.٣

العربيةاللغة

الثانويةاملدرسةيفالعربيةاللغةمدرسمعاملتعمقةاملقابالتنتائجعلىبناًء

قلقعلىللتغلباملبذولةاجلهودأواجلهودمنالعديدهناكأنلووواحلكومية

:وهيالعربية،اللغةدروسيفالطالب

اضطرارهمسببعنمنطقياتوضيحادائماقدمت،دروسالأبدأأنقبل"
أيضاأنا. سهلةكانتالعربيةاللغةأنأوضححيثالعربية،اللغةدروسل

جتعلممتعةيةدروسإستراتيجياتوأضعنفسييفواملسؤوليةالثقةأغرس
٥٦".ومريحممتعيدروسجووخلقسهلةبالعربيةيشعرونالطالب

:أنوجدتاالهذايفاملالحظاتإىلاستنادا

ألنالعربيةاللغةدروسيفنشاطًاأكثريكونواأنعلىالطالباملعلمحيفز"
ويشكلاملدرسةامتحانيفاملدرجةاملوضوعاتمنواحدةهيالعربيةاللغة
الفصلبامتحاناخلاصةاألسئلةملناقشةللطالبدراسةجمموعةأيضااملعلم

٥٧."القادماألسبوعيفالدراسي

٥٦Amrin, guru bahasa Arab, Wawancara, di MTsN Luwu, pada tanggal ١٥ Februari ٢٠٢٠.
٥٧Observasi pada pembelajaran bahasa Arab kelas VIII ٢ MTsN Luwu, pada tanggal ١٧

Februari ٢٠٢٠.



