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 تقديرو شكر 

 
هللاالذ القرآنياحلمد وأفضلاللغاتاليتعربياجعل

علىحبيبالرمحنسيدان والسالم والصالة اإلنسان. ينطقهبا
إىل وإحسانو هبدايتو أمجعنيومنتبعو وأصحابو آلو دمحموعلى

يومالدين.
ال نعمو على وجّل عز هللا الباحثيشكر ،عظيمةفإن

إدتام من يتمكن حىت والتوفيق واجلهد الصرب الذيأعطاه فهو
 بكلية العربية اللغة تعليم قسم يقررىا اليت الرسالة الًتبيةىذه

جامعةالرانريياإلسالميةاحلكوميةكمادةمنوأتىيلاملعلمني
الطلبة يتعلمها املقررة املوضوع:.املواد حتت الرسالة  وختتص

اللغة تعلم ــصعوابت ـــــ بــــــ الطلبة لدى  MAS.العربية

MANGGENG 

 األستاذ مثيوجوشكرهوتقديرهإىلفضيلةاملشرفنيمها
املاجستري،حلسنفضيلةةاملاجستريواألستاذنمناالدكتورشاه

حىت القيمة وتوجيهما وإرشادامها الرسالة ىذه على إشرافهما



 ح
 

 لعل البحثعنها وكيفية الرسالة ىذه فهم من يتمكن أنهللا
هماخرياكثريايفالدنياواآلخرة.جيزيابركهماو

واحًتاما شكرا يقدم أن الباحث على الواجب من مث
 أيب احملبوبني لزارلوالديو موس تربيةلالسورايةوأمي ربياه ذين

أحسنالثواباحسنةوىذابهتذىيباانفعا،يسألهللاأنجيزيهم
هللا فإن حسن يقبول عملهما يتقبل وأن واآلخرة الدنيا يف

اليضيعأجراحملسنني.
ورئيس الًتبية كلية وعميد اجلامعة كذلكملدير ويشكر
قسماللغةالعربيةكمايشكرأساتذةاملكرمنييفجامعةالرانريي

سبيلاإلسالميةاحلكوميةبنداأتشيو،ألهنمقدبذلواجهودىميف
تدريسطالبجامعةالرانريياإلسالميةاحلكوميةوإرشادىمإىل

مافيوصالحهمالدنياواألخروي.
إسهاميفإدتامىذه وكلمنلو مثيشكرمجيعاإلخوة
العجالة ىذه يف منهم واحد كل ذكر واليستطيع الرسالة،

القصرية.
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 مستخلص البحث

:صعوابتتعلماللغةالعربيةلدىالطلبةعنوانالبحث
ــب ـــ ـــــــ  MAS MANGGENGــــــــــ

:نزاروديناالسمالكامل

     070202041:رقمالقيد

صعوابتتعلماللغةالعربيةلدىالطلبةإنموضوعىذهالرسالة"
ــب ـــ ـــــــ ال" MAS MANGGENGــــــــــ عنوانىوكانسببدراسةىذا

دونصعوبةيفتعلماللغةمازالواجيةبأنالباحثالحظأنالطل
العربية عواملوىناكع، اللغةتعلميفمنالصعوابتالطلبةدة
معرفةالصعوابتاليتيمنالكتابةالعلميةىواألغراض.العربية

ال عةبطليواجهها ومعرفة العربية اللغة تعلم الصعوابتيف وامل
الطل يواجهها العربية.ةباليت اللغة تعلم البحث يف ىذا ،يف
اليتحدثتاألساليبالنوعيةحللاملشكالتاستخدمالباحث

العربية اللغة تعلم الباحثيف يقوم البياانت مجع يف ابملقابلة.
يفىذاالبحثواملالحظةاملباشرةوالوثيقة.وأمامصادرالبياانت



 ف
 

 ابملدرسة رئيس MAS MANGGENGفهو من املدرسةتتكون
اليتحصلتجالبحثئاللغةالعربيةوأربعالطلبة.وأمانتامعلمةو

درسةامليفةبالصعوابتاليتيواجههاالطلفهيأنعليهاالبحث
MAS Manggeng يواجوالطلبةصعوبةيفتعلماللغةالعربيةىي

العربية اللغة تعلم يف املفردات وتذكر حفظ يف الطلبة، يواجو
يف والكتابةصعوبة العربية العربيةالتحدثابللغة ابللغة يواجو،

العريب.ةالطلب النص وترمجة القواعد تعلم يف عواملصعوبة
الطل اليتيواجهها امليفةبالصعوبة يفMAS Manggengدرسة

ىي العربية اللغة التحدثتعلم العربيةابقّلة للغة الوسائل،
الوقت،ماللغةالعربيةاستخداقّلةبيئةالطلبةال،وافقالتعليميةالت

 حددتو الالذي ابملدرسةويكفي.احلكومة العربية اللغة معلمة
MAS Manggeng سؤالوجوابتستعملطريقةالقواعدوالرتمحةو

