
010 

 

 الباب اخلامس

 البياانتحتليل 

ادلوجودة من نتائج البحث احملصولة من  البياانتوبعد أن جيمع الباحث 

يزيد نن ادللشرح  البياانتحتليل  ثادلقابالت وادلالحظة وادلشاىدة والتوثيق مث يقوم الباح

نتائج البحث. وفقا كما تقدم الباحث يف الباب الثالث أن طريقة حتليل احلقائق ىي 

لتحليل احلقائق ادلوجوة اليت مت مجعها خالل البحوث يف ادلعهد  حليل الكفي الوصفيالت

 الكمال العصري اإلسالمي.

احملصولة ويقوم بتحليلها وفقا لنتائج البحث اليت ترجع  البياانتويصف الباحث 

ة لًتقي "تعليم اللغة العربية يف البيئة اللغويةوكما نرفنا أن ادلوضوع  إىل مسائل البحث

ابدلعهد الكمال العصري اإلسالمي كونري ونودادي بليتار وادلعهد دار  مهارة الكالم

 "8102/8102العام الدراسي  احلكمة العصري اإلسالمي توانج ساري تولونج أجونج

)دراسة متعددة بني ادلعهد الكمال العصري اإلسالمي وادلعهد دار احلكمة العصري 

 اإلسالمي(

  البيةة اللغيةة.تعليم اللغة العربية يف .أ 



011 

 

البياانت الىت تقدمها الباحث أن تعليم اللغة يف البيئة اللغوية من ادلعهد الكمال ودار  من

 احلكمة تظهر فعالة. وىذه لبعض األسباب األتية:

 ىناك األسوة الصاحلة من كل ادلدرس يف إستخدام اللغة العربية كل يوم. (0

دام اللغة العربية والطالب مل يتحدث ىناك قسم حمرك اللغة دلراقب الطالب يف إستخ (8

 ابلعربية فهناك نقاب حىت خياف الطالب يف إستخدام اللغة بغري العربية.

ىناك الوسائل ادلتوفرة دلساندة الطالب يف تعليم اللغة العربية مثل ليحة العربية  (3

 وإستماع العربية ومشاىدة األفالم العريب وما إىل ذلك.

ساب اللغة العربية مثل إكتساب اللغة األوىل. والطالب وىنا يستنبط الباحث أن إكت

  اللغوية سة. إدن تعليم اللغة العربية يف البيئةر يف إكتساب اللغة العربية حباجة إىل ادلما

. ولو كانت حمادثة الطالب أخطاء والأبس ألن مهم جداودورىا لًتقية مهارة الكالم 

م اللغة بغرض التفاىم ونقل ادلعلومات قال نلي خويل : يقصد ابلبيئة اللغوية إستخدا

أي أن اللغة ىي وسيلة لتبديل ادلعلومات من الشخص إىل الشخص األخر. وقال 

حممود كامل أن الكالم ىو تعبري الشيئ من األفكار. إدن نندما يتعلم الطالب اللغة 

بيئة . ومهارة الكالم حتتاج إىل الالعربية أن مهارة الكالم أىم من ادلهارات األخرى

اللغوية ودمارستها. فإذا كانت البيئة اللغوية جيدا فكان الطالب ماىرا هبذه اللغة 
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العربية ولكن إذا كانت البيئة فاسدة كان الطالب جاىال هبذه اللغة العربية. ويف 

نملية احملادثة اليومية ابلعربية ينبغي نليهم أوال، يتكلم أكثر ما يستطيعون بدون نظر 

غوية اثنيا، والأبس إذا كانوا يالحظون إىل تركيب النحو والصرف  إىل القواند الل

كعملية ادلراقب اللغة الثانية، ىناك زايدة ادلفردات والعبارات يف نملية تعليم اللغة يف 

البيئة اللغوية. وادلدرس يبني وأيمر إىل الطالب ابلعربية الفصيحة قال دمحم خويل رغم 

إال أن ذلا فوائد  ثر يف تكوين مهارات إتصالية فعالة،أن البيئة اإلصطنانية حمدودة األ

 الديكن إنكارىا.

