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بحث العلميخطة ال
دة رغبة الطالب بتعلم اللغة العربي وية درسة الثاناملة يفدور املعلم على ز

م٢٠٢٠/٢٠٢١الدراسيماترام العام هداية هللا

لعربيةغة االليف قسم تعليمقدمه الباحث للحصول علي الشهادة اجلامعية 
جامعة حممدية ماترامكلية الدينية اإلسالمية
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Artinya: sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu

kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada

diri mereka sendiri.

.١١يف اآلية سورة الّرْعدالقرآن ١
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اإلهداء

أهدي هذا البحث العلمي إىل:

علماين لذي قداهدا شوالدين احملبوبني يعين أمي الكرمية سييت شارة وأيب الكرمي -١
عومة ظفرينموال واألاملعرفة، وأرشداين  الطريق السليم، وبذال يل الوسع والرمحة

صغري أخي الي و ي ديو وأخي الكبري احملبوبة أمحد وحممد أمني وأخيت الكبري سر -٢
جفاري

التعليم.و لتعلم الية ومجيع أسريت احملبوبة الذين قد يعطوين رمحة حىت جنحت يف عم-٣
جلهد والصومحيع-٤ أن هللارب، عسىاألساتذة الكرماء، ومن قد علمين وربياين 

يعطيهم الدرجة األوىل يف الدنيا واآلخرة.
م م تعليقسيفحدا فواحد، خصة ومجيع أصحايب الذين ال أستطيع أن أذكرهم وا-٥

اللغة العربية ويف مدرسة الثانوية هداية هللا.



ك

كلمة الشكر والتقدير

محًدا كثريًا طيّـًبا مبارًكا فيه كما حيب ربّنا  ّلَم ى ُهللا وسى، وصلّ يرضو احلمد 
َرك على الّنيبِّ الكرمي وعلى آله وصحبه أمجعني. أما بعد: و

ملوضو فبتوفيق من  لم على ور املعد"عهللا وعونه متت كتابة هذا البحث العلمي 
دة رغبة الطالب بتعلم اللغة العربية يف املدرسة الثانوية ه الدراسيامالعماترامهللادايةز

"م٢٠٢٠/٢٠٢١
جلامعيةاالشهادةعلىاحلصولأجلمنكشرطالعلميالبحثهذاإعدادمت
بشكلاتنفيذهيتمنلبحث العلميالهذاإعداديفأنهؤلفامليدرك. ماتراماحملمدية
أومشورةوأإرشاداتأوتوجيهاتشكليفسواءاألطراف،خمتلفدعمدونصحيح
. يالعلمالبحثاهذمناالنتهاءوحىتالبدايةمنبدًءاأخالقي،أوروحاينتشجيع

ويف هذه املناسبة الباحث جزيل الشكر إىل:
تريملاجسالغين رئيس جامعة حممدية ماترام د. أرشاد عبد افضيلة احملرتم -أ

معة ة جباسالمياملاجستري كعميد كلية الدينية اإلسوانديفضيلة احملرتم - ب
حممدية ماترام.

ية الدينية ية كللعربفضيلة احملرتم حسنان املاجستري كرئيس قسم تعليم اللغة ا- ج
اإلسالمية جبامعة حممدية ماترام

بحث ذا الابة هكمشرف األول على كتأمحد حلواين شافعيد.فضيلة احملرتم -د
العلمي فيها

البحث ة هذاكتابكمشرفة الثانية علىنوفيا نيت سندرا ديويفضيلة احملرتم - ه
العلمي فيها

لبحث راع احث إلجهداية هللا ماترام الذي أذن للباويةناالثدرسةملمدير ا-و
هداية هللا ماترامويةناالثمدرسةالعلمي يف 



ل

ن ساعد الذياتراميف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة حممدية مكل األساتذ-ز
ت الباحث يف البحث ومجع البيا

يفباحث ساعد اليهداية هللا ماترام الذين ويةناالثمدرسةكل األساتذ يف - ح
ت. البحث ومجع البيا

بيليف سلعلمومجيع إخوان واخوات اليت قد ساعدين يف كتابة هذ البحث ا-ط
إمتام يف هذا البحث

عطيهم ويرياخعسى هللا أن جيعل أعماهلم خالصة لوجه الكرمي وأن جيزيهم هللا
هدايته وتوفيقه ومغفرته ورضوانه. 

٢٠٢١أغسطس ١٣ماترام 
الباحث

يسرا



م

مستلخص

دة رغبة دور املعلم على. ٢٠٢١. ٧١٧١١٠٠٣٢البحث العلمي. يسرا. تعلم بلطالب از
يف . م٢٠٢٠/٢٠٢١سي لدراالعام امار اتمهداية هللا ويةناالثدرسةيف املاللغة العربية

املشرف .مماترامديةجامعة حم، كلية الدينية اإلسالميةة، التعليم اللغة العربيقسم
جسترياملايا ديو نوفيا نيت سندر واملشرفة الثانية أمحد حلواين شافعياألول د. 

عليم ب بتالطالالعوامل اليت تسبب اخنفاض الدافعالبحث يف هذا البحث لوصفهدافأ
لم تعبة الطالب دة رغبزلىدور املعلم عولوصفاللغة العربية يف املدرسة هداية هللا ماترام

لبحث املنهج اهذا باحث يفاستخدم ال.مار اتمهداية هللاويةناالثدرسةمليف اة العربيةاللغ
ا الباحث يف مج،عه الوصفيالكيفي ونو  تع البأدوات البحث اليت استخدم  منها يا

ئقية.  ت الذي استخدوأما حتليل الباملالحظة واملقابلة والو ختفيضياحث هم البيا
ت وعرض ت وأخذ اإلستنباطالبيا مل الذي يتسبب يف العا-١نتائج البحث هي: .البيا

هو لطالباصيل حتالطالب والذي يؤثر بشكل كبري على اخنفاض الدافع للتعلم من داخل 
هم اخلاصة نشطتب املوقف الذي يظهر عند متابعة عملية التعلم ، حيث يقوم معظم الطال

ملعلم  م اللغة العربية، ايلتعاملعلم كمدرس يف عملية -٢.ينتبهون للمادة اليت يتم شرحهاوال
راملعلم كمدي،بيةم اللغة العر يفهم تعله يساعد الطالب الذين جيدون صعوبة يفشرفكم

مللل يف امل غة للم ايها تعلكة فيشار فصل ميكنه رؤية حالة الطالب وحالتهم حىت ال يشعرون 
ستخدام طرق م ميكن للمعلمم،ياسهم للتعلجتعل الطالب يعودون إىل محتعددالعربية 

ربية حىت ة العللغستخدام اأن يوضح أو ميارس بشكل مباشر كيفية تقدمي نفسه تدربكم
زيز اهتمام لى تععادر ، واملعلم كمحفز هو قب من فهم املواد املقدمة بسهولةيتمكن الطال

ستخدام م، واملهاالثناء، وختصيص ، واهم من خالل إعطاء املعلم الدرجاتالطالب ومحاس
.طرقال



ن

علم.، دور املالعوامل اليت تسبب اخنفاض الدافع الطالب: الكلمات األساسية



س

ABSTRAK

Skripsi. Yusran. 717110032. 2021. Peran Guru Dalam Meningkatkan Minat
belajar bahasa arab siswa Di MTs Hidayatullah Mataram 2020-2021.
Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Agama Islam, Universitas
Muhammadiyah Mataram. Pembibing 1: Dr. Ahmad Helwani Syafi’i, M.Pd,
Pembibing 2: Novi Yanti Sandra Dewi, Lc., M.E

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Faktor yang menyebabkan rendahnya
motivasi belajar siswa di MTs hidayatullah mataram dan untuk mengetahui peran
guru dalam meningkatkan minat belajar bahasa arab siswa di MTs hidayatullah
mataram. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode
kulitatif dengan jenis deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah observasi, waawancara, dokumentasi. Teknik analisa data
yang digunakan adalah reduksi data, paparan data, menarik kesimpulan. Dari hasil
penelitian ini diketahui bahwa: 1. Faktor yang menyebabkan rendahnya motivasi
belajar dari dalam diri peserta didik yang paling berpengaruh terhadap prestasi
peserta didik yaitu sikap yang ditunjukkan ketika sedang mengikuti proses
pembelajaran, kebanyakan peserta didik melakukan aktivitas sendiri dan tidak
memperhatikan materi yang sedang dijelaskan. 2. Guru sebagai pengajar dalam
proses pembelajaran bahasa Arab, guru sebagai pembimbing membantu siswa
yang mengalami kesulitan memahami pembelajaran bahasa Arab, guru sebagai
pengelola kelas yang dapat melihat situasi dan kondisi siswa agar tidak merasa
bosan dalam mengikuti pembelajaran bahasa Arab dengan cara menggunakan
metode yang berbeda-beda yang membuat siswa kembali semangat mengikuti
pembelajaran, guru sebagai demonstrator dapat menunjukkan atau mempraktikkan
langsung bagaimana cara memperkenalkan diri dalam menggunakan bahasa Arab
sehingga siswa mudah memahami materi yang disampaikan, guru sebagai
motivator yang mampu menumbuhkan minat dan semangat siswa dengan cara
guru memberikan nilai, memberikan pujian, memberi tugas, dan menggunakan
metode yang berbeda-beda.

