دوافع الطالبين المتخرجين في المدرسة العالية العامة وتحصيلتهم في شعبة
تعليم اللغة العربية بجامعة اإلسالمية الحكومية بالنكارايا

البحث العلمي
مقدم إلكمال بعض الشروط للحصول على درجة سرجانا
لكلية التربية و العلوم التعليمية شعبة تعليم اللغة العربية

إعداد الطالبة :
مرى أستوتي
1301150067
الجامعة اإلسالمية الحكومية بالنكارايا
كلية التربية و العلوم التعليمية شعبة تعليم اللغة العربية
السنة  1438ه  2017 /م

مواقفة البحث العلمي
 :دوافع الطالبين المتخرجين في المدرسة العالية

موضوع البحث

العامة وتحصيلتهم في شعبة تعليم اللغة العربية
بجامعة اإلسالمية الحكومية بالنكارايا
اسم

 :مرى أستوتي

عدد الطالبة

1301150067 :

الكلية

 :التربية والعلوم التعلمية

القسم

 :تعليم اللغة

الشعبة

 :تعليم اللغة العربية
:

درجة

)(S-1

بالنكارايا ،يونيو 1027
ادلشرفة األكىل،

ادلشرؼ الثاىن،

د.ر.أ الحاجة حمدانة ,م.أ.غ

الدكتور الحاجة حميدة ,الماجستير

رقم التوظيف085294930880921991 :

رقم التوظيف086993140886921992 :

رئيسة قسم تعليم اللغة،

مساعدة العميد ىف األكادديية

سانتي إرليانا ،الماجستير التربية

الحاجة روضة الجنة ،الماجستير فى التربية

رقم التوظيف087901941995931992 :

رقم التوظيف085609920882921990 :

ب

مواقفة المشرفين
السالـ عليكم كرمحة اهلل كبركاتو
إف ىذا البحث العلمي الذل كتبتو الباحثة:
االسم

 :مرل أستويت

رقم الطالبة

1311151167 :

موضوع البحث

 :دوافع الطالبين المتخرجين في المدرسة العالية العامة وتحصيلتهم
في شعبة تعليم اللغة العربية بجامعة اإلسالمية الحكومية بالنكارايا

قد نظرنا ك أدخلنا فيو من التعديالت كالتصحيحات الالزمة ليكوف على الشكل ادلطلوب ال ستيفاء
ادلناقشة المتاـ الدراسة ك احلصوؿ على درجة سرجانا (  )s-1ىف كلية الًتبية ك العلوـ التعليمية شعبة
تعليم اللغة العربية الدراسية  .1027-1022كتقبل منا فائق االحًتاـ كجزيل الشكر.
كالسالـ عليكم كرمحة اهلل كبركاتو
بالنكارايا ،يونيو 1027
ادلشرفة األكىل،

ادلشرؼ الثاىن،

د.ر.أ الحاجة حمدانة ,م.أ.غ

الدكتور الحاجة حميدة ,الماجستير

رقم التوظيف085294930880921991 :

رقم التوظيف086993140886921992 :

ج

موافقة لجنة المناقشة
قد أجريت ادلناقشة على البحث العلمي الذل كتبو الباحث:
االسم

 :مرل أستويت

رقم الطالب

1311151167 :

موضوع البحث

 :دوافع الطلبة المتخرجين في المدرسة العالية العامة وتحصيلتهم في
شعبة تعليم اللغة العربية بجامعة اإلسالمية الحكومية بالنكارايا

كقررت اللجنة بنجاحها كاستحقاقها درجة سرجاف ( )s-2ىف كلية الًتبية ك العلوـ التعليمية
شعبة تعليم اللغة العربية كما تستحق أف تلتحق بادلرحلة الىت ىي أعلى من ىذه ادلرحلة.
أعضاء جلنة ادلناقشة :
 .1رئيس جلنة ادلناقشة  :رافعي  ،الماجستير فى التربية

 .2ادلمتحن األكؿ

 :الدكتور جسمانى ،م.أ.غ

 .3ادلمتحنة الثانية  :د.ر.أ الحاجة حمدانة ،م.أ.غ

 .4الكاتبة

 :سرى هدايتي ,الماجستير

(

)