 إنمال ادلسؤولية لربانمج الواحب ابدلعهد الكمال العصري اإلسالمي .0

اليت قامت  ي اإلسالمي ىي إحدى ادلعاىدما الخيفى أن ادلعهد الكمال العصر ك 

 ىذا ادلعهد الكمال العصري إبجراء حمرك اللغة منذ السنة ادلاضية الن الربانمج الرئد يف

وتطبيق  اإلسالمي ىو حمادثة ابللغة الرمسية أي اللغة العربية واإلذملييزية ال لغة الدائراة.

اللغة أسوة حسنة السيما  حمركوكان   ليساند الطالب يف ترقية مهارة الكالم. حمرك اللغة

لغة الرمسية كي يتبعو اللغة أسوة حسنة لتكلم ال حمرك يئة اللغوية أي يعطيببناء ال يف

الطالب األخر. وإلجراء اللغة الرمسية يف ادلعهد الكمال العصري اإلسالمي ديتلك حمرك 
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حمرك اللغة  ومن وظائف 0اللغة الوظائف الكثرية إلرسال الطالب يف لًتقية مهارة الكالم.

 كر الباحث يف الباب الرابع.قد ذ 

البيئة اللغوية اجليدة داللة نلى حسن .و ةتطبيق حمرك اللغة أصال لبناء البيئة اللغوي 

حمرك اللغة. واللغة دتتلك اخلصوصية بنفسها منها رميز الصوت والصوت وتعبري نلى أفكر 

وغري ذلك ، وكما نرفنا اللغة ىى مجيع األلفاط يستعملو القوم لتعبري أىدافهم )الفكر 

لطالب للمحادثة اليومية  وشعورىم( إذن اللغة ىى الكالم. وتطبيق حمرك اللغة ىو ليجرب ا

يًتاجع أبن وهبذا تطبيق حمرك اللغة يريد أن  .كي يستطيع الطالب احملادثة ابللغة العربية

 اللغة ليس القواند بل اللغة كالم.

 دورة البيةة اللغيةة يف تعليم اللغة العربية. .2

الشخصى, أينما كل الشحص يقلد  اللغة ىي إنتاج اإلجتمانى و ليست إنتاج

دماثلة إىل األخرين. لذلك حمرك اللغة ليمارس كيفية التعليم و ويقبض نظام الغوية و ينشأ و 

احملادثة الطالب ابللغة العربية يستطيع أن ينصر الطالب يف ستخدام اللغة العربية 

 البيئة اللغوية يف تعليم اللغة العربية.مقاصد و  الصحيحة.

 ليمارس الطالب نلى التكلم اللغة العربية الصحيحة .0

                                                             
 ة فطٌت فوزينادلالحظة ابألستاذا  00
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 لبناء بيئة اللغوية اجليدة .8

 لتأكيد ما قد انلو ىف الفصل .3

 ليخالط بني النظرية و ادلمارسة .4

سهل ت البيئةننصر مهم يف التعليم اللغة العربية,  ىو دور البيئة نتكا  مانند

 يف اجليدة, سينال الطالب النتائج خاصة دلهارة الكالم الطالب ىف التعلم اللغة العربية

 .البيئة اللغويةمبراقبة وتقوية من  تعليم مهارة الكالم

  يف البيئة اللغويةتطبيق حمرك اللغة  .3

األحوال لتأثري  , التعلم ىو تغيريBehaviorisme) ) أما ننظر اىل الفريق السلوكية

سلكو الطالب يف القدرة  اإلستجابة إذن التعلم شكل التغيري الذيو  من الدافع او ادلثري

ظرية أن السلوك اللغوية ىى ارتباط بني مثري واستجابة، يرى أصحاب ىذه النو األحوال, و 

وابلتايل يكون ادلعٌت ىو االرتباط القائم بني ادلثري القادم من العامل اخلارجي واالستجابة 

اللفظية للفرد، وىذه النظرية تتفق مع أصحاب النظرايت البيئية اليت هتتم ابجلوانب البيئية 

اللغة ىو إحد الطريقة ليعطى إىل الطالب الدوافع  . وحمركيف تفسري السلوك اإلنساين

اللغوية كي يستجيب الطالب الدوافع ادلوجودة من حمرم اللغة إن كانت الدوافع قوية 

 فإلستجابة من الطالب قوية ونكسو
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 يف تعليم اللغة العربية يف البيةة اللغيةة. العيامل املساعدة واملانعة .3

