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 شعار 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم 
 

...َلا ُيكالُِّف اللَُّه ناْفًسا ِإَلَّ  

 ُوْسعاهاا... 
 ( 28٦)البقرة: 
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 اإلهداء

 أبي سوريانتو وأمي مسروفة  لكريمين أقدم هذا البحث العلمي للمحبوبين ا

 عائشة فرحانة تية و مارية القب أختي الغاليتان وإلى 

 الذين يعطونني الدافعة التمام هذا البحث العملي 

وإلى أصحابي في قسم تعليم اللغة العربية شكرا كثيرا على حسناتكم 

 وعفوا على كل أخطائي. سهل اهلل لنا لنيل النجاح 

 نتهاء هذا البحث العملي وجزاهم اهلل خير الجزاء. بارك اهلل لي ولهم با
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 تقديرالشكر و ال
احلمد اهلل الذي مأل الكون رمحة وحنانا جتري الرياح بأمره ممطرة، فتنبت األرض 
أشجارا وأغصانا، خلقنا من نطفة منيت فكانت االرحام مأوانا، وخنبو وعني اهلل تكلؤنا 

أن ال اله إال اهلل وحده ال شريك له، إن شاء أماتنا  واألب يسعي واألم ترعانا، وأشهد 
 وإن شاء أحيانا، وأشهد أّن حممدا عبده ورسوله وبعد. 

 وبادئ ذي بدء يسعدين أن أتقدم خبالص الشكر والتقدير إىل:
كلية الرتبية والتعليم  عميدةفضيلة األستاذة الدكتورة احلاجة جويرية املاجستري،  .1

 مية احلكومية ببنجرماسني.جامعة أنتساري اإلسال
فضيلة األستاذ حسب اهلل املاجستري، رئيس قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية   .2

 والتعليم جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية ببنجرماسني.
" الذي الدكتور توفيق الرمحن املاجستريفضيلة املشرف األول أستاذ اجلليل " .3

وجيهات، كما عّزز يف نفسي روح املثابرة، وتقصي ، وأمّدين بعظيم تأشرف على
احلقائق العلمية، فله مين الشكر والتقدير. فأسأل اهلل تعاىل أن ميد يف عمره 

 وجيعله سندا للباحثني من أبناء هذا الوطن. 
" الذي أشرف  املاجستري نوروية تة فاالدكتور " ةاجلليل  ةالثاين أستاذ ةفضلية املشرف .4

ظيم توجيهات، كما عّزز يف نفسي روح املثابرة، وتقصي احلقائق ، وأمّدين بععلى
العلمية، فله مين الشكر والتقدير. فأسأل اهلل تعاىل أن ميد يف عمره وجيعله سندا 

 للباحثني من أبناء هذا الوطن.
األساتيذ واملعلمني يف قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية والتعليم جامعة  .5

ية احلكومية ببنجرماسني فلهم من الباحثة كل الشكر والتقدير أنتساري اإلسالم
 على ماقدموه من العلوم واملعارف والتشجيع. وجزاهم اهلل عىن خري اجلزاء. 

 ومجيع أفراد األسرة الذين دعموا معنويا وماديا.  وشقيقتانألب واألم  .6
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  اإلسالمية وسطة مدرسة دار العلوم املت منمعلم اللغة العربية رئيس املدرسة و  .7
 كليمنتان اجلنوبية ملساعديت يف التجربة امليدانية.   كوتابارو

لكل هؤالء عهد من الباحثه أن ترعى ماتأّضل يف النفس من املبادئ اليت تعلمتها  .8
 منهم يف سبيل خدمة اللغة العربية وتطويرها علميا وتربويا. 

 كل من أسهم أو قدم جهدا يف سبيل إخراج هذا البحث. .9
وأسهم   أن تكون قد وفيت بعض العرفان باجلميل اللغة العربية،  وترجو الباحث 

بإرساء لبنة متواضعة يف تطويرها هبدف الوصول إىل جيل قادر على حب لغتها  
)وأسأل اهلل تعاىل أن جيعل  والدفاع عنها وتواصلها مع التكنولوجيا احلديثة خدمة هلا. 

