1

الباب األول
المقدمة

أ .التمهيد للمشكلة
أنشأت يف إندونيسيا املدارس اإلسالمية من املرحلة االبتدائية واملتوسطة إىل
الثانوية .وكان التالميذ كثيين ألن أغلبية سكان إندونسيا مسلمون .أصبح درس اللغة
العربية واحدا من املوضوعات اليت جيب وجوده يف املدارس اإلسالمية .مع أن يف بعض
املدارس األخرى ،أصبحت إختيارية .من إحدى املدارس اإلسالمية يف املدينة باندونج
هي املدرسة الثانوية " "PGII 1باندونج .كانت املدرسة هي مؤسسة تعليمية مسيت
مبؤسسة تعليمية احتاد مدرسي إندونيسيا اإلسالميني ( .)YP PGIIواآلن ،وقعت املدرسة
الثانوية " "PGII 1باندونج يف الشارع فنتايودا رقم  .2يتطلب الصف احلادي عشر
والثاين عشر الشرتاك درس اللغة العربية .ولتالميذ املدرسة الثانوية " "PGII 1باندونج
تنوعت اخللفية األهالية ،الدراسية التعليمية ،وخربة تعلم اللغة العربية .ولذا ،كان إدراك
كل التالميذ عن اللغة العربية خمتلفا.
اإلدراك هو جمموعة من العملية اليت هبا نعرف وننظم ونفهم املعلومات احلسية
اليت هي ندعوه من مثي البيئة (ستينبيغ " .)2008: 105 ،"Sternbergوقال يوانج
” “Youngيف كوسوانا ” )2011: 220( “Kuswanaاإلدراك هو شاط اإلدراك احلسي،
والدمج ،وإصدار التعيني على األشياء املادية ،وكذلك الكائنات االجتماعية.
لكل فرد إدراك معني عن كائن ،إما كائن مادي وكذلك كائنات اجتماعية .لكل
فرد إدراك خمتلف مع أفراد آخرين .كما قال زين الدين " "Zaioneddinو داملونطي
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" "Dalimuntheو قمرية " )2006: 53( "Qamariahفيما البحوث حول اإلدراك
بالستمرار ،مما يشي إىل أن األفراد املختلفني ميكن أن يرى الشيء نفسه ،ولكن ليفهمه
بشكل خمتلف.
بدوافع العوامل اليت يتطلب من التالميذ لتعلم اللغة العربية ،فتصبح عملية
تعلمهم اللغة العربية متنوعة .وقال يوسف وأصحابه " )1992( "Yusuf dkkإن :
يف األساس فعملية التعلم هي التفاعل الديناميكي بني التالميذ و
املدرسني من أجل حتقيق هدف حمدد .يف هذه احلالة ،يشي التفاعل
عدايا النشاط كل طرف ،ما إذا كان التالميذ يتعلمون ،وكذلك املدرسني
الذين يعلمون .النشاط الثاين واألحزاب اليت أنشئت يف شكل معامالت
التعليم والتعلم .عملية التعلم هي ليست معينة ميكانية ،واليت تعتمد
على اإلجراءات (األفعال/العمليات) ،و التفاعل (اإلجابة التكرارية على
األفعال) ،واليت تبدو من اخلارج أو املرئية ،ولكن بدال من التكامل،
والفرد الذي يتعلم.
كمعلم ،بالطبع يتوقع عملية تعلم التالميذ على ما يرام و بسالسة .وقد حاول
املدرس جمموعة متنوعة من أساليب التدريس واملناهج و الدافع للتالميذ ،حبيث أن تكون
العملية ونتائج التعلم حققت باخلي .ال شك أن هناك عدد من العوامل اليت تؤثر على
تعلم التالميذ ،داخليا وخارجيا .كوسوانا

