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 تالميذ الفصل الثامن باملدرسةلدى  تعلم اللغة العربيةشخصية املعلم على رغبة التالميذ ىف تأثري : الموضوع 
  .ماجا لنكا نجيوي موندياحلكومية لاإلسالمية  املتوسطة

  

اإلسالمية احلكومية ليوي موندينج فيها مادة اللغة العربية  املدرسة املتوسطة كاملدارس اإلسالمية األخرى   
كما قال بعض التالميذ دليل على هذا  الو . شخصية حسنة ذاتورأت  الباحثة أن معلم اللغة العربية فيها 

ولكن بنظر كتاب  ة من أعمال املعلم شخصية حسنة مثبت ذاتاملدرسني إن معلم اللغة العربية ىف تلك املدرسة و 
كثري الغياب عن احلضور ىف الفصل لالشرتاك ىف عملية التعليم والتعلم إضافة   احلضور أّن كثريا من التالميذكشف 

ال يؤثر على رغبة التالميذ ىف التعلم ال ولكن شخصية املعلم جيدا  رغم أناحلالة السابقة استغّرت الباحثة  إىل
املعلم اليت تستطيعها أن تؤثر على رغبة  حسن شخصية املعلم هي إحدى كفاءاتسيما عند النظرية الِعْلمية أن 

  .التالميذ ىف التعلم
 شخصية املعلم على رغبة التالميذ ىف تعلم اللغة العربية تأثريملعرفة نتيجة اهلدف من هذا البحث هو   

  .ماجا لنكا نجيوي موندياحلكومية ل املتوسطة تالميذ الفصل الثامن باملدرسةلدى 
شخصية املعلم حقيقة تؤثر على رغبة أن  الباحثة ىف هذه الرسالة على األسس التفكريية وتستخدم  
  . شخصية املعلم التالميذجاءت بعد أن حيب  الميذالتألن رغبة  التالميذ

 وصفي أي حبث دمها الباحثة هي حبث خستتطريقة البحث الىت كانت   للحصول على هدف البحث  

Deskriptif )  ( نظام الفكري أو احلادثة اخلاصة ىف زمن الوهي طريقة البحث ملعرفة جمموع اإلنسان أو املفعول أو
  لوصف احلقائق املوجودة وتأثريها على احلقائق األخرىوأما هدفها فهي . احلاضر

شخصية ( املتغري السيينبني  التأثري الداليلوجود  نتيجة الىت تناهلا الباحثة ىف هذا البحث هي أنالوأما   
  t-tabel أكرب من) ٢,٤٠٢(  t-hitungألن ) رغبة التالميذ ىف تعلم اللغة العربية(واملتغري الصادي ) املعلم
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 مقدمة 

 

 

 خلفية البحث  .أ 

التعليم   غرضالتصال أنواع  تعليمجدا ىف عملية ال ةمهمإن الطريقة   
 التعليمية طريقته ةالضعيف املعلمّن إ) ١١: ١٩٩٤(سورمحد و كما قال وينارن

طريقة اليدرى  ومناهج التعليم أوهغرضه وال يستوعب أنواع على حصول لل
. طبيعي أغراضه بطريقة غريعلى سيحاول أن حيصل و فه التعليم املناسبة

وكذلك مل يكن ناجحا  املعلمو  دائما فهذا احلاصل بذلك التعليم حازن
 رغبةف يوضع  ف نتيجة التعليميلة عن التنظيم وضعأفتظهر مس التالميذ
  .ملتعلاوعدم اهتمامهم وجدهم ىف  التالميذ

ميلك املعلم واجبا لدفع التالميذ إىل خري ولريبيهم وليعطيهم براعة ىف 
:  ٢٠٠٣. سالميطا. (التعلم وأما هدفه فهوللوصول إىل أهداف التعليم 

٩٧ (  
غرض  ميكنها أن حتصل علىعملية التعليم  من البيان السابق يعرف أنّ 

 .املعلم ذا كفاءة للتعليمالتعليم إذا كان 
عن املعلم  ٢٠٠٥عام  ١٤مؤسسا بقانون اجلمهورية اإلندونيسية رقم 