(

)

(

)

(

)

عميد كلية الًتبية
فهمي ،الماجستير فى التربية
رقم التوظيف085094190888920992 :

د

دوافع الطالبين المتخرجين في المدرسة العالية العامة وتحصيلتهم في شعبة
تعليم اللغة العربية بجامعة اإلسالمية الحكومية بالنكارايا
ملخص البحث
يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية بالنكارايا شعبة تعليم اللغة العربية اليت بعض
الطالب ىم متخرجوف غري من ادلعهاد .كمنهم متخرجوف يف ادلدرسة العالية العامة.
كىذا جتعل الكاتبة مهتم يف معرفة دكافعهم كحتصيلتهم كدعم عواملهم خيتاركف شعبة
تعليم اللغة العربية جبامعة اإلسالمية احلكومية بالنكارايا .أما أسئلة البحث ىذا البحث
العلمى )1 :ما ىي دكافع الطالبني ادلتخرجني يف ادلدرسة العالية العامة يف اختيار شعبة
تعليم اللغة العربية جبامعة اإلسالمية احلكومية بالنكارايا )2 .كيف حتصيل الطالبني
ادلتخرجني يف ادلدرسة العالية العامة يف شعبة تعليم اللغة العربية جبامعة اإلسالمية
احلكومية بالنكارايا )3 .ما ىي عوامل داعمة حتصيل الطالبني ادلتخرجني يف ادلدرسة
العالية العامة يف شعبة تعليم اللغة العربية جبامعة اإلسالمية احلكومية بالنكارايا .كأما
أىداؼ ىذا البحث العلمى )1 :لوصف دكافع الطالبني ادلتخرجني يف ادلدرسة العالية
العامة يف اختيار شعبة تعليم اللغة العربية جبامعة اإلسالمية احلكومية بالنكارايا)2 .
دلعرفة حتصيل الطالبني ادلتخرجني يف ادلدرسة العالية العامة يف شعبة تعليم اللغة العربية
جبامعة اإلسالمية احلكومية بالنكارايا )3 .لوصف عوامل داعمة حتصيل الطالبني
ادلتخرجني يف ادلدرسة العالية العامة يف شعبة تعليم اللغة العربية جبامعة اإلسالمية
احلكومية بالنكارايا.
كاف ىذا البحث حبثا نوعيا كصفيا بفاعل البحث  3طالب النتخرجني يف
ادلدرسة العالية العامة يف شعبة تعليم اللغة العربية جبامعة اإلسالمية احلكومية بالنكارايا.
مت مجع البينات عن طريق ادلالحظة كادلقابلة كالوثائق .مث حتليل البينات النوعية الوصفية.
كيتم احلصوؿ على البينات اليت مت احلصوؿ عليها من الطالب أنفسهم.
كتشري نتائج ىذا البحث العلمى ما يلي )1 :الطالبوف ادلتخوجوف يف ادلدرسة
العالية العامة يف شعبة تعليم اللغة العربية جبامعة اإلسالمية احلكومية بالنكارايا لديهم
الدكافع ادلتنوعة ,كىي الدكافع الذاتية كاخلارجية )2 .على الرغم من أنو مل يكن
ه

التحصيل غري األكادديية يف ىذا اجملاؿ ,لكنها التحصيل جيد جدا يف األكساط
األكادديية ديكن أف ينظر إليو من قيم العربية بطبيعة احلاؿ أعلى كأعلى )3 .دكامل دعم
التحصيل للطالبني يف األكادديية تتكوف من اثنني ,كمها من العوامل الداخلية كاخلارجية.
العوامل الداخلية مثل ركح قوم الذم من الداخل .كالعوامل اخلارجية مثل أدكات التعلم
كالدعم كالتشجيع من األىل كاألصدقاءادلقربني.
الكلمات األساسية :الدوافع ,التحصيل