Kata Kunci: Faktor yang menyebabkan Rendahnya motivasi belajar, Peran Guru.
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الفصل األول
أساسية البحث

خلفية البحث-أ
م هو يف األساس عملية تفاعل بني املعلم والطالب، سواء كانت يالتعل

لوجه أو بشكل غري مباشر، أي تفاعالت مباشرة مثل األنشطة اليت تتم وجهًا 
٢م املختلفة.يستخدام وسائط التعل

تعليم هو . م عملية تتكون من جمموعتني، جوانب التعلم والتعليميالتعل
م إىل ما جيب ييشري التعل٣إيصال العلم أو املعرفة إىل ذهن التلميذ بطريقة منظمة.
ا جيب على املعلم فعله كما على الطالب القيام به، بينما يتم توجيه التدريس إىل م

م عبارة عن سلسلة من األنشطة املصممة يلذلك ميكن تفسري أن التعل. جيب
م، أي يقوم املعلم بتعليم العلوم للطالب الذين يللسماح حبدوث عملية التعل

يهدفون إىل حتقيق تغيري يف السلوك من خالل التفاعل بني املعلم والطالب مبا يف 
م اللغة العربية حاجة أساسية لكل من يدرس ييعد تعل. العربيةذلك تدريس اللغة 

.يف مؤسسة تعليمية (خاصة املؤسسات التعليمية اإلسالمية)
م اللغة العربية هو نشاط تدريسي يتم تنفيذه على النحو األمثل من قبل يتعل

نشطة التعل م بشكل ياملعلم حبيث يقوم الطالب الذين يدرسهم لغة عربية معينة 
٤م اللغة العربية.يد، حبيث يكون موصًال لتحقيق هدف تعلجي

دف إىل تشجيع وتوجيه وتطوير وتعزيز يتعل م اللغة العربية هو عملية تعليمية 
، بشكل نشط وسليب على حد سواء وتعزيزمهارات اللغة العربية لدى الطالب

2 Rusman, Model-Model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru (Cet. 2; Jakarta:

PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h. 134
ص. ،كومية بلكسؤماوىحلمية االساإلالعالية حلالصاكالملمدرسة ايفاللغة العربية يمتعل،ينانوار هاو ٣

١،vol٧٩،)٢٠١٤(،١٥
4 Acef hermawan, metodologi pembelajaran bahasa arab (Cet. 1; Yogyakarta: Trush Media

Publishing, 2012), h. 13
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ف يلعب م هو كييالسبب الذي جيب إنشاؤه يف عملية التعلاملواقف اإلجيابية.
علم أن خيلق جيب على امل. ميالطالب الذين يتعلمون حًقا دورًا نشطًا يف عملية التعل

مللل يف التعلجًوا تعليمًيا ، غالًبا ومع ذلك. ميوممتًعا ومبتكرًا حىت ال يشعر الطالب 
، ومن بني هذه العوائق أن الطالب يعتقدون أن م اللغة العربية عقباتيما يواجه تعل

، وضعت املؤسسات التعليمية معايري لذلكلغة العربية يصعب فهمه.م اليتعل
ا وفًقا ملناهج املؤسسة التعليمية  الكفاءة اليت مت تعديلها وفًقا للمعايري املعمول 

لتكوين طالب قادرين على إتقان اللغة العربية.
.فضةال منختز م اللغة العربية اليعامل آخر هو أن مشاركة الطالب يف تعل

م وقلة يلالتعا يفبع املشكلة من عدة عوامل مبا يف ذلك كون الطالب أقل نشاطً تن
نتبه يىت ال حلم احلافز الذي يقدمه املعلم، واحلافز املنخفض الذي يقدمه املع

م ع اهتمن م، فمعظم الطالب مشغولو ا عندما يشرح مدرس املادةالطالب غالبً  اما
هلاتف اخللوي والدر  ل، ال يزاآخر.عددشة مع زميله يف املقاخلاصة مثل اللعب 

لتايل. م اللغة العربية يف املدارسيالطالب ينقصه تعلرغبة م هو يلتعلغبةر إن ال، فو
يفوهم يألن التعل.ميم الطالب لتحقيق أهداف التعليعامل مهم للغاية يف جناح تعل

تلفة ت املخعالوالتفاهم من خالل التقنيات رغبتاألساس لتطوير إبداع الطالب و 
يمية هو التعلمليةلذلك فإن العامل النفسي الذي حيدد جناح الع. ميوخربات التعل

لتعلرغبة .ميالطالب 
ثري كبري عرغبةال وخاصة ميلتعللى اعامل يف تنمية إمكانيات الطالب وله 

الب لطد أن اؤكمن املاللغة العربية اليت تعترب لغة يصعب فهمها يف وقت قصري.
ذه املوضوعات سيدرسون جبدية، مثل السعادة يف متا س الدرو بعةاملهتمني 

د العربية.للموااصةواالجتهاد يف الدراسة يف املدرسة واملنزل ألن هناك جاذبية خ
عم جناح الطالب أيًضا ، هناك عامل آخر يدرغبةإىل جانب أمهية عامل ال

من . ميهة الطالب أيًضا جناح التعل، وكيف حيدد موقف املعلم عند مواجوهو املعلم
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دة هذا الشرح ، يكون للمدرس دور يف كونه شخًصا ميكنه توفري اإلهلام والتحفيز وز
دة م حبيثيدوره يف عملية التدريس والتعل م يهم بتعلرغبتميكن تشجيع الطالب وز

قعه كل م هو ما يتو يألن جناح عملية التعلاللغة العربية والقدرة على إدارة فهمهم.
.والطالبمن املعلم

م يف ليت تتم اي، الحظ الباحث عملية التعلباحثمن نتائج هذه املالحظة ال
للغة م ايطالب بتعلالرغبةهداية هللا وهي عدم الثانويةدرسةاملع يف الصف الساب

م يعتقدو العربية قص لن تكون إن النف، لذام اللغة العربية أمر صعبين أن تعل، أل
تمن الطاالستجابة .يف التعلمالب متحمسة وستجد صعو

جراءالباحثأرادبناًء على هذا البيان،  ك ولذلقاملتعلالبحثأن يهتم 
دة رغبة الطالب بتعليم ال ية يف العربلغةحبث الباحث عن "دور املعلم على ز

٢٠٢٠/٢٠٢١املدرسة الثانوية هداية اللة ماترام العام الدرسي 
أسئلة البحث-ب

لة البحث من هذا البحث هي:أسئ
يف ةلعربيالغة م اليتعلبالطالبفاض الدافعما هي العوامل اليت تسبب اخن-١

؟٢٠٢٠/٢٠٢١العام الدرسي مار اتماملدرسة هداية هللا
دة رغبة الطالب بتعليم اللغة الع-٢ ملدرسة يف اربيةكيف دور املعلم على ز

؟٢٠٢٠/٢٠٢١هداية هللا ماترام العام الدرسي 
أهداف البحث-ج

إن أهداف هذا البحث العلمي كما يلي:
يف ةلعربياللغة م ايتعلبالطالبفاض الدافعالعوامل اليت تسبب اخنملعرفة -١

؟٢٠٢٠/٢٠٢١العام الدرسي مار اتماملدرسة هداية هللا
دة رغبة الطالب بتعليم ال-٢ ة يف لعربيالغة ملعرفة كيف دور املعلم على ز

؟٢٠٢٠/٢٠٢١ماترام العام الدرسي املدرسة هداية هللا 
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نوافع البحث-د
نها:مما تقدم الباحث يف خلفية البحث، فأوجد هلذا البحث نوافع م

النوافع النظرية-١
يث ن حأن يكون هذا البحث مفيدا لتعليم اللغة العربية خصة م)أ

دة رغبة تعليم اللغة العربية.تعليمها يف ز
وثيق و با ن مواضعا مناسويكون مرجعا ومصدرا للطالب الذي سيقدمو )ب

الصلة يف املستقبل.
النوافع التطبقية-٢

دة املعر أن )أ بة دة رغز يف فة للباحث اليت تتعلقيكون هذا البحث لز
.تعليم اللغة العربية

دة رغبة تاليتأن يكون هذا البحث مرجع إلدارة )ب للغة اعليم يف ز
.العربية وجد يف هداية هللا

حدود البحث ومكان البحث-ه
احلد املوضوعي-١

لعربيةاللغة اإبداع املعلم يف تعليم استخداميقتصر هذا البحث على 
ملدرسة هداية هللا دة رغبة الطالب الصف سابع  لدرسي عام االمار اتملز

. م٢٠٢٠/٢٠٢١
احلد املكاين-٢

داية هللاهةويناالثدرسةامليفاختار الباحث املكان لعملية البحث 
.مار اتم

مينز احلد ال-٣
لعام ايفحّدد الباحث هلذا عملية البحث ،من حيث احلد الزماين

م٢٠٢٠/٢٠٢١الدرسي 
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حتديد املصطلحات- و
ا إىلقريبإن هذا البحث بعض املصطلحات املهمة اليت جيب تفسريها، ت

ت هي:صطلحااملقارئ الكرمي. ومن أهم تلكالفهم املطلوب وإبعادا عن توهم ال
دور املعلم-١

دة املعلكهع أن ميتسلوك أو اإلجراء الذي من املتوقدور املعلم هو ال لم لز
.الطالبرغبة

