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 كلمة التمهيدية

 بسم اهلل الرحمن الرحيم 

اضتمد هلل الواحد القهار العزيز الغفار كمكور الليل على النهار تذكرة ألكرل القلوب 
اء كاظترسلُت سيدنا ك حبيبنا ػتمد ك على آلو كاألبصار, كالصالة كالسالـ على أشرؼ األنبي

فالكاتبة تشكر اهلل شكرا جزيال، كأصحابو كمن تبعهم بإحساف إذل يـو الدين, أما بعد. 
ىو الذم قد أنعم على الكاتبة نعما كثَتة كتوفيقا كىداية كمعرفة كفهما حىت 

اظتطلوبة دتكنت إلهناء كتابة ىذه الرسالة العلمية البسيطة كشرط من الشركط 
للحصوؿ على درجة سرجانا الًتبية اإلسالمية يف كلية الًتبية قسم اللغة العربية 

 جبامعة عالء الدين اإلسالمية اضتكومية مكاسر.

 اهلل بفضل لكن الرسالة ىذه كتابة يف كثَتة مشكالت الباحثة كاجهت لقد
 نتهتا حىت معاصتتها يف الباحثة استطاعت كاألصحاب األسابيذة بعض كخدمة
 ىؤالء على اصتزيل الشكر تقدـ أف الباحثة كّدت كلذا. كاملة الرسالة ىذه كتابة

 :منهم كاظتشجعُت كاظتشرفُت اظتساعدين

األستاذ الدكتور اضتاج مسافر،ـ.س إ. مدير جامعة عالء الدين اإلسالمية  .1
، مرداف،ـ.أغ. كنائب اظتدير األكؿاضتكومية مكاسر كنوابو األستذ الدكتور 

ألستاذ الدكتور لنبا سلطاف، ـ.أ. كنائب اظتدير الثاين، كاألستاذة كا
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الذين قد بذلوا جهودىم عائشة،  ـ.أ.، فح.د. كنائب اظتدير الثالث، ستى
كأفكارىم يف توجيو كلية الًتبية جبامعة عالء الدين اإلسالمية اضتكومية 

 مكاسر. 
 الدكتورًتبية كنوابو الدكتور اضتاج ػتمد أمرل، لس.، ـ.أغ. عميد كلية ال .2

مالك  اة، كالدكتورة مشكنائب العميد األكؿك  .ـ.أغ موليونو داموفوليػئ،
إبراىم، ـ.س إ. كنائبة العميد الثاين، كالدكتور اضتاج شهر الدين عثماف، 
ـ.فد.كنائب العميد الثالث، الذين قد بذلوا جهودىم كأفكارىم يف توجيو  

 سالمية اضتكومية مكاسر.كلية الًتبية جبامعة عالء الدين اإل
كا، ـ.تح.إ. كرئيس قسم اللغة العربية يف كلية الًتبية الذم زتالدكتور  .3

 ساعدين بتقدًن بعض اظتواد اظتتعلقة هبذه الرسالة.
الدكتورة سىت عائشة خالق، ـ.فد. كسكرتَتة قسم اللغة العربية يف كلية  .4

 قة هبذه الرسالة.الًتبية اليت ساعدتٍت بتقدًن بعض اظتواد اظتتعل
ػتمد يوسف ت, س.أغ. الدكتور منَت، ـ. أغ. كاظتشرؼ األكؿ، كالدكتور  .5

، كاظتشرؼ الثاين، الذين ساعداين كأرشداين حىت انتهيت من كتابة ـ.أغ. 
 ىذه الرسالة، عسى اهلل أف يتم نعمو عليهما إف شاء اهلل.

م يف ترقية ما عندم كل األساتذة كاظتدرسُت الذين بذلوا جهودىم كطاقاهت .6
 من أفكار منذ اظترحلة اإلبتدائية إذل اظترحلة اصتامعية.
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رتيع األصدقاء كاإلخواف من طالب بقسم تدريس اللغة العربية يف كلية  .7
الًتبية بوجو خاص كالطالب اآلخرين من الكليات األخرل بوجو عاـ الذين 

ين مبا لديهم من أفكار ساعدكين كأعاركين الكتب اظتتعلقة هبذه الرسالة كأمدك 
 كآراء يف تأليف ىذه الرسالة.

كإين ال أنسى أيضا أف أقدـ الشكر اصتزيل كأطيب الدعوات لوالدّم الكرميُت  .8
( الذاف قد رباين تربية حسنة صاضتة منذ سومأت " كاألـ" مسلم" األب)

صغرم إذل سّن الرشد كساعدكين بقدر طاقتهم على إتػماـ دراسيت كأسأؿ 
 أف يطيل عمرىم كميد عتم الصحة كالعافية كيهديهم صراطا سويا.اهلل 

 كزيادة منفعة عتا تكوف أف إال الرسالة ىذه كتابة بعد أرجو ال إين كأخَتا
 التوفيق اهلل كنسأؿ, الرسالة هبذه اظتتعلقة القواعد سيما كال القرّاء لدل بُت كعونا

 .ظتُتالعا ربّ  يا آمُت, الرسالة ىذه تنظيم يف كاعتداية

 ـ7020 يناير ،    مكاسر

 ى  0348 ربيع األخر,   

 الكاتبة

 نور إنداه سارل مسلم

02022000207ت/  
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 تجريد البحث

 : نور إنداه سارل مسلم  إسم الباحثة 

 02022000207:  رقم التسجيل

 : الًتبية كشئوف التدريس  الكلية 

 : تدريس اللغة العربية  القسم

العالقة بُت رغبات التعلم بنتائج تعلم اللغة العربية لدل تالميذ :  اظتوضوع
  أكلو العـز مكاسرالثالث مبدرسة إبتدائية الفصل 

ىذا البحث ىو البحث الوصفي, ك أما نوع البحث اظتستخدـ يف ىذا البحث 
لتعلم ك نتائج التعلم اللغة العربية ىو العالقة اظتقصودة ضتصوؿ عن اظتقارنة بُت رغبات ا

للتالميذ الفصل الثالث باظتدرسة اإلبتدائية أكلو العـز مكاسر. عتذا البحث متغَتتُت, 
 قتا: اظتتغَتة عن رغبات التعلم ك اظتتغَتة عن نتائج التعلم.

اجملموع الكلي عتذا البحث ىو رتيع التالميذ الفصل الثالث باظتدرسة اإلبتدائية 
تلميذا. ك أما العينة النموذجية عتذا البحث ىي رتيع  08عـز مكاسر بعددىم أكلو ال

التالميذ الفصل الثالث باظتدرسة اإلبتدائية أكلو العـز مكاسر. ضتصوؿ البيانات عن 
رغبات التعلم  ك نتائج التعلم للتالميذ, فاستخدمت الباحثة آدة اإلستطالع بثالثُت 

لحصوؿ على نتائج التعلم  اللغة العربية ك طريقة سؤاال لرغبات التعلم ك توثيقو ل
 التحليلية البيانات اظتستخدمة ىي اإلحصائية الوصفية ك اإلستنتاجية اإلعتبارية الفرضية.
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النتيجة التحليلية البيانات تدّؿ على كجود اظتقارنة بُت رغبات ك نتائج التعلم 
ة أّف نتيجة اظتقارنة السلبية ىي اللغة العربية للتالميذ. اضتصوؿ على النتيجة التحليلي

كانتا للمتغَتتُت عالقة اظتختلفة, فيما أّف للمتغَتة  زيادة ك للمتغَتة  منخفضة.   -0,42
فيهما اظتقارنة اظتتوسطة بُت رغبات التعلم ك نتائج التعلم اللغة العربية. ىذه مستدؿ 

 2,72ذل إ 2,32مبا كجوده يف الفاصلة بُت  2,60بنتيجة الدرجة اظتقارنة 

اطتالصة من ىذا البحث ىي كجود العالقة السلبية اعتاّمية بُت رغبات التعلم ك 
 نتائج التعلم التالميذ الفصل الثالث باظتدرسة اإلبتدائية أكلو العـز مكاسر.

 

 الكلمة: رغبات التعلم, نتائج التعلم
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 الباب األول
 مقدمة

 : خلفية المشكالتالفصل األول

مسألة مهمة لضمانة إجزاء حياة اجملتمع أك الشعب. الًتبية ىي الًتبية ىي 

 لة لرفع ك لتطوير جودة اإلنساف لتحقيق اعتدؼ معُت. آ

الًتبية ىي عملية توجيو للحياة كتشكيل لطريقة معيشتنا كىي تتضمن 

كل اإلنساف البد لو اف يسَت على الطريقة   0التفاعل كالتكيف بُت اإلنساف كبيئتو.

الًتبوية حىت يكوف تصرفو موافقا للظركؼ اإلجتماعية احمليطة بو. لكن الوصوؿ إذل 

 الًتبية الصحيحة الرفيعة ليس سهال ظتا فيها من مشكالت عديدة. 

ف الًتبية قد أصبحت إشاعة قومية حارة ىف كما نرل ىف اآلكنة األخَتة أ

بلدنا احملبوب إندكنيسيا. كذلك لتتاج إذل طريق العالج فورا، كقد قاـ ذكل اإلرتباط 

بالًتبية باألنشطة القومية كجتديد اظتناىج التدريسية كرفع أىلية اظتدرسُت، إال أف 

 الًتبية دل تذدد تقدما ؽتا كانت عليو.