 لتوفيق.هذا العمل خالصا لوجهه( واهلل ويل ا
 

م٢٠٢١،..... يناير بنجرماسني  
 الباحث

 

 سرواىن عبدان
١٦٠١٢٣١٧٤١ 
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 إىل جملس املناقشة. تقدميه

 م٢٠٢٠... مايو بنجرماسني 
 الثايناملشرف      املشرف األول                                    

 
 

 الدكتوراة فتوية نور الماجستير  الدكتور توفيق الرحمن الماجستير
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 االعتماد من طرف لجنة المناقشة
طريقة الثواب والعقاب يف تعليم اللغة العربية لطلبة الصف الثامن  البحث العلمي بعنوان: 

، رقم  سرواىن عبدان. الذي كتبته: كوتابارو   اإلسالميةة دار العلوم املتوسطة من مدرس

البحث العلمي أمام جلنة املناقشة   عن هذا قد دافع الطالب ١٦٠١٢٣١٧٤١: القيد

 شرطا لنيل درجة السرجانا يف تعليم اللغة العربية، وذلك يف:  اوتقرر قبوهل

 الثالثاء  :   اليوم
 ٢٠٢١فرباير  9 :   التاريخ 

 )جيد جدا(  8٠ : بدرجة  ويكون مقبول
 والتعليم عميد كلية الرتبية

 اإلسالمية احلكومية جبامعة أنتساري
 

 رياملاجستة احلاجة جويرية الدكتور األستاذة 
١9٦٠٠١٠٦١98٦٠٣٢٠٠٤ 

 وتتكون جلنة املناقشة من السادات األساتذة:
 التوقيع االسم الرقم

١ 
 

 الدكتور توفيق الرمحن املاجستري
١9٧٤٠9٢٠١999٠٣١٠٠٤ 

 

 املاجستري وية نور تة فاالدكتور  ٢
١985٠٦٢٤٢٠١9٠٣٢٠٠٠ 

 

 املاجستري فتح اهلل منادي ٣
١9٧٧٠٢٠٦٢٠٠٦٠٤١٠٠٣ 

 



x 
 

x 
 

 
 ص البحثلخستم

طريقة الثواب والعقاب يف تعليم اللغة العربية لطلبة الصف   "م. ٢٠٢١.سروانى عبدان

البحث " .كوتابارو   اإلسالميةة دار العلوم املتوسطة الثامن من مدرس

املشرف  قسم تعليم اللغة العربية، كلية الرتبية والتعليم.  العلمي،

وية  تة فاالدكتور : "الثاين ةاملشرف "،الدكتور توفيق الرمحن املاجستري":األول

 ". املاجستري نور

 ، العقاب، دافع ونتائج التعلم.الثواب الكلمات الرئيسية: 

العلوم املتوسطة مدرسة دار  من 8ل تعلم اللغة العربية لصف يف هذا البحث حو  

هو عدم وجود الدافع لتعلم الطالب يف وقت التعلم  هذا البحثكوتابارو. يف   اإلسالمية

والعقاب هو ما ميكن  الثواب اليت ميكن أن تؤثر على نتائج التعلم. تطبيق طريقة إعطاء 

 أن يساعد الطالب يف زيادة الدافع وزيادة نتائج التعلم.

إعطاء الثواب والعقاب يف تعليم اللغة  ملعرفة (١: هوهذا البحث األهداف من  

العربية لطالب الصف الثامن من مدرسة دار العلوم املتوسطة الإلسالمية كوتابارو.      

دافع التعلم ونتائج التعلم بعد إعطاء الثواب والعقاب يف تعليم اللغة العربية   ملعرفة( ٢

 . طة الإلسالمية كوتابارو لدى طالب الصف الثامن من مدرسة دار العلوم املتوس
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مدرسة دار العلوم نوعي، عن طريق اختاذ املوقع من هذا البحث هو حبث وصفي  

مجع البيانات هذا، أي حسب طريقة املالحظة،  . يف كوتابارو اإلسالمية املتوسطة

 املقابلة، االستبيان، والوثائق.