دة رغبة الطالب-٢ ز
دة  تغيريالطالب هو محاس كبري أو رغبة كبرية يف عمليةرغبةز

يف هذه ية، و لتالالشخصيات واملهارات بعد األنشطة التعليمية والتعليمية ا
.م اللغة العربيةياحلالة تعل

ابقةالدراسات الس-ز
ذا امل :اع منهوضو استخدم الباحث البحوث العلمية املتقدمة اليت تتعلق 

دة العلىدور املعلم "مبوضوع. فرتاوايتالبحث العلمي من-١ تعلم برغبةز
. تكالسي"DDIوية انثالدرسة املية للفصل السابع ب بوتري اللغة العرب

مج دراسة تعليم اللغة العربية، كلية الرتبية، ب الدولة اإلسالمي جامعةر
دف هذه الدراسة إىل حتديد دور . ٢٠٢٠فاري -فاري)IAIN(احلكمية 

دة علىعلم امل ب الطالب بتعلم اللغة العربية يف الصف السابع رغبةز
م يعتقدون أن تعلتكالسي DDIبوتري مدرسة الثانوية  م اللغة العربية يأل

أقل اهتماًما وأقل محاًسا من املوضوعات الصعبة حبيث يكون الطالب 
هذا البحث هو نوع من البحث النوعي . م العريبيللمشاركة يف اللغة التعل

ت يف شكل املالحظة واملقابالت والتوثيق. مت  ستخدام تقنيات مجع البيا
ت ستخدام منوذج حتليل البيا ت  ميالس وحوبريمنيإجراء حتليل البيا

ت  ت والذي يتكون من مجع البيا ت وعرض البيا وتقليل البيا
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ت من  واستخالص النتائج أو التحقق منها. مت إجراء اختبار صحة البيا
دة الثبات، وتثليث املصادرخالل  ، وتثليث توسيع نطاق املالحظات، وز

دة الوأظهرت النتائج، وتثليث الوقت.اتالتقني رغبةأن دور املعلم يف ز
ب بوتري مدرسة الثانوية ب الصف السابع بتعلم اللغة العربية لدى طال

DDI  املعلم  م اللغة العربيةي) املعلم كمدرس يف عملية تعل١كان، تكالسي ،
، م اللغة العربيةيصعوبة يف فهم تعلكدليل ملساعدة الطالب الذين جيدون 

مللل  فاملعلم كمدير فصل ميكنه رؤية حالة الطالب وحالتهم حىت ال يشعر 
ستخدام طرق خمتلفة جتعل الطالب متحمسني مييف متابعة تعل اللغة العربية 

، ميكن للمدرس كمتدرب إظهار أو التدرب بشكل ميللمشاركة يف التعل
ستخدام اللغة العربية حىت يتمكن  مباشر على كيفية تقدمي أنفسهم 

لم كمحفز قادر على تعزيز ، واملعب من فهم املواد املقدمة بسهولةالطال
من خالل إعطاء األرقام (الدرجات)، والثناء، اس للطالب واحلمرغبةال

م ي) يُعترب الطالب املهتمون بتعل٢، واالستخدام طرق خمتلفة. وإعطاء املهام
ملتعة الذي جيعل للغة العربية جيًدا وعالًياا ، ويُنظر إليهم من الشعور 

الطالب دائًما حاضرين ونشطني عندما تتاح هلم الفرصة لطرح األسئلة 
، الستماع إىل التفسريات من املعلم، ودائًما سجل املواد التعليميةوالرتكيز وا

م واملشاركة عندما تكون هناك مناقشات يقم ال تثري ضجة أثناء التعل
٥.مجاعية

دة علىدور املعلم "أفرجل. مبوضوع البحث العلمي من-٢ رغبة بتعلمز
لف ت I/ ١٨٢الثالثة من مدرسة الوالية االبتدائية صلالطالب  الغا

مج دراسة إعداد معلم اموضوعمية". احمل ، ملدرسة االبتدائية، قسم التعليمبر

5 Fitrawati, Peranan Guru dalam Meningkatkan Minat belajar Bahasa Arab kelas VII B Putri
Madrasah Tsanawiyah DDI Takkalasi. Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas
Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Parepare 2020
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دة علىوان دور املعلم هذه الدراسة بعن. ٢٠١٨مجيب FKIPجامعة  ز
I/ ١٨٢بتعلم طالب الصف الثالث من مدرسة الوالية االبتدائية رغبةال

ت احملا I/ ١٨٢. مت إجراء هذا البحث يف املدرسة االبتدائية العامة ميةلغا

ت احمل دة العلىواليت تناقش دور املعلم ميةالغا لتعلم لطالب رغبةز
ت احملI/ ١٨٢الصف الثالث يف مدرسة الوالية االبتدائية  . تتمثل ميةالغا

دة الملعلم  صياغة املشكلة يف هذه الدراسة يف كيفية دور ا رغبةكمحفز يف ز
ت I/ ١٨٢م طالب الصف الثالث يف املدرسة االبتدائية العامة يبتعل الغا
دة كان الغرض من هذه الدراسة هو حتديد دو .  ميةاحمل ر املعلم كمحفز يف ز
I/ ١٨٢بتعلم طالب الصف الثالث يف املدرسة االبتدائية العامة رغبةال

ن ليندونغ. تستخدم هذه الدراسة املنهج الوصفي مع املنهج النوعي.  هو
ت املستخدمة يف هذه الدراسة هي عن طريق املالحظة  تقنيات مجع البيا

ا املعلمون يف .  واملقابالت والتوثيق كانت نتائج الدراسة عشر طرق قام 
، هناك ه، من نتائج البحث املوضحة أعالأداء دورهم كمحفزات. ومع ذلك

مثاين طرق فقط ميكن للمدرس من خالهلا أداء دوره كمحفز. الطرق الثمانية 
وإعطاء ،متنوعة، وخلق منافسة أو منافسةهي: استخدام أساليب

، واإلخطار بنتائج التقييمات أو االختبارات، وإعطاء الدرجات أو األرقام
ت. ويف ، م، وإعطاء اجلوائز، والثناءيالتعل ، هناك الوقت نفسهوإعطاء العقو

ت التعلم  طريقتان مل يتم مالحظتهما أثناء البحث تساعدان يف صعو
٦.وتكوين عادات جيدة

مبانالبحث العلمي من -٣ علىدور املعلم . مبوضوع "سوسانتوغأسيب 
دة تعلم مبوضوعات الرتبية الدينية اإلسالمية يف املدرسة بالطالبرغبةز

6 Afrizal, Peran Guru dalam Meningkatkan Minat Belajar Siswa Kelas III Sekolah Dasar Negeri

182/I Hutan Lindung. Skripsi Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Jurusan Ilmu
Pendidikan, FKIP Universitas Jambi 2018
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ن، بندر االبتدائية للعلوم املتكام لة يف حممدية جونونج، النكابورا كيكاما
مج الدراسات العليا للموضوع. "المبونج سالمي لوالية رادن اإلجامعة، بر

يف هذه الدراسة، وجد الباحث شيًئا خمتلًفا / فريًدا . ٢٠١٧غإنتان المبون
يف إحدى املدارس يف منطقة النكابورا، وهي مدرسة حممدية جونونج تريانج 

بتدائية للعلوم املتكاملة، حيث قام املعلم بدوره يف جزء خمتلف مع املدارس اال
ات الطالب جيدة. لتسهيل هذا البحث، فإن صياغة غبتاألخرى وكانت 

املشكلة يف هذه الدراسة هي "ما هو دور معلمي الرتبية الدينية اإلسالمية يف 
دة  لتعلم يف مواد الرتبية الدينية اإلرفبةز سالمية يف املدرسة الطالب 

االبتدائية للعلوم املتكاملة يف حممدية جونونج تريانج، منطقة النكابورا، بندر 
الغرض من هذا البحث هو معرفة وفهم دور معلمي الرتبية . المبونج؟ "

دة  لتعلرغبةالدينية اإلسالمية يف ز م يف مواد الرتبية الدينية يالطالب 
ستخدام أسلوب البحث النوعي، والذي يقع يف هذه الدراسة اإلسالمية.

ورا، يف مدرسة ابتدائية علمية متكاملة حملمدية جونونج تريانج، منطقة النكاب
مقابالت منظمة وغري منظمة مع أشخاص بندر المبونج. أجرى الباحث

ت  مرجعيني (معلمو الرتبية الدينية اإلسالمية) بدعم من التوثيق املباشر وبيا
٧املراقبة.