”“Kuswana

( )2011: 218يعرب أنواعا

خمتلفة من الضغط النفسي على نقل التعلم ،من بينها هي اإلحساس ،واإلدراك،
واالنتباه ،و الوعي واالرتباك ،وضعف التفكي ،وفقدان الذاكرة ،واضطرابات العاطفية.
يف اإلدراكية هناك اإلدراك اإلجيايب واإلدراك السليب .هناك عدة احتماالت و مت
احلصول عليها ،إذا يرتبط إدراك التالميذ عن اللغة العربية بعملية تعلمهم اللغة العربية.
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التالميذ الذين عندهم إدراك إجيايب ينتج هلم عملية التعلم العالية ،والتالميذ الذين عندهم
إدراك سليب ينتج هلم عملية التعلم املنخفضة .فمن الطبيعي و املعتاد.
ولكن ،ميكن على عكسه .التالميذ الذين عندهم إدراك إجيايب ينتج هلم عملية
التعلم املنخفضة ،ألن التالميذ جيرى إىل اإلمهال وخيضعون درس اللغة العربية .أما
بالنسبة للتالميذ الذين عندهم إدراك سليب ينتج هلم عملية التعلم العالية ،ألهنم مطلوب
لتعلم اللغة العربية ،اليت هي مادة واجبة يف مدرستهم.
من بعض هذه االحتماالت ميكن أن يعرف ،أن من إدراكات التالميذ ،سوف
تنتج منها عملية التعلم املختلفة .إلنتاج مستوى التعلم جلميع التالميذ تسي على ما
يرام ،فما إذا كان اإلدراك من مجيع التالميذ جيب أن تتساوى مقدما أم ال ،فإنه ليس من
املعروف .على الرغم منطقيا ،و اإلدراك هو رائد من التحفيز ،والذي سوف يكون ذات
صلة إىل الدافع ،مث التأثي احملتمل على عملية التعلم ،و عملية التعلم اليت تنتج لتحصيل
التعلم (املنجز) اجليد ،على الرغم من أن النتائج الفعلية ،اإلدارة و االختصاص من اهلل
سبحان وتعاىل.

إِ َّن اللَّهَ ال يُغَيِّ ُر َما بَِق ْوٍم َح ََّّت يُغَيِّ ُروا َما بِأَنْ ُف ِس ِه ْم َوإِذَا أ ََر َاد اللَّهُ بَِق ْوٍم ُسوءًا فَال َمَرَّد لَهُ َوَما
َهلُ ْم ِم ْن ُدونِِه ِم ْن َو ٍال (الرعد )11:
َو َع َسى أَن تَكَْرُهواْ َشْيئاً َوُه َو َخْي ٌر لَّ ُك ْم َو َع َسى أَن ُِحتبُّواْ َشْيئاً َوُه َو َشٌّر لَّ ُك ْم َواللهُ يَ ْعلَ ُم
َوأَنتُ ْم الَ تَ ْعلَ ُمو َن (البقرة )216 :

وهكذا  ،إذا كان يف بداية جيدة/إجيابية (اإلدراك) ففي النهاية كانت

جيدة/إجيابية (عملية التعلم و حتصيله).

Balebat Kania Sari, 2015
PENGARUH PERSEPSI SISWA TENTANG BAHASA ARAB TERHADAP PROSES BELAJAR BAHASA ARAB
SISWA
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu| perpustakaan.upi.edu