                                                             
1

 .8)مكخبت مصر: مطبعت انفجانت انجديدة (, ص. وعهم انىفسأصىل انخربيت اندكخىر محمد انهادي عفيفي وأصحابه, 
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امة يف اضتياة فإف اضتياة بدكف لغة منعدمة لعدـ اعتلية تصاااللة الكاللغة ىي ا

توفر االتصاؿ. اللغة ػتتاج إليها لفهم أم شيء فالناس سيتفاقتوف باستخداـ اللغة 

اظتفهومة بينهم. كلذلك إف دل يفهم أحد لغة غَته فينقطع االتصاؿ ألف األخبار اليت  

كانت قلة الفهم للغة قد كانت من ضمن لغة قبل اظتتكلم ال يفهمها اظتخاطب بل  

 تؤدم إذل سوء الفهم.

اللغة العربية ىي لغة العركبة كاإلسالـ كىى أعظم مقّومات األمة اإلسالمية 

كتستعملها  0منذ أف يبعثو اهلل رسولو العريب إذل أف يرث اهلل األرض كمن عليها.

رشتيا حوارل عشرين دكلة كىى لغة اإلسالـ، فيها نزؿ القرآف الكرًن دستور اظتسلمُت 

 ىف رتيع أقطار األرض كهبا حتدث خامت األنبياء كاظترسلُت. 

كأما أقتية اللغة العربية فمازالت عميقة اصتذكر ىف قلوب اظتسلمُت ىف العادل، 

ىذه اللغة العربية بالنسبة القرآف الكرًن كاضتديث النبول كالعلـو  نظرا لوضع

اإلسالمية، فمن أراد أف يفهمها فهما عميقا فيجب عليو أف يتقنها كل إتقاف ألف 

                                                             
 .0ـ(، ص.  0998 -ىػ 0309اـ، كجنج فندانج: أحك: أكذل)الطبعة األمدخل إذل طرؽ تعليم اللغة األجنبيةرشد، أزىر أ0
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اللغات األخرل منها اإلندكنيسية كاإلؾتليزية كالفرنسية كاألسبانية كالصينية كغَتىا 

نا صحيحا من معاف يضمنها القرآف الكرًن من اللغات العاظتية التستطيع أف تأيت مع

 فإنو منّزؿ باللغة العربية. 

قت كىف العصور اضتديثة هتيأت اللغة عوامل جديدة للتطور كالتقدـ. فقد إرت

غتمع اللغة العربية، كىي لغة التعليم كالتعّلم ىف  الصحافة كانتشر التعليم، كانشاء

اآلف إحدل اللغات الرشتية ىف ىيئة رتيع اظتدارس كاظتعاىد اإلسالمية، بل أصبحت 

األمم اظتتحدة. إذف فمن حق اللغة علينا أف ـتلص عتا، كأف نبذؿ اصتهود لرفع 

شأهنا، كسيادهتا ىف اجملتمع اإلسالمي، كمن حقها ىف اظتيداف التعلمي أف نوليها 

 4أكرب قسٍط من العناية كاالىتماـ.

 اللغة ظتدرسى السيما هبا، االىتماـ من البد العربية اللغة تعليم إف لذلك

.  اللغوية اظتواد فهم للتالميذ يسهل حىت الفعالة الطريقة يستعملوا أف عليهم العربية

 هبا أيبد الطريقة كىذه. الًترتة يقةطر  العربية اللغة تعليم ىف تستعمل طرؽ من ك

                                                             
 .0ـ(، ص.  0998 -ىػ 0309كجنج فندانج: أحكاـ، : أكذل)الطبعة األةمدخل إذل طرؽ تعليم اللغة األجنبيرشد، أزىر أ4
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 مث بالنطق  اظتدرس جاء حيث. النطق ػتاكاة طريق عن اضتجائية األحرؼ تعليم

 اظتفردات حبفظ التالميذ اظتدرس أمر مث كالقراءة الكتابة يدرسوف مث التالميذ لتاكيها

 . كمعانيها

 اليت ميةاإلسال التعليمية مؤسسة ىي مكاسر العـز أكلو الثانوية اظتدرسة

 اظتواداإلسالمية إلزاميةكلدعم كمادة العربية اللغة تتضمن الدراسي اظتنهج ىف كانت

 اإلسالمية الًتبية كمؤسسة. كغَتىا كالعقيدة كالفقو كاضتديث القرآف مثل أخرل

 اليت اظتواد رتيع على السيطرة على قادركف كانوا الطالب أف يتوقع بالتأكيد

 صعبة تعترب العربية اللغة دركس حقيقة. اإلسالمية وادظت خاصة اظتدرسة ىف يدرسوف

 لدل التعلم أفتاط فهم ىف لتاكؿ قد العربية اللغة مدرس أف الرغم على للطالب

 .تعلمهم بنمط تناسب اليت التعلم اسًتاتيجيةكطرؽ كاستخداـ الطالب

 يًتكز كالبحث العلمي بالبحث تقـو أف الباحثة فًتيد ماسبق على إعتمادا

 لثالثا الفصل تالميذ لدل العربية اللغة تعلم بنتائج التعلم رغبات بُت لعالقةا يف

 .مكاسر العـز أكلو مبدرسة إبتدائية
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 البحث مشكالت: الثاني الفصل

 كتعلها أسئلة ىنا فتقدـ السابقة، اطتلفيات من الباحثة قدمت ما على بناء

 ىذه ىف للبحث أساسا ستكوف الىت اظتشكالت أما البحث، ظتشكالت حتديدا

 :فهي الرسالة

 أكلو الثالث مبدرسة إبتدائية الفصل التالميذ لدل التعلم رغبات كانت كيف .1

 ؟ مكاسر العـز

الثالث مبدرسة  الفصل التالميذ لدل العربية اللغة تعلم نتائج كانت كيف .2

 ؟ مكاسر العـز أكلو إبتدائية

 تالميذ لدل العربية اللغة تعلم بنتائج التعلم رغبات بُت عالقة ىناؾ ىل .3

 ؟ مكاسر العـز أكلو الثالث مبدرسة إبتدائية الفصل

 البحث فرضية: الثالث الفصل

الثالث  الفصل تالميذ لدل العربية اللغة تعلم بنتائج التعلم رغبات بُت عالقة ىناؾ

 .مكاسر العـز أكلو مبدرسة إبتدائية
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 الموضوع معانى توضيح: الرابع الفصل

 شرح الباحثة تتقدـ أف األفضل من كاف الرسالة، ىذه ىف ما اكتشاؼ قبل

 ىذه يف يكوف ال كي الرسالة ىذه من اظتوضوع منها يتكوف الىت اعتامة الكلمات

 :يلي فيما اصطالحات شرح الباحثة هتم اظتوضوع ىذا تفسَت يف الفهم سوء الرسالة

ا كانت مرتبطة أـ عالقة ىي التواصل بُت الكائن إذل أف تدرس ما إذ:  عالقة .1

 .ال كذلك لتسهيل عملية البحث

ىو ميل الطالب إذل تبٍت اسًتاتيجية معينة  التعلم   التعلم : رغبات  رغبات .2

يف تعلم كشكل من أشكاؿ اظتسؤكلية للحصوؿ على هنج التعلم اليت كفقا 

 .اظتدارس كمطالب من اظتوضوعات /ظتتطلبات التعلم يف الفصوؿ الدراسية 

أف يتم حتقيق ؼترجات التعلم التحصيل األكادميي للطالب يف   :التعلم جنتائ .3

 .عملية التدريس كاألنشطة التعليمية إلحداث تغيَت كتشكيل سلوؾ الشخص

 وفوائده البحث أهداف:  خامساال الفصل

 البحث أهداف .1
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 العـز أكلو الثالث مبدرسة إبتدائية الفصل التالميذ لدل التعلم رغبة لوصف . أ

 .مكاسر

 الثالث مبدرسة إبتدائية الفصل التالميذ لدل العربية اللغة تعلم نتائج لكشف . ب

 .مكاسر العـز أكلو

 الفصل تالميذ لدل العربية اللغة تعلم بنتائج التعلم رغبات بُت عالقة ظتعرفة . ج

 .مكاسر العـز أكلو الثالث مبدرسة إبتدائية

 البحث فوائد .2

 لدل العربية اللغة تعلم كنتائج التعلم رغبات العالقة عن اظتعلومات زيادة . أ

 .مكاسر العـز أكلو الثالث مبدرسة إبتدائية الفصل تالميذ

 . اظتمتعة ك الصحيحة الطرؽ الختيار العربية اللغة ظتدّرسي اظتعلومات زيادة . ب

 الرسالة ترتيب أساس: سادسا الفصل

 اللغة تعلم بنتائج التعلم رغبات بُت العالقة" اظتوضوع حتت الرسالة ىذه

 الرسالة". مكاسر العـز أكلو إبتدائية مبدرسة الثالث الفصل تالميذ لدل العربية



06 
 

 

