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 شكر وتقدير

 احلمد هللا على كل حال، وأشكره على فضله املتواىل، وأساله جزيل النوال، 

والثبات يف احلال واملآل، وأصلى وأسلم على خري الصابرين الشاكرين، وعلى آله 

 وأصحابه الغر امليامني، والتابعني ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، أما بعد.

 وقد من اهللا على باإلنتهاء من إعداد هذا البحث، فله سبحانه أهلج باحلمد 

والثناء، فلك احلمد ياريب حىت ترضى، على جزيل نعمائك و عظيم عطائك ويشرفني 

بعد محد اهللا تعاىل أن أتقدم بالشكر والتقدير والعرفان إىل الذين كان هلم فضل ىف خروج 

هذا البحث إىل حيز الوجود ومل يبخل إحدهم بشيئ طلبت، ومل يكن حيدوهم إال العمل 

 اجلاد املخلص، ومنهم:

 مساحة الدكتور احلاج ذو القرنني مدير جامعة زاوية تشوت كال اإلسالمية 

 احلكومية بلنجسا.

 مساحة احلاج بصرى إبراهيم املاجستري، النائب األول ملدير جامعة زاوية تشوت 

 كال اإلسالمية احلكومية بلنجسا.

 ج



 مساحة األستاذ حممد فضلى املاجستري، باالنابة عن رئيس قسم تعليم اللغة العربية 

 لكلية الرتبية وعلم التدريس جبامعة زاوية تشوت كال اإلسالمية احلكومية بلنجسا.

الدكتور أمحد فوزي املاجستري، املشريف األول الذى أفاد الباحثة علميا و  مساحة 

عملياً وأشرفها ىف كل مراحل إعداد هذا البحث من بداية فكرة البحث إىل اإلنتهاء منه، 

 فله من اهللا خري اجلزاء ومن الباحثة عظيم الشكر والتقدير.

، املشريفة الثانية، فحقاً يعجز لساىن ستوتى املاجستريأفوجي  مساحة األستاذة 

عن شكرها وتقديرها فقد قدم للباحثة كل العون والتشجيع طوال فتوة إعداد هذا البحث 

فلم يبخل بعلمها ومل يضق صدرها يوماً عن مساعدة الباحثة وتوجيهها، زكان لتفضله 

مبناقشة هذا البحث أكرب األثر ىف نفس الباحثة فله مىن خالص الشكر والتقدير ومن اهللا 

 عظيم الثواب واجلزاء.

 كما الباحثة بكل الشكر والتقدير لألساتذ املعلمني ىف قسم تعليم اللغة العربية 

لكلية الرتبية  وعلم التدريس جبامعة زاوية تشوت كال اإلسالمية احلكومية بلنجسا. فلهم 

من الباحثة كل الشكر والتقدير على ما قدموها من العلوم واملعارف والتشجيع وجزاهم 

 اهللا عىن خري اجلزاء.



 أما أسرتى وعلى رأسها والدى الكرمي الذى كان له بعد اهللا تعلى فضل إمتام هذا 

احلث مبا غرسه ىف نفسى من حب للعلم واملعرفة واإلخالص ىف العمل، ووالدتى احلبيبة 

 الىت يطنوق فضلها عنقى وكان دعائها املستمر خري معني ىل ىف حياتى.

 وألشقائى وزمالئى وأصدقائى وكل من ساهم ىف إخراج هذا العمل املتواضع إىل 

خري الوجود ولو بكلمة دوافع، هلم مجيعا خالص الشكر و غظيم التقدير واالمتنان. واهللا 

 وىل التوفيق.

 

 م2016لنجسا،  دمسبري 

 الباحثة
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 أقرر بأن هذا البحث العلمي املكل لنيل درجة اللسانيس يف ختصص تعليم اللغة 
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حضرته  وكتبته بنفسي ومقتبسا من تأليف غريي. فإذا ادعى أحد يف املستقبل 
بأن هذا البحث العلمي من صنعه فال ألفى املسؤولية على املشرفني أو على مسؤويل 

زاوية تشوت كاال اإلسالمية احلكومية بلنجسا، شعبة اللغة العربية قسم الرتبية جامعة 
والباحثة هي تتحمل املسؤولية. 

 حرر هذا التصريح بناء على رغيب اخلاصة ومل جيربين أحد على ذلك. 