4

وإذا كان أن يصح إدراك التالميذ يف تأثي على عملية التعلم ،و جيب على
املدرس أن يعرف وأن يوجه إدراك التالميذ يف اجتاه إجيايب ،قبل املدرس هو يوفر التعليم
للتالميذ ،حبيث سيتم تشغيل عملية تعلم التالميذ بشكل جيد و تنتج نتائج تعليمية
جيدة أيضا .وباإلضافة إىل ذلك ،ميكن للتالميذ التمتع يف عملية التعلم و تكون قادرة
على معرفة األشياء اليت تؤدي صعودا وهبوطا يف عملية التعلم ،حَّت يتمكن التالميذ
متأملني حنو أنفسهم ويغيون إدراكاهتم ،مهما حتتاج إىل الوقت ،كما هو يقول بوديأريو
"" )2007: 7( "Budiardjoالتعلم هو العملية .إلكمال هذه العملية ،حنتاج اىل وقت".
بناء على ما سبق ،وهتتم الباحثة يف تأدية البحث ،عن تأثي إدراك التالميذ عن
اللغة العربية يف عملية تعلمهم اللغة العربية .هذه املشاكل تنتمي إىل عامل من النفسي-
اجلانب العاطفي ،مما تدل على ملكية القيم واملواقف من التالميذ ،و أيضا كانت تتوثق
كثيا و تدعم حتقيق اجلوانب املعرفية.
لذلك ،من املتوقع أن يساعد املدرس هذا البحث على تقييم اجلوانب الوجدانية،
و ميكن أن تسهل التالميذ يف عملية التعلم ،يف مادة اللغة العربية ،ويتمكن التالميذ إىل
أن يكون واثقني ومتمتعني لتعلم اللغة العربية.
ومع ذلك ،إذا مل يتم البحث ،مث سيكون هناك األرق والقلق فضال عن عيوب
أخرى ،وهي عدم وجود تقييم اجلوانب العاطفية ،فتتعطل عملية تعلم التالميذ اللغة
العربية بسبب اإلمهال ،مل يكن واثقني ،وال يتمتعون يف تعلم اللغة العربية .وأصبحت هذه
االمور ستؤثر على طالقة التالميذ يف تعلم اللغة العربية.
وبالتايل ،تعترب هذه املسألة مهمة حبثها ،وألن كانت املسألة يف نطاق اللغة
العربية ،وكذلك يف جمال التعليم الذي يبحث بالباحثة.
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ب.تعريف المشكلة وصياغتها
 .1تعريف المشكلة
أما لتعريف املشكلة هلذه الرسالة هو ضعف التعلم وتقييم اجلانب العاطفي،
ومل يعرف بالفعل عن تأثي إدراك التالميذ عن اللغة العربية يف عملية تعلمهم اللغة
العربية.
 .2صياغة المشكلة
لتجنب االرتباك يف مناقشة هذه الرسالة ،فتصيغ الباحثة صياغة املشكلة اليت
سيتم تناوهلا وتشمل ما يلي :
أ)

كيف حال إدراك تالميذ الصف احلادي عشر يف املدرسة الثانوية "1
 "PGIIباندونج عن اللغة العربية ؟

ب) كيف عملية تعلم التالميذ اللغة العربية من الصف احلادي عشر يف
املدرسة الثانوية " "PGII 1باندونج ؟
ج) هل جيري التأثي الظاهر بني إدراك التالميذ عن اللغة العربية يف عملية
تعلمهم اللغة العربية من الصف احلادي عشر يف املدرسة الثانوية "1
 "PGIIباندونج ؟
ج .أهداف البحث
األهداف من البحث اليت تشي إىل صياغة املشكلة ،وهي :
 .1ملعرفة إدراك تالميذ الصف احلادي عشر يف املدرسة الثانوية ""PGII 1
باندونج عن اللغة العربية.
Balebat Kania Sari, 2015
PENGARUH PERSEPSI SISWA TENTANG BAHASA ARAB TERHADAP PROSES BELAJAR BAHASA ARAB
SISWA
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu| perpustakaan.upi.edu

