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  الباب األول

  )البحث مقدمة(

  موضوع البحث:

ميول الطالب في تعلم التفسير عربية أو إندونيسية (دراسة مقارنة) في طالب قسم 

  .٢٠١٣/٢٠١٤جامعة المحمدية ماالنج مرحلة لالتربية ل

  .. خلفية البحثأ

الكبري يف التعلم مييل  مليلااحد من العوامل اليت تؤثر الشخص يف التعلم. و هو  مليلا

يف التعلم أقل سوف يؤدي إىل ضعف  مليلاإىل إنتاج اإلجناز العايل. و عكس من ذلك, أن 

أساسا رئيسيا لبداية أنواع األنشطة و يؤثر الناس للحصول على  مليلا. و يكون ١اإلجناز

املهارات  الشيء املطلوب باحلماسة العظيمة. اهلدف الرئيسي يف تعلم اللغة هو القدرة على

اللغوية. ترجع القدرة اللغوية إىل القدرة املتعلقة باستخدام اللغة يف التواصل احلقيقي. و مع 

القدرة على الكالم  ميكن ألحد للتعبري عن أفكاره قلبه لألخر هو اهلدف الرئيسي لتدريس 

و اللغة كشكل من أشكال االتصاالت. يف دراسة اللغة و املهارات اللغوية هي ملموسة 
                                                           

١ M. Dalyono, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, ٢٠٠٧), hal. ٥٧-٥٦.  
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ن أن يسمع أو يف شكل مكتوب تشري إىل استخدام اللغة الفعلى يف شكل شفوي اليت ميك

  .٢كن قراءتهالذي مت

اللغة العربية لديها عالقات وثيقة جدا مع دين اإلسالم, ألن كل من تعاليم اإلسالم 

اليت مجعت يف القران و جمهز مع شرح احلديث. لتكون قادرة على تقييم و استكشاف 

اإلسالم و جيب أن نتعلم القران و احلديث. و القدرة العربية احلسنة تكون مهمة يف تعاليم 

  .  ٣دراسة القران واحلديث

يريد أن ينقل إىل الناس من  الذي شخصمقاصد عامل رئيسي يف جتسيد كاللغة    

أجل إقامة التواصل بني األطراف الذين ينفذون هذه التفاعالت, ذلك أن اللغة تصبح 

  رمسي و شكل غري رمسي .بتعليم يف تفاعل لل  ةموضوع

يف وصول  فئاتكون يف بعض األحيان عائقا أمام بعض التكن أن متلغة أجنبية    

حىت أن لغة التدريس أصبحت شرطا أساسيا لتنفيذ عملية التعلم من طالب  املعلومات،

  .علوم القرانيف درس  امعة حممدية ماالنججباإلسالمية الرتبية 

                                                           
٢Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN Malang.٢٠٠٩), 

hal.  ٦٢-٦١. 
٣Imam Makruf,  Strategi Pembelajaran bahasa Arab, (Semarang: Need’s Press, ٢٠٠٩) hal. ٧. 
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السابقون كتبه العلماء   العتيقةربية هي لغة العلم, هناك العديد من الكتب اللغة الع  

، واملعروفة باسم  سابقونحىت اآلن ، ال يزال غالبا ما توجد أعمال العلماء ال ,يف العربية

  . ٤الكتاب األصفر "

أمر اإلسالم  ,٥واحد من أبرز أبعاد التعاليم اإلسالمية هو األمر يف طلب العلم  

أيضا تقدمي جائزة خاصة جدا ألولئك الذين يسعون  للتعلم، و استكشاف العلم ،امته 

  و تطوير أنفسهم .يف التعلم دائما 

، العلماء، وموقف  لعاملنيعن كرامة ايبني كثري من املعلومات يف القرآن والسنة أن   

ا الَِّذْيَن اََمنـُْوآ ِاَذا يَآيـُّهَ "  :١١, كما قال اهللا يف القران الكرمي سورة ا�ادلة ٦فضائل التعلمو 

اهللاُ  ِقْيَل َلُكْم تـََفسَُّحْوا ِىف اْلَمَجِلِس َفاْفَسُحْوا يـَْفَسِح اُهللا َلُكْم َوِاَذا ِقْيَل اْنُشُزْوا َفاْنُشُزْوا يـَْرَفعِ 