. فصوؿ من عدد  منها باب كلّ  حتت تندرج متتابعة، أبواب ستسة على حتتوم

 متتابعة، فصوؿ ستة إذل الكاتبة كأكصليو اظتقدمة، باب يعٌت األكؿ فالباب

خلفية اظتشكالت، كيليو مشكالت البحث،  :نهام فصل كلّ  يف فأكضحت

 الباب فختمت توضيح معاين اظتوضوع، كأىداؼ البحث كفوائده، البحث فرضيةك 

 .الرسالة ترتيب بأساس النهاية يف

 تقـو حيث ,فصوؿ إذل الكاتبة يةكأكصل اظتكتبية، الدراسة يعٌت الثاين كالباب

 كنتائج التعلم كأساليب كالتعلم لمالتع يف الرغبة عن عامة نظرة منها فصل كلّ  يف

 .الباب من األخر الفصل يف العربية اللغة تعلم

 فصوؿ ستسة إال الكاتبة وتكأكصل البحث، اىجمن يعٌت الثالث، الباب كأما

 النموذجية، كالعينة الكلي، اجملموع: منها فصل كلّ  يف أكردت حيث متتابعة؛

 .اظتعلومات حتليل طريقة مثّ  العلمي، البحث فأدكات اظتعلومات، رتع كطريقة

مدرسة  عن موجز بياف عن حبث البحث، لبّ  ىو الذم الرابع الباب أما

الثالث مبدرسة  الفصل التالميذ لدل التعلم رغبات ،مكاسر العـز أكلو إبتدائية
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الثالث  الفصل التالميذ لدل العربية اللغة تعلم نتائج مكاسر، العـز أكلو إبتدائية

 اللغة تعلم بنتائج التعلم رغبات بُت العالقة مكاسر، العـز أكلو مبدرسة إبتدائية

  .مكاسر العـز أكلو الثالث مبدرسة إبتدائية الفصل تالميذ لدل العربية

 الباحثة وتفأكصل اطتادتة؛ مبوضوع فيعٌت البحث، آخر أم اطتامس الباب كأما

 .اتكاظتقًتح اطتالصة،: منهما فصل يف تورد حبيث كذلك، فصلُت إذل
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 الثاني الباب
  المكتبية الدراسة

 الفصل األول : رغبات التعلم

 التعلم رغبات التعريف ( أ

 إذل للحصوؿ تدفع أف ميكن اليت البشرية النفس جوانب إحدل ىي الرغبة

 أك أكرب اىتماـ إيالء إذل كدتيل كائن، يف مصلحة لو الذم كالشخص. اعتدؼ

 مث اظتتعة، من السبب ليس الكائن كاف إذا ذلك، كمع. الكائن إذل بالسعادة أشعر

 االىتماـ مستول يتأثر كلذلك،. كائن يف مصلحة أم عتا يكوف لن الشخص ىذا

 .الشخص الفائدة مستول من الكائن اظترء شعور اضتب أك

 معينة، أشياء أك اظتوضوع حقل يف اظتهتمُت ليشعر اظتستمر اظتيل ىي الرغبة

 أم أك اظتوضوع ىذا يف دائمة طبيعة كجود. 3اجملاؿ ىذا يف العاملة بالسعادة كتشعر

 أك غتاؿ ؿتو باضتب كالشعور معُت شيء أك حقل من أكثر اطتربة ذكم من شخص

 .العمق يف الشخص أف حىت ذلك، ؿتو

                                                             
4

 33 .. ص ,(1982 ,ؼرميديت :جاكرث)  Psikologi dan Evaluasi Belajar ووكيم
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 حالة أك مشكلة شخص، كائن، لككذ كاحدة، مصلحة الوعي ىي الرغبة

 كل مع عالقتو عن شحص يف ىناؾ بأف الوعي ىو5معو عالقة أم على حتتول

 كوهنا عدـ من الرغم على الذات، خارج ىي اليت األشياء. خارجها موجود شيء

 االحتياجات أك اظتصاحل بسبب البعض عضهابب صلة ذات تكوف قد كلكن كاحدة،

 .ملزمة

 البشر يف. األفعاؿ ىذه ظتثل كتشجيعا ىدؼ ؿتو اإلجراءات توجيو الرغبة

 باستخداـ كذلك اطتارجي، العادل مع التفاعل على الناس تشجع اليت الدكافع ىناؾ

 (.الدكافع كاستكشاؼ التالعب) اطتارجي العادل يف كالتحقيق الزخارؼ

 ىناؾ نشأت الوقت مركر مع أنو اطتارجي العادل كاستكشاؼ عبالتال من

 اظتغامرة من اظتزيد بذؿ على شجعو شخص ماحذب. األمور ىذه مثل يف مصلحة

 .6أفضل

                                                             
5

 .13 5.ص(  1983 ,رماج كريت :جاكرث) Psikologi Pendidikan ويخرؼخىن

6
 .56 ص ,(2337 ,2337 ,ارنىػ :جاكرث) Ilmu Pengetahuan Sosial Untuk Kelas 5 ,فىرووج 



21 
 

 

 اطتارجي العادل مع فاعلللت لشخص دفعة إعطاء على القدرة أيضا ىي الرغبة

 قد شيئا أف ظتعرفة شغف لديهم من كتعل نالحظ، أف لالىتماـ اظتثَت كاف إذا أنو

 ميكن أمر كىي القبيل، ىذا من فقط شخص ميلكو شيئا ليست كالرغبة. عتا اظتهتمة

 .7تطويرىا

 اطتربة بسبب ىناؾ كلكن ذاتو، حد يف عتا كجود ال شخص يف اضتالية غبةالر 

. قلوب من تأيت كأيضا اطتارج من جاذبية بسبب الرغبة نشأ قد. لتطوير كاصتهد

 مرغوبا كاف كائن على اضتصوؿ أك حتقيق يعٌت كبَت ماؿ رأس ىي شيء يف الرغبة

 من كبدال عالية، إؾتاز إذل يؤدل أف مييل ـ تعل يف كبَتا اىتماما. الغرض أك فيو

 شيء على للحصوؿ ػتاكلة يف. 8االؾتاز ـتفاض إذل يؤدل سوؼ أقل الفائدة تعلم

 الىت النتائج على كبَت بشكل تؤثر سوؼ الرغبة حجم. اإلىتماـ الضركرم فمن

 .عليها اضتصوؿ ميكن

                                                             
7

 .93 .ص ,(1991 ,رمج جي  :بىدوغ) Membina Hasrat Belajar di Sekolah ,سىؽر 
8

 .56 .ص ,(1996 ,ريىك :جاكرث)Psikologi Pendidikan ,دنيىن 
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 أقول. أنفسهم خارج شيء مع نفسهم عالقة قبوؿ ىي ساساأل يف الرغبة

 خارج شيء مع كاحدة عالقة كجود. 9الفائدة زادت كلما االتصاؿ، إغالؽ أك

 على يؤثر ال أـ كثيقة االستالـ طتلق لذلك الفائدة، الشعور يسبب أف ميكن نفسو،

 .اضتالية الفائدة حجم قةالعال

 الىت القلوب كداخل خارج من يأيت لشخص اظتيل ىي الرغبة أف كنستنتج

. اإلثارة كيشعر جهود إذل أفعالو يوجو حىت شيء إذل تنجذب ليشعر لو دفعت

. 4 الطلبة، إىتماـ. 0 بالسعادة، الشعور. أ:  كىي الرغبة من مؤشرات أربع كىناؾ

 .طلبةال اشراؾ. 3 الطلبة، انتباه

 التعلم رغبات( أنواع 0

على الرغم من أف كل كاحد منا تعلم باستخداـ كل ثالثة من ىذه اظتواللية 

 .يف مرحلة معينة، كمعظم الناس ىم أكثر ميال إذل كاحد من ثالثة

 البصرية) أ

                                                             
9

 .121 .ص ,(2337 ,اكسر بم :جاكرث) Psikologi Pendidikan ,دجىم
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كبالنسبة للطالب الذين درسوا النمط البصرم، كاليت تلعب دكرا ىاما ىو 

أف تكوف أساليب التدريس اظتستخدمة من قبل اظتعلمُت العينفي ىذه اضتالة كتب 

أدعوىم إذل األشياء اظتتعلقة الدرس، أك من خالؿ إظهار الدعائم لو مباشرة  .أكثر

التعلم البصرم  رغباتاألطفاؿ الذين لديهم .  إذل الطالب أك كصفو على لوحة

إهنا دتيل إذل ف.ينبغي أف ننظر يف لغة اصتسد كتعبَتات الوجو اظتعلم لفهم موضوع

 .اصتلوس يف اصتبهة حىت تستطيع أف ترل بوضوح

يف الفصوؿ الدراسية، كالطفل ىو تسجيل مرئي أكثر سعادة لتكوف مفصلة 

  : التعلم البصرم رغباتخصائص .على النحو التفاصيل للحصوؿ على اظتعلومات

 التحدث قليال أسرع -

 .انتبو إذل األمور اليت ترتبط مع العرض -

 .رؼ بسهولة من ىذه الضجةال يص -

 كنظرا لوجهات النظر، كليس من شتع -

 يفضل قراءة من قرأ -
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 .القراء بسرعة كجدية -

 .أشبو مظاىرة للخطاب -

 .أكثر مثل اظتوسيقى بدال من الفن-

كبعد عناء تذكر تعليمات شفهية ما دل مكتوب عليو، ككثَتا ما أسأؿ  -

 .ظتساعدة الناس على تكراره

 :لتسهيل عملية تعلم الطفل البصرية اسًتاتيجيات

 .استخداـ اظتواد البصرية مثل الرسومات كالرسـو البيانية كاطترائط -

 .تشجيع األطفاؿ على قراءة الكتب اظتصورة -

 ).على سبيل اظتثاؿ، الكمبيوتر كالفيديو(استخداـ الوسائط اظتتعددة  -

 10.تشجيع الطفل على ػتاكلة لتوضيح أفكاره يف صور -

 