وال والكتاب والقلم السبورة قاموسوتستخدم ىذا. على بناًء
غريكافيةبقيمةالبحثميكناالستنتاجأنعمليةالتعليموالتعلم

.ةاملالحظالبياانتمن٪10
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ABSTRACT 

 

Title  : Difficulty Learning Arabic Students at MAS    

Manggeng School 

Students at MAS Manggeng school. The reason for study of 

this title because the researcher observed that students still 

find it difficult to learn Arabic and there are several factors 

that hinder students in learning Arabic. The purpose of 

scientific writing is know the difficulties of students in 

learning Arabic and knowing the factors of student difficulty 

in learning Arabic. In this research, Researchers use 

qualitative methods to solve problems that occur in learning 

Arabic. To collect the data the researchers used interviews, 

observations, and the document. The sources of data taken 

by researchers were  principals, Arabic language teacher and 

four students from  the second grade of MAS Manggeng. 

Based on this research the difficulties experienced by 

students at MAS Manggeng school in learning Arabic are 

students having difficulty memorizing and remembering 

vocabulary in learning Arabic, students having difficulty 

speaking Arabic and writing essays in Arabic, students 

having difficulty learning Grammarand and translating 

Arabic text . The difficulty factor experienced by students at 

MAS Manggeng school in learning Arabic is 

communication does not use Arabic, school facilities and 

infrastructure are not supportive, students' environment does 
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not use Arabic, the time set by the government is not 

sufficient. Method that used in Arabic language teachingwas 

Grammarand translation,  question and answer. While the 

media used were white board, pen, books and dictionary. 

The results of this study can be obtained that the teaching 

and learning process is sufficient with a value of 50% of the 

results of the observation. 
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ABSTRAK  

Judul   :  Kesulitan Belajar Bahasa Arab Siswa  

disekolah MAS Manggeng 

disekolah MAS Manggeng. Adapun sebab penelitian 

mengkaji judul ini karena peneliti  mengamati  bahwa siswa 

masih kesulitan dalam belajar Bahasa Arab dan ada 

beberapa faktor yang menghambat siswa dalam belajar 

Bahasa Arab. Adapun tujuan dari penulisan ilmiah ini  yaitu 

mengetahui kesulitan siswa dalam belajar Bahasa Arab dan 

mengetahui faktor  kesulitan siswa dalam belajar Bahasa 

Arab. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode 

kualitatif untuk memecahkan permasalahan yang terjadi 

dalam pembelajaran Bahasa Arab. Dalam pengumpulan 

data, peneliti menggunakan wawancara, observasi, dan data. 

Adapun sumber data yang diambil oleh peneliti adalah 

Kepala sekolah, Guru Bahasa Arab dan empat orang siswa 

dari kelas dua MAS Manggeng. Berdasarkan penelitian 

tersebut dapat diperoleh hasil bahwa kesulitan yang di alami 

oleh siswa di sekolah MAS Manggeng dalam belajar Bahasa 

Arab adalah siswa kesulitan dalam menghafal dan 

mengingat kosa kata dalam belajar Bahasa Arab, siswa 

kesulitan dalam berbicara Bahasa Arab dan menulis 

karangan dalam Bahasa Arab, siswa kesulitan belajar 
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qawaid dan menerjemahkan teks Bahasa Arab. Faktor 

kesulitan yang di alami oleh siswa di sekolah MAS 

Manggeng dalam belajar Bahasa Arab adalah komunikasi 

tidak menggunakan Bahasa Arab, sarana dan prasarana 

sekolah kurang mendukung, lingkungan siswa tidak 

menggunakan Bahasa Arab, waktu yang telah ditetapakan 

oleh pemerintah tidak cukup. Metode yang digunakan dalam 

mengajar Bahasa Arab adalah qawaid dan tarjamah, tanya 

jawab dan menggunakan papan tulis, pulpen, buku, dan 

kamus. Adapun berdasarkan penelitian tersebut dapat 

diperoleh hasil bahwa proses  belajar mengajar adalah tidak 

mencukupi dengan nilai 50% dari hasil pengamatan.  
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 الفصل األول

 مقدمة

 البحث  أساسيات -أ 
سية اليت يتعلمها اللغة العربية مادة من ادلواد الدرا

إندونيسيا من ادلرحلة اإلبتدائية إىل ادلرحلة ادلتعلمون يف 
ادلتعلم اجلامعية. ويهدف ىذا التدريس إىل أن يسيطر 

على أربع مهارات وىي مهارة االستماع ومهارة الكالم 
   1ءة ومهارة  الكتابة على الًتتيب.ومهارة القرا

أدخل يف روع الناس أن اللغة العربية لغة صعبة، 
عصّية على التعلم، ىي لغة قددية، وقواىدىا ابئدة، ال 
عالقة ذلا ابحلداثة، والديكن ذلا التعبَت عن علوم العصر، 
وأان أزعم أن اللغة العربية أسهل من كّل اللغات إن كان 