رٌ الَِّذْيَن اََمنُـْوا ِمْنُكْم َو الَِّذْيَن اُْوتـُْوا اْلِعْلَم َدَرَجٍت َو اهللاُ ِمبَا تـَْعمَ    "٧.ُلْوَن َخِبيـْ

 غالبا  املوارد البشرية هو تعلم اللغة العربية, جودة واحد من عملية التعلم لتحسني  

من قبل غالبية املسلمني اندونيسيا, ومع ذلك، يف كتب اللغة كانت اللغة العربية مستخدمة 

                                                           
٤ Al-Quran dan Terjemahannya, hal. ٣٨٤. 
٥ Umi Machmudah dan Abdul Wahab Rosyidi, Active  Learning dalam Pembelajaran Bahasa 

Arab,(Malang: UIN-Malang, ٢٠٠٨), hal. ١. 
٦ Ibid.,  hal. ٣. 
٧ Al-Quran dan Terjemahannya, (Semarang: PT Kumudasmoro Grafindo, ١٩٩٤), hal. ٩١٠-

٩١١. 
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واإلسالم ، ولكن العربية و أسالبها مبينة أ�ا: اللغة العربية ليست لغة معينة من املسلمني 

  أيضا لغة الديانات غري اإلسالم.

مدية ماالنج على درس احملطالب كلية الرتبية اإلسالمية جبامعة  مليلاومقارنة   

التفسري الذي تسبب العوامل املثرية لالهتمام أن تدرس حىت أن يكون طالب كلية الرتبية 

كمرشح املعلمني بأحسن   التأهيلاإلسالمية جبامعة حممدية ماالنج قادرون على تلبية معيار 

  جودة.

لقد هيأ أعضاء هيئة قسم كلية الرتبية اإلسالمية فصلني لطالب املستوى الثاين   

بكلية الرتبية اإلسالمية يف درس التفسري كما يلي: فصل علوم القران ألف باللغة العربية و 

لثاين بكلية الرتبية فصل علوم القران باء باللغة اإلندونيسية حىت يسهل طالب املستوى ا

اإلسالمية يف اتباع درس التفسري و فهمه, و أحسن هلم إذا يستوعبون اللغة العربية بقدر 

اإلمكان, أل�م يدرسون علوم الدين الرتبوي اليت تصدر من القران و احلديث. يعلم  أعضاء 

 الرابع بادروس  هيئة قسم كلية الرتبية اإلسالمية أساس اللغة العربية منذ املستوى األول إىل

كما يلي: الكالم اللغة العربية و القراءة اللغة العربية و الكتابة باللغة العربية و قواعد اللغة 

العربية و علوم القران و احلديث و قراءة كتب اللغة العربية و التفسري األول و التفسري الثاين 

  مي الرتبية اإلسالمية.ليفهموا اللغة العربية بأحسن ما ميكن لدعم جود�م كمرشح معل
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حتدث الظاهرة كما ترون األن, يبلغ عدد كثر من كالب كلية الرتبية اإلسالمية مل   

يفهموا اللغة العربية جيدا بالرغم  لقد علم أعضاء هيئة قسم كلية الرتبية اإلسالمية اإلسالمية 

ع عند ما قسم أعضاء أساس اللغة العربية منذ املستوى األول إىل الرابع. لقد تربهن هذا الواق

هيئة قسم كلية الرتبية اإلسالمية الفصلني املتافارقني ال يقل من طالب كلية الرتبية اإلسالمية 

  يف املستوى الرابع اختاروا كثريا إىل فصل التفسري ألف أقل بالنسبة إىل فصل التفسري باء.

ميول من البيان أعاله, اهتم الباحث ألداء البحث إىل تلك القضية مبوضوع " 

الطالب يف تعلم التفسري عربية أو إندونيسية (دراسة مقارنة) يف طالب قسم الرتبية جلامعة 

 "..٢٠١٣/٢٠١٤احملمدية ماالنج مرحلة 

  .البحث تساؤالت. ب

  إندونيسية ؟ عربية أوالتفسري م الطالب يف تعل ميولكيف كان   .١

و أعربية  التفسري درس اليت تقارن قدرة فهم الطالب يف . هل هناك عالقة هامة٢

  إندونيسية ؟

  .. أهداف البحثج

  .إندونيسية عربية أو التفسريم الطالب يف تعلميول عرفة كيف كان . مل١
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و أعربية  التفسري درس اليت تقارن قدرة فهم الطالب يف عالقة هامةملعرفة وجود .  ٢

