
 باب األولال

 مقدمةال

 خلفية البحث   -أ

المشتمل تغيير السلوك الجديد  على األفراد للحصولقام بها عملية  وتعلم هال

مهم التعليم هو مفتاح  1.من تجربهم انفسهم فى المعاملة مع بيعاتهم نتيجةو على الجميع,

غير ذلك الحصيل . ال تشكل التربيةأبدا في الواقع فى كل العامل التربية حتى دون التعلم 

يجعل احسن كمثل سبر واختار, ووضع القرارات  من تعلم هو قدرة الطالب فى افكره

                                      2الهامة على حياتهم.

التعلم. نشاط  عملية التى وصلت على الطالب بعدنتيجة التعلم  والتعلم ه انجاز

التى اعطت من المدرس على كل الطالب الذي يدل بالنتيجة  ان يستطيع التعلم انجاز

اكثر العوامل فى عملية التعلم . عمل يرجوا حصيل للتعلم بالجيد. كل علم فى تعمله

ب، الالط فى ظهورال العوامل هو العوامل الداخلية 3 .العوامل الداخلية والخارجية كمثل

ة مثل الذكاء، مثل الصحة، والعجز، والعوامل النفسيك جسمية والتي تشمل العوامل

مل واع مع، الكفاءة، والتحفيز، والنضج واالستعداد من الطالب رغبةواالهتمام، و

التعب إما جسديا أو روحيا. أن عوامل خارجية ترتبط عوامل من الخارج مثل البيئة 

                والبيئة المدرسة والمجتمع. عائلةال

أطفالهم، والعالقة بين العالقة الولدان فى رب مثل  عائلةأوال، العوامل ال 

المدرسة  العوامل البيئة ثانيا, والخلفية الثقافية. عائلتهم حال البيتهم وحال االقتصادهمال

المعلمين مع الطالب،  ة، والمناهج الدراسية، والعالقاطريقة علم المدرس مثلك
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وطريقة  ية، وقت المدرسةالتعليم الوسائلو ةب مع الطالب، واالنضباط المدرسالالطو

في  المجتمعة كمثل نشاط الطالب، والعوامل البيئة اوالواجبات المنزلية. ثلث التعلم

      4حياة المجتمع. شكلو ئهواألصدقا  المجتمع

، ةوالمهار المعلومةووتغيرات، في تملك  الطالب الذى عملية التعلملمعرفة  

ولكن  5في شكل النتيجة. فى انجاز التعلم رغبة. ويعرفهم فى انجاز التعلم، لسلوكأو ا

الذي يسبب  تشجيعهي ال رغبة، ألن  انجاز باألحسن اذا لم يوجد رغبة نجحاالتعلم ال 

المعرفية ب ارتباط رغبةوالناس.  لسلعةوا وتعلما، عمالاالهتمام الفردي على أشياء مثل 

، فإن الطالب الذين يدرسون وكذلك 6.التشجيع يريدهي مصدر  هما والحركية التي

, مدرسة العالية متوسطةالعربية فى مستويات مدرسة اإلبتدئية, مدرسة ال اللغة درسة

انجاز األعلى ألن رغبة على  يناللن  مفإنهبالقوة التعلم  يوجد رغبةحتى الكلية إذا لم 

هي  بةرغ. باألعلىالتعلم  انجاز ينالتعلم المادة ولتشجيع الطالب  تعلمال موضوعال

ينال يريد الهدف, حتى استعداد ليفعل األنشطة العنصر النفسي على تشجيع شخص ل

                                      7على موضوع الرغبة.

يملك  مالتعلم الجيد ألنه انجاز نالسي مفي تعلم انه رغبةالطالب الذين لديهم 

ل ، وتقب  نفس إلهتمام في  رغبة ظهر .على موضوع التعلم اإلرتفاع تشجيع القلب  

تعلم ال على انجاز رغبةتؤثر  .م، ويعتبر شيء مهم أو مفيد لنفسهيأمروتفعل شيئا دون 

الذين  الممتازين طالب. باألحسنلتعلم  يؤدي الطالبينال رغبة اإلرتفاع الطالب. 

 غبةالر ال يملكإذا كان الطالب  ولكنفي اللغة العربية يكون أسهل للتعلم.  رغبةلديهم 

                                                             
4 Ramayulis, Metodologi Pengajaran Agama Islam, (Jakarta: Kalam Mulia),91. 
5 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar, 787. 
6 Yudrik Jahja, Psikologi Perkembangan, (Jakarta: Kencana Prenada Media,2011), 63. 
7 Nyanyu Khodijah, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 59. 



يعطى حماسة المعلم ل البدولذلك، فإنهم ان يكون ال حماسة او ال يريد لتعلم,  تعلم، الفي 

 8.مادة الدراسية على يحبالطالب أن تكون  الرغبة ورفع

لذالك البد ينال طالب مختلفة، ورغبة ال يملك المهارة وأهليةكل الطالب 

 .يملك ان يستطيع تطور باألحسن اإلهتمام فى التعلم لكي المهارة واألهلية ورغبة الذي

 ةخدم يعطىفي معلم الفصل، سيسهل  خاصة فياإلتفاع ذكاء يملك طالب الذين  فرقة

 9طالب على الفرصة لتطوير بسرعة.ينال  حتى، مالتعل

فى تعلم  (slameto)سالميتو فى هذا البحث تريد باحث اختبار النظرى من 

تعلم    ان رغبة كبير تأثيره على انجاز تعلم ألن اذا المادة الذي قيلوعناصر الذي تأثيره 

ال مناسب برغبة طالب. لم علم طالب بأحسن ألن غير موجد تشجيع اليهم. بشم لتعلم. 