 العوامل ادلساندة . أ

د ذكر الباحث ىناك بعض العوامل ادلساندة من البيئة اللغوية لًتقية مهارة الكالم قكما 

 ابدلعهد الكمال وادلعهد دار احلكمة ىي:

ادلوقف والتقدير اإلجياب للغة العربية من مجيع سكان ادلعهد. ألن يف ادلعهد الكمال   (0

ويتكلم وييزيد كان أو دار  احلكمة كل ادلدرسني حيبون اللغة العربية كل ما يسمع 

 حبهم ابلعربية.

 ادلواد التعليمية العربية. (8

 ىناك حمرك اللغة العربية دلراقبة الطالب يف إستخدام اللغة العربية. (3

ىناك النظام والعقاب يف دمارسة إستخدام اللغة العربية تنفيذا نملية التعليم والتعلم  (4

ا تبدو يف احملاورة. ابحلالة ادلسرورة بكل فرح وسرور ال يكلف الدارسني. وىذا كم

 وحركة اللغة وكلها جتري ابحلالة ادلسرورة لتعلم األشياء اجلديدة.

 لدافعة القوية وىذه من العناصر ادلهمة يف اللغة. (5

يرى أن ىذه العوامل  ادلساندة مهم يف تكوين  البيئة اللغوية اجليدة لًتقية مهارة 

 يم اللغة مهمة أيضا.الكالم. إضافة من ذلك أن الطريقة ادلستخدمة يف تعل

 يف التعليم اللغة العربية يف البيةة اللغيةة. العيامل املانعة . ب



011 

 

مافيما الناطق األصلى يف  يرى الباحث أن العامل الرئيسي من ادلشكالت اللغوية

دمارسة الطالب يف احملاورة العربية. والطالب الديارسون احملاورة ابللغة العربية الفصيحة 

ال ماذا ماذا" وحيتاج حمرك اللغة إىل إصالح اللغة. وىذه العوامل  مثل "إىل السانة أو

 ادلانعة أيضا يتعلق مبحرك اللغة كما يلي:

 أحوال صفة الطالب نند تعليم اللغة العربية لًتقية مهارة الكالم .0

ينقسم نامل اللغة العربية صفة الطالب نند تعليم اللغة العربية. أوال يسمى  

. صفة الدفانى تري أن تعليم اللغة العربية (reseptive) واثنيا ادلتقبل (defensive)الدفانى 

ىو تسلسل األصوات والكلمات والنظام والنموذجات اليت جيب الطالب أن يتقل من 

األساتيذ أو الكتب إىل دماغهم. والنتائج منو، خيف الطالب األخطاء يف تعليم اللغة 

 عربية بطريقة مسرورة.العربية. وصفة ادلتقبل ىو تعليم اللغة ال

 الدوافع الطالب يف احملادثة العربية اليومية .8

تنقسم الكاتب الوافع يف احملادثة العربية اليومية إىل قسمني، أوال  يسمى دفاع  

واثنيا دفاع التكاملية. دفاع ادلعيزوفات ىو إرادة الطالب يف   (instrumental)ادلعيزوفات 

ثل لنيل الشهادة والعمل وإحًتام اإلجتمانى. ودفاع كفاءة اللغة لنيل ادلنافع ادلعينة م

ادلعيزوفات دائما تتعلق بصفة الدفانى. ودفاع التكاملية ىو إرادة الطالب لنيل كفاءة 

اللغوية للتكاملية ابجملتمع مستخدم اللغة. ودفاع التكاملية تتعلق كثريا بصفة ادلتقبل. لكن 
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بعض الطالب ليس ذلم الدوافع يف احملادثة أما ننظر يف ادلعهد الكمال العصري اإلسالمي 

العربية اليومية. وىذا يظهر أهنم جيربون ابلنظام ادلوجودة واللغة اليت يستطيعها الطالب 

 فقط اللغة اليومية.