 

                                                             
13http://santriw4n.wordpress.com/2010/02/23/gaya-belajar-visual-audiotorial-kinestetik. 
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 السمعية .( ب

اظتتعلمُت السمعي تعتمد على السمع لتكوف قادرة على فهم كتذكرخصائص 

فتاذج التعلم مثل ىذا يضع حقا اصتلسة كوسيلة أساسية للحصوؿ على اظتعلومات 

و، كؿتن حباجة لالستماع، كبعد ذلك ميكننا أف نتذكر كفهم كىذا ى .أك اظتعرفة

التعلم ميكن استيعاهبا  رغباتاضترؼ األكؿ من الناس الذين لديهم .  اظتعلومات

رتيع اظتعلومات إال من خالؿ السمع، كقتا كتدكف صعوبة يف استيعاب اظتعلومات 

خصائص .ةيف شكل مكتوب مباشرة، كل ثالثة ديك الكتابة صعوبة أك القراء

 :التعلم السمعية ىي رغبات

قادرة على تذكر جيدا اظتعلم تفسَتات أماـ الصف، أك اظتواد اليت نوقشت يف  -

 اجملموعة

 الراديو /األغاين يف التلفزيوف  / األطفاؿ بسهولة الرئيسي اإلبداعية  - 

 مييل الكثَت من الكالـ -
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 قدرة على تذكر جيدا أنا أحب القراءة كعموما ليست قارئ جيد ألنو أقل  -

 ما كنت قد قرأت للتو

 .الكتابة /أقل كفاءة يف القياـ تأليف  -

 .سعيد ظتناقشة كالتواصل مع اآلخرين -

 اجتذبت أقل اىتماما جديدا إذل األشياء يف البيئة احمليطة هبم، مثل كجود طفل  -

 .جديد، لوحة اإلعالنات يف ركن من الفصوؿ الدراسية

 :ل السمع عملية تعلم الطفلاسًتاتيجيات لتسهي

 .تشجيع الطفل على اظتشاركة يف اظتناقشة سواء يف الفصوؿ الدراسية كيف األسرة -

 .شجع طفلك على القراءة بصوت عاؿ موضوع -

 .استخداـ اظتوسيقى لتعليم األطفاؿ -

 .مناقشة األفكار مع األطفاؿ اللفظي -

 .لالستماع إليها قبل النـودع طفلك تسجيل مادة الدرس يف الكاسيت كيدفعو  -
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 )11تعلم كيفية التحرؾ كالعمل كاللمس(حركي  -

 ج.( حركية

التعلم حركي التعلم من خالؿ اضتركة، كظتس،  رغباتاألطفاؿ الذين لديهم 

غبتهم يف كالقياماالطفاؿ مثل ىذا من الصعب على اصتلوس لساعات بسبب ر 

الطالب الذين يتعلموف ىذا النمط من التعلم .   النشاط كاالستكشاؼ قوم جدا

  : التعلم حركي رغباتخصائص   .من خالؿ اضتركة كاللمس

 حتدث ببطء -

 مرتبة اظتظهر -

 ال يصرؼ بسهولة جدا من الوضع الضجة -

 التعلم من خالؿ التالعب كاظتمارسة -

 رلحتفيظ كىكذا تسَت االمور كن -

 استخداـ اصبعك كدليل عند القراءة -

                                                             
11 http://belajarpsikologi.com/macam-macam-gaya-belajar 
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 الشعور صعوبة كبَتة يف الكتابة كلكن يف القص -

 لتب اللعبة اليت حتتل -

 ال أتذكر اصتغرافيا، ما دل تكن أبدا أف تكوف يف ىذا اظتكاف -

 :اسًتاتيجيات لتسهيل عملية التعلم من األطفاؿ حركي

 .ال إجبار األطفاؿ على تعلم لساعات -

مثل الذين قرأ (الطفل على التعلم يف حُت استكشاؼ اظتناطق احمليطة هبا  تشجيع -

 .)يف حُت ركوب الدراجات، كاستخداـ الكائنات اضتقيقية لتعلم مفهـو جديد

 .السماح لألطفاؿ ظتضغ العلكة عند دراسة -

 السماح لألطفاؿ لتعلم أثناء االستماع إذل اظتوسيقى -

إذا ما أعطيت  .تحصيل الدراسي لألطفاؿميكن أف أفتاط التعلم حتديد ال

التعلم  رغبات .تعلمهم، ميكن للطفل تطوير أفضل رغباتاسًتاتيجية اليت تناسب 

التعلم  رغباتكىذا ىو، كل من لديو  . التلقائي اعتمادا على الناس الذين يتعلموف

التعلم األخرل اليت ىي أيضا جيدة يسمى مسي  رغباتال .اظتختلفة ختتلف
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ُت أك لدينا للمس شيء أف يعطي بعض اظتعلومات حىت نتمكن من اظتتعلم

بالطبع، ىناؾ بعض اطتصائص من ىذه النماذج التعليمية اليت ال ميكن ألم .تذكر

األكؿ ىو كضع اليد كجهاز استقباؿ اظتعلومات الرئيسية  .شخص أف يفعل ذلك

عقد ميكننا  الثانية، كذلك ببساطة من خالؿ.حبيث نتمكن من االستمرار يف تذكر

 .استيعاب اظتعلومات دكف اضتاجة إذل قراءة الشرح

دب كتلس كقتا طويال لسماع  /اضترؼ الثالث كؿتن الناس الذين ال ميكن 

اضترؼ  .شعرنا أف تتعلم أفضل عندما تكوف مصحوبة النشاط البدين ،رابعا.الدرس

فريق كالقدرة  التعلم لديو القدرة على تنسيق رغباتاألخَت، كالناس الذين لديهم 

 ) 12القدرة الرياضية(على التحكم يف حركات اصتسم 

 تائج تعلم اللغة العربيةالفصل الثاني : ن

 تعريف تائج تعلم اللغة العربية  ( أ

                                                             
12http://santriw4n.wordpress.com/2010/02/23/gaya-belajar-visual-audiotorial-kinestetik, 
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ير أنفسهم، سواء يف اظتعرفية التعلم ىو سلوؾ أك نشاط من أجل تطو "

العربية التحصيل العلمي ىو نتيجة التعلم اليت لديها نظاـ ىو  "كاضتركية، كاظتوقف

مصطلح يشَت إذل ترتيب، كالنموذج، كالتخطيط، كاضتقيقة ىي أقرب إذل الواقع 

كيؤدم إذل اظتعرفة األساسية اليت حتققت يف موضوعات اللغة العربية أشارت نتائج 

 .ارات أك عدد معُت من قبل معلمي اللغة العربيةاالختب

كاستنادا إذل فهم أعاله ميكن أف ـتلص إذل أف حتقيق تعلم اللغة العربية ىو 

النتيجة اليت مت حتقيقها من قبل اظتتعلمُت يف أنشطة التعلم كما يتضح من نتائج 

13.عربيةاالختبارات أك القيمة العددية للنتائج التقييم نظرا ظتعلمي اللغة ال
 

كيف معرض حديثو عن إؾتازات تعلم اللغة العربية، كسوؼ ال ميكن فصلها 

لذلك، كىنا سوؼ التقييم ىو جزء مهم لتحقيق التحصيل الدراسيعن التقييم 

 .قييم التعلميناقش عددا من اظتسائل اظتتعلقة ت

 كيفية قياس ؼترجات التعلم .( ب

                                                             
13

 .ص.CV.IKIP  Semarang Press64  سمرغ)  .Max.2000.  Belajar dan Pembelajaran  ,درسىن 
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لتحديد مدل نسبة ؾتاح تعلم الطالب يف عملية التعلم اليت مت تنفيذىا 

كأيضا لتحديد ؾتاح للتعليم كاظتعلمُت حباجة إذل استخداـ أداة لتحديد ما إذا مت 

من من أجل تقدًن التغذية الراجعة للمعلمُت  .حتقيق ؼترجات التعلم اظترجوة فعال

أجل حتسُت عملية التعليم كالتعلم كحتقيق األىداؼ التعليمية اليت دل يتم التوصل 

التقييم ىو أداة لقياس ؼترجات التعلم اليت تعمل على تقييم التحصيل  .إليها

يف سياؽ تقييم نتائج عملية التعلم يف  .الدراسي الذم مت حتقيقو من قبل الطالب

14.عركفة، كىي اختبار اعتندسة كبدكف اختباراظتدرسة، كىناؾ نوعاف من تقنيات م
 

أك اإلجراء يف إطار القياس كالتقييم يف  رغباتاالختبار اظتيكانيكي ىو ال

ل الطالب إلنتاج شكل منح مهمة أك سلسلة من اظتهاـ اليت كتب القياـ بو من قب

قيمة من سلوؾ أك أداء الطالب، كاليت ميكن مقارنتها مع القيمة من قبل الطالب 

 . اآلخرين أك القيم االفًتاضية اليت حتققت مؤكد

                                                             
14

 .62 .ص ( PT  Raja  GrafindoPersada, 1996  :جاكرث)  ,PengantarEvalusiPendidikan  اوس سدجه
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أك اإلجراء يف إطار التقييم  رغباتيف حُت أف تقنية بدكف اختبار ىو 