و

Motivasi dan Prestasi Mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Arab yang
Berlatar Belakang SLTA Umum di IAIN Palangka Raya
ABSTRAK
Di IAIN Palangka Raya terdapat prodi PBA yang sebagian mahasiswanya
bukan alumni pondok pesantren. Sebagian kecil dari mereka merupakan lulusan SLTA
Umum. Hal ini menjadikan penulis tertarik untuk mengetahui motivasi, prestasi dan
faktor pendukung mereka memilih prodi PBA di IAIN Palangka Raya. Adapun tujuan
penelitian ini yaitu: 1) Untuk mendeskripsikan apa saja yang menjadi motivasi
mahasiswa memilih jurusan PBA yang berlatar belakang SLTA umum di IAIN
Palangka Raya. 2) Untuk mendeskripsikan bagaimana prestasi mahasiswa prodi PBA
yang berlatar belakang SLTA umum di IAIN Palangka Raya. 3) Apa saja faktor
pendukung prestasi mahasiswa prodi PBA yang berlatar belakang SLTA umum di
IAIN Palangka Raya. Dan adapun tujuan penelitian ini yaitu: 1) Untuk
mendeskripsikan motivasi mahasiswa prodi PBA yang berlatar belakang SLTA umum
di IAIN Palangka Raya. 2) Untuk mendeskripsikan prestasi mahasiswa prodi PBA
yang berlatar belakang SLTA umum di IAIN Palangka Raya. 3) Untuk mengetahui
faktor pendukung prestasi mahasiswa prodi PBA yang berlatar belakang SLTA umum
di IAIN Palangka Raya.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan subyek penelitian 3
mahasiswa prodi Pendidikan Bahasa Arab dengan latar belakang lulusan SLTA Umum
di IAIN Palangka Raya. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara
dan dokumentasi. Kemudian analisis data dilakukan dengan deskriptif kualitatif.
Adapun data yang diperoleh bersumber dari mahasiswa sendiri.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Mahasiswa prodi Pendidikan
Bahasa Arab yang berlatar belakang SLTA Umum di IAIN Palangka Raya ini memiliki
motivasi yang beraneka ragam, yakni motivasi intrinsik dan ekstrinsik. 2) Meskipun
belum memiliki prestasi dibidang non akademik, namun prestasi mereka sangat baik
dibidang akademik. Hal ini dapat dilihat dari nilai-nilai mata kuliah berbahasa Arab
yang semakin lama semakin tinggi. 3) Faktor pendukung prestasi mahasiswa dibidang
akademik terdiri dari dua, yakni faktor internal dan eksternal. Adapun faktor internal
berupa semangat kuat yang berasal dari dalam diri. Dan faktor eksternal berupa sarana
belajar, dukungan dan dorongan dari orang tua dan teman dekat.
Kata kunci: Motivasi, Prestasi
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التمهيد
ب ػ ػ ػ ػػسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل الذل صدقنا كعده ك نصر عبده ك جعل العربية لغة أىل اجلنة ك حفظها
بالقرأف ك السنة ،أشهد أف ال الو إال اهلل كحده ال شريك لو ك أشهد أف حممدا عبده ك
رسولو ال نيب بعده ،اللّهم صلى ك سلم على سيدنا ك نبينا ك شفيعنا ك قرة أعيوننا حممد
سيد ادلرسلني ك إماـ ادلهتدين ك قائد اجملاىدين ك على الو ك أصحابو أمجعني .أما بعد:
محدا ك شكرا هلل على النعاـ ك اذلداية حىت تكوف الباحثة تستطيع النتهاء كتابة
البحث العلمي حتت ادلوضوع " :دكافع الطلبة ادلتخرجني يف ادلدرسة العالية العامة
كحتصيلتهم يف شعبة تعليم اللغة العربية جبامعة اإلسالمية احلكومية بالنكارايا".
الصالة ك السالـ على سيدنا رسوؿ اهلل ك على الو ك صحبو ك من تبعو إىل يوـ
الدين .ىف كتابة ىذا البحث العلمي ،كقفت الباحثة على األصحاب الذين يساعدكف من
أكؿ الكتابة ىذا البحث العلمي ك آخره .كلذلك تريد الباحثة لتقوؿ الشكر ذلم ىف ىذه
الفرصة:
 .1فضيلة السيد الدكتور ابن علمي .أ.س .فيلوا ،بكالوريس ىف احلقوؽ .ادلاجستري ىف
احلقوؽ .كمدير اجلامعة اإلسالمية احلكومية بالنكارايا.
 .2فضيلة السيد فهمي .ادلاجستري ىف الًتبية .كعمدة كلية الًتبية ك العلوـ التعليمية ىف
اجلامعة اإلسالمية احلكومية بالنكارايا.
 .3فضيلة سانيت إرليانا ،ادلاجستري الًتبية .كرئيس شعبة تعليم اللغة.
 .4فضيلة السيدة احلاجة محدانة  ,ـ.أ.غ ،كادلشرفة األكىل.
ح