دة رغبة الطالب رق هذا البحث أن ف حبث الباحث عن دور املعلم على ز
علىيبحث عن دور املعلم فرتاوايتبتعلم اللغة العربية. أما البحث الذي كتب 

دة رغبة بتعلم اللغة العربية دة اليعينلذلك فإن معادلة هذا البحث ،ز رغبةز
دة علىدور املعلم جل يبحث . وأما البحث الذي كتب أفر تعلم اللغة العربيةب ز

7 Asep Bambang Susanto, peran guru dalam menikatkan minat belajar siswa pada mata

pelajaran pendidikan agama islam di sekolah dasar ilmu terpadu muhammadiyah gunung
terang kecematan langkapura bandar lampung. Skripsi, Program Pascasarjana Institut Agama
Islam Negeri Raden Intan Lampung 2017
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دة العلىاملناقشة العامة، وحتديداً لذلك فرق هذا البحث يعين ،رغبة بتعلم رغبةز
مبانج سوسانتو. وأما البحث الذي كتب تعلمب علىدور املعلم يبحث أسيب 

دة لذلك فرق هذا الطالب تعلم مبوضوعات الرتبية الدينية اإلسالمية،رغبةز
.يف املواد الدينية اإلسالميةين البحث يع

اإلطار النظري-ح
دور املعلم-١

يتم تعريف الدور أيًضا على أنه املشاركة . الدور هو وظيفة أو منصب
عالوة على ذلك، فإن املعلم هو . يف اجلهد املبذول لتثقيف الروح املنفتحة

ت الطفل . الوالد الثاين بعد األب واألم يف املنزل على من أجل تطوير إمكا
النحو األمث، من الضروري احلصول على إرشادات أخرى إىل جانب 

م اليومية، أي املعلم ٨.الوالدين يف حيا

م من أجل . املعلم هو الشخص املسؤول عن تقدمي التوجيه لطال
إعداد حضارة أفضل، وتغيري العامل من الظالم إىل النور الساطع، تطوع املعلم 

والرمحة وغريها من التضحيات رغبةعرفة والوقت والألبناء اآلخرين، مقدًما امل
٩بناًء على مبدأ أن التعليم واجب مقدس.

ميكن أن نفهم أن أولئك الذين يصبحون معلم هم أشخاص مت
أن يصبحوا لجميعكن لإعدادهم واختيارهم وفًقا للمعايري واملعايري ألنه ال مي

لوالء  ت كفاءاية و واملسؤولمدرًسا، ألن كونك مدرًسا هي مهنة مليئة 
معينة.

ملة ر العو عصيف الوقت احلايل، يزداد واجب املعلم ودوره. لقد أوجد
ت اليت ال ميكن جتاهلها وجيب مواجهتها  .حرتايفاشكل بعدًدا من التحد

8 Nini Subini, Awas, Jangan Jadi Guru Karbitan (Cet.1; Jakarta: PT Buku Kita, 2012), hlm. 9
9 Fahruddin Eko Hardiyanto, Etos Probetik Sang Pendidik (Semarang: Cipta Nusantara, 2016),

hlm. 6
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ندار ت لوفًقا لكو لعوملة جيب أن يتصدى هلا ، هناك مخسة حتد
ت اخلمسة هي (ا. من خالل إعطاء األولوية لالحرتافاملعلم ) ١لتحد

) األزمة األخالقية اليت ٢(والتكنولوجياالتطور السريع واألساسي للعلوم 
ألمة والدولة اإلندونيسية ) األزمات االجتماعية مثل اجلرمية ٣(عصفت 

تمعالة والفقر اليتوالعنف والبط زمة اهلوية كأمة ودولة ) أ٤(حتدث يف ا
على مستوى اآلسيان وآسيا واحمليط اهلادئ ) التجارة احلرة٥(إندونيسيا

١٠.والعامل

ت اخلمسة حًال بشكل مباشر وغري مباشر ن م، تتطلب التحد
، جتماعيةة االاألزماألخالقية، و األزمة. خالل دور املعلم يف تعليم الشخصية

يعد ياتية.يم احلالقوأزمة اهلوية تظهر منط مواطين األمة املتعطشني الستيعاب
ن يواجهه إالكن أميال لعلم والتكنولوجيا والتجارة احلرة حتدً كبريًاتطوير ا

محيف البشر الذين يتمتعون بشخصية علمية وقادرون على املنافسة . يا
ة على قادر شريةسيكون دور املعلمني حامسًا جًدا يف ختريج كائنات بلذلك

ت يف هذا العصر العاملي .مواجهة التحد
دة كرامتهم ودورهم كوكالكمحرت يعمل املعلم م يعلتء فني على ز

.لتحسني جودة التعليم الوطين
، ميكن رؤيته من كان املعلم يقال إنه حمرتف أم الملعرفة ما إذا  

، يُنظر إليه من خالل احلد األدىن من مستوى التعليم من أوالً . منظورين
إتقان املعلم نًيا،. اخللفية التعليمية للمستوى املدرسي حيث يعمل كمدرس

عملية التعليمية، وإدارة الطالب، وتنفيذ املهام ، وإدارة الللمادة التعليمية
، ال تزال القدرات من منظور اخللفية التعليمية، وما إىل ذلك.اإلرشادية

10 Barnawi dan M.Arifin, Strategi dan Kebijakan Pembelajaran Pendidikan Karakter (Cet. 1;

Jogjakarta: Ar-ruzz Media, 2012), h. 98
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، وترتاوح من ةاملهنية ملعلمي املدارس الثانوية يف إندونيسيا متنوعة للغاي
األكفاء إىل غري األكفاء.

ؤثرهو وسيط نشط بني الطالب والعلوم ويقدم مذاهب تكمعلم
.على الطالب وصفات سيئة ميكن أن تدمر أخالقهم

علم الت، فإن دور املعلمني يف أنشطة التدريس و وحبسب سردميان
يشمل:

كمستشاراملعلم  -١
املعلم ، ألنبطالد واملصدر الوحيد للمعرفة للاملعلم ليس الناقل الوحي

.تحفيز تعلم الطالبيعمل أيًضا كمولد ل
املعلم كمنظم بيئي-٢

ليم لية تععم، يتمثل التدريس يف تنظيم البيئة حبيث حتدثيف األساس
راسي صل دجيب أن يكون املعلم قادرًا على خلق جو ف. وتعلم جيدة

.فعال حىت يتمكن الطالب من التعلم بشكل مريح
كمشاركاملعلم-٣

يسِّر ملتدريس، فهوجيب أن يعمل املعلم أيًضا كمشارك جيد يف ا
يهات توجيؤثر على كل مشكلة حتدث يف املوضوع، كما أنه يوفر ال

.واحللول عند إجراء مناقشات للطالب
كمستشارعلم  امل-٤

نسبة ل. مالتقدمي املشورة للطالب وفًقا الحتياجشاركمستاملعلم
ت يف التعلمللطالب ا ملعلم ان ، جيب أن يكو لذين يعانون من صعو

ب أن ك جيلذل. على التعايف إذا كان هناك طالب لديهم ملفقادرًا
ألمور ب يف اطاليكون املعلم قادرًا على تقدمي املشورة حىت ال يقع ال

.السلبية
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شرفكمعلمامل-٥
يث حب، مشرف يراقب أنشطة التدريس والتعليعمل املعلم أيًضا كم

ريسلتداتظل ظروف الفصل يف حالة مواتية وميكن أن تعمل أنشطة 
.والتعلم بسالسة

شّيقاملعلم ك-٦
ا يكونو أنشجيع الطالب علىعلى تجيب أن يكون املعلم أيًضا قادر

ه حىتامنح املكافآت على ما مت حتقيق. يف التعلمشغوف ونشط
.تتمكن من التحفيز على حتقيق إجنازات أفضل

ميو قتاملعلم كم-٧
قييم جراء ت، يتم تكليف املعلمعد انتهاء عملية التدريس والتعلمب

.لتحديد مستوى النجاح يف املادة الدراسية للطالب
نتاج أن اخلصائص املهنية ، ميكن استاًدا إىل النظرية املذكورة أعالهاستن

ا جيًدا، وينضم املعلم إىل قادرة على تعليم طالللمعلم م املعرفة اليت يتقنو
حىت يتمكنوا من مإلقامة اتصال مع زمالئهم املعلاملنظمات املهنية للمعلم

كل صحيح من أجل حتقيق تبادل األفكار حول كيفية لتعليم األطفال بش
يهم خلفية جيدة يف تعليم املعلم حيث يلعب املعلم دورًا  ، لدوظائف أفضل

علم، ودور املال اإلنساين، كضباط جمتمعييف اكعامل حمرتف، كعامل
إداري واملهارات الفنية دور لتدريس ألنه جيب أن يكون للمعلممهم جًدا ل

كخرباء واإلخالص يف خدمة اآلخرين، جيب أن يكون وإجراءات العمل  
، أي معايري معينة كمبادئ توجيهية أو مبادئ لدى املعلم مدونة أخالقيات

تمع، يتمت ا واحرتامها من قبل ا الستقاللية ع املعلمتوجيهية معرتف 
ملسؤولية تمع ب أن يعملديهم جي، واملعلموالشعور  ل الشعور خبدمة ا
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، أي تثقيف حىت ميكن نقل ما يقدمه بشكل صحيحبضمري واملعلم
.الطالب

ميكن أن نفهم أن من يصبح معلمًا هم أشخاص مت إعدادهم
صبحوايع أن ال ميكن للجميواختيارهم وفقًا للمعايري والكفاءات ألنه 

لوالءمعلمني ت كفاءاو ية واملسؤول، ألن كونك مدرًسا هي مهنة مليئة 
.معينة

شكل بها الكفاءة هي مؤشر يشري إىل اإلجراءات اليت يتم مالحظت
، وهوواقفعام، وكمفهوم يشمل جوانب املعرفة واملهارات والقيم وامل

لفعل. تعاملي، اعتماًدا على الظروف واألطراف املعنية 
جيب ية اليتؤولملسالكفاءة هي جمموعة من اإلجراءات الذكية املليئة 

ا الشخص كشرط يعترب قادرًا على تنفيذ املهام عني من ال مجميف أن يتمتع 
.تمثيلجيب إظهار طبيعة الذكاء كمهارة ودقة وجناح يف الالعمل.