٥١

املناقشة.ج

العربيةاللغةدروسيفلووواحلكوميةالثانويةاملدرسةطالبقلق.١

خاصةامتحانأومعلممنأسئلةمواجهتهعندالطالبمشاعرأشكالأحد

بعضيتعامل. والتوتراخلوفأوالراحةبعدمالشعورهوالعربيةاللغةامتحانيف

وقتيفألمإماحيام،يفمشكلةباعتبارهاالمتحانمعاألحيانبعضيفالطالب

بعدميشعرونألمأوجيدةدرجاتعلىحيصلونالألمباحلرجسيشعرونالحق

مشكلةمعالتعامليفالتوترأواخلوفمشاعرتسمى. لديهماإلعدادبشأناألمان

.القلق

اللغةدروسمواجهةيفالطالبقلقهوالدراسةهذهيفإليهاملشارالقلق

اللغةدروسمواجهةيفالقلقيكونعندما. لوووالثانوية احلكومية املدرسةيفالعربية

أوالتوترأوالقلقأواخلوفمشاعرصورةيفاملرءمشاعرأشكالمنشكالًالعربية

باإلجابةاملعلمخيربهمالذينالطالبمثلالعربيةاللغةمشاكلمعالتعامليفالقلق

فيهايتممرةكليفاستخدامهايتماليتاحلزمةيفالكتابيفالعربيةاللغةأسئلةعلى

.الفصليفالعربيةاللغةدروس

والتعقيد،األشكالمنالعديديفالطالبعنالناجمللقلقأعراضتوجد

إىلالقلقمنيعاينالذيالشخصمييل. تامةبسهولةعليهاالتعرفيتمماعادةولكن



٥٢

ماعادة. جيداآخرشخصيعرفهأوستصيبهاليتالسيئةالظروفبشأناملستمرالقلق

املزاجويعكرالوعيفاقديكونأنإىلمييلالقلقمنيعاينالذيالشخصيكون

.عليهالتركيزويصعبيشتكيماوغالباً

هناكولكنشرح،تلقيعندبسهولةيفهمواأنميكنالذينالطالببعض

بذليفيترددوافلنقلقنييفهمونالالذينالطالبكانإذا. يفهمونالطالبأيضا

يقللأنميكنألنهسلباعليهميؤثراملفرطالقلقفإنذلك،ومع. لفهمهأكربجهد

بذلالطالبهؤالءسيحاولالطالب،لدىالقلقيزدادعندما. جهودهمفعاليةمن

.بالفعلقلقهمزيادةإىليؤديمماسوًءايزدادفهمهملكنأكرب،جهد

دروسيفلووواحلكوميةالثانويةاملدرسةطالبقلقظهورتسبباليتالعوامل.٢

العربيةاللغة

احلكوميةالثانويةاملدرسةيفالعربيةاللغةدروسيفالطالبلقلقاخللفيةعامل

الطالبحالةعوامل. للطالبالبيئيةوالظروفالفرديةالطالبحالةعاملهولووو

وشخصيةمستوىأودروسالعلىالقدرةلديهموالطالبنوعها،منفريدةالفردية

األفرادبنياالختالفاتلتحديداعتبارهاميكناليتاألشياءمنالعديدهناك. منهمكل

الفرديةالعواملهيأشياءثالثةإىلالباحثةينظرحيث.العربيةاللغةدروسحيثمن

منذالفرددستورطبيعة: وهيالعربية،اللغةدروسبشأنقلقنيالطالبجتعلاليت
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ميكناليتالفرديةوالتنميةاجلنسمثلالفردبيولوجياوحالةالطالبميلكهااليتالوالدة

أنفسهمللطالبالطبقيالوضعهيللطالبالبيئيةالعوامل. الفردسنمنرؤيتها

.جنبإىلجنباعلىاحلصوليفأقراموموقف

دروسيفلووواحلكوميةالثانويةاملدرسةطالبقلقتغلباملدرس يف جهود.٣

العربيةاللغة

قلقاملعلميدير،لووواحلكوميةالثانويةاملدرسةيفالطالبقلقلتجنب

:طريقعنالعربيةاللغةدروسحولالطالب

إزاءبالقلقالشعورعدميفاالستمرارإىلالقلقخيتربواملالذينالطالبمييل

ماعادةً. جيدايعرفومالذينالناسمنغريهمأومستلحقاليتالسيئةالظروف

يفومتحمسنيواعنييكونواأنإىلمييلونالقلقمنيعانونالذينالطالبيكون

.دروسالعلىالتركيزعلىواحلفاظبسهولةاإلساءةوليس،دروسللخضوعهم

العربيةاللغةوادروسأنجيبملاعقالنياتفسرياقدم.أ

أحدالعربيةاللغةدروسأمهيةحولللطالبعقالنيةتفسرياتتقدمييعد

يفالعربيةاللغةدروسمواجهةيفالطالبقلقعلىللتغلباملعلميبذهلااليتاجلهود

الطالبحبياةيةدروسالاملوادعادةًاملعلميربط. لووواحلكوميةالثانويةاملدرسة
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ونقطةالعربيةللغةيةدروسالاألهدافنقلعندمنطقياشرحااملعلميدرج.اليومية

.العربيةاللغةحولومتارينأمثلةاملعلميقدموعندماالعربيةاللغةدروسدروس

العربيةاللغةدروسعلىهمقادرأميفالطالبثقةغرس.ب

نياملعلمقياميفالباحثونجيدهااليتالطالبيفالثقةغرسطرقإحدىتتمثل

الفصلجيعلاملعلم. املشكالتهذهحلمنيتمكنواحىتنسبياسهلةمتريناتبتوفري

متارينإعطاءطريقعن. دروساليفنشاطًاأكثرالطالبيصبححىتوممتعامرحيا

. املعطاةاألسئلةبتمارينالقيامالطالبعلىاألسهلمنيكونمقدما،للطالبسهلة

يتمصعبة،أسئلةاملعلميقدمعندماالسهلةاملشكالتحلمنالطالبيتمكنأنبعد

يشعرونالطالبيعدمللذلك. صعوبةاألكثراملشاكلحليفوالثقةالطالبتشجيع

.العربيةاللغةدروسمواجهةيفبالقلق

العربيةضدالسليبالتحاملعلىالقضاء.ج

ضدالسلبيةالتحيزاتمنللتخلصاالقيامللمدرسنيميكناليتاألشياءأحد

يشعرلذلك. العربيةاللغةاستخدامعلىبسيطةأمثلةنياملعلمإعطاءهوالعربيةاللغة

تفترضماعادة. متابعتهايصعبحالةليسالعربيةاللغةدروسأنالطالب

لذاصعبة،العربيةاللغةأنالعربيةاللغةدروسجتاهالطالبلدىاألوىلاالنطباعات

وجعلسهلة،العربيةاللغةأنيعيندروسالقبلالطالبقلقعلىالتغلبفإن
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أيضااملعلمعلىجيب. سهلةبالعربيةيشعرونالطالبجتعلممتعةيةدروسإستراتيجية