 2016 دمسبري5لنجسا، 
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 1022012027 : لقيدرقم ا
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ABSTRAK 

Idawati, 2016 Peran Guru Dalam Meningkatkan Motivasi Siswa Dalam 
Pembelajaran Bahasa Arab Di MAN Sungai Lueng Langsa. Prodi Pendidikan 
Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri 
(IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa. 
Pembimbing I: Dr. Ahmad Fauzi, M.Ag, Pembimbing II: Fuji Astuti, MA. 

 

Kata Kunci: Motivasi Belajar Siswa, Peran Guru 

Motivasi merupakan hal yang sangat penting dalam proses belajar mengajar, 
sehingga siswa tidak akan berhasil tanpa adanya motivasi. Adapun guru sangat 
berpengaruh dalam proses pembelajaran. Sehingga peran guru merupakan salah 
satu faktor yang dapat mempengaruhi motivasi siswa dalam pembelajaran Bahasa 
Arab sehingga motivasi siswa dapat meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui motivasi siswa dalam belajar Bahasa Arab dan peran guru dalam 
meningkatkan motivasi siswa dalam belajar Bahasa Arab. Metode yang digunakan 
pada penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif, 
adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh guru bahasa arab dan siswa, 
sedangkan sampel merupakan bagian dari populasi, dengan demikian sampel 
dalam penelitian ini adalah siswa kelas X IPA 3 dengan jumlah siswa 19 orang, 
dan siswa kelas XI IPA1 dengan jumlah siswa 22 orang, serta kelas XII IPA 1 
dengan jumlah siswa 25 orang. Adapun instrumen penelitian yang digunakan oleh 
peneliti dalam pengumpulan data ialah: observasi, wawancara dan dokumentasi. 
Setelah peneliti menganalisis data maka peneliti menemukan hasil penelitian 
yaitu: motivasi siswa dalam belajar bahasa Arab di MAN Sungai Lueng Langsa 
rendah, dan ini dibuktikan dari hasil nilai siswa dalam ujian, dan guru tidak 
berperan besar dalam meningkatkan motivasi siswa dalam belajar, karena guru 
hanya memberikan nasehat dan tidak menggunakan metode dan media yang 
bervariasi dalam mengajar. 
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 البحث مستخلص
 MAN Sungaiم اللغة العربية بـــ ي ىف تعلبةلطللدوافع ال. دور املدرسني ىف تذديد 2016إدوات، 

Lueng Langsa .امعة زاوية تشوت كاال بج وعلم التدريس  الرتبيةبكلية اللغة العربية قسم تعليم
 اإلسالمية احلكومية لنجسا.

ستوتى املاجستري. أ: فوجي ة الثاينةي املاجستري و املشرفز املشرف األول: الدكتور أمحد فو
 

لطالب ، دور املدرسني  ل: دوافعالكلمات األساسية

هام ىف عملية التعليم و التعلم، و ال يستطيع الطالب أن حيصلوا النجاح اال  إن الدوافع أمر
بالدوافع. وأما املدرس له متورطة جدا يف عملية التعلم. ذلك إن دور املدرسني هو واحد من العوامل 

اليت ميكن أن تؤثر على دوافع للطلبة ىف تعليم اللغة العربية، حبيث ميكن للطلبة تزديد الدوافع. 
ويهدف هذا البحث إىل التعرف على : دوافع للطلبة ىف تعلم اللغة العربية، ودور املدرسني ىف تزويد 
دوافع للطلبة على تعليم اللغة العربية. وأما منهج هذا البحث هو املنهج الوصفي التحليلى مبدخل 

حني أن العينة هي  يفالكيفي، وأما اجملتمع ىف هذا البحث هو مجيع مدرس اللغة العربية و الطلبة، و
ب يف الصف الطالوهكذا العينة يف هذا البحث هو   اليت يتعني مراعاهتامتعجزء متجانس من املج

 والصف ، طالبا22 وعددهم (XI IPA 1)والصف الثاىن ،  ا طالب19وعددهم  X IPA3)(األول 
 طالبا، واستخدمت الباحثة املالحظة واملقابلة و الوثائق كأدوات 25 وعددهم (XII IPA 1) الثالث

البحث يف مجع البيانات. وبعد حللت الباحثة البيانات وصلت الباحثة اىل نتائج البحث: أن دوافع 
ضعيف، ودليل على هذا من نتائج  MAN Sungai Lueng Langsaللطلبة يف تعلم اللغة العربية بـــــــ 

إلن دور املدرسني  ، و أن مدرسني ليس هلم دورا كبريا ىف تزديد الدوافع للطلبة يف اإلمتحانةلطلبل
 هنا فقط بالتقدمي النصيحة وعدم استخدام الطريقة والوسائل املتنوعة يف التعليم.