ظمة، كإجراء كالقياس مع عدـ كجود اختبار للطالب كلكن من خالؿ مراقبة منت

تقنيات بدكف اختبار  .اظتقابالت، كتوزيع االستبيانات كتفتيش أك فحص الوثائق

بشكل عاـ تلعب دكرا ىاما من أجل تقييم نتائج تعلم الطالب من حيث نطاؽ 

15.اظتواقف كاجملاالت اظتهارات
 

  الباب الثالث
 طرق البحث 

 المجموع الكلياألول :   الفصل

 الكلي اجملموع فيكوف البحث ىذا يف إليها احملتاج اظتعلومات على للحصوؿ

 ىذا يف الكلي اجملموع عن ةالباحث تكلمت أف قبل. منو بد ال شيئا البحث عكموضو 

 .اظتؤىلُت عند تعاريفو تقدًن على تقدـت البحث

 :ىو تَتك عارؼ ػتمد عند الكلي فاجملموع

                                                             
15

 .76ص.  .PengantarEvalusiPendidikan  اوس سدجه
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Keseluruhan aspek dan ciri tertentu, fenomena atau konsep yang menjadi pusat 

perhatian
16

. 
 "البحث مركز تكوف فكرة أك ظاىرة معُت كنوع كجو كل"

 : ىو الكلي اجملوع اركنتو سحرسيمي كعند

Populasi adalah keseluruhan subyek atau sumber data penelitian apabila peneliti ingin 

meneliti semua elemen yang ada dalam suatu wilayah, maka penelitiannya merupakan 

penelitian populasi. 17 

 إذا العلمى للبحث اظتواد من مصدار يكوف ما كل ىو الكلي اجملموع: اظتعٌت

 .الكلي البحث حبثو ما فيكوف الوالية يف اظتوجودة العناصَت يبحث أف اراد

 :ىو سوغيونو عند الكلي اجملموع أما 

Wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek dan objek yang mempunyai kuantitas 

dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulan
18

. 

                                                             
16

 .3 .ص ,(UNM, 2333 :مكسر  ;Dasar-dasarStatistik  Cet. IV ,محمد أريف حير) 
 .020 .ص (,RinekaCipta, 0990 : جاكرت ;ProsedurPenelitian, Cet, I ), حركنتو سحرسم07

18
 .57 .ص ,(MetodePenelitianAdministrasi Cet. VI; Bandung; Alfabeta, 2332 ,سؽيؤن
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 أثبتها معينة كخصيصة ميةك لو البحث موضوع من تتكوف تعميم كالية"

 "االستنباط سحب كيليها لدراستها الباحث

 كتابو يف كرسيتو حرماف الدكًتاندكس جاء السابقُت اظتؤىلُت كغَت

PengantarMetodologiPenelitian "عن تفصيل بتعريف" البحث مناىج موصل 

 :الكلي اجملموع

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, hewan, 

tumbuh-tumbuhan, gejala nilai tes atau peristiwa sebagai sumber data yang memiliki 

karaktersitik dalam suatu penelitian
19

 

 ك إنساف من تتكوف اليت البحث موضوعات رتيع ىو الكلي اجملموع" 

 أك شخصيات عتا معلومات كمصدر حادثة أك اختبار درجة كظاىرة كنبات حيواف

 "البحث يف خصائص

                                                             

19
 ,PT. GramediaPustakaUtama :جاكرث)PengantarMetodologiPenelitian ,هرمه ورسيط 

 .49 .ص (,1992
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االستنباط على أف اجملموع الكلي  ةكن الباحثبناء على التعاريف السابقة دت

على اظتعلومات. 23ث للحصوؿ ىو رتيع موضوعات البحث اليت تكوف مركز البح

اجملموع الكلي يف ىذا البحث ىو رتيع  ةالباحث تمبناسبة موضوع ىذه الرسالة فعين

 .أكلو العـز مكاسر الثالث مبدرسة إبتدائيةالفصل تالميذ

 الفصل الثاني : العينة النموذ جية

 :ىي أريكنتو سوحرسيمي عند النموذجية العينة

Sebagian atau wakil dari populasi yang akan diteliti
21 

 "جزء أك نائب اجملموع الكلي اظتراد حبثو"

 : ىي النموذجية العينة أف سوغيونو قاؿ
Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut.22
 

 .بو دتتاز الذل الكلي اجملموع أجزاء من جزء ىي النموذجية العينة: اظتعٌت

                                                             
20  

21
 139 .ص (,BumiAksara, 1998 :)جاكرث ProsedurPenelitian ,سحرسيم حركىج 

22
 .008.ص ,MetodePenelitianAdministrasi (Cet. VI; Bandung; Alfabeta, 2332) ,سىؼيىن
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 .تلميذا81 عددىا فكانت ةالباحث تفأخذ اظتذكورتنب، التعرفُت كمن

 الفصل الثالث: طريقة جمع المعلومات

 : يلى كما اظتعلومات رتع طريقة أما

 من عدد عرض خالؿ من اظتعلومات رتع طريقة ىو( Angket) ةستبياناال . أ

 .04اجمليبُت من اداظتو  صتمع أك اظتعلومات على للحصوؿ اظتكتوبة األسئلة

 اظتعلومات ةالباحث فيها معجت اليت الطريقة ىي( Dokumentasi) الوثائق . ب

 مثل اإلدارية البينة خصوصا البحث، مبسائل تتعلق اليت األشياء بتسجيل

 ظتعرفة الطريقة ىذه أيضا ةالباحث تكاستخدم. ذلك كغَت التالميذ من عدد

 كغَت ذلك. العـز مكاسر مدرسة الثانوية أكلو عن النظرية اللمحة

 العلمي البحث أدوات:  الرابع الفصل

                                                             
23

 ,Cet, I; Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher Metodologi Penelitian Pendidikan, 2312 .مسفيقه 
 .127 .ص
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 اليت اظتسائل حسب على اظتعلومات صتمع الباحث يستخدمها اليت األدكات

 :ىي البحث ىذا يف حبثها يراد

 عرض خالؿ من اظتعلومات رتع طريقة ىو( ButirAngket) ةستبياناال أكراؽ . أ

 من اظتواد صتمع أك ظتعلوماتا على للحصوؿ اظتكتوبة األسئلة من عدد

 من غتموعة بإعطاء صتمع تقنية ىو اإلستبياف أف سوغييونو كقاؿ.اجمليبُت

 03.إلجابة اجمليبُت إذل مكتوب بياف أك األسئلة

 أشياء عن اظتعلومات كرتع إكتاد ىي( Format Dokumentasi) لوثائقا شكل.  ب

 كغَت األعماؿ كجدكؿ التكاجمل كالصحف كالكتب كالنصوص اظتذكورات مثل

 مبسائل تتعلق اليت األشياء بتسجيل اظتعلومات ةالباحث فيها معجت أك. ذلك

 .البحث

  إجراء تقنية:  الخامس الفصل

                                                             
24

ص. Bandung: Pusat Bahasa Depdiknas,  Metode Penelitian Bisinis   .2333سؽيىن, 

199. 
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 كىي اظتذكورة الصكوؾ باستخداـ البحثية معلومات رتع كيتم

 : مباشرة مصنوعة كالوثائق، ملءاالستبياف

 .البيانات رتع يف الستخدامها البحث أدكات جعل:  اإلعداد مرحلة (0

 .التالميذ إذل اإلختبار تقدًن:  التنقيذ مرحلة (0

 .االختبار لنتائج قيمة توفَت:  النهائية اظترحلة (4

 

 

 المعلومات تحليل:  سادسا الفصل

 الوصفى اإلحصاء قتا اظتعلومات حتليل يف تقنيتُت الباحثة استخدمت

 .االستدالرل كاإلحصاء

 الوصفي التحليل . أ
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التحليل الوصفي ىو حتليل البيانات باستخداـ إحصاءات كحيد اظتتغَت مثل 

الوسط اضتسايب كالوسيط، كاسطة، االؿتراؼ اظتعيارم، التباين، اخل. كالغرض 

عينة أك السكاف نشر من التحليل الوصفي ىو العثور على صورة أك 

 .البيانات

 االستدالرل اإلحصائي التحليل  . ب

يستخدـ التحليل اإلحصائي االستدالرل لتحديد فرضية كحتديد ما إذا كاف 

 التعلم مع ؼترجات التعلم العربية. رغباتأك دل يكن العالقة بُت التعلم 

 اطتطية اختبار (1

غَتات عتما عالقة يهدؼ االختبار اطتطي لتحديد ما إذا كانت اظتت

خطية أك ال بشكل كبَت. كعادة ما يستخدـ ىذا االختبار كشرط 

  SPSSأساسي يف حتليل االرتباط أك االؿتدار اطتطي. اختبارات على

 (.2.25باستخداـ اختبار اطتطية مع على مستول اظتعنوية )

 اختبار الطبيعية اضتياة (2
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نت البيانات اظتستخدمة كاظتقصود بيانات االختبار الطبيعية ما إذا كا

االختبار العادم أـ ال البيانات يف ىذه الدراسة  .التوزيع الطبيعي أـ ال

 .من خالؿ كوظتوجوركؼ شتَتنوؼ 02النسخة    SPSSباستخداـ

 رغباتكيهدؼ اختبار اضتياة الطبيعية البيانات الختبار اظتتغَتات من 

 التعلم لنتائج التعلم.