.مريحيدروسجوتوفري

أنميكناليتاألساليبمنمتنوعةجمموعةمعالعربيةاللغةبتدريسقم.د

الطالبدروسمناذجمنمتنوعةجمموعةتستوعب

املعلميستخدملذلك،. دروساليفيرغبونالطالبجعلهيدروسالفعالية

أحيانااملعلميستخدم. عادةًاملعلميستخدمهااليتالطريقةعنخمتلفةطريقةأحيانا

األذكياءالطالبألن. الطالبلدىالقلقملنعمفيدوهو. دروساليفجمموعات

جمموعةلكلميكنحبيث. جمموعاتيفالعملعلىاألصدقاءمنجمموعةسيساعدون

.الفصليفزمالئهمإىلوتقدميهااملوادإتقان

ومرحياممتعافصلًاالعريبالفصلجيعلاملعلمفإنالعربيةاللغةدروسعند.ه

إىلواملللالشديدالتأخريؤديأنميكنحيثومللهم،الطالبتأخرحالةيف

اللغةمدرسييقدم. بالقلقالطالبيشعرالنهايةويف. والشكوىالطالبإثارةعدم

وقالالطالبمنواحدمثل. باملللالطالبيبدأعندماترفيهأوفاصلةفتراتالعربية

العودةأوالدراسيالفصلحتديثهيالنشاطهذامنالغرض. العربيةباللغةللغناء

.أخرىمرةمحاسةأكثرليكونإليه
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فذلك،دروسالأثناءالطالبقلقعلىللتغلباألخرىللجهودبالنسبةأما

(ice breaking)ياجلوختفيفطريقةواأللعابوممارسةالفكاهةروحتنميةطريقعن

اللغةدروسعندبالسعادةالطالبيشعرحبيثالدراسيالفصلخارجدروسوال

الحىتالعقابإعطاءوعدماإلنساينالنهجاستخدامإىلأيضااملعلمحيتاج. العربية

.األسئلةعلىاإلجابةعندبالتوترالطالبيشعر

جناحهمبشأنقرارالختاذالطالبجتاهباملسؤوليةالشعورغرس.و

أنللطالبيلمحاملعلمأنهوالطالبجتاهباملسؤوليةإحساساًاملعلميضع

يةاملعلمواالمتحاناتاالمتحاناتيفاملدرجةاملوضوعاتأحدهوالعربيةاللغةدروس

الطالبيكونحىتللطالبالنصائحعادةاملعلميقدملذلك. دراسيفصلكليف

الطالبروحإيقاظسيتمالطالب،تذكريخاللمن.العربيةاللغةدروسلمتحمسني

شعورهناككانإذا. لوووالثانوية احلكومية املدرسةيفالعربيةاللغةدروسيف

وجاهزينجمتهدينالطالبوجعلالطالبقلقتقليلفسيتمالطالب،جتاهباملسؤولية

أنهعلىاألحيانبعضيفاالختبارالطالببعضيعاجل.العربيةاللغةدروسملواجهة

علىحيصلونالألمباحلرجسيشعرونالحقوقتيفألمإماحيام،يفمشكلة

التحدثعنداألمانبعدميشعرونألمأولديهماإلعدادخاللمنجيدةدرجة

.القلقاملشاكلهذهمعالتعامليفوالقلقاخلوفمشاعرويسمى. العربيةباللغة
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اخلامسبحثامل

اخلامتة

البحثخالصة.أ

إىلةالباحثلصخت،ةالسابقلوالفصيفواملناقشةالبحثنتائجعلىبناًء

:التايلالوصف

اللغةدروسيفلوووالثانوية احلكومية املدرسةطالبيواجههالذيالقلقإن.١

يشكونالطالبلذلكالفهمصعبموضوعهيالعربيةاللغةأنهوالعربية

اللغةدروسيفالنحويةوالقواعداملفرداتقواعدفهميفصعوبةجيدونألم

يفنياملعلموالطالبمطالبتتسببذلك،إىلباإلضافة. نفسهاالعربية

.العربيةاللغةدروسمنقلقهميفجيدةدرجاتعلىاحلصول

الثانويةاملدرسةيفالعربيةاللغةدروسيفالطالبقلقوراءالكامنةالعوامل.٢

عوامل. للطالبالبيئيةوالعواملالفرديةالطالبظروفهيلووواحلكومية

علىالقدرةلديهحدةعلىطالبكلنوعها،منفريدةالفرديةالطالبحالة

هيللطالبالبيئيةالظروفعوامل. طالبكلوشخصيةمستوىأودروسال

.التوافقيفأقراموموقفأنفسهمللطالبالصفيةالظروف
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دروسيفلووواحلكوميةالثانويةاملدرسةطالبقلقاملدرس يف تغلبجهود.٣