، ميكن استنتاج أن كفاءة املعلم هي من الفهم السابق لكفاءة املعلم
ذلك لم والتعليم يف املدارس.أحد العوامل اليت تؤثر على حتقيق أهداف التعل

، ولكنها تتأثر بعوامل اخللفية التعليمية فإن كفاءة املعلم ال تقف وحدها
ميكن اعتبار كفاءة املعلم مهمة . وخربة التدريس وطول مدة التدريس

ا و  أيًضا سيلة الختيار قبول املرشح للمعلم، ولكنإلضافة إىل كو
تعد الكفاءة . وير طاقم املعلمنياستخدامها كدليل يف إطار تدريب وتط

نشطة التدريس والتعلم ونتائج تعلم الطالب ١١.أيًضا مهمة فيما يتعلق 

١٤بناًء على القانون رقم الكفاءات اليت جيب أن ميتلكها املعلمون
، ٩١الفقرة ١٠ين يف الفصل الرابع بشأن املعلمني واحملاضر ٢٠٠٥لعام

11 Hamzah B. Uno dan Nina Lamatenggo, Tugas Guru dalam Pembelajaran Aspek yang

Mempengaruhi (Cet.1; Jakarta: Bumi Ansara, 2016), h.11-22.
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تشمل الكفاءة الرتبوية والكفاءة واليت تنص على أن "كفاءة املعلم 
الشخصية والكفاءة االجتماعية والكفاءة املهنية اليت مت احلصول عليها من 

١٢.خالل التعليم املهين

تقان ا)١ لرتبوية صات التخصترتبط الكفاءة الرتبوية ارتباطًا مباشرًا 
م كمعلمني ن ن يكو ب أجيلذلك. والعلوم األخرى املتعلقة بواجبا

:قللى األلك عذمبا يف . لدى املعلم احملتمل (املعلم) خلفية املعلم
فهم البصرية الرتبوية أو األساس-١
فهم الطالب-٢
فهم املنهج-٣
ميتصميم التعل-٤
م الرتبوي واحلوارييتنفيذ التعل-٥
تقييم عمليات التعلم وخمرجاته-٦
ت املختلفة لديهم-٧ ١٣تنمية الطالب لتحقيق اإلمكا

كفاءات الشخصية والكفاءات الشخصية ارتباطًا مباشرًا ترتبط  )٢
يعين أن الشخصية املهنية لديها مقاومة ذاتية يف .مبواد الشخصية

ال. مواجهة الصدمات املهنية تغطي الكفاءة الشخصية يف هذا ا
القوي، الذي يتمتع بشخصية نبيلة، القدرات الشخصية للمهين 

تمع.، ويصبح منوذًجا لبيئة وموثوق به ١٤العمل وا

لقدرة على التو )٣ ع ماصل ترتبط الكفاءة االجتماعية للمعلم 
ء واجلريان واألقران) .الطالب وبيئتهم (مثل اآل

12 Udin Syaefudin Saud, Pengembangan Profesi Guru (Cet.7; Bandung: Alfabeta, 2017), h.49.
13 Jumanta Handayana, Metodologi Pengajaran (Cet. 1; Jakarta: Bumi Aksara, 2016), h. 5.
14 Trianto, Pengantar Penelitian Pendidikan bagi Pengembangan dan Profesi Pendidikan tenaga

Kependidikan (Cet. 1; Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h. 22.
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ين على املهالالكفاءة املهنية هي القدرة على إتقان املواد يف ا)٤
يمي لتعلا، لتحقيق النجاح طاق واسع وعميق. على سبيل املثالن

م االجمترتيبه وتصميمه من قبل أشخاص خرباء يف جيب أن يتم 
إلمكانيات كمتطلب. لمني جيب أن يكون لدى املعيتميزون 

إلضافة إىل ا قف حىتملوامعرفة ومهارات ومهارات قوية وكافية 
.يكونوا قادرين على إدارة عملية التعلم بفعالية

هذا. املة، تشكل الكفاءات األربع وحدة كيف املمارسة العملية
مصطلحاء إنيقول بعض اخلرب . ، فقط لسهولة الفهمالتقسيم إىل أربعة

.خرىءات األلكفا، ألنه يشمل مجيع اكفاءة املهنية هو يف الواقع مظلةال
بة التعلمرغ-٢

صطلح ملااأمو . عين ميًال عالًيا للقلب حنو شيء ماييف لغة رغبة 
، يرتبط يبيلا فقً ذلك و ، مت طرحه من قبل العديد من اخلرباء، مبا يفرغبةال
ع مامل سلوب احلركة الذي يشجع الشخص على مواجهة والتعرغبةال

علق يته.نفساألشخاص واألشياء واألنشطة واخلربات اليت حيفزها النشاط
ع مامل سلوب احلركة الذي يشجع الشخص على مواجهة والتعرغبةال

، ا. وأمفسهنالنشاط األشخاص واألشياء واألنشطة والتجارب اليت حيفزها
ىل دف إية هو حالة عاطفرغبةوفًقا لبوب وأنيك أنور، يقرتحان أن ال

.شيء ما
لتفضيل والرغبةوحبسب سالميتو، أوضح أن ال بشيء رغبةهو شعور 

١٥.أو نشاط، دون أن يسأله أحد

هو ميل الفرد إىل اإلعجاب بشيء ما رغبة، فإن اليوسي ريسكاوفًقا 
هو التفضيل الفردي رغبةألكرب قدر من ال. بناًء على نظام القيم األساسي

15 Slameto. Belajar dan Faktor yang Mempengaruhinya. (Jakarta: PT.Rhineka Cipta. 2013)
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املستوى الثاين هو التفضيل . للكائنرغبةللألن هناك ميزات أو أبعاد مثرية 
الفردي ألنه يرى العديد من األشخاص الذين حيبون الشيء أو يشاركون 

. هو الفرح يف جتربة فائدة أو سعادة التعامل مع الشيءاملستوى الثالث . فيه
املستوى األخري . املستوى الرابع هو تفضيل اإلميان بنظام القيم أو بناًء عليه

.هو الفرح ألنه جزء داخلي من الذات ويصبح نظاًما قيًما يف احلياة
لفائدةمن الرأي أعاله حالة هو، ميكن أن نستنتج أن املقصود 

حقيق لتخص ليكون قادرًا على قبول أو القيام بنشاط معنيعقلية للش
ا الشخص للأماهدف ما. و  على حصولالتعلم هو عملية جتارية يقوم 

.نتيجة للتفاعل مع بيئتهتغيري سلوك جديد
من يتبسبب االجنذاب اخلارجي كما أنه رغبةميكن أن ينشأ ال

ى ول علاحلصعين حتقيق و الكبري بشيء ما هو رصيد كبري يرغبةال. القلب
ة ىل عدإرجع لتعلم يرغبةاملثري لالهتمام، وظهور الاهلدف أو اهلدف 

حلصول اة أو كرام، بسبب الرغبة القوية يف رفع الأشياء، من بني أمور أخرى
تريد أن تعيش حياة سعيدة وسعيدة.لى وظيفة جيدة و ع

شخاص آخرين، سنكو يف هذه احلياة ، شياءأ،ن دائًما على اتصال 
ب ا نرحأنن، فهذا يعينإذا كانت لدينا مصلحة.مواقف وأنشطة من حولنا

م واختاذ هتماىل االإيف التعامل مع الكائن أو البيئة حبيث مييل نيإجيابيأو 
املزيد من اإلجراءات.

رغبةمؤشر ال)أ
غبةر لااملؤشرات هي األدوات اليت ميكن أن توفر أدلة على

ي:، وهلمتعلرغبةناك عدة مؤشرات لل، هلتعلم. وفًقا لسامليتو
ة عدسيظهر على. ومشاركة الطالبرغبة الطالبمشاعر السرور و 

:مؤشرات وهي
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مشاعر السرور-١
لسعادة على أنه جوواسيتوفًقا من ينفس، ميكن تفسري الشعور 

الذينالبالط. خالل االنفتاح على شيء خمتلف عن احلالة الداخلية
ب لطالا، مث هؤالء لسعادة أو الفرح يف موضوع مار لديهم شعو 

اسوف يستمر  م ر عو ش، فال يوجد ون يف دراسة العلوم اليت حيبو
ال ادة لسععرونالطالب الذين يش،. مثلهجمربون على دراسة هذا ا

مللل أو  نون ل ويكو مللاعند متابعة دروس اللغة العربية ال يشعرون 
.الدرسحاضرين دائًما أثناء

رغبة الطالب-٢
أو سلوب احلركة الذي يشجعنا على امليلرغبةميكن أن يرتبط ال

االجنذاب إىل أي شخص أو شيء أو نشاط سواء كانت جتربة حيفزها
، بسبب أن االهتمام بتعلم اللغة العربيةهذا يدل على هذا النشاط.