                                                             
1
طرائق تدريس اللغة العربية زلمود كامل الناقة ورشدي أمحد طعي مة،  

(، ص. 2003)إيسيسكو: ادلنظمة اإلسالمية للًتبية والثقافة، لغري الناطقني هبا، 
151 
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إضعاف اجملال رلل ادلقارنة بُت السهولة والصعوبة، ولكن 
اإلحساس ابالنتماء إىل العروبة حيتاج إىل مثل ىذه 
ادلقولة، وأسهم ادلهتمون ابلعربية عن حسن نية يف ىذا 
الوىم حُت اعتقدوا أن النحو واإلعراب ىو الذي يعّلم 
العربية، وأن األلفية مثل جيد حلفظ القواعد، واحلقيقة أن 

تاج النحو ال يتعّدى أن يكون سياجا واقيا وحاميا، وحي
إىل أن يقّدم بصورة تليق ابلعربية، أما تعلم العربية فال 

  2يكون إال من النصوص، قراءة ومنهجا وْتثا واستقصاء.
 MAS تعلم اللغة العربية يف مدرسةوال معليالتيف 

Manggeng  لبةىدف ىو أن يتقن الطأ، بشكل عام 
ادلهارات اللغوية األربع  .وديارسون أربع مهارات لغوية

لكن بعض  .ةوالقراءة والكتاب والكالماالستماع  تشمل
مل حيققوا اذلدف وىو اذلدف العام لتعلم اللغة  ةبالطل

                                                             
ظواهر اللغة العربية والصعوابت اليت يواجهها رجيون أفندي، أف 2

-123(، ص. 2017 ، ديسمرب)ادلنار، السنة الثامنة، الثاين ،الناطقون بغريها
122   
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وصعوبة يف فهمها ألن اللغة العربية  ةبجيد الطل العربية.
خدمها يف الواقع دون أن نست ابلنسبة ذلم لغة أجنبية رغم

، خاصة عندما نصلي ونقرأ القرآن يف احلياة ندرك ذلك
 مية.اليو 

بناء على الوصف العام أعاله وجد الباحث 
أن  مشكلة وىي مشكلة صعوابت تعلم اللغة العربية ،

الذين ما زالوا مل يتقنوا دروس اللغة العربية  ةببعض الطل
األساسية مثل صعوابت القراءة واالستماع والتحدث 

ة يف حفظ والكتابة ابللغة العربية ويواجهون صعوب
وبة يف تكوين كلمة أو صع ةبالطلادلفردات ْتيث جيد 

لذلك يهتم الباحثون إبجراء ْتث بعنوان  ،مجلة بسيطة
 MASـــــب"صعوابت تعلم اللغة العربية لدى الطلبة  حول

Manggeng " 
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 أسئلة البحث -ب 
اعتمادا على ادلعلومات السابقة فَتيد الباحث أن حيدد 

 ادلسائل كما يلي:
الطلبة يف تعلم اللغة ما الصعوابت اليت يواجهها  -1

ــ  ؟MAS Manggengالعربية بـــ
ما ىي عوامل صعوبة الطلبة يف تعلم اللغة العربية  -2

ــ  ؟MAS Manggengبـــــ
 أهداف البحث -ج 

 ومن األىداف يف ىذ البحث كما يلي:

التعرف على الصعوابت اليت يواجهها الطلبة يف تعلم  -1
ــاللغة العربية ب   MAS Manggengــــــ

التعرف على عوامل صعوبة الطلبة يف تعلم اللغة  -2
ــبالعربية  ـــ   MAS Manggengـــ

 أمهية البحث -د 
  وأما أمهية البحث ذلذا البحث فهي:
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الذين يشعرون بصعوابت  ةبلتوفَت حلول للطللطلبة:  -1
من فهم ادلواد  ةبيف اللغة العربية حىت يتمكن الطل

 .العربية اليت ينقلها ادلعلم
ديكن للمدرس معرفة العوامل والصعوابت   للمعلم: -2

اليت تعًتض عملية تعلم اللغة العربية ادلستمرة حىت 
إبداعية للتغلب  يتمكن ادلعلم من إجياد حلول بديلة

 .يف تعلم اللغة العربية ةبعلى صعوابت الطل
إلضافة نظرة اثقبة على العلم وكأداة للباحث:  -3

اللغة للتحفيز الذايت يف فهم الصعوابت يف تعلم 
  .العربية

 حدود البحث  -ه 
 احلد ادلوضوعي   -1

دد الباحث يف ىذا البحث عن ادلوضوع حي
صعوابت تعلم اللغة العربية لدى الطلبة 

ــب ـــ وىذا البحث ىو دراسة . Manggeng MASــــ
 .ة ٖتليليةوصفي
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 احلد ادلكاين    -2
 Manggeng MAS عاليةالدرسة دليبحث الباحث اب