وجوبلسببللطالبمنطقياتفسريايقدمالذياملدرسهيالعربيةاللغة

دروسعلىقادرونبأمالطالبيفالثقةيغرسدرساملوالعربيةللغةاهمدروس

أمثلةإعطاءخاللمنالعربية،جتاهسلبيةالتحيزملدرساويزيلالعربيةاللغة

عندماترفيهأوفاصلةفتراتالعربيةاللغةمدرسييقدم.العربيةباللغةبسيطة

الغرض. العربيةباللغةللغناءوقالالطالبمنواحدمثل. باملللالطالبيبدأ

محاسةأكثرليكونإليهالعودةأوالدراسيالفصلحتديثهوالنشاطهذامن

أثناءالطالبقلقعلىللتغلباألخرىللجهودبالنسبةأما. أخرىمرة

طريقة واأللعابوممارسةالفكاهةروحتنميةطريقعنفذلك،دروسال

يشعرحبيثالدراسيالفصلخارجدروسوال(ice breaking)اجلويختفيف 

استخدامإىلأيضااملدرسحيتاج. العربيةاللغةدروسعندبالسعادةالطالب

اإلجابةعندبالتوترالطالبيشعرالحىتالعقابإعطاءوعدماإلنساينالنهج

.العربيةاألسئلةعلى

االثار.ب

القلق هو مظهر من مظاهر املشاعر املختلطة اليت مير ا األفراد كرد فعل .١

عن نتائج البحث.للتهديدات والضغوط واملخاوف اليت تؤثر جسديا ونفسيا
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لذي يعاين منه طالب املدرسة الثانوية احلكومية لووو يف دروس اللغة القلق 

أن اللغة العربية هي درس صعب دروس وطالب باحلصول العربية، يشعر الطالب

على درجات جيدة من قبل املدرسني وأولياء األمور مما يؤدي إىل شعور الطالب 

باالكتئاب وبالتايل خيافون من احلصول على درجات سيئة يف االمتحانات 

الهتمام االثار حبيث يويل املدرس يف املستقبل مزيدا من اأنه حيتوي على . املدرسية

للحالة النفسية للطالب يف التعلم حىت يتسىن ألهداف عملية اكتساب املعرفة أيضا 

.بناء الثقة لدى الطالب يف تعلم اللغة العربية

ب القلق يف جماله األكادميي بسبب العين هو مظهر من مظاهر موقف الطالقلق امل.٢

دروسقلق الطالب من الكامنة وراءنتائج البحث املتعلق بالعوامل. عوامل خمتلفة

لذلك من هذا له آثار.باللظروف الفردية للطالب وبيئة الطاللغة العربية هي ا

من إدارة قلق الطالب من خالل حتديد درسأمول يف املستقبل أن يتمكن املامل

الطالب الذين يعانون من مشاكل نفسية حبيث ميكن منع تأثري قلق الطالب يف 

.تعلم اللغة العربية أو على األقل تقليله

اللغة العربية دروسيف التغلب على قلق الطالب من اجلهود اليت يبذهلا املعلم .٣

انتائج هذ. دراسةالدراسة وبعد الدراسة وأثناءب قبل الالتستند إىل قلق الط

من خالل يف املستقبل الطالب درسلذلك من املتوقع أن يساعد املآثارلهبحث ال
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نهج إنساين الو)ice breaking(مثل طريقة ختفيف اجلوي طريقة ممارسة األلعاب وال

.املدرسة الثانوية احلكومية لووو يف دروس اللغة العربيةللتعامل مع قلق الطالب

اإلقتراحات.ج

لوووللمدرسة الثانوية احلكومية .١

خاللمنالطالبقلقإدارةيفاملساعدةعلىقادرةاملدرسةتكونأنجيب

واألولاالبتدائيدروسالهواألسرةأفرادكلبعدألنهاألمور،أولياءمعالعمل

للطالب

للمدرس.٢

مجيعمعالتعامليفالطالبقلقإدارةيفدورااملدرسيلعبأناملتوقعمن

مناملدرسيستطيعاليتالطرقإحدى.العربيةاللغةدروسخاصةً،دروسالأشكال

طالبعمرلنفسخمصصةالعربيةباللغةفيديودروسملشاهدةالطالبدعوةخالهلا

.لووومية املدرسة الثانوية احلكو

للطالب.٣

مواجهةعندبالقلقالشعورعدمعلىقادرينالطالبيكونأناملتوقعمن

يفالطالبمعرفةمستوىزيادةأجلمنالعربيةاللغةدروسخاصةً،دروسال

.املستقبل
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Pedoman Observasi dan Wawancara

A. Pedoman Observasi

No Kelas Waktu Hasil Observasi

1 VIII-2

B. Pedoman Wawancara

1. Guru

No Aspek yang

Diamati

Pertanyaan

1 Peserta didik

memberikan respon

perasaan ketakutan

dengan bahasa Arab

1. Seperti  apa siswa   memberikan   respon perasaan

ketakutan dengan bahasa Arab?