6

 .2ملعرفة كيفية عملية تعلم التالميذ اللغة العربية من الصف احلادي عشر يف
املدرسة الثانوية " "PGII 1باندونج.
 .3إلجياد هل فيه أم ال من التأثي الظاهر بني إدراك التالميذ عن اللغة العربية يف
عملية تعلمهم اللغة العربية الصف احلادي عشر يف املدرسة الثانوية "1
 "PGIIباندونج.
د .فوائد البحث
 .1الفوائد النظرية
ميكن أن توفر فوائد لتطوير العلم و التعليم ،إضافة املعلومات لتطوير تعليم اللغة
العربية ،ودعم تطوير تعليم العلوم باللغة العربية ،وخاصة تلك املتعلقة باإلدراك و
عملية تعلم اللغة العربية.
 .2الفوائد العملية
ميكن وصفه عمليا وقابلة للقياس ،ملموسة ،والنتائج اليت ميكن أن تكون من
املفيد عمليا .ميكن أن توفر مدخال مفيدا لتطوير تعليم اللغة العربية ،من أجل
التغلب على حتسني عملية تعلم اللغة العربية.
أ) للمدرسة وللمدرسني
تقدمي الصورة و واملعلومات أن إدرك التالميذ عن اللغة العربية له تأثي يف
عملية تعلمهم اللغة العربية حَّت يتمكنوا من اختاذ اخلطوات املناسبة يف
تعلم اللغة العربية.
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ب) للتالميذ
ميكن حتسني عملية تعلم اللغة العربية وتنمية الثقة يف نفس التالميذ حَّت
تستمتعوا يف تعلم اللغة العربية.
ج) للباحثة
ميكن أن تضيف إىل اخلربة ،والبصية ،و األفكار العملية من مشكالت
التعليم املختلفة ،وخاصة يف اللغة العربية.
ه .هيكل تنظيم الرسالة
كلمحة عامة عن الكتابة ،وتعرض الباحثة هيكل تنظيم الرسالة ليكون ترتيب
الرسالة أفضل منهجية .وحتتوي هذه الرسالة على مخسة أبواب ،وهي :
الباب األول ،املقدمة .ويتكون هذا الباب من التمهيد للمشكلة  ،تعريف
املشكلة وصياغتها اليت ستجرى مناقشتها ،وأهداف البحث ،وفوائد البحث  ،وكذلك
هيكل تنظيم الرسالة.
الباب الثاني ،اإلطار النظزي .ختدم الدراسة املكتبية باعتباره األساس النظري يف
صياغة األسئلة البحثية واألهداف و الفرضيات .يف هذا اإلطار النظزي حيتوي على
مفاهيم  /نظريات  /احلجج  /مناذج  /الصيغ و املشتقات الرئيسية يف املناطق اليت مت
فحصها و األحباث السابقة ذات الصلة إىل امليدان حتت الدراسة ،مبا يف ذلك اإلجراءات
و املوضوع ،و نتائجها .و أيضا حول املوقف النظري للباحثة مع االحرتام ملشاكل
فحصها ،واليت كشفت يف أجزاء املوضوع.
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الباب الثالث ،منهجية البحث .ويناقش هذا الباب عن سبل وكيفية احلصول
على البيانات و معاجلتها باستخدام جمموعة برامج

Microsoft Exel

و

SPSS

إلدارة

البيانات.
الباب الرابع ،حواصل البحث ومناقشتها .يف تكوين هذا الباب من أهم
األمور ،وهي معاجلة أو حتليل البيانات إلنتاج احلواصل املتعلقة من مشكلة البحث،
أسئلة البحث ،فرضية البحث ،أهداف البحث ،و حيتوي على مناقشة أو حتليل
احلواصل .ويستند معاجلة البيانات يف هذا البحث على اإلرتباطية وفقا لتصميم البحث،
وهي السببية .ارتبطت مناقشة الباب الفرعي ،الذي ناقشت فيه حواصل البحث ،مع
األساس النظري الذي متت مناقشته يف الباب على اإلطار النظري و األحباث السابقة.
الباب الخامس ،النتائج واالقرتاحات .هذا الباب هو هناية أو الباب اخلتامي يف
إعداد الرسالة ،الذي يقدم التفسي و املعىن من الباحثة ،على حواصل حتليل إنتاجات
البحوث ،ويتضمن استنتاجات األحباث اليت مت القيام به ،وكذلك االقرتاحات من
الباحثة .مشيا إىل تصميم البحث ،وهي السببية ،فيحتوي االستنتاج على إجابات على
أساس البيانات التجريبية ،وكذلك حيتوي على إجابات لدعم أو رفض نظرية اليت
أصبحت أساسية للبحث .الباب الفرعي على االقرتاحات ،اليت تصف الباحثة ألي ما
هي اقرتاحات ،وملن مت تسليمها.
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