دة اهتمام اثري املوقف الذي يظهره املعلم ، فإن لطالبيف حماولة لز
لتأكيد من اهتمام  موقف املعلم الذي ال حيبه الطالب سيقلل 

ملواد اليت يتم تدريسها. من قبل املعلم املعين. ١٦الطالب واهتمامهم 

لدرس يعتمد أيًضا على املعلمإ الطالب ،. مثلهذا فإن االهتمام 
.ممتحمسون للمشاركة يف التعلم وال يؤخرون املهمة اليت قدمها املعل

انتباه الطالب-٣
االنتباه هو "تركيز الطاقة النفسية اليت تركز على يف دراسة علم النفس

الذي يركز اهتمامه على شيء وهذا يعين أن الطالب. شيء معني"
ب املهتمني بدروس اللغة ، حىت أن الطالمعني، فإنه سيهتم به أكثر

16 Darmadi, Pengembangan Model dan Metode Pembelajaran dalam Dinamika Belajar Siswa

(Cet. I; Yogyakarta: Deepublish, 2017), h. 313
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ستخدام اللغة م التقدميي، وخاصة يف تعلالعربية ، العربيةالذايت 
سريكزون ويركزون على االستماع إليها. املعلم مع مالحظة املواد 

املقدمة.
مشاركة الطالب-٤

ومهتًما شخص ما بشيء ينتج عنه أن يكون الشخص سعيًدارغبة
نشط يف ،مثله١٧.لقيام بنشاط هذا الشيء أو العمل عليه

.املناقشات وطرح األسئلة واإلجابة بنشاط على أسئلة املعلم
مك مت إىل يلمن الرأي أعاله ميكن استنتاج أن اخلصائص اليت 

ب اكتساو ، مره وتذكر شيء ما بشكل مستاالستمرار يف التعلم هي االنتبا
مكال لتعلم ةرغبالو م، يل، واملشاركة يف التعفخر والرضا عن األشياء اليت 

لتعلم، سيشارك الطالحضاره.يتأثر بـ نشاط با ئمً ب داعندما يهتم الطالب 
ي.عليمم وسيحققون إجنازات جيدة يف حتقيق التحصيل التييف التعل

رغبةالعوامل اليت تسبب دافع الطالب للتخلي عن ال)ب
ن هذا ارس، ألملدايعد الدافع الذايت ملواصلة التعلم مهًما جًدا لطالب 

لك، ذمن الدافع سيلهم األطفال للبقاء متحمسني للتعلم. على العكس
ليت واد ااملدافع، سيجد طالب املدارس صعوبة كبرية يف فهمبدون هذا ال

ثري سليب على صفاتنا لطبع سيكون لذلك  خصية الششرحها املعلم. 
.ونوعية جيل الشباب يف هذه األمة

ارس ، تبني أن االفتقار إىل الدافع الذايت للتعلم يف طالب املديف الواقع
املثال، قضى العديد من ، على سبيل مشكلة مربكة للغاية للمعلمني

17 Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h.

180.
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، وما إىل ، وجتاهل الطالب تفسريات املعلمالطالب يف النوم أثناء الدروس
.ذلك. هذا مثال على مشكلة خطرية يواجهها معظم املعلمني اليوم

ملدارسب ا، يف هذا العصر احلديث، ستجد العديد من طاليف الواقع
ج إىلتا حت، لذلك، خاصة إذا كنت مدرًسا.لديهم حافز ضعيف يف التعلم

يف شيطنيوا نمعرفة أسباب عدم وجود الدافع الذايت لطالب املدارس ليظل
:أنشطة التدريس والتعلم

الطالبال حيفز املدرس-١
أول شيء جيب القيام به كمدرس هو تقييم نفسك، هل حتفز

معلمني كدارس  املالطالب حالًيا يف كثري من األحيان؟ ال يعمل املعلمون يف
مفقط،  .ولكن أيًضا كمحفزين لطال

يهم ذين لدالدور املعلم يف حتفيز الطالب مهم للغاية، خاصة للطالب
خرحافز ضعيف والطالب الذي ن ، فإن يعانون من مشاكل. بشكل أو 

لتأكيد قلوب الطالب. يف ا واقع،الالدافع الذي قدمه املعلم سيصيب  إ
ن أكثر بوبو يان حميف كثري من األححقيقة أن املعلمني الذين يقدمون الدافع 

م .من قبل طال
ال حيب الطالب طريقة املعلم يف التدريس-٢

الفصليفميكن أيًضا أن يكون سبب عدم وجود دافع الطالب للتعلم
ب الطاليشعرالدراسي هو أسلوب وطريقة تقدمي املواد من قبل املعلم. س

مللل من أساليب التدريس الرتيبة، وإي صعب ليت يااد صال املو لتأكيد 
وف ك، فسكذلفهمها، وعدم إشراك وسائط التعلم، وغريها. إذا كان األمر

ملادة .يضعف دافع الطالب ملواصلة االهتمام 
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الطالب ال حيبون مواضيع معينة-٣
واد عض املبلكل طالب يف املدرسة مهاراته ومواهبه اخلاصة، خاصة يف

نة على ة معيماديستطيعون حًقا إتقانالدراسية. يف الواقع، هناك طالب ال
م أجربوا أنفسهم على الدراسة. هذا النوع من كن أن ميشياء األالرغم من أ

ت خلطوااجتد يضعف دافعه، إذا كنت مدرًسا فعليك أن تفهم هذا الشرط، و 
.املناسبة له

ضعف الدافع لدى الطالب-٤
البطهذا هو العامل املشرتك الرئيسي الذي يعاين منه معظم 

عل جيهذا فإن، وهو عدم وجود الدافع الذايت للتعلم. لذاملدارس اليوما
لتعلم ويقضون  ملدرسة دون سنوات يف ا٣طالب املدارس أقل اهتماًما 

ي:ا يلجدوى. تتضمن بعض األشياء اليت تسبب ضعف الدافع الذايت م
الطالب ليس لديهم أحالم وتطلعات واضحة)أ

م ليسوا أذكياءالطالب ليسوا واثقني ويش)ب عرون أ
حلصول م هو اتعلياملثالية الغبية اليت تفرتض أن اهلدف النهائي لل)ج

غريها.على وظيفة، و 
سألةالطالب امل-٥

م للتعلايتكما أن املشكالت يف احلياة الطالبية جتعل الدافع الذ
أما رسة.ضعيًفا، حىت أن بعض الطالب يتورطون يف االحنراف يف املد

، مثل لتعلماافع دل يف احلياة الطالبية اليت ميكن أن تضعف لنسبة للمشاك
غريها.ال، و نفصاخلالفات بني الوالدين، وطالق الوالدين، واملواعدة، واال

ملنزل-٦ عدم اهتمام الوالدين 
ء دورًا مهًما للغاية كمحفز لتعليم األطفال ،  ، ألنه دون وعيحيتل اآل

ء اجليدين، سواء م يت من اآل ن السمات واملواقف، سيصبح قدوة كل ما 
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ملدرسة ليس  ، وكذلك يف مسألة تعليم األطفال. إرسال أطفاهلم إىل الألطفال
لكثري من األشياء كذلك مبا فيه الكفاية ء حباجة إىل القيام  ، ال يزال اآل

حية أخرىاملتعلقة بت ، فإن عدم اهتمام الوالدين بتعليم عليم أطفاهلم. من 
ثري سليب على الطفلاألطفال سيكون .له 

مجعية سيئة-٧
و أملنزل االطالب الذين يتسكعون مع األصدقاء املشاغبني، سواء يف

لتأكيد أيًضا. إ أن تقدونم يعيف املدرسة، سوف يقعون يف االحنراف 
ملراهقةهذه هي الطريقة لال امه تخدالذي جيب اس، والوقتستمتاع 

ناقص.التيفخذة ن أن رغبتهم يف التعلم آ، لذا فهم ال يدركو للدراسة يضيع
عامل التقدم التكنولوجي-٨

لفعل لب ال ميكن إنكار أن التقدم الكبري يف التكنولوجيا قد ج
ر ضً أيي لهاملالءمة لكل نشاط بشري. ومع ذلك، فإن التقدم التكنولوج ا آ

لنسبة للتعليم يف هذه احلالةسيئة .، خاصة 
يمية األقل التعلامج، والرب املنبوذة يف مرافق اإلنرتنارجية الثقافات اخل

كلها ، و هاغري و ، على التلفزيون واأللعاب والوسائط على اهلواتف احملمولة
هذا ببطء،ة. و تشغل األنشطة اليومية لطالب املدارس لدرجة نسيان الدراس

دارس. ب املطالالتقدم العظيم للحضارة اإلنسانية يضعف الدافع للتعلم يف
يد قعلى بقاءميكنك أيًضا أن تفرتض أن طالب املدارس أكثر قدرة على ال

راسة حدة من الدساعات من ممارسة األلعاب مقارنة بساعة وا٥احلياة ملدة 
.يف الفصل

تعليم اللغة العربية-٣
، ألن عملية التعلم م أبًدايلتأكيد لن ينتهي احلديث عن التعلم والتعل

، يف شخصميكن أن حيدث التعلم مع أي . آلخرم ستتطور من وقت يوالتعل
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، ميكن للمرء أن يتعلم من الطبيعة وقت ويف أي مكان، يف هذه احلالةأي 
وكذلك من األحداث االجتماعية.