  يف الفصل الثاين
 الزمايناحلد  -3

يبحث الباحث ىذا البحث الدراسة يف السنة 
 2021/2020الدراسية 

 معاىن املصطلحات -و 
"صعوابت تعلم اللغة  كان موضوع ىذه الرسالة ىي

وصول ". وقبل الManggeng MAS ــــــــــالعربية لدى الطلبة ب
شرح بعض معاىن إىل البحث، حيسن للباحث أن ي
 ادلصطلحات من ىذا ادلوضوعو ىي:

 صعوابت -1
الصعوبة ىي احلقيقة عن الشيئ الذي ال تناسب 

معجم  كما يف  3ُت ما أرجاه وبُت ماتقعو.ابدلتواقع ب

                                                             
3
 Erni Untari, Diagnosa Kesulitan Belajar, Jurnal Ilmiah 

Pendidikan, Vol. 13 No.1(2013), hal. 2   
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"الصعوبة األشياء اليت تسبب ادلشكالت، أو األشياء 
اليت ال ٖتللها". وصعوبة التعلم ىي عملية يف أنواع 
وخصائص وصعوابت اخللفية يف  صعوابت التعلم من 

البياانت أو ادلعلومات  خالل مجع واستخدام
  4ادلختلفة لإلستنتاج وإجياد بدائل للحصول ادلمكنة.

 تعلم -2
 التعلم، تعّلما –يتعّلم  –التعلم مصدر من تعّلم 

لقاء اخلربة ىو تغيَت سلوك اإلنسان ٔتا فيها من إ
فهي تغَت مستمر يف ادليل . واصطالحا 5احملصولة عليو

 . 6السلوكي وىو نتيجة دلمارسة معززة
 
 

                                                             
4
 Erni Untari, Diagnosa Kesulitan Belajar, ... hal. 2   

، الطبعة الثامنة والعشرون، املنجد يف اللغة واإلعالملويس معلوم،   5
 222(، ص. 1983الشرق، )بَتوت دار  
مجيع احلقوق زلفوظة ،  املنجد يف اللغة واإلعالم، رايض الصلح 6

  .120(، ص. م2003، بَتوت دار  الشرق، )الطبعة األربعون
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 اللغة -3
اللغة ككرة أصلها لغو من ابب  دعا وسعي 

 ورضي وٕتمع علي:
لغى ولغات ولغون. ومعنها : الصوت مطلقا 
واللهج )الولوع( ابشئ واخلطأ والسقط )مااليعتد 

 7بو( والنطق.
واللغة يف اإلصطالح قد عرفها ابن جٌت أبهنا 
أصوات يعرب هبا كل قوم عن أغراضهم وأما بعض 

أبهنا نظام من رموز ملفوظة عرفية  احملدثُت يعرفو
بواسطتها يتعاون ويتعامل أعضاء اجملموعة 

 8االجتماعية ادلعينة.
 
 

                                                             
) مطبعة الرانَتى بندا أشيو،  املدخل إىل علم اللغةٓتاري مسلم ،  7
  2 .م(، ص2007بدون السنة 
 5 .، ص... اللغةاملدخل إىل علم ٓتاري مسلم ، 8
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 اللغة العربية -4
اللغة العربية ىِت تركيب من كلمة "اللغة" و 

لغوا ٔتعٌت تكّلم أو  –"العربية". اللغة مصدر من لغا 
فاللغة لغة الكالم ادلصطلح عليو بُت كل   9تكّلم.
أما معٌت اللغة اصطالحا فهي ألفاظ يعربىا  10قوم.

كل قوم عن أغراضهم ويتخذوهنا آداة الفهم والتفكَت 
. واللغات كثَتة. وىي سلتلفة من 11ونشر الثقافة

حيث اللفز: متحدة من حيث ادلعٌت، أي أن ادلعٌت 
الواحد الذي خياجل ضمائر الناس  واحد. ولكن كل 

 12ن.قوم يعربون من بلفظ غَت لفظ اآلخري

                                                             
 almaany.com, incتطبيق معجم ادلعاين اجملائي 9

، )بَتون: دار الطبعة التاسعة والثالثونادلنجد يف اللغة واإلعالم، 10
 726م( ص. 2002ادلشرق، 

الوسيط يف األداب العريب امحد اإلسكندري ومصطفى عناين،  11
 30الطبعة الثامنة عشرة، )مصر: دار ادلعارف، بدون السنة(، ص.  واترخيه،

، )بَتوت: لبنان، جامع الدروس العربيةمصطفى الغالبيٍت،  12
  6م(، ص. 2006
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 الطلبة  -5
وأما كلمة الطلبة فهي اللفظ اجلمع من الطالب 
وىو إسم الفاعل من فعل " طلب يطلب طلبا" ٔتعٌت 
سائل وداعي وانشد. وىو الذي يطلب العلم ويطلب 

 .13عرفا على التلميذ يف مرحلة التعليم الثانوية والعالية
 الدراسة السابقة -ز 

تعليم اللغة العربية ابدلدرسة حنان صلفية ذكَت،  -1
)دراسة  Luqmanul-Hakim Lhokngaالثانوية األىلية 

 .(2019، وصفية ٖتليلية للصف الثاين
اعتمادا على ادلالحظة القليلة  أما مشكلة البحث

أن معلمة اللغة العربية قبل البحث  وأت الباحثة 
التستخدم Luqmanul-Haki Lhoknga الثانوية ابدلدرسة 
ادلتنوعة والتستعمل الوسائل ادلتعددة يف تعليم الطرق 

التعرف على الطرق  ويهدف البحث اللغة العربية.