 انقص العهد يف أنضاء حمرك اللغة .3

يف تطبيق حمرك اللغة لًتقية مهارة الكالم حيتاج حمرك اللغة العهد دلراقبة وتقوية  

ب يف إستمعال اللغة الصحيحة حملادثة اليومية. حمرك اللغة يف ادلعهد الكمال الطال

العصري اإلسالمي ىو انقص يف مراقبة وتقوية الطالب )ندم الشجانة إلقامة تعيزير اللغة 

وغري ذلك( يف إستخدام اللغة وإجراء الوظائف ادلوجودة، وىذا يظهر الن بعض وظائف 

ة الطالب دلهارة الكالم فقط احملادثة اليومية ومل ييزال الطالب حمرك اللغة غري مفعولة وكفاء

جيد الصعوابت نند احملادثة يف اجملادلة اللغوية. ومن وظائف غري مفعولة مثل صنانة 

ويف تنظيم وصنانة ادلعجم الصغري دلعجم الطالب دلساندة الطالب يف الشعارات اللغوية 

يتكسلون يف إمجاع ادلفردات.  وأنشطة مهارة الكالم ىو فشل الن بعض حمرك اللغة 

ادلظاىرة اللغوية مل جتر ترتيبا. اليكتب حمرك اللغة ادلخلف يف بطاقة الرجوع إذن اليعرف 

 الوالد نن تطور اللغة ولده. واجلاسوسة اللغوية خمتلسة.

ومن البياانت ادلوجودة نستطيع أن ننظر أبن بعض الطالب يف ادلعهد الكمال 

جة اجلوية. وىذ ادلشكالت ىي همل يًتكوا كثريا اللهجة الدئراة مثال الل العصري اإلسالمي
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ادلشكالت من انحية اللغوي فإمنا ىذا، يهدى أن ادلمارسة فيو غري جيد وبينما يف تعليم 

اللغة ىناك حيتاج إىل ادلمارسة والبيئة اجليدة. والنو ادلفردات واألصوات والثقافة 

مع ادلفردات واألصوات والثقافة واإلجتمانية يف واإلجتمانية مل تكنوا متسواي 

اإلندونيسية. وكل من ىذا ىو حيتاج إىل ادلمارسة كما بعض الشعارت يف تعليم اللغة 

العربية ىو اللغة الحتتاج إىل الذكاء لكن اللغة حتتاج اىل البيئة ادلمارسة. وحمرك اللغة ىو 

كما شاىدان ليس لبعض حمرك اللغة   وسيلة لوجود البيئة وادلمارسة اللغة اجليدة. لكن

الشجانة يف إقامة التعيزير ادلباشر. وىذا من ادلشكالت الكبرية إن مل يكن حمرك اللغة 

الشجانة يف إقامة التعيزير ادلباشر إذن الدوافع اليت يعطيها حمرك اللغة اىل الطالب 

ك ضعيف ضعيف، وأما الدوافع ضعيف فإستجابة الطالب بستخدام اللغة العربية ىنا

أيضا. ويصعب حمرك اللغة لصنانة الشعارت اللغوية الهنا ادلراجع تتعلق نن اللغة قليل.. 

وأما ادلشكالت من الطالب اجلدود ديتلك صفة احلياء واخلوف دلواصلة ابللغة العربية وكل 

من ذلك اليتهرب من الدوافع واحلماسة يف تعليم اللغة العربية. الدافع يف تعليم اللغة 

 بية ىي مثل دفع اإلحتياجات وإرادة الطالب دلعرفة الشيئ.العر 

من ىذا يالخص الكاتب أن حمرك اللغة يتواجو كثريا من ادلشكالت. وتنقسم  

مشكالت حمرك اللغة لًتقية مهارة الكالم إىل ادلشكالت اللغوية وغري اللغوية. فاللغوية 

ة والًتاكيب، وأما غري اللغوية تظهر يف األصوات وادلفردات والقواند النحوية أو الصرفي
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فًتتبط بدوافع الطالب يف إستخدام اللغة العربية للمحادثة العربية وتعليمها والوسائل 

التعليمية وكفاءة ادلدرس وطرق التدريس وفرصة الدراسة والبيئة اللغوية وغريىا. وختتلف 

ليت يعيش فيها أثناء صعوابت حمرك اللغة لًتقية مهارة الكالم تبعا لسن الدراس والبيئة ا

 تعلمو اللغة.