ىف الباب الرابع إّن املعلم هناك أربع كفاءات وهي الكفاءة بيداجوجغ 
)Pedagogik(  والشخصية واالخرتافية واالجتماعية)١٩:  ٢٠٠٦. وينا سنجايا 
(  



دى  من أنواع الكفاءة السابقة تعرف الباحثة أن شخصية املعلم هي إح
كفاءات املعلم لذلك شخصية املعلم كفاءًة هي شيء مهم ووجب عند 

ألا جتعل التالميذ حيبون املعلم وأخريا حيبون مادة الدرس اليت يعلمها . املعلم
  .املعلم إليهم

كاملدارس اإلسالمية األخرى إّن املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 
ورأت  الباحثة أن معلم اللغة العربية ليوي موندينج فيها مادة اللغة العربية 

والدليل على هذا كما قال بعض التالميذ . فيها ذات شخصية حسنة
واملدرسني إن معلم اللغة العربية ىف تلك املدرسة ذات شخصية حسنة مثبت 

  .من أعمال املعلم
ولكن بنظر كتاب كشف حضور أّن كثريا من التالميذ كثري الغياب 

إضافة إىل احلالة . الشرتاك ىف عملية التعليم والتعلمعن احلضور ىف الفصل ل
السابقة استغّرت الباحثة رغم أن حسن شخصية املعلم ال يؤثر على رغبة 
التالميذ ىف التعلم ال سيما عند النظرية الِعْلمية أن شخصية املعلم جيدا هي 

. إحدى كفاءة املعلم اليت تستطيعها أن تؤثر على رغبة التالميذ ىف التعلم
وهذه احلالة عند الباحثة هي مشكلة البحث لذلك ىف هذه الرسالة تريد 

تأثير شخصية المعلم على رغبة التالميذ " الباحث أن تبحث باملوضوع 

 المتوسطة تالميذ الفصل الثامن بالمدرسةلدى  فى تعلم اللغة العربية

  "ماجا لنكا  نجيوي مونديالحكومية لاإلسالمية 

  

  

   



 فروض البحث  .ب 

 تقرير البحث .١

 ميدان البحث.  )١
إذا نظرت الباحثة يف هذا املوضوع فميدان البحث ىف هذه الرسالة 

 علم النفس  وه
 منهج البحث.  )٢

 حبث كميو وأما منهج البحث ىف كتابة هذه الرسالة فه
( Kuantitatif )  

 حتديد املسألة .٢
 :حددت الباحثة ىف هذا البحث كما يلي 

باملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية شخصية معلم اللغة العربية   )١
 ليوي موندينج ماجا لنجكا

رغبة التالميذ الفصل الثامن ىف تعلم اللغة العربية باملدرسة املتوسطة   )٢
 اإلسالمية احلكومية ليوي موندينج ماجا لنجكا

 أسئلة البحث .٣

شخصية معلم اللغة العربية باملدرسة املتوسطة كون تكيف   )١
 ليوي موندينج ماجا لنجكا ؟ اإلسالمية احلكومية 

ىف تعلم اللغة العربية  الفصل الثامن رغبة التالميذ كونتكيف  )٢
 ؟ املتوسطة اإلسالمية احلكومية ليوي موندينج ماجا لنجكا باملدرسة



رغبة التالميذ ىف تعلم اللغة شخصية املعلم على حد تأثري إىل أي   )٣
املتوسطة اإلسالمية احلكومية ليوي موندينج ماجا  باملدرسةالعربية 
  ؟ لنجكا

  
 أهداف البحث  .ج 

املتوسطة اإلسالمية  باملدرسةلنيل احلقائق عن شخصية معلم اللغة العربية  .١
  احلكومية ليوي موندينج ماجا لنجكا

ىف تعلم اللغة العربية  الفصل الثامن رغبة التالميذ لنيل احلقائق عن .٢
  املتوسطة اإلسالمية احلكومية ليوي موندينج ماجا لنجكا باملدرسة