                                                             
(،  1972) القاىرة : ادلكتبة الشروق الدولية، 1-2معجم الوسيط إبرىيم أنيس، 13

 . 561ص. 
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ادلستخدمة يف تعليم اللغة العربية ابدلدرسة الثانوية  
على التعرف . Luqmanul Hakim Lhoknga-األىلية

على يف تلك ادلدرسة. التعرف  عملية التعليم اللغة العربية
 اللغة العربية ابدلدرسة الثانويةيف تعليم الوسائل ادلستعملة 

منهج البحث و  .Luqmanul Hakim Lhoknga-األىلية
الذي تعتمد عليو الباحثة يف كتابة ىذه الرسالة ىو 

وأدوات البحث فهي  منهج الوصفي التحليلي.
ونتائج  ادلالحظة ادلباشرة، ادلقابلة لشخصية، الوثيقة.

ناء على عرض البياانت وٖتليلها يف البحث ىي ب
الفصل السابق، فبيان اخلالصات هبذا البحث ىي إن 
معلمة اللغة العربية ابدلدرسة الثانوية األىلية تستعمل 
طريقة القواعد والًتمجة، وتستخدم السبورة والقلم 
والكتاب وأحياان تغٌت كوسائل التعليم، وحالة عملية 

 بياانت ادلالحظة. من 70تعليمها مقبولة بنتيجة %
تبحث عن  لدراسة السابقة ابلدراسة احلالية ىيعالقة او 

 Luqmanulعربية ابدلدرسة الثانوية األىليةتعليم اللغة ال
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Hakim Lhoknga لصف الثاين(، )دراسة وصفية ٖتليلية ل
بحث عن صعوابت تعلم اللغة وأما البحث احلايل ي

، وعالقة الدراسة MAS Manggengالعربية لدى الطلبة 
السابقة ابلدراسة احلالية سواء يف منهج البحث يعٍت 

حنان الفرق بُت الرسالة و الرسالة و منهج  وصفي. 
اختالفا  من انحية مكان البحث  صلفية ذكَت ىو

 ومشكالت  البحث وأدوات البحث.
تعلم اللغة العربية لدى تالميذة  وحيو فروانينجسيو، -2

ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية ابتو ومدرسة 
ىاشم أشعري ادلتوسطة اإلسالمية ابتو صعوابتو 

 .م2016، الشفوية وحلوذلا
على رأي الباحثة يف ىذه  أما مشكلة البحث

صعوابت تعلم اللغة العربية لدى التالميذة  الرسالة وىي
. وأىداف اء الشفوية  أو التحريريةتنقسم إىل اثنُت سو 

الكشف والنحليل عن إجراءات تعلم اللغة  البحث
العربية لدى تالميذة ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية 
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احلكومية ابتو ومدرسة ىاشم أشعري ادلتوسطة 
اإلسالمية ابتو. الكشف والنحليل عن صعوابت تعلم 

توسطة اللغة العربية  الشفوية لدى تالميذة ادلدرسة ادل
اإلسالمية احلكومية ابتو ومدرسة ىاشم أشعري 
ادلتوسطة اإلسالمية ابتو. الكشف والنحليل عن 
زلاوالت اليت أقامت ادلدرسة حلل صعوابت تعلم اللغة 
العربية الشفوية ابدلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 

أشعري ادلتوسطة اإلسالمية ابتو. ابتو ومدرسة ىاشم 
يف ىذه  اليت اعتمدت عليو الباحثةأما منهج البحث 

أدوات البحث و  الرسالة فهي ْتث الوصفي التحليلي.
ونتائج البحث  فهي ادلقابلة، ادلالحظة، ٖتليل الواثئق.

اليت وصلت إليها الباحثة يف ىذه الدراسة ىي إن  
التعلم ىو نشاط ذايت من أجل النمو، يف حُت أن كل 

أجل تسهيل  مايتصل ابلتعليم ىو نشاط خارجي، من
عملية التعلم على التالميذة ومساعدهتم يف النمو 

واالنفعايل واألدائي واجلتماعي  كيالسلوكي اإلدرا 
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واألخالقي وغَت ذلك من النمو السلوكي عمد 
اإلنسان. إن صعوابت تعلم اللغة العربية لدى تالميذة 
ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية ابتو ومدرسة 

توسطة اإلسالمية ابتو ىي مل يقدر ىاشم أشعري ادل
التالميذة تلفيظ ادلفردات العربية ابألصوات والتهجئة 