2. Mengapa siswa merasa ketakutan dan cemas

dengan bahasa Arab?

3. Faktor-faktor yang melatar belakangi  ketakutan

siswa dengan bahasa Arab?

4. Apa yang dilakukan guru agar siswa tidak merasa

ketakutan dan cemas pada saat pembelajaran bahasa

Arab?

2 Peserta didik

memberikan respon

perasaan ketegangan

dan bosan dengan

bahasa Arab

1. Seperti siswa memberikan respon perasaan

ketegangan dan bosan dengan pembelajaran

bahasa Arab.

2.  Mengapa siswa merasa tegang dan bosan dengan

pembelajaran bahasa Arab?

3. Faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi

ketegangan siswa pada saat pembelajaran bahasa

Arab?



4.   Apa yang biasanya dilakukan oleh guru agar

siswa tidak merasa tegang dan bosan?

3 Peserta didik

memberikan respon

perasaan kegelisahan

dan khawatir dengan

bahasa Arab

1. Mengapa siswa merasa gelisah dan khawatir

ketika pembelajaran bahasa Arab berlangsung?

2. Faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi

siswa merasa gelisah dan khawatir pada saat

pembelajaran bahasa Arab?

3.  Apa yang dilakukan guru ketika melihat  siswa

merasa gelisah dan khawatir pada saat

pembelajaran bahasa Arab?

4 Permasalahan dalam

kemampuan

mengatasi masalah

1.   Apa yang guru lakukan ketika siswa sulit

menerima materi pembelajaran bahasa Arab?

2.   Apa yang biasa dilakukan guru untuk mengatasi

masalah materi yang sulit diajarkan?

5 Perilaku peserta

didik saat

memberikan respon

pada pembelajaran

yang disampaikan

guru

1.   Apa yang siswa lakukan ketika guru

menyampaikan pembelajaran?



2. Siswa

No Aspek yang

Diamati

Pertanyaan

1 Peserta didik

memberikan respon

perasaan ketakutan

dengan bahasa Arab

1. Apakah anda merasa ketakutan dan cemas pada

saat pembelajaran bahasa Arab?

2. Apa yang melatar belakangi anda sehingga anda

merasa ketakutan dan cemas pada saat

pembelajaran bahasa Arab?

3. Apakah anda melakukan gerakan gerakan tertentu

untuk menghilangkan ketakutan ketika

pembelajaran berlangsung?

4. Apa yang dilakukan guru agar siswa tidak merasa

ketakutan dan cemas pada saat pembelajaran

bahasa Arab?

2 Peserta didik

memberikan respon

perasaan ketegangan

dan bosan dengan

bahasa Arab

1. Apakah anda merasa tegang dan bosan pada saat

pembelajaran bahasa Arab, dan berikan alasannya?

2. Apa yang membuat anda merasa tegang dan bosan

pada saat pembelajaran Arab, dan berikan

alasannya?

3. Apa yang biasanya dilakukan oleh guru agar

siswa tidak merasa tegang dan bosan?



3 Peserta didik

memberikan respon

perasaan kegelisahan

dan khawatir dengan

bahasa Arab

1. Apa dan mengapa anda merasa gelisah dan

khawatir pada saat pembelajaran bahasa Arab?

2. Apa yang membuat anda merasa gelisah dan

khawatir pada saat pembelajaran bahasa Arab?

3.  Apa anda melakukan gerakan gerakan tertentu

untuk menghilangkan kegelisahan khawatir ketika

pembelajaran berlangsung?

4. Apa yang dilakukan guru ketika melihat siswa

merasa gelisah pada saat pembelajaran bahasa Arab?

4 Permasalahan dalam

Kemampuan

mengatasi masalah

1. Apa yang anda lakukan ketika sulit menerima

materi pembelajaran bahasa Arab?

2. Apa yang biasa dilakukan guru untuk mengatasi

masalah materi yang sulit diajarkan?

5 Perilaku peserta didik

saat memberikan

respon pada

pembelajaran yang

disampaikan guru

1. Apa yang anda lakukan ketika guru menyampaikan

pembelajaran?
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