ني علممصطلح التعلم هو مصطلح يستخدم للداللة على أنشطة امل
نياليالتعلم هو ترمجة لكلمة "تعليمات" واليت تسمى يف. والطالب ة و

لتايل "مقدمة" واليت تعين نقل األفكار"تعليمات" أو لتعليم عىن امإن ف، و
الل خمن هو نقل األفكار أو األفكار اليت متت معاجلتها بشكل مفيد

التعلم.
م" من  يُيشار إىل القاموس اإلندونيسي الكبري الذي يعّرف كلمة "التعل

ني حىت يتم التعرف كلمة "تعليم" اليت تعين التعليمات اليت تُعطى للمعلم
، لكن يف م له معىن مشابه للتدريسي، تعلحية أخرى١٨عليهم أو طاعتهم.

لتدريس حىت يتمكن يف سياق التعليم. الواقع له داللة خمتلفة ، يقوم املعلم 
الطالب من تعلم وإتقان حمتوى الدرس حىت يصل إىل اجلانب احملدد 

، ولكن فسي احلركي) للطالبت (اجلانب الناملهارا، و(اجلانب املعريف)
يف . ، أي عمل التدريسهذه تعطي االنطباع فقط كعمل حزيبعملية التعلم 

.حني أن التعلم يعين التفاعل مع الطالب
مبانج وارسيتا إن التعلقال م هو جهد خمطط يساردميان وميارسو يف 

ميتعلله يف معاجلة موارد التعلم حبيث حتدث عملية التعلم لدى الطالب.
سم نشاط التعلم ، هو حماولة إلدارة البيئة بشكل متعمد حىت املعروف أيًضا 

،. إذايتمكن الشخص من تكوين نفس إجيابية معينة يف ظل ظروف معينة

18 Muhammad Thobroni dan Arif Mustofa, Belajar dan Pembelajran (Cet. II; Yogyakarta: Ar-

Ruzz Media, 2013), h. 18
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جوهر التعلم هو كل اجلهود اليت يبذهلا املعلمون حىت حتدث عملية التعلم 
١٩.لدى الطالب

يعين نهجيم. بشكل منهجيم الذي يتم يم اللغة اجليد هو التعليتعل
ادة، ان املإتقناًء على مستوىأنه يتم تنفيذه بناًء على مراحل منطقية ب

ت يف تالفاالخ، واواالختالفات يف أساليب التعلم، واالختالفات يف العمر
خذ يف لذي م ايعلم اجليد للغة العربية هو التيتعلوبعبارة أخرى،. الدافع

االعتبار الفروق الفردية.
لطالب هتمام الإىل ام اللغة العربية بشكل جيد، حيتاج املعلميلعتيف

طبيقها تجيب اليتميكن أن حيدد التعليم كيف أن املواقف. مييف عملية التعل
رد كل فلعلى الطالب ليست فقط قادرة على توفري العالج العام ألن 

.شخصية خمتلفة
هي يسها و در تة يتم أربع مهارات لغوي، هناكم اللغة العربيةييف تعل

ا بعضهوتدعموية هلا عالقةكل مهارة لغ.  كتابةءة، و آ، قر كالم،  ستماعإ
ًدا ث جي، فمهارات مثل االستماع ستساعد شخًصا ما على التحدالبعض

ا هلتماع السامهارات ذا. إستدعم مهارات القراءة والكتابة والعكس صحيح
ء ول شيقكنه ا ما ال ميألن شخصً . دور مهم جًدا يف تعلم اللغة العربية

.جديد إذا مل يسمع الكلمة السابقة من قبل
، لذا فليس من بية عملية معقدة ذات ظواهر معقدةم اللغة العر يإن تعل
س خمتلفاملستغرب أن ملتعلق مبعىن من الشرح ا٢٠.تعين أشياء خمتلفة أل

عملية تفاعل م اللغة العربية هو ي، ميكن االستنتاج أن تعلم اللغة العربيةيتعل

19 Bambang Warsita, Teknolongi PembelajaranLandasan dan Aplikasinya (Cet. II; Jakarta

Balai Pustaka, 2010), h. 266
20 Fathur Rohman, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, h. 44
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دف تسهيل فهم الطالب ييف عملية تعلبني الطالب واملعلم م اللغة العربية 
للغة العربية.

يقوم . الطالبو م اللغة العربية تفاعالت بني املعلمنييختلق عملية تعل
ىل إيهها توجاملعلم بسلسلة من األنشطة اليت مت التخطيط هلا حبيث يتم

.اهلطط ل تطبيق الطريقة كما هو خماألهداف املراد حتقيقها من خال
إّن الّتخطيط لدرٍس من الّدروس جيعل املعّلم يفّكر قال سري ديفي 

يتدبّر فيما سيدّرسه وكيف يدّرسه وتطلب الّتخطيط الّسليم أن تكون لدى 
م, حىت ميكنه أن  م وقدرا ْحتياجا املعّلم معرفة خبصائص الطالب, ومعرفة 

٢١.دّخالتيكيف تعليمه مع هذه امل

امر م اللغة العربية على العديد من العناصر اليت جيبيتعل حىت يتم اعا
م يلصر تععنافيما يلي بعض. م بشكل جيد وحتقيق النتائج املتوقعةيالتعل

ا .اللغة العربية اليت تتطلب قدرة املعلم على إدار
أهداف تعليم اللغة العربية)أ

و للغة هايم ة يف مؤسسات تعلم اللغة العربيياهلدف األساسي من تعل
للغأن يكون الطالب قادرين على ال ،  لعربيةة اتعبري عن أفكارهم 

مع واصلعندما يريدون التكأحد الوسائل اليت يستخدمها الطالب 
تمع ستخدام الا ية.العربلغة، إما عن طريق التحدث أو الكتابة 
ين علىادر قالب م اللغة العربية هو أن يكون الطيالغرض من تعلذلك 

وفًقاكري، وميكنهم املشاركة يف التففهم ما يقرؤون ما يسمعونه
م. م وعمرهم وتفضيال لقدرا

٦٨)، ٢٠٠٨حسن شحاته، تعليم اللغة العربية بني الّنظريّة والتطبق، (مصر: در املصرية اللبنية،٢١
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مواد تعليم اللغة العربية)ب
ارف أو جمموعة ال يتكون حمتوى املواد التعليمية من جمموعة من املع

، بل جيب أن يكون وحدة معرفية خمتارة من املعلومات فحسب
حيتاج املعلم إىل لكل من املعرفة نفسها وللطالب وبيئتهم.ومطلوبة 

إىل جانب ذلك، جيب أن مير عرض . مياختيار املواد يف عملية التعل
٢٢.، والصعباملادة مبراحل، تبدأ من السهل، بل الصعب

طريقة تعليم اللغة العربية)ج
ابية الستيعارة م هو حتسني القديإن استخدام األساليب يف عملية التعل

ينة.مية مععليتللطالب لفهم املواد املقدمة وحتقيق أهداف أو كفاءات 
، ميتعليف المهاة اليت سيتم استخداقبل اختيار وحتديد الطريقة الدقيق

صية شخ، و ب على املعلم مراعاة مبادئ معينة، مثل قدرة الطالبجي
دريسهام ت، وتعديل املواد اليت سيتالطالب، وظروفهم االجتماعية

م.ياليت سيتم استخدامها خالل عملية التعللطرق
تقومي تعليم اللغة العربية)د

سيلة يكون و لميو م اللغة العربية له أهداف، أحدها التقيمي يف تعلو تق
مي و ىل التقإتؤدي ميةاملادة التعليفعالة يف تقدمي التغذية الراجعة ، ألن

الذي يساعد يف حتديد حتقيق أهداف التعلم.
الطالب)ه

ت أو الطبيعة اليت ميالطالب طويرهاتكن هم أفراد لديهم اإلمكا
.وتطويرها ديناميكًيا

22 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif (Malang: UIN Maliki Press,

2017), h. 14
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معلم اللغة العربية)و
ل ن تتمثلذيا، تعين كلمة "مدرس" املعلمني احملرتفني حبكم التعريف

ريبهم تدجيههم و وتو تعليم الطالب وتعليمهممهمتهم الرئيسية يف
كها ن ميتلأب صائص اليت جييف مسار التعليم الرمسي. من اخلميهمو وتق
اللغةلمي، جيب أن ميتلك معلمي اللغة العربية إتقان املوضوعمع

قادرًا علىن يكونة فل، ألنه إذا مل يتقن املريب املادهذه اخلاصيةالعربية 
ستخدام اخلطوات الصحيحة. تدريس املادة 

منهج البحث-ط
تصميم البحث-١

دة رغبة ق على املشاكل عن للحصول إىل فهم عمي دور املعلم على ز
ستخدم الطالب بتعلم الللغة العربية يف املدرسة الثانوية هداية هللا ماترام، ا

ت اليت  الباحث يف هذا البحث مبنهج الكيفي ونوعه الوصفي ليبني البيا
وجد الباحث يف امليدان، من خالل املقابالت املخطوطات واملالحظات 

ئق ال شخصية واملالحظات أو املذكرات وغريها من امليدانية والصور والو
ئق الرمسية ٢٣الو

حضور البحث-٢
ت حضور الب حث يف مكان البحث مهم جدا حلصول النتائج والبيا

الصحيحة ألن الباحث يكون أداة رئيسية أو يكون آالت مجيع عملية 
ت. وحضور الباحث  ت ومفسرة البيا تمعة البيا البحث ويكون خمططة وا

ل األشياء اليت ان البحث ليس إلشرتاك بل لينظر إىل أحوال واألفعايف مك
لبحث. حىت ت احملتاجة إليهتتعلق  . وجد الباحث املعلومات والبيا