ي يف اللغة فهشالصحيحة، ومل يقدر التالميذة التعبَت ال
العربية، ومل يقدر التالميذة فهم كالم ادلدرس ابللغة 
العربية، ومل يقدر التالميذة استجابة ادلدرس يف احملادثة، 
ويصعب التالميذة يف فهم ادلسموع، ومن مث قلة 
االىتمام والتدريبات يف االستماع، ومل يقدر التالميذة 

اسة لدر عالقة او  ربط الكلمات ابخلربات وادلعاين.على 
حث عن تعلم اللغة تب سة احلالية ىيالسابقة ابلدرا

العربية لدى تالميذة ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية 
احلكومية ابتو ومدرسة ىاشم أشعري ادلتوسطة 

 حثوابتو الشفوية وحلوذلا، وأما الباإلسالمية ابتو صع
ت تعلم اللغة العربية لدى بحث عن صعواباحلايل ي
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، وعالقة الدراسة السابقة MAS Manggengالطلبة
ابلدراسة احلالية سواء يف منهج البحث يعٍت منهج  

دراسة السابقة والدراسة احلالية الفرق الو وصفي. 
من انحية مكان البحث ومشكالت  البحث  اختالفا

 وأدوات البحث.
رغبة الطالب  يف تعلم اللغة  العربية  ،دمحم أيب فخري -3

ابدلدرسة ادلتوسطة وأتثَتىا على التحصيل الدراسي 
 م.2017، بندا أشيو 1احلكومية اإلسالمية 

ىذه ادلسألة وجدىا الباحث  مشكلة البحثأما 
أيضا عند الطالب ابدلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية 

بندا أشيو. يستند على ادلالحضة والتواصل  1احلكومية 
مع الطالب أهنم  أقل  الرغبة يف تعلم اللغة العربية، ىم 

بعضهم  إلجنليزية. حىترغبة يف تعلم اللغة اأكثرون ال
دلعرفة  أىداف البحثو  اللغة العربية صعبة. يظنون  أن

رغبة تعلم اللغة العربية عند الطالب ابدلدرسة ادلتوسطة 
بندا أشيو، دلعرفة ٖتصيل تعلم  1اإلسالمية احلكومية 
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اللغة العربية عند الطالب ابدلدرسة ادلتوسطة احلكومية 
دلعرفة أتثَت الطالب يف تعلم  بندا أشيو. 1اإلسالمية 

اللغة العربية على التحصيل الدراسي ابدلدرسة ادلتوسطة 
وأما منهج البحث . بندا أشيو 1احلكومية اإلسالمية 

الذي يستعملو الباحث يف ىذه الرسالة  فهو منهج 
 ختباراتفهي االستبانة، اال أدوات البحثو  وصفي.

الذي قد فعل الباحث  نتائج البحثأما و  التحصيل.
تعلم اللغة العربية وأتثَتىا  من قبلو عن رغبة الطالب يف

على التحصيل الدراسي ابدلدرسة ادلتوسطة احلكومية 
مث يف ىذا الفصل سيقول  بندا أشيو 1اإلسالمية 

إن ٖتصيل ىذا الباحث اإلستنتاجات واإلقًتاحات ىي 
غة البحث وجده الباحث أن رغبة الطالب يف تعلم الل

بندا أشيو بكاملة  1العربية ابدلدرسة احلكومية اإلسالمية 
. ىذا يدل أن الطالب 3771مرتفعة، ادلعّدل ىي 

بندا أشيو لديهم رغبة  1ابدلدرسة احلكومية اإلسالمية 
مرتفعة على الدرس اللغة العربية، والتحصيل ىذا 
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البحث وجده الباحث أيضا أن ٖتصيل الدراسي 
ة العربية ابدلدرسة احلكومية يف تعلم اللغالطالب 

بندا أشيو بكاملة مرتفعة، ادلعّدل ىي  1اإلسالمية 
. ىذا يدل أن الطالب ابدلدرسة احلكومية 90745

بندا أشيو أهنم قادرون على السيطرة درس  1اإلسالمية 
اللغة العربية ّتيد. وأتكد أيضا من قيمة الطالب 

مة الكاملة أن الطالابن فقط الذين لديهما القي
  50والطالب   57ابلقيمة  47ادلنخفضة، ىي الطالبة 

 عالقة الدراسة السابقة ابلدراسة احلاليةو  .55ابلقيمة 
رغبة الطالب يف تعلم اللغة العربية تبحث عن  ىي

وأتثَتىا على التحصيل الدراسي ابدلدرسة ادلتوسطة 
 احلايل حث، وأما الببندا أشيو  1احلكومية اإلسالمية 

وابت تعلم اللغة العربية لدى الطلبة تبحث عن صع
MAS Manggeng وعالقة الدراسة السابقة ابلدراسة ،

وصفي.  نهجاحلالية سواء يف منهج البحث يعٍت م
اختالفا من  الفرق الدراسة السابقة والدراسة احلاليةو 
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البحث وأدوات  انحية مكان البحث ومشكالت
 البحث.
 