 .5فضيلة السيدة احلاجة محيدة ،ادلاجستري ،كادلشرفة الثانية ك ادلشرفة النتهاء ىذا البحث
العلمي.
 .6كل ادلدرسني ك ادلوظيفني لشعبة تعليم اللغة العربية ىف اجلامعة اإلسالمية احلكومية
بالنكارايا.
 .7أيب ك ّأمي ك عائاليت الّذين قد أعطيين اإلعانة ك الدعاء ك النصائح ك العاطفة حيت
تكوف الباحثة أف جتتهد كثريا ىف التعلّم.
 .8احملبوبوف أدل سافًتا ك حممد نوافل أكرب ك أدل أيو أمندية أجهارم ك ليلة القدرية ك
سلول السيوطى ك حمي الدين ك فرين سيت كمة ك سرتيكا ك سيت نور ليلى ك زؿ رزقي
فراتاما ك دكم نعمة اذلدل ،عسى اهلل يبارؾ فيهم أبدا.
يقوم أخوتنا أبدا.
 .9األصدقاء ىف شعبة تعليم اللغة العربية ،عسى اهلل ّ
 .11ك مجيع األصحاب الذين حيفزكنين ك يساعدكنين ىف انتهاء ىذا البحث العلمي.
ىذا كنسأؿ اهلل أف يوفقهم كيوفر ذلم ادلساعدة ىف الدنيا كاآلخرة كيغفر ذلم ذنوهبم
حىت حْحي ِملنا إىل اجلنّة.
كيكتب ذلم احلسناة كجيزيهم خري اجلزاء كيعينهم ىف أعماذلمّ .
ِ
ِِ
آخرا،
كللتحسني اآليت حتتا الباحثة إىل التوصيّات كاالقًتحات كاالنْتقاد بادلْنػ حفت ححة .ن
تتوَّكل الباحثة إىل اهلل كي سيكوف ىذا البحث العلمي النافعةح لنا خصوصا للباحثة.

بالنكارايا ،يونيو 2117

مرى أستوتي
1301150067

ط

اإلقرار
أقر بأف ىذا البحث مبوضوع  :دوافع الطلبة المتخرجين في المدرسة العالية العامة
وتحصيلتهم في شعببة تعليم اللغة العربية بجامعة اإلسالمية الحكومية بالنكارايا عمل
أصلي يل كحديت مل يسبقو نشره أك كتابتو ،كإذا ثبت يوما أف ىذا البحث من عمل غريم ،أنا مستعدة
لقبوؿ أية عقوبات أكادديية حسب ما نصبو لوائج اجلامعة.

بالنكارايا ،يونيو 1027

الباحثة،
6000

مرى أستوتي
1311151167

ي

الشعار
 
 
 

  
 
  
Artinya:
“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia
tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik
pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi
harapan.”
(QS. Al-Kahfi: 46)

ك

اإلهداء
الدم ك جلامعيت احملبوبة
أعطيت ىذ البحث العلمي جلميع األسرة خصوصا لو ّ
جامعة االسالمية احلكومية بالنكارايا خصوصا
ىف كلية الًتبية ك العلوـ التعليمية
قسم تعليم اللغة
شعبة تعليم اللغة العربية
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