ال عندهم اكتفاء من التعلم. بل, تعلم الذي تشجيع من رغبة اسهل تعلم وحفظ, ألن رغبة 

 10يزداد نشاط تعلم.

 يبلغ مادة اللغةتسهل المعلم في فصل الممتازين س في نان تكوعملية التعلم 

ن يوجد طالب الممتازين الذي ذكاء اإلرتفاع بالنسبة فى غير الفصل العربية أل

كما في المدرسة يمكن كل طالب الممتازين ينال انجاز التعلم باإلحسن.  الممتازين. 

هذه  ينال ألن ينالممتازفصل التي توجد فيه  ۲ى الحكومية كدير متوسطة اإلسالميةال

التربية انجاز الممتاز فى مستوى الوطني, اى طالب ان يكون فى فصل  المؤسسة

  الممتازين يملك رغبة التعلم اإلرتفاع حتى يؤثر على انجاز التعلم الطالب باألكمل.
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 لتجرب ان تفعل البحث تحت الموضوع باحثتريد على هذه األسباب  مستندا

فصل الثامن الممتازين للطالب على انجاز تعلم اللغة العربية تأثير رغبة تعلم ال"

    ."            ۲فى المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية كديرى  (الدينية)

 ركائز البحث -ب

في المدرسة للطالب الممتازين الدينية  فصل الثامنللالعربية  اللغة تعلم رغبةكيف -۱

 ۲ى الحكومية كدير متوسطة اإلسالميةال

في المدرسة للطالب الممتازين  فصل الثامن الدينيةللالعربية  انجاز تعلم اللغةكيف -۲

 ۲ ىالحكومية كدير متوسطة اإلسالميةال

فصل الثامن للالعربية  على انجاز تعلم اللغة هل يوجد تأثير رغبة تعلم الطالب-۳

 ۲ ىالحكومية كدير متوسطة اإلسالميةفي المدرسة ال الدينية الممتازين

 أهداف البحث -ج

في المدرسة للطالب الممتازين الدينية  فصل الثامنللالعربية  اللغة تعلم رغبة لمعرفة -۱

 ۲ى الحكومية كدير متوسطة اإلسالميةال

في المدرسة للطالب الممتازين  فصل الثامن الدينيةللالعربية  انجاز تعلم اللغةلمعرفة  -۲

 ۲ ىالحكومية كدير متوسطة اإلسالميةال

فصل الثامن للالعربية  على انجاز تعلم اللغة تأثير رغبة تعلم الطالبلمعرفة  -۳

 ۲ ىالحكومية كدير متوسطة اإلسالميةفي المدرسة الالممتازين )الدينية( 

 أهمية البحث -د

 التالي: بحث يملك أهميةال اهذ ارجو

 أهمية النظرية -۱

 التعليم. مركزللقارئ في  المعرفة البحث يستطيع أن يعطيهذه  ارجو -أ



 في المستقبل. للبحث ان يأخد على مرجع يستطيع  -ب

 أهمية التطبيقية -۲

 تعلم اللغة العربية. انجاز لزيادةالطالب  رغبة باإلهتمام: لمعلومات، علمللم -أ

يعطى دخوال الى معلم الفصل بطريقة تشجيعه إلهتمام دئما : رئيس المدرسةلل -ب

 تحصل انجاز التعلم اللغة العربية. ويرفع على طالبهم فى

تأثير رغبة بموضوع عربية اللغة لزيادة المعريفة والخبرة فى تربية الللباحثين:  -ت

فى  (الدينية)فصل الثامن الممتازين للتعلم الطالب على انجاز تعلم اللغة العربية 

 ۲ المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية كديرى

 البحث المفترض -ه

كتبه منهج البحث قال ان تعريف من في  (irwanto soeharto) إرونتو سوهارتوعند 

المفترض هو أجوبة التى اتصف مؤقت على مسألة البحث فى الحقيقة البد ممتحن 

 المفترض فى هذا البحث هو : 11بمذهب التجريبي.

۱-  :ha  اللغة )الدينية( على انجاز تعلم الممتازين الطالب بين رغبة تعلمتأثير يوجد 

 .۲ ىالحكومية كدير متوسطة اإلسالميةفصل الثامن في المدرسة الللالعربية 

  :ho  الدينية( على انجاز تعلم اللغة الممتازين الطالب بين رغبة تعلمال يوجد تأثير( 

 .۲ ىالحكومية كدير متوسطة اإلسالميةفصل الثامن في المدرسة الللالعربية 

 

 

 

 البحث تحديد -و
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فى هذه البحث يعنى تأثير رغبة تعلم الطالب على انجاز تعلم اللغة العربية 

فى المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية كديرى  (الدينية)فصل الثامن الممتازين لل

وواحد المتغير  تعلمالهو رغبة  Xرمز بواحد متغير مستقل , قسمين المتغيراتكان . ۲

 الطالب الممتازينفي هذه البحث  وموضوع هو انجاز تعلم اللغة العربية. Yرمز بالتابع 

, عددهم ۲للفصل الثامن في المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية كديرى )الدينية(

۳٦ . 

 القيود مشاكل في هذا البحث هو:

متوسطة فصل الثامن في المدرسة الالممتازين )الدينية( لل الطالب رغبة التعلم -أ

 .۲ ىالحكومية كدير اإلسالمية

 فى السنة مستوى واحدبدفتر النتيجة مادة اللغة العربية تعلم, يعنى الانجاز  -ث

۲٠۱٧/۲٠۱٦ 

فصل الثامن الممتازين للتأثير رغبة تعلم الطالب على انجاز تعلم اللغة العربية  -ج

 ۲ فى المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية كديرى (الدينية)

 

 