 بحثبة التاطريقة ك

فيعتمد الباحث على  الرسالة وكتابتهاطريقة أتليف ىذه 
كتابة الرسالة العلمية ) درجة ادلرحلة اجلامعية دليل إعداد و 

األوىل( قسم تعليم اللغة العربية كلية الًتبية جامعة الرانَتي 
 بندا أتشيو. –اإلسالمية احلكومية دار السالم 
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 الفصل الثاين

 ر النظريااإلط

 ميم والتعلتعريف التعل -أ 
سة ر التعلم ىو كل مايكتسبو اإلنسان عن طريق ادلما

واخلربة. وىو الوجو اآلخر لعملية التعليم ونتاج ذلا. ويقرتن 
اآلخر. وعند هبا حبيث الؽلكن فصل أحدعلا عن 

احلديث عن التعليم البد من تسليط الضوء على التعلم 
 9لتكوين صورة واضحة  ومكتملة حول ادلوضوع.

إن التعليم ىو التصميم ادلنظم ادلقصود للخربة أو 
اليت تساعد ادلتعلم على إصلاز التغيًن ادلرغوب فيو  اخلربات

يف األدء. ويعىن إبدارة التعلم اليت يقودىا عضو ىيئة 
التدريس. وىو عملية مقصودة وسلطة يقوم هبا ويشرف 
عليها عضو ىيئة التدريس داخل ادلؤسسة التعليمية أو

                                                             
 8\95، يصل إىل اتريخ www.al-meedad.com متاج على،9

\0202  

http://www.al-meedad.com/
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خارجها بقصد مساعدة ادلتعلمة على حتقيق أىداف 
 ادلستهدفة.ونتائج التعلم 

والفرق بٌن التعليم والتعلم يعين أن التعليم نشاط 
يقوم بو شخص مؤىل، لتسهيل اكتساب ادلتعلم 

 اجلهودللمعارف وادلهارات ادلطلوبة. أما التعلم فهو 
الذاتية اليت تقوم هبا ادلتعلمة الكتساب ماتسعى إىل 

 0حتصيلها من معارف ومهارات.
 مفهوم اللغة العربية -ب 

ربية ىي لغة العرب، واصطالحا ىي اللغة اللغة الع 
اتفق  3اليت يستخدمها العرب يف التعبًن عن أغراضهم.

( ىو Linguisticن تعريف اللغة )علم اللغة اللغويٌن على أ
الدراسة العلمية للغة، ويعىن ذلك أن ندرس اللغة يف 
ذاهنا، ولذاهتا، أي بعيدا عن التأثًن أبية آراء سابقة، 

                                                             
 www.al-meedad.com ،... 95\8 \0202 متاج على،0

 –، )داراسالم املدخل اىل تعليم اللغة العربيةسالمي بنت زلمود،  3
 9( ص. 0225بندا أتشية : 

http://www.al-meedad.com/
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أو التعصب، كما ينبغى أن تقوم ىذه وبدون ادليل، 
الدراسة على أساسجمع ادلاده اللغوية، وإبداء ادلالحظات 
العلمية حوذلا، مث فرض الفروض، واختبار صحو الفروض 

  4ال ستنتاج القواعد، أو استخراج النتائج العلمية.
وتعريفها كما عرفها ابن جين على اهنا "أصوات يعرب  

ويتضمن ىذا التعريف مجيع هبا كل قوم عن أغراضهم" 
 5خصائص اللغة اإلنسانية، ومساهتا األساسيو.

اإلستماع والكالم  ة مهاراتواللغة العربية أربع 
. ها بعضاوالقراءة والكتابة وىذه ادلهارات مرتبطة بعض

وتصبح ىذه ادلهارات األربع ىدفا أساسيا يف تعليم اللغة 
  6.قيقهاحت األجنبية حيث مل يكن التعليم انجحا دون

ويرى أن اللغة العربية وتسمى لغة الضاد، ولغة  
االعجاز، واللغة الفصحى، واللغة اخلالدة ىي الكلمات 

                                                             
، )مكتبو ادللك فهد الوطنيو، ادلملكو علم اللغة العامدمحم أمحد محاد،  4

  30ه( ص. 9404العربية السعودية : 
 36،...ص. علم اللغة العامدمحم أمحد محاد،  5

6
 M. Abdul Hamid, Pembelajaran Bahasa Arab (Pendekatan 

Metode Srategi Materi Dan Media, (UIN Malang Press, 2008), hal. 86-

87 
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اليت كان يعرب هبا العرب. ونسبت ىذه اللغة إىل العرب 
ألهنا لغتهم اليت فتقت عليها أمساعهم، ودارت عليها 

  7رحى بياهنم يف التعبًن عن أغراضهم.
العربية إحدى اللغات العادلية احلية. ومعلوم إن اللغة  

أن اللغات كلها سلتلفة من حيث اللفظ، متحدة من 
حيث ادلعىن. أي إن ادلعىن الذي ؼلاجل ضمائر الناس 

وىو  8واحد، ولكن كل قوم يعربن عنو بلفظ اآلخرين.
اللغة رلموعة من الرموز الصوتية اليت ػلكمها نظام معٌن، 

ذو ثقافة معينة على دالالهتا، من واليت يتعارف أفراد 
      9أجل حتقيق االتصال بٌن بعضهم وبعض.