 باملدرسةرغبة التالميذ ىف تعلم اللغة العربية شخصية املعلم على تأثري  .٣
 املتوسطة اإلسالمية احلكومية ليوي موندينج ماجا لنجكا

  
 األسس التفكيرية  .د 

هي املوضوع األساسي لعلم النفس الذي يسعى لكشف إن شخصية 
هرها ودراسة  كل منها أوال على حدة كالدوافع والوجدان مكوناا ظوا

  )١٨٤:  ١٩٩٦. الشيخ كامل حممد عويضة. (واإلدراك والتفكري وغريها
واملعلم هوعنصر من عناصر العملية التعليمية الذي يلعب دورا عموما 
ىف تكوين قدرة الشخص ألنه هوشخص الذي له وظيفة ىف التدريس أويعطي 

  .الدرس
ة هي شيء مهم للمعلم ألن وظيفته ليس مربيا شخصية حسن

  ) ٢٢٥:  ١٩٩٥. حمبا شيه(ا أيضا منوذجيومساعد التالميذ فقط بل 



الرغبة هي العامل الذي يؤثر على التعلم ىف تدفع الشخص إىل عمل 
فلذلك وظيفة الرغبة هي لدفع الشخص ىف عملية . شيء حيصل به الغرض

. على شيئ أوارادة) شعور القلب(القلب وأما الرغبة لغة فهي ميل . التعليم
  ) ٧٤٤:  ٢٠٠١. حسن ألوى(

إن التعليم حيتاج إىل الرغبة واالقتضاء ) ٢٧:  ١٨٦(قال نانا شوديه 
وكما عرفنا أن شخصية املعلم . ألما أسباب من اهتمام التالميذ ىف التعلم

لم ىف حسنة تستطيع أن تدفع رغبة التالميذ ىف التعلم لذلك إن شخصية املع
ألن إذا كانت شخصية املعلم , التعليم تؤثر على رغبة التالميذ ىف التعلم

جيدة طبعا حيب التالميذ املعلم وهم يهتمون إذا كان معلم اللغة يشرح مادة 
  .التعليم ىف عملية التعليم

من النظريات السابقة تعرف الباحثة أن شخصية املعلم حقيقة تؤثر 
التالميذ جاءت بعد أن حيب التالميذ شخصية  على رغبة التالميذ ألن رغبة

 . املعلم
 فرضية البحث  .ه 

مؤسسا من خلفية البحث ىف هذه الرسالة أن حسن شخصية املعلم ال تؤثر 
عدم على رغبة التالميذ ىف التعلم لذلك تستخدم الباحثة فروض البحث 

ية رغبة التالميذ ىف تعلم اللغة العربو  علماملشخصية بني  التأثري الداليل
  املتوسطة اإلسالمية احلكومية ليوي موندينج ماجا لنجكا باملدرسة

 تنظيم الكتابة  .و 

  :بوابا تالية أ املبحث يف هذه الرسالة يشتمل
  الباب األول



 :مقدمة تتكون من 

 تفكريية الالبحث واألسس  هدافأو فروض البحث و خلفية البحث 
 تنظيم الكتابةو 

  الباب الثانى
  : تكون من والرغبة يىف الشخصية حبث نظري 

  الشخصية مفهوم 
  الرغبة مفهوم 
  الباب الثالث

  :مناهج البحث تتكون من 
 ومدة املثال وتقرير الزمرة ومعرفة البحث وتصميم البحث طريقة

تقرير الطريقة و  احلقائق حتليل وطريقة البحث وأدوات ومكانه البحث
   ىف حتليل احلقائق

  الباب الرابع

  :حتليل احلقائق يتكون من 
حتليل احلقائق اموعة وحتليل و  حتليل احلقائقو وصف احلقائق 

  املناقشة             
  الباب الخامس 

  : تتكون من  اخلامتة 
  االقرتاحاتو  نتائج البحث 
  المراجــع

  المالحــق
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