 

 

 

 خ
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  .....................................................للطالب ىف تعلم اللغة العربية  

  

 كـــــ



  الفصل األول 
 اإلطار العام

   مقدمة: -أ

 اللغة العربية   اآلخر أنلغة األقدم يف العامل. وإىل جانب اللغة العربيةإن 

يف احلديث  لغة القرآن، حىت أن اللغة العربية هي مقدمة لقراءة برباعة وفهم القرآن.

وحنن يف الطلب على فهم معىن الواردة فيه. لذلك، تعترب العربية املهم الذي ميكن 

 تعلمه يف حياهتم اليومية، من أجل فهم املعىن وردت يف القرآن.

 منذ فرتة طويلة ودرس دروس اللغة العربية حىت اآلن.  MAN Sungai Luengيف 

ومع ذلك، فإن دروس اللغة العربية حىت الطالب اآلن ليست مهتمة. لذلك دوافع 

 .م هو ضعيف جدايالطالب يف عملية التعل

مماالشك أن من أهم العناصر ىف تعليم و تعلم اللغة العربية منها املدرس. ألن 

املدرس له مسؤول كبري ىف تعليم اللغة العربية، و تزديد دوافع للطالب على تعلم 

 اللغة العربية. 

وقد بذلت جهود حىت اآلن لتحفيز الطالب على تعلم اللغة العربية، ولكن 

أيضا الطالب ال دافعا لتعلم اللغة العربية. ألن الطالب ال تزال تفرتض أن اللغة 



عرف إىل أي مدى املعلم تقوم تريد أن ت ة والباحث.العربية ليست دروس مهمة لتعلم

ب على تعلم اللغة العربية. اللطلبدورها لتحسني دافعية 

املدرسة اليت تؤكد الدروس اليت تنسجم مع املتدينني. واحد منهم دروس اللغة 

العربية. بسبب انعكاس واحدة من املدارس الدينية هو عندما متكن الطلبة من فهم 

 من الطالب ليست مهتمة يف كثري MAN Sungai Luengولكن يف  اللغة العربية.

 معرفة كيفية اخنفاض الدافع الطالب يف ة الباحثتتعلم اللغة العربية. ولذلك، أراد

تعلم اللغة العربية وما هي اإلجراءات اليت يتكلمون معلمي اللغة العربية لتحسني 

  يف تعلم اللغة العربية.البلطلالدافع 

 كمكان إلجراء البحث. MAN Sungai Lueng Langsa واختارت الباحثة

 وهناك سبب آخر، ألن بسبب قرهبا من بيت الباحثة إذا ختتاج طويلة للبحث.

MAN Sungai Lueng Langsa  مدرسة من املدارس الدينية الىت يتم إجناز متام يف

 مدينة لنجسا.

 

 

 

 



 :سؤاال البحث -ب

 أما سؤاال ىف هذا البحث فيما يلى :

 MAN  بـــــكيف دوافع الطالب على تعلم اللغة العربية -1

Sungai Lueng Langsa؟  

ما دور املدرسني يف تزويد دوافع للطالب على تعلم اللغة  -2

 ؟ MAN Sungai Lueng Langsa  بـــــالعربية

 : هدفا البحث  ج-

 أما هدفا ىف هذ البحث فيما يلى:

  بـــــالتعرف على دوافع للطالب على تعلم اللغة العربية -1

MAN Sungai Lueng Langsa 
التعرف على دور املدرسني يف تزويد دوافع للطالب على  -2

 MAN Sungai Lueng Langsa تعلم اللغة العربية بـــــ

 

 



 د-   أهمية البحث:

 تتلخص أمهية هذا البحث يف اآليت:

 من الناحية النظرية:  -1

أن يكون هذا البحث مداخلة و معلومات تعليمية اليت تتعلق 

عن تعليل ودوافع الىت تكون دافعة للطلبة بتعليم اللغة العربية. و كذلك 

أن يعطى هذا البحث التربعات و االقرتاحات العلمية للمدارس و 

الباحثني الذين يشتغلون يف جمال اكتساب اللغة الثانية، يعىن املعلومات 

 عن كيفيات أو تكنيقيات ىف تعليل ودواغع ىف تعليم العربية.