 فرضية اختبار (3

لتحديد ما إذا   .رضية استخدامها لدراسة العالقة بُت اظتتغَتاتاختبار ف 

 .كانت ىناؾ عالقة بُت أفتاط التعلم ظتخرجات التعلم العربية

  الباب الثالث
 طرق البحث 

 المجموع الكليالفصل األول :  
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 الكلي اجملموع فيكوف البحث ىذا يف إليها احملتاج اظتعلومات على للحصوؿ

 ىذا يف الكلي اجملموع عن ةالباحث تكلمت أف قبل. منو بد ال شيئا البحث عكموضو 

 .اظتؤىلُت عند تعاريفو تقدًن على تقدـت البحث

 :ىو تَتك عارؼ ػتمد عند الكلي فاجملموع

Keseluruhan aspek dan ciri tertentu, fenomena atau konsep yang menjadi pusat 

perhatian
25

. 
 "البحث مركز تكوف فكرة أك ظاىرة معُت كنوع كجو كل"

 : ىو الكلي اجملوع اركنتو سحرسيمي كعند

Populasi adalah keseluruhan subyek atau sumber data penelitian apabila peneliti ingin 

meneliti semua elemen yang ada dalam suatu wilayah, maka penelitiannya merupakan 

penelitian populasi. 26 

 إذا العلمى ثللبح اظتواد من مصدار يكوف ما كل ىو الكلي اجملموع: اظتعٌت

 .الكلي البحث حبثو ما فيكوف الوالية يف اظتوجودة العناصَت يبحث أف اراد

 :ىو سوغيونو عند الكلي اجملموع أما 

                                                             
25

 .3 .ص ,(UNM, 2333 :مكسر  ;Dasar-dasarStatistik  Cet. IV ,محمد أريف حير) 
 .020 .ص (,RinekaCipta, 0990 : جاكرت ;ProsedurPenelitian, Cet, I ), حركنتو سحرسم06
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Wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek dan objek yang mempunyai kuantitas 

dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulan
27

. 

 أثبتها معينة كخصيصة كمية لو البحث موضوع من تتكوف تعميم كالية"

 "االستنباط سحب كيليها لدراستها الباحث

 كتابو يف كرسيتو حرماف الدكًتاندكس جاء السابقُت اظتؤىلُت كغَت

PengantarMetodologiPenelitian "عن تفصيل بتعريف" البحث مناىج موصل 

 :الكلي اجملموع

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, hewan, 

tumbuh-tumbuhan, gejala nilai tes atau peristiwa sebagai sumber data yang memiliki 

karaktersitik dalam suatu penelitian
28

 

 ك إنساف من تتكوف اليت البحث موضوعات رتيع ىو الكلي اجملموع" 

 أك شخصيات عتا معلومات مصدرك حادثة أك اختبار درجة كظاىرة كنبات حيواف

 "البحث يف خصائص

                                                             

27
 .57 .ص ,(MetodePenelitianAdministrasi Cet. VI; Bandung; Alfabeta, 2332 ,سؽيؤن

28
 ,PT. GramediaPustakaUtama :جاكرث)PengantarMetodologiPenelitian ,هرمه ورسيط 

 .49 .ص (,1992



42 
 

 

االستنباط على أف اجملموع الكلي  ةكن الباحثبناء على التعاريف السابقة دت

على اظتعلومات. 29ىو رتيع موضوعات البحث اليت تكوف مركز البحث للحصوؿ 

 اجملموع الكلي يف ىذا البحث ىو رتيع ةالباحث تمبناسبة موضوع ىذه الرسالة فعين

 .أكلو العـز مكاسر الثالث مبدرسة إبتدائيةالفصل تالميذ

 الفصل الثاني : العينة النموذ جية

 :ىي أريكنتو سوحرسيمي عند النموذجية العينة

Sebagian atau wakil dari populasi yang akan diteliti
30 

 أك نائب اجملموع الكلي اظتراد حبثو" "جزء

 : ىي النموذجية العينة أف سوغيونو قاؿ
Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut.31
 

 .بو دتتاز الذل الكلي اجملموع أجزاء من جزء ىي النموذجية نةالعي: اظتعٌت

                                                             
29  

33
 139 .ص (,BumiAksara, 1998 :)جاكرث ProsedurPenelitian ,سحرسيم حركىج 

31
 .008.ص ,MetodePenelitianAdministrasi (Cet. VI; Bandung; Alfabeta, 2332) ,سىؼيىن
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 .تلميذا81 عددىا فكانت ةالباحث تفأخذ اظتذكورتنب، التعرفُت كمن

 الفصل الثالث: طريقة جمع المعلومات

 : يلى كما اظتعلومات رتع طريقة أما

 من عدد عرض خالؿ من اظتعلومات رتع طريقة ىو( Angket) ةستبياناال . ت

 .40اجمليبُت من اداظتو  صتمع أك اظتعلومات على للحصوؿ اظتكتوبة سئلةاأل

 اظتعلومات ةالباحث فيها معجت اليت الطريقة ىي( Dokumentasi) الوثائق . ث

 مثل اإلدارية البينة خصوصا البحث، مبسائل تتعلق اليت األشياء بتسجيل

 ظتعرفة الطريقة ىذه أيضا ةالباحث تكاستخدم. ذلك كغَت التالميذ من عدد

 كغَت ذلك. مدرسة الثانوية أكلو العـز مكاسر عن النظرية اللمحة

 العلمي البحث أدوات:  الرابع الفصل

 اليت اظتسائل سبح على اظتعلومات صتمع الباحث يستخدمها اليت األدكات

 :ىي البحث ىذا يف حبثها يراد

                                                             
32

 ,Cet, I; Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher Metodologi Penelitian Pendidikan, 2312 .مسفيقه 
 .127 .ص
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 عرض خالؿ من اظتعلومات رتع طريقة ىو( ButirAngket) ةستبياناال أكراؽ . ب

 من اظتواد صتمع أك اظتعلومات على للحصوؿ اظتكتوبة األسئلة من عدد

 من غتموعة بإعطاء صتمع تقنية ىو اإلستبياف أف سوغييونو كقاؿ.اجمليبُت

 44.إلجابة اجمليبُت إذل مكتوب يافب أك األسئلة

 أشياء عن اظتعلومات كرتع إكتاد ىي( Format Dokumentasi) لوثائقا شكل.  ب

 كغَت األعماؿ كجدكؿ التكاجمل كالصحف كالكتب كالنصوص اظتذكورات مثل

 مبسائل تتعلق اليت األشياء بتسجيل اظتعلومات ةالباحث فيها معجت أك. ذلك

 .البحث

  إجراء تقنية:  الخامس الفصل

 كىي اظتذكورة الصكوؾ باستخداـ البحثية معلومات رتع كيتم

 : مباشرة مصنوعة كالوثائق، ملءاالستبياف

 .البيانات رتع يف الستخدامها البحث أدكات جعل:  اإلعداد مرحلة (3

                                                             
33

ص. Bandung: Pusat Bahasa Depdiknas,  Metode Penelitian Bisinis   .2333سؽيىن, 

199. 
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 .التالميذ إذل اإلختبار تقدًن:  التنقيذ مرحلة (5

 .االختبار لنتائج قيمة توفَت:  النهائية اظترحلة (6

 المعلومات تحليل:  سادسا الفصل

 الوصفى اإلحصاء قتا اظتعلومات حتليل يف تقنيتُت الباحثة استخدمت

 .االستدالرل كاإلحصاء

 الوصفي التحليل . ث

نات باستخداـ إحصاءات كحيد اظتتغَت مثل التحليل الوصفي ىو حتليل البيا

الوسط اضتسايب كالوسيط، كاسطة، االؿتراؼ اظتعيارم، التباين، اخل. كالغرض 

من التحليل الوصفي ىو العثور على صورة أك عينة أك السكاف نشر 

 .البيانات

 االستدالرل اإلحصائي التحليل  . د
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ة كحتديد ما إذا كاف يستخدـ التحليل اإلحصائي االستدالرل لتحديد فرضي

 التعلم مع ؼترجات التعلم العربية. رغباتأك دل يكن العالقة بُت التعلم 

 اطتطية اختبار (4

يهدؼ االختبار اطتطي لتحديد ما إذا كانت اظتتغَتات عتما عالقة 

خطية أك ال بشكل كبَت. كعادة ما يستخدـ ىذا االختبار كشرط 

  SPSSاطتطي. اختبارات على أساسي يف حتليل االرتباط أك االؿتدار

 (.2.25باستخداـ اختبار اطتطية مع على مستول اظتعنوية )

 اختبار الطبيعية اضتياة (5

كاظتقصود بيانات االختبار الطبيعية ما إذا كانت البيانات اظتستخدمة 

االختبار العادم أـ ال البيانات يف ىذه الدراسة  .التوزيع الطبيعي أـ ال

 .من خالؿ كوظتوجوركؼ شتَتنوؼ 02سخة  الن  SPSSباستخداـ

 رغباتكيهدؼ اختبار اضتياة الطبيعية البيانات الختبار اظتتغَتات من 

 التعلم لنتائج التعلم.
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 فرضية اختبار (6

لتحديد ما إذا   .اختبار فرضية استخدامها لدراسة العالقة بُت اظتتغَتات 

 .لعربيةكانت ىناؾ عالقة بُت أفتاط التعلم ظتخرجات التعلم ا

 

 

 

 

 

 الباب الرابع

 نتائج البحث

 مدرسة  الفصل األول : نظرة عامة

الفصوؿ الدراسية,  4اظتباين ك0لديو عدد  أكلو العـز مكاسرمدرسة إبتدائية 

معلمُت، كالذم يتألف من ذتانية اظتعلم الفخرية. يف حُت تألف عدد  8كلديو 
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ىيكل اظتدرسة تتكوف  .ةطالب 73طالبا ك  66التالميذ تتكوف من  030الطالب 

 من مدير كنائب مدير اظتدرسة ىي ليلى بنسور ك رين الرياف. 