ل عليها من تطبيق استنادًا إىل نتائج الباحثني وحتليل البيانات اليت مت احلصو  

أشكال  ( ١ كوتابارو   اإلسالميةسة دار العلوم املتوسطة مدر من  ب اوالعقالثواب  ةقيطر 

أما عن أشكال العقاب : الثناء، التحيات، العطاء البضائع، التقدير. يف شكلالثواب من 

 املشورة، اإلجابة علىإعطاء غناء األغاين باللغة العربية،  يف شكل إضافة بعض املهام،

، وهي  8( الزيادة الذي شهده بعض طالب الصف ٢األسئلة يف السبورة، وتوبيخات. 

أهنم أكثر محاًسا ودوافًعا ليكونوا أكثر جدية يف هذا التعلم والتعلم اآلخر، كما حيصلون 

يتمكنوا من احلفاظ على ما   يف الزيادة نتائج التعلم اليت ميكن أن تكون ممتعة وحىت

 .ب والعقاواب الث هذابعد منح حققوه 
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ABSTRAK 
Sarwani Abdan. 2021. Penerapan Metode Pemberian Hadiah dan Hukuman 

pada Pembelajaran Bahasa Arab Siswa Kelas VIII di Sekolah MTs. 

Darul Ulum Kotabaru Kalimantan Selatan. Skripsi, Jurusan Pendidikan 

Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Pembimbing 1: Dr. 

Taufiqurrahman, S.Ag., M.Ed. Pembimbing II: Dr. Fatwiah Noor, M.Pd 

 

Kata Kunci : Hadiah, Hukuman, Motivasi dan Hasil Belajar 

 Skripsi ini menyajikan tentang pembelajaran bahasa Arab untuk siswa 

kelas 8 di MTs. Darul Ulum Kotabaru Kalimantan Selatan. Masalah dalam 

penelitian ini adalah kurangnya motivasi belajar siswa pada saat pembelajaran 

yang dapat mempengaruhi hasil belajar mereka. Penerapan metode pemberian 

hadiah dan hukuman ini merupakan hal yang dapat membantu para siswa dalam 

meningkatkan motivasi dan meningkatkan hasil belajar. 

 Tujuan dari penelitian ini: 1) untuk mengetahui pemberian hadiah dan 

hukuman dalam pembelajaran Bahasa Arab terhadap siswa kelas 8 MTs. Darul 

Ulum Kotabaru. 2) Untuk mengetahui motivasi dan hasil belajar setelah 

pemberian hadiah dan hukuman terhadap siswa kelas 8 MTs. Darul Ulum 

Kotabaru. 

 Adapun penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu 

dengan mengambil lokasi di MTs. Darul Ulum Kotabaru Kalimantan Selatan. 

Dalam pengumpulan data ini yaitu dengan metode observasi, wawancara, angket, 

dan dokumentasi. 

 Berdasarkan hasil peneliti dan analisis data yang telah didapatkan dari 

penerapan metode pemberian hadiah dan hukuman di MTs. Darul Ulum Kotabaru 

Kalimantan Selatan 1) pemberian hadiah berupa: pujian, penghormatan, 

pemberian barang, dan tanda penghargaan. Sedangkan untuk bentuk-bentuk 

pemberian hukuman berupa menambahkan beberapa tugas, menyanyikan lagu 

dengan bahasa Arab, memberikan nasehat, menjawab soal-soal di papan tulis, dan 

teguran. 2) terjadinya peningkatan motivasi yang dialami oleh beberapa siswa 

kelas 8 yaitu mereka lebih bersemangat dan lebih bersungguh-sungguh pada 

pembelajaran ini maupun pembelajaran yang lainnya, serta mereka juga 

mendapatkan peningkatan pada hasil belajar mereka yang dimana dapat 

menyenangkan dan agar mereka selalu mempertahankan apa yang telah mereka 

capai setelah pemberian hadiah dan hukuman ini. 
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 محتويات البحث 

 أ ..............................................................صفحة الغالف

 ب ..................................................................ورقة فارغة

 ج .............................................................صفحة العنوان 

 د ......................................................................شعار 

 ه .................................................. ...................هداءاإل

 و .................... .........................................شكر والتقدير ال

 ز ......................................................................املوافقة

 ح................................................................ إقرار الطالبة

 ط .............................................االعتماد من طرف جلنة املناقشة 

 ي ..........................................................مستخلص البحث

 ك   .........................................مستخلص البحث باللغة اإلندونيسية

 لالبحث............................................................ حمتويات 
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