23 Lexy J. Moleong, “Metodelogi Penelitian Kualitatif”,(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,

2016), 11
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ت وحضور الباحث يف مكان البحث يعين أسبوعني حلصول نتائج  البيا
.الصحيحة

موقع البحث-٣
ان كترام،  ماهللالية البحث هو هداية املكان الذي إختار الباحث لعم

لباحث ليه افع إوقع يف مدينة ماترام نوسا تنغارا الغربية. وسبب الذي يد
د فيه ذي وجة الختار هذا املدرسة: ألن املدرسة هداية هللا أحد املدرس

بحث الهذاث يفم الباحدور املعلم، ودوره لتعزيز رغبة الطالب. ولذلك يقو 
دة رغبة الطالعلىعن دور املعلم  رسة الثانويةاملدية يفب بتعلم اللغة العربز

.م٢٠٢١-٢٠٢٠اترام العام الدراسي مهداية هللا
ت ومصادرها-٤ البيا

ت منه. ت هي الشخص أو شيء الذي حتصل البيا ٢٤مصادر البيا

ت يف هذا البحث العلمي هي: كمدير أستاذ خالدوأما مصادر البيا
زين يعين أستاذ فتح الرمحن وستاذ مدرسة هداية هللا ماترام وبعض أستاذ

.يف مستوى الثامن وغريهاالطالبوبعض الدين
ت-٥ أسلوب مجع اليا

ت جزءا مهما يف البحث، ألن األغراض  كانت عملية مجع البيا
ت فلذلك أدوات البحث ٢٥.األساسي يف البحث منها احلصول على البيا

ت منها اليت ا ا الباحث يف مجع البيا ئقية.ستخدم  املالحظة واملقابلة والو

24 Suharti Arikunto, Prosedur penelitian suatu pendeketan praktik,(Jakarta: Rineka cipta, 2010)

172.
25 Sugiyono, Metodelogi Penelitian kualitatif kuantitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2011),
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٢٨

املالحظة)أ
املالحظة هي عملية التسجيل السلوكية من البشر واملادة واحلدث 

٢٦املنهجي دون أي اإلتصال أو األسئلة مع الفرد الذي تدقق به البحث.

ري حظة غملالتقسم املالحظة إىل نوعان هي: املالحظة اإلشرتاكية وا
رتاكية اإلشغريالباحث طريقة املالحظةستخدماإلشرتاكية. يف هذا البحث ا

ت غري اإلشرتاك يف تلك نشطة،األأي أن يالحظ وجيمع الباحث البيا
ت جبميع أحواهلا حيت يه ون لدتكحيت يستطيع الباحث فهم قرينة البيا

ت املرجوة. مة عن البيا نظرة 
ت املرجوة تناوهلا من هذه املالحظة منها: البيا

ت عن )١ يفالب الطفاض الدافعالعوامل اليت تسبب اخنالبيا
املدرسة الثانوية هداية هللا

ت عن)٢ دة رغبة الطالب بالبيا اللغةتعليمدور املعلم على ز
العربية يف املدرسة الثانوية هداية هللا.

املقابلة)ب
جلمعالتنظم ستخدم الباحث املقابلة بنوع شبهيف هذا البحث ا

ت إجيادهواملقابالتمنالنوعهذااستخداممنالغرضامليدان. يفالبيا
إلجراءاملدعويناألطرافمنيُطلبحيثانفتاًحا،أكثربطريقةاملشاكل
ت ٢٧وأفكارهم.آراءهماملقابلة استخدم الباحث هذه الطريقة ملعرفة البيا

من:

٢٢٢،نفس املراجع٢٦
٢٣٣،نفس املراجع٢٧



٢٩

ماترام.رسة الثانوية هداية هللادمدير م)١
ت الذي مجع الباحوأما البي داية هللاهة رسة الثانويدث من مدير ما

ت عن  رسة ملديف افاض الدافعالعوامل اليت تسبب اخنهي البيا
دة رغبة الالثانوية هداية هللا و م اللغة بتعليطالبدور املعلم على ز

م ودوره.ماتراهللارسة الثانوية هداية دالعربية، ووجود دور املعلم يف م
.ماترامالثانوية هداية هللاتذ يف مدرسة بعض األسا)٢

ت الذي مجع الباحث من  بعض السات ذ هي أما جنس البيا
ت تعليم اللغة العربية ودور املعلم ديفم لى تعاوعالبيا ة رغبة ز

الطالب بتعلم اللغة اللعربية.
.ماترامبعض الطالب يف مدرسة الثانوية هداية هللا)٣

ت الذي مجع الباحث  هي من بعض الطالبأما جنس البيا
ت عن ة م اللغتعللالطالبفاض الدافعالعوامل اليت تسبب اخنالبيا

.العربية
ئقة)ج الو

ت يف استخدم البا ئقة جلمعية البيا ميكن دان، و ملياحث الطريقة الو
ئق.ماشخصمنضخمةأعمالأوشكلها مثل كتابة وصورة يفو

ريخكتابة اليومياتمثلكتابةشكل ةالذاتيريةوالسوالقصصاحلياةو
ئقةواللوائح احليةالصور والصورمثلصورشكليفوالسياسات. و

ئقةوالرسومات الفنية،األعمالمثلأعمال ضخمةشكليفوغريها. و
تشكلهاوميكن .وغريوأفالممثل صور ومنحو



٣٠

ت-٦ أسلوب حتليل البيا
تستخدم الباحث حتليل يف هذا البحث ا عنالبحثلعمليةالبيا

ت وأما حتليل ٢٨امليدانية.والكتابةاملقابلةمنمنهجيبشكلوجتميعهاالبيا
ت الذي ا ستخدم الباحث هي:البيا

تختفيض)١ البيا
تختفيضالباحثستخدما األشياءواختيارلتلخيصالبيا

موضوعاتعنوالبحثاملهمةاألشياءعلىوالرتكيزاألساسية
تولذلك.وأمناط أوضح، صورةستوفرختفيضهامتاليتالبيا

ت واحبثمجعمناملزيدإجراءالباحثعلىوتسهل إذاعنهاالبيا
٢٩األمر.لزم

ت)٢ عرض البيا
تعرضيتمأنميكنالكيفي،حثاالبيف كلشيفالبيا
يفو شابه. وماالفئاتبنيوعالقاتوخمططات،موجزة،أوصاف

ت،عرض تالباحثيقدمالبيا . يتمسرديّةنصوصشكليفبيا
تعرضاستخدام حدث،مالفهمسرديةنصوصشكليفالبيا

.فهمهمتماأساسعلىأخرىعملخطة
أخذ اإلستنباط)٣

حث الكيفي هي ااخلطوة الثالثة يف طريقة حتليل املعلومات يف الب
واإلستنباط األول مل تبق احلكم ٣٠أخذ اإلستنباط واإلستدالل.

ت  ويستطيع أن يتغري إذا جائت األدلة اجلديدة واألرجح يف مجع البيا

٢٤٤،نفس املراجع٢٨
٢٤٧،نفس املراجع٢٩

٢٤٧،نفس املراجع٣٠



٣١

ألدلة الراجحة  بعدها. ولكن إذا كان اإلستنباط األول تنسب وتتفق 
ت،  والصحيحة حينما رجع الباحث إىل ميدان البحث جلمع البيا

٣١فاإلستنباط األول هو الراجحة الصحيحة.

تتص-٧ حيح البيا
٣٢:تخدم الباحث منهاالطريقة التفتيشية الذي اس

تطويل اإلشرتاك)١
تتطويل اإلشرتاك لتصحيح االباحثستخدماهذا البحثيف . لبيا

،املالحظاتامليدان، تقدميإىلالباحثيعودتطويل اإلشرتاكخاللمن
تمصادرمعأخرىمرةومقابلة جديدة. منأومواجهتهامتاليتالبيا
.اخلبريشخصوالالباحثبنيالعالقةتشكيلسيتمتطويل اإلشرتاك،خالل

تري أجنوالتيون)٢
ا تري أجنوالتيونتفسري رىت ت على أ حص فيف صحة البيا

لتثليث ناك ا. هة، ويف أوقات خمتلفت من مصادر خمتلفة بطرق خمتلفةالبيا
ت والوقت .املصدر تثليث تقنيات مجع البيا

ت أ سلوب التثليث أن الباحثني يستخدمون تقنيات خمتلفة جلمع البيا
ت من املصدر نفسه. استخدم الباحث املالحظة  للحصول على البيا

ت نفسه يف وقت واحد. ةالتشاركية واملقابل ئق ملصدر البيا املتعمقة والو
ت من مصادر خمتلفة بنفس هوتري أجنوالتيوناملصدر  للحصول على البيا

٣٣.التقنية

٢٥٢،نفس املراجع٣١

٢٧٤-٢٧٠،نفس املراجع٣٢
33 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung : Alfabeta, 2013), 330.



٣٢

ول األاع أنو املستخدم يف هذه الدراسة هو من ثالثةترى أجنوالتيون 
ت "يقارن ما يقال تثليث ثاينلاطالب والوله املعلم واملعلمتثليث ملصدر البيا

ت من املالحظات مع املقابالت و  ستخدام البيا ية نظر و الثثالالطرق 
.التثليث أي مقارنة النتائج النهائية للدراسة