 التعلم  رغباتوصف الفصل الثاني: 

 رغباتلتدد ( 0224ىيئة العمل الوطٍت يف فتط التعلم كالسلوؾ الدماغ )        

ربة التعلم باعتباره فتطا من السلوؾ كأداء ثابت اليت تستخدـ اظتتعلمُت كجزء من جت

تلعب دكرا رئيسيا يف حتديد كيفية مراقبة الناس كتستجيب لبيئة  اليت غباتلر ا التعلم

 التعلم التعلم.

التعلم ىو الطريقة اليت  رغبات( 93: 0225) أيضا كفقا لناسوتيوف،

ارتكبت باستمرار من قبل طالب يف التقاط اظتنبهات أك اظتعلومات كالتذكر كالتفكَت 

 رغباتيقًتح ثالثة أنواع من ( 0220د ك ىرنكي )جليح : الطار كحل اظتشكالت. 

التعلم  رغباتالتعلم لألفراد على أساس الطرائق اظتستخدمة يف معاصتة اظتعلومات 

  :ىي
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 التعلم البصرية )تعلم من خالؿ رؤية( رغبات (1

 التعلم السمعي) التعلم عن طريق السمع( رغبات (2

 يق حتريك(أفتاط حركي التعلم )التعلم عن طر   (3

الثالث مبدرسة التالميذ الفصل كاستنادا إذل البحوث اليت مت القياـ هبا ضد 

اظتؤلف ميكن رتع البيانات من تالميذ,  08 تتكوف من أكلو العـز مكاسرإبتدائية 

خالؿ االستبيانات شغل من قبل الطالب أنفسهم, كىو ما يتم إعطاء درجة على  

   دكؿ على النحو التارل.كل بند اظتسألة، كقدمت يف شكل اصت

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Gaya Belajar 18 47,00 70,00 47,00 6,91522 

Valid N (listwise) 18     

 

 72=  مقدار األدىن

  37=مقدار االقصى

 SPSSىذا اظتعلومات لتحليل  االؿتراؼ( اظتستولليعرؼ )معدؿ الدرجة ك 

 نااضتصوؿ  :جداك 22
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 37,22 =معدؿ الدرجة

  6,90500 =اظتعيارل االؿتراؼ

 نتائج تعلم اللغة العربية وصفية  الفصل الثالث: 

نتيجة التعلم ىو مستول من التمكن من باظتوضوع اليت جترم اظتتعلمُت أف 

ؿ القيمة من عملية التقييم اليت أجريت بعد عملية التعلم اكتمايتم اضتصوؿ على 

تقييم عملية التعلم  .عملية التقييم ىي أحد اصتوانب اعتامة يف إدارة التعلم .دراستها

كيتم ذلك كجزء ال يتجزأ من التدريس. من الدراسة للطالب الذين حصلوا على 

اظتتعلمُت، ميكن للمدرسُت حتليل اظتواد اليت يتم تسليمها عرب كينبغي أف تنفذ 

. من اظتتوقع أيضا نتيجة التعلم لتغيَت االسًتاتيجيات االختبارات العالجية كاإلثرائية

التعليمية اظتعلمُت تسليمها إذا اقتضت النتائج أقل مرضية، كالبحث عن 

اسًتاتيجيات جديدة أكثر مالءمة إذا كاف ليتم تطبيقها على ىذا اظتوضوع يف 

 .كتشمل نتائج التعلم اظتعريف، النفسي كالعاطفيالسؤاؿ. 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Hasil Belajar 18 12,00 70,00 82,00 3,54799 
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Valid N (listwise) 18 
    

 

 

 72=  مقدار األدىن

  00=مقدار االقصى

 SPSSىذا اظتعلومات لتحليل  االؿتراؼ( اظتستولليعرؼ )معدؿ الدرجة ك 

 نااضتصوؿ  :جداك 22

 80,22 =معدؿ الدرجة

  4,53799 =اظتعيارل االؿتراؼ

 التعلم بنتائج التعليم رغبات بين عالقةالالرابع: الفصل 

 اختبار الخطية .1

التعلم كالتعلم  رغباتيتم إجراء االختبار اطتطي لتحديد ما إذا كانت البيانات من 

 .النتائج اليت مت التوصل عتا عالقة خطية أـ ال

Hasil Uji Linieritas 
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ىناؾ  2,25أكرب من  2,626كاستنادا إذل قيمة اصتدكؿ أعاله كبَتة من 

 .عالقة خطية ذات داللة إحصائية بُت متغَتات األفتاط لنتائج التعلم التعلم

 = Fhitung 2,076 أعاله معركؼ من اصتدكؿ

 (n-k) = ( 08-0 ) 

Fhitung < Ftabel = 2,076 < 4,64 

التعلم لنتائج التعلم رغباتكيقاؿ أف تكوف خطية إذل حد كبَت بُت     

 اختبار الحياة الطبيعية .2

كاظتقصود بيانات االختبار الطبيعية ما إذا كانت البيانات اظتستخدمة التوزيع 

 SPSSالختبار العادم أـ ال البيانات يف ىذه الدراسة باستخداـ ا .الطبيعي أـ ال

كيهدؼ اختبار اضتياة الطبيعية  .من خالؿ كوظتوجوركؼ شتَتنوؼ 02النسخة 

 .التعلم لنتائج التعلم رغباتالبيانات الختبار اظتتغَتات من 
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Hasil Uji Normalitas 
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شتَتنوؼ  -اختبار القائمة على اضتياة الطبيعية باستخداـ كوظتوجوركؼ

كاختبار  0,66من ( أفتاط التعلم)متغَت   Xاختبار االحصاء مت اضتصوؿ عليها ؿ

ظتتغَت  (اثناف الذيل)  Asymp.Sig 0,38 ك (التعلم )نتائج متغَت  Yأحصائيات 

أف  2,25، كميكن التوصل إذل النتائج أكرب من  Y 0,22ك  0,22العاشر من 

 .يتم توزيع البيانات بشكل طبيعي

 . اختبار الفرضية3

لتحديد ما إذا كانت  .اختبار فرضية استخدامها لدراسة العالقة بُت اظتتغَتات

 .ىناؾ عالقة بُت أفتاط التعلم ظتخرجات التعلم العربية

 اضتصوؿ على النتائج التالية  SPSS قا ضتسابات كتظهر النتائج كف

Hasil Uji Hipotesis  

 GayaBelajar HasilBelajar 

GayaBelajar Pearson Correlation 1 -.130 
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Sig. (2-tailed)  .606 

N 18 18 

HasilBelajar 

Pearson Correlation -.130 1 

Sig. (2-tailed) .606  

N 18 18 

 

التعلم لنتائج التعلم  رغباتبُت  (عالقة)إذل االرتباط أف العالقة من اصتدكؿ 

 .0,42-ىي 

 :فرضية عتذه اضتالة

 جعل حكم الفرضية كاصفا

Ho  التعلم ظتخرجات التعلم  رغبات: ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بُت

 .العربية

Ha  : التعلم التعلم ظتخرجات  رغباتكانت ىناؾ عالقة ذات داللة إحصائية بُت
 .العربية
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 = α   <  3,61 =سيج  :، اليت حصل عليها α من اظتقارنة بُت سيج قيمة ك

ىناؾ عالقة بُت أفتاط التعلم ظتخرجات التعلم  :ذلك رفض ىو القرار، كىي  0،05

 .العربية

 .   تفسير البيانات 4

ك  حصل اف اظتقارنة بُت الرغابت التعلم (r)من نتيجة حتليل اظتقارنة البسيط 

, 0-. اذا كاف عدد درجة اظتقارنة مساكية ب  -0,42ىي  (r)نتيجة التعلم 

 Yزيادة, فاظتتغَتة  xفكاف للمتغَتتُت عالقة اظتختلفة بينهما. ماكانت ىف اظتتغَتة 

 منخفضة. 