 

 
                                                             

، )بًنوت: دار الشرق املدخل إىل اللغة العربيةبدر الدين أبو صاحل، 7
  95العريب، الطبعة الثانية(، ص، 

 04ص، ...، غة العربيةاملدخل إىل اللبدر الدين أبو صاحل،  8
مناهج تدريس اللغة العربية ابلتعليم األسلسي، رشدي أمحد طعيمة، 9

   06م(، ص. 9998/ه9499)جامعة السلطان قابوس، الطبعة األوىل 
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 أهداف تعليم وتعلم اللغة العربية  -ج 
  متنوعة كما يلى:بية ذلا أىداف ر تعليم وتعلم اللغة الع إن  

تفكًن االعتزاز ابلقيم الروحية تنمية أساليب   -9
 وادلبادىء السامية.

 روح العمل واحرتام اليد العاملة. تنمية  -0
 توجيو ادلتعلمٌن كل حسب قدراتو واىتماماتو.  -3
  92مساعدة الطلبة على االستمرار يف التعليم.  -4

وؽلكن إغلاز األىداف اخلاصة لتعليم اللغة العربية كما 
 يلى: 

تشجيع الطلبة على التعبًن عن أحاسيسهم   -9
 ومشاعرىم بكل حرية وبلغة سليمة.

ات الطلبة ومهاراهتم اخلطية واالمالئية قدر  تنمية  -0
حبيث يستطيعون الكتابة بشكل صحيح من 

                                                             
)دار ادلعرفة اجلامعة، دون طرق تدريس اللغة العربية، زكراي  إمساعل،  92
 . 48-54السنة(، ص. 
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الناحيتٌن اذلجائية واخلطية مع ضرورة استعمال 
 عالمات الرتقيم.

الطلبة يف كل فرصة أبن اللغة العربية اليت  تنمية  -3
وىي اليت هبا  يستخدمنها ىي لغة القرآن الكرمي

وتعاليم ان وقيمنا على أفكار وبواسطتها ضلافظ 
اإلسالم، وىي اليت حتفظ تراثنا وحتقق وحدتنا لذا 
غلب احلفاظ عليها والدفاع عنها يف كل زمان ويف  

 كل مكان. 
لفة، وىذا غلعلو دلعرفة الطلبة أبنظمة لغوية سلت  -4

ثقافات  يصل إىل فهم جيد للغة األم، وفهم
     99وحضارات سلتلفة.

 أمهية تعليم وتعلم اللغة العربية   -د 
اللغة العربية ىي تعلمها والغناية  إن أعلية تعليم وتعلم

هبا والدفاع عنها ابلنسبة للعريب غًن ادلسلم واجبًا قومياً 
ووطنيًا وحضارايً. وابلنسبة للعريب ادلسلم فضال عن ىذا  

                                                             
اللغة العربية لغري الناطقني هبا  يف ضوء  تعليمسلتار الطاىر حسٌن،  99

 025م(، ص. 0299)الدار العادلية ادلنشر والتوزيع:  املناهج احلديثة،  
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كلو واجبًا دينياً. لذلك كان اجلهل هبا وإعلال شأهنا 
العدائها ؽلزقوهنا ويلوثون شرفها خيانة وجناية يف وتركها 

حق األمة العربية والوطن العريب واحلضارة العربية ابلنسبة 
ودلعرفة وجوه إعجازة واستخراج  90للعريب غًن ادلسلم.

عربه، واالستضاءة ابنوار ىدية، ألن غًنه من كتب 
 احلكمة واالرشاد ليس لقوذلا سلطان يؤثر يف النفوس. 

 عوابت التعلمتعريف ص -ه 
عوابت التعلم، انقشت ألول قبل مناقشة أنواع ص 

معىن أو تعريف صعوابت التعلم. صعوبة تعلم  مرة عن
ة ليست الرتمجة اإلصلليزية لصعوابت التعلم ادلدى. الرتمج

والتعلم اإلعاقة يعين صعوابت يف  مناسبة ألهنا تعين التعلم
التعلم. يتم استخدام صعوابت التعلم مصطلح يف ىذا 

  93الكتاب ألنو يشعر أكثر تتفاؤال.
تعريف التعلم وفقا ذلوارد. كينغسلي، التعلم ىو  

عملية فيها السلوك )ابمعىن الواسع( اليت مت إنشاؤىا أو 
                                                             

 00، ص. املدخل إىل اللغة العربية...بدر الدين أبو صاحل،