  إندونيسية

  .. فوائد البحثد

مدية ماالنج ملعرفة جودة احملجامعة لتسهيل جزء من أعضاء هيئة التدريس ل .١

  عربية. وأإندونيسية  التفسريالرتبية اإلسالمية يف تلقي درس كلية طالب  

  تسهيل املعلمني يف تعليم الطالب, و توجيههم و فهم على خصائصهم.  .٢

ميول الطالب يف تعلم التفسري عربية أو  لألحباث أعمق يف. كما األساس املادي ٣

إندونيسية (دراسة مقارنة) يف طالب قسم الرتبية جلامعة احملمدية ماالنج مرحلة 

٢٠١٣/٢٠١٤.  

  البحث.تحديد . ه

الفرق هو االختالف أو موضوع  )KBBI( اإلندونيسي قاموسال بالنسبة إىل .١

  ٨خمتلف.

و احلماسة العالية أو  امليلهو امليل  )KBBI( اإلندونيسي قاموسال بالنسبة إىل .٢

  ٩ الرغبة يف شيء كبري.

                                                           
٨ Kamus besar bahasa Indonesia http (KBBI), diakses pada tanggal ٢٥-februari-٢٠١٥ dari  

http://kbbi.web.id/perbedaan. 
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التفسري لغة هو بيان أو وصف, كما ميكن أن يفهم من القران سورة الفرقان:  .٣

 الىت مت تفسريها على أ�ا تعين خطاب حازم و واضح. األقوال ٣٣

و التفسري اصطالحا هو دراسة حمتوى كتاب اهللا الذي أنزل على النيب مع معا�ا 

حكامها. اقرتحت أغلبية املفسرين أن التفسري هو العلم يبحث عن قاعدة القران 

 أعرب ببساطة أكثر، .من حيث فهم الغرض من اهللا وفقا لقدرات اإلنسانالكرمي 

  ١٠من كلمة. مطلوب شيئا باعتباره تفسري

لألشخاص الذين خيضعون التعليم العايل يف جامعة أو  هو النداء الطالب  .٤

  ١١كلية.

الطالب الذين و طالب كلية الرتبية اإلسالمية جبامعة حممدية ماالنج هو   .٥

كلية الرتبية يف جمال  جبامعة حممدية ماالنج خيضعون حاليا دراسات يف التعليم 

 اإلسالمية .

 

                                                                                                                                                                      
٩ Kamus besar bahasa Indonesia http (KBBI), diakses pada tanggal ٢٥-februari-٢٠١٥ dari  

http://kbbi.web.id/minat.  
١٠ PengertianTafsir, diakses pada tanggal ٢٥ februari ٢٠١٥ dari 

http://id.wikipedia.org/wiki/Tafsir. 
١١Pengertian  mahasiswa. Diakses pada tanggal ٢٥ februari ٢٠١٥ dari 

http://id.wikipedia.org/wiki/mahasiswa. 
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  و. هيكل البحث

البحث و تساؤالت البحث الباب األول: مقدمة البحث و هي خلفية البحث و 

و منهج البحث.  املاضي البحث و البحث حتديدأهداف البحث و فوائد البحث و   

و فضائل التدريس باللغة  يليبحث عن تعريف امل اإلطار النظري هو الباب الثاين:

تدريس باللغة العربية و العوامل الداعمة يف اإلندونيسية و العربية و العوامل املقاومة يف ال

التدريس باللغة اإلندونيسية و العربية و تأثري التدريس باللغة اإلندونيسية و العربية لطالب  

 كلية الرتبية اإلسالمية جبامعة حممدية ماالنج.

الباب الثالث: منهج البحث, يتكون على �ج البحث و نوعه و موقعة البحث و طريقة 

قائق أو املخرب و طريقة حتليل احلقائق و اختبار صحة نتائج البحث.مجع احل  

امليل يف درس التفسري  عربية و مقارنة إندونيسية والتفسري الباب الرابع: درس   

و عربية.أإندونيسية    

 الباب االخلامس: يتضمن االستنباط و االقرتاحات. 

 

  

  

 