)سليب كاحد( فسوؼ تدؿ على اف مقابرنة  0-اذا كانت الدرجة منهجا  

 اطتطي السليب القوم. , مقارنة xك  Yللبيانات بُت اظتتغَتة 

التفسَت بعده الركية عن اقتية اظتقارنة بُت اظتتخَتتُت ىف عدد االقتية الناتج 

 = sig = 0,61 > α, ميكن اضتصوؿ إليها من: αك  sigمن نتيجة اظتقارنة بُت 
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مردكد ىو فيو اظتقارنة االقتية بُت الرغابت التعلم  Ho,  كبالتاذل فإف القوار  0,05

 تعلم اللغة العربية. ك نتيجة ال
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 الباب الخامس

 الخاتمة

 الفصل األول : الخالصات 

كبناء على نتائج التحليل كاظتناقشة الواردة أعاله فإنو ميكن استخالص بعض 

 : االستنتاجات على النحو التارل

 أكلو العـز مكاسرالثالث مبدرسة إبتدائية لتالميذ الفصل التعلم  ةرغبتال . أ

 .37,22 عالية مبتوسط يف فئة تضمنت

أكلو  الثالث مبدرسة إبتدائيةنتائج تعلم اللغة العربية لدل التالميذ الفصل  . ب

اليت  KKMقيمة بالتساكم على أعلى  80,22  متوسط العـز مكاسر

 .62أنشئت 

التعلم تعلم اللغة العربية عن طريق  رغباتىناؾ ارتباط كبَت بُت نتائج  . ت

 :القياـ
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ىناؾ  2,25أكرب من  2,626نادا إذل قيمة اصتدكؿ أعاله كبَتة من كاست -

  .عالقة خطية ذات داللة إحصائية بُت متغَتات األفتاط لنتائج التعلم

شتَتنوؼ  اختبار -اختبار القائمة على اضتياة الطبيعية باستخداـ كوظتوجوركؼ -

اختبار ك  0,66متغَت )أفتاط التعلم( من   Xاالحصاء مت اضتصوؿ عليها ؿ

ظتتغَت  )اثناف الذيل(  Asymp.Sig 0,38ك  )نتائج التعلم( متغَت  Yأحصائيات 

 2,25، كميكن التوصل إذل النتائج أكرب من  Y 0,22ك  0,22العاشر من 

 .أف يتم توزيع البيانات بشكل طبيعي

التعلم لنتائج التعلم  رغباتبُت  من اصتدكؿ إذل االرتباط أف العالقة )عالقة( -

 .0,42-ىي 

 الفصل الثاني: المقتراحات

 بناء على نتائج البحث, قدمة الباحثة باظتقًتحات فيما يلي: 
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أك مربيا كمن اظتتوقع أف حتتفظ األداء اظتهٍت يف عملية  كاف  اظتعلم مدرسا . أ

 رغباتالتعلم يف ىذه اضتالة قادرة على ضبط طرؽ التدريس اظتستخدمة يف 

 .التعلم من الطالب

  أك مربيا كمن اظتتوقع أف تعطي دائما الدافع للطالب يف  كاف  مدرساظتعلم  . ب

أنو  عملية التعلم للطالب الطموحُت يف عملية التعلم، كالطالب سوؼ جتد

 األنشطة يف الدرس. / من األسهل أف تكوف نشطة

التعلم ميكن  رغباتالذين يريدكف حتقيق حوؿ  وفالحقالالباحثوف  . ت

 .ية كستدرسها اختيار اظتتغَت الذم دل تتم دراستواستخدامها كمادة مرجع
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No. ASPEK KOMPONEN INDIKATOR BUTIR NO. BUTIR

1.

2.

3.

Visual

Kinestetik

Auditory

Penampilan

Berbicara

Manajemen waktu

Membaca

Pemahaman

Penampilan

Membaca

Pemahaman

Hobi

Berbicara

Pemahaman

1.1 Rapi

1.2 Menyikapi sesuatu dengan

tenang

1.3 Berbicara dengan cepat

1.4 Merencanakan sesuatu jauh

hari sebelumnya dengan

baik.

1.5 Lebih suka membaca

sendiri dari pada

mendengarkan

1.6 Lebih mudah mengingat

apa yang dilihat dari pada

yang didengar

2.1 Tidak bisa duduk tenang

untuk waktu yang lama

2.2 Menggunakan jari saat

membaca

2.3 Mencerminkan aksi saat

membaca

2.4 Menyentuh sesuatu yang

menarik.

2.5 Meluangkan waktu untuk

berkegiatan fisik.

3.1 Mampu berbicara dengan

baik

3.2 Cenderung menyukai

diskusi kelompok

3.3Mampu mengingat dengan

baik materi yang di

diskusikan dalam kelompok

3

1

2

1

2

3

4

1

2

3

4

4

4

3

8, 37

23

14, 27

16, 28, 38

11, 20, 34, 40

15

5, 26

3, 24, 29

6, 21, 25, 42

10, 17, 30, 35

2, 22, 31, 41

7, 19, 36

12, 18, 33



3.4 Mampu menghafal banyak

materi pelajaran

3.5 Mampu mengingat

informasi yang disajikan

melalui ceramah

3

2

9, 39



ANGKET

TENTANG GAYA BELAJAR SISWA

Nama : ……………………..

No. Absen : ……………………..

Kelas :……………………...

Petunjuk pengisian:

A. Tulislah nama, nomor urut absen, dan kelas sebelum mengerjakan soal

B. Pilihlah salah satu jawaban paling sesuai dengan keadaan Anda. Kemudian berilah tanda

silang (X) pada salah satu alternatif jawaban a, b, c, d atau e

C. Jika merasa ragu-ragu dengan jawaban Anda, kemudian ingin memilih jawaban lain,

maka lingkarilah jawaban pertama, kemudian berilah tanda silang pada alternatif jawaban

yang kedua.

DAFTAR PERTANYAAN

1. Saya merapikan pakaian sebelum berangkat ke sekolah.

a. Selalu b. Sering c. Kadang-kadang d. Jarang e. Tidak Pernah

2. Saya merapikan buku pelajaran saya.

a. Selalu b. Sering c. Kadang-kadang d. Jarang e. Tidak Pernah

3. Saya berbicara dengan cepat.

a. Selalu b. Sering c. Kadang-kadang d. Jarang e. Tidak Pernah

4. Saya pembicara yang fasih.

a. Selalu b. Sering c. Kadang-kadang d. Jarang e. Tidak Pernah

5. Saya membaca materi pelajaran.

a. Selalu b. Sering c. Kadang-kadang d. Jarang e. Tidak Pernah

6. Saya mampu menghafal banyak materi pelajaran.



a. Selalu b. Sering c. Kadang-kadang d. Jarang e. Tidak Pernah

7. Saya lebih mudah memahami materi yang dipergakan guru dari pada diperdengarkan

a. Selalu b. Sering c. Kadang-kadang d. Jarang e. Tidak Pernah

8. Membaca novel lebih menyenangkan dari pada mendengarkan musik.

a. Selalu b. Sering c. Kadang-kadang d. Jarang e. Tidak Pernah

9. Saya suka menonton film.

a. Selalu b. Sering c. Kadang-kadang d. Jarang e. Tidak Pernah

10. Saya mudah mengingat ucapan orang lain.

a. Selalu b. Sering c. Kadang-kadang d. Jarang e. Tidak Pernah

11. Saya tidak tenang belajar sambil duduk.

a. Selalu b. Sering c. Kadang-kadang d. Jarang e. Tidak Pernah

12. Duduk lama akan menyiksa saya.

a. Selalu b. Sering c. Kadang-kadang d. Jarang e. Tidak Pernah

13. Saya tidak perlu menunggu lama untuk mengerjakan sesuatu.

a. Selalu b. Sering c. Kadang-kadang d. Jarang e. Tidak Pernah

14. Saya mengerjakan tugas jauh hari sebelum pengumpulan tugas.

a. Selalu b. Sering c. Kadang-kadang d. Jarang e. Tidak Pernah

15. Saya tidak tenang tanpa mengerjakan sesuatu.

a. Selalu b. Sering c. Kadang-kadang d. Jarang e. Tidak Pernah

16. Saya membaca sambil menunjuk teks.

a. Selalu b. Sering c. Kadang-kadang d. Jarang e. Tidak Pernah

17. Saya menghafal sambil berjalan bolak-balik

a. Selalu b. Sering c. Kadang-kadang d. Jarang e. Tidak Pernah

18. Saya memeragakan hasil bacaan di kelas.

a. Selalu b. Sering c. Kadang-kadang d. Jarang e. Tidak Pernah



19. Saya akan menyentuh kucing yang lucu.

a. Selalu b. Sering c. Kadang-kadang d. Jarang e. Tidak Pernah

20. Saya suka membersihkan rumah.

a. Selalu b. Sering c. Kadang-kadang d. Jarang e. Tidak Pernah

21. Saya berusaha memahami materi pelajaran dengan gerakan tangan.

a. Selalu b. Sering c. Kadang-kadang d. Jarang e. Tidak Pernah

22. Saya suka membicarakan materi pelajaran.

a. Selalu b. Sering c. Kadang-kadang d. Jarang e. Tidak Pernah

23. Saya suka kerja kelompok dan praktik langsung.

a. Selalu b. Sering c. Kadang-kadang d. Jarang e. Tidak Pernah

24. Saya senang diskusi kelompok.

a. Selalu b. Sering c. Kadang-kadang d. Jarang e. Tidak Pernah

25. Saya senang mengomentari pendapat teman.

a. Selalu b. Sering c. Kadang-kadang d. Jarang e. Tidak Pernah

26. Saya lebih senang belajar dengan mendengar dari pada melihat.

a. Selalu b. Sering c. Kadang-kadang d. Jarang e. Tidak Pernah

27. Saya mudah mengulangi apa yang disampaikan secara lisan oleh guru.

a. Selalu b. Sering c. Kadang-kadang d. Jarang e. Tidak Pernah

28. Saya mampu menghafal banyak materi pelajaran.

a. Selalu b. Sering c. Kadang-kadang d. Jarang e. Tidak Pernah

29. Saya mudah mengingat informasi yang diceramahkan.

a. Selalu b. Sering c. Kadang-kadang d. Jarang e. Tidak Pernah

30. Saya suka mengikuti ceramah.

a. Selalu b. Sering c. Kadang-kadang d. Jarang e. Tidak Pernah
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