  من الناحية التطبيقية: -2

يرجى هذا البحث أن يكون حل للمدرسة :  )1

للمشكالت لدى الطلبة و املدرسني ىف تعليم اللغة 

 العالية احلكومية اإلسالمية لنجسا.العربية باملدرسة 

للمدرس : أن يكون مرجعا ملدرسى اللغة العربية ىف   )2

 تعليل و تشجيع عملية الطلبة ىف تعليم اللغة العربية. 



أن يكون هذا البحث مساعدة للتالميذ ىف  للطالب :  )3

 ترقية رغبتهم لتعلم اللغة العربية.

  :ه-   حدود البحث

حدود املوضوع : قامت الباحثة هذا البحث بعنوان دور املدرسني يف  -

 تزديد الدوافع للطلبة يف تعليم اللغة العربية

 MAN Sungai Lueng Langsa حدود املكان : بــــــــ -

- 2016حدود الزمان : جيرى هذا البحث ىف العام الدراسية  -

 م2017

  :و-  تحديد المصطلحات

قبل توصل الباحثة إىل موضوع البحث، قشرح الباحثة معاىن   

 املصطلحات املنعلقة بالبحث، فيما يلي: 

 الدوافع: -1

الدوافع هي السائق الذي كان نشاط، و أمناط تصبح نشطة يف 

 .Îذلك الوقت معني، وعندما ينظر إليها من أجل حتقيق احلاجة / تقدير

                                                           
1 WS. Winkel, Psikologi Pendidikan Dan Evaluasi Belajar, (Jakarta: PT Gramedia, 

1978), h.27. 



 MANبــــــ  تعلم اللغة العربية على اهتمام الطالب واملراد ىف هذا البحث

Sungai Lueng Langsa.ىف الصف األول و الثاىن والثالث  

 تعلم اللغة العربية: -2

تعليم مصدر من علم- يعلم- تعليما. التعليم عملية نشيطة 

تعلمية تعلميمية تتكون من عناصر منها األستاذ، و الطلبة، و املادة، و 

الطريفة، و التقومي، أما تعليم اللغة العربية اليت أرادت هبا الباحثة ىف هذا 

البحث هو تطبيق عملية تعليم اللغة العربية ىف املدرسة العالية احلكومية 

اإلسالمية لنجسا. الىت تتكون تعليمها داخل الفصل و خارج الفصل 

العالية احلكومية اإلسالمية مدرسة أي ىف املدرسة و ىف مسكن الطلبة. 

العالية باملدرسة لنجسا هي مدرسة الىت تقع ىف قرية ألوبينائج، مؤسحة 

 احلكومية اإلسالمية لنجسا الشرقية.

 دور المدرسين: -3

املدرسني واجلهات الفاعلة الرئيسية يف تنفيذ برامج التعليم يف املدارس هلا 

يف عملية التعليم . Ïدور مهم جدا يف حتقيق من املتوقع أن اهلدف من التعليم

والتعلم، واملعلمني واجب تشجيع، دليل، وتوفري املرافق التعليمية للطالب 

لتحقيق هذا اهلدف. املعلمني لديها مسؤولية لرؤية كل ما حيدث يف الفصول 
                                                           

2 Syamsu Yusuf & Nani Sugandhi, Perkembangan Peserta Didik, (Jakarta : Rajawali 
Press, 2012), cet.3,  h.139. 



 إن املعلمني الذين يعلمون ومساعدة .Ðالدراسية للمساعدة يف منو الطفل

الطالب يف حل مشكالت التعليم. 

وتقصد الباحثة بدور املدرسني هو حماوالت املدرسني ىف تزديد الدوافع 

 للطلبة ىف تعلم اللغة العربية.

  

                                                           
3 Abu Ahmadi & Widodo Supriyono, Psikologi Belajar, (Jakarta : Rineka Cipta, 1991), h. 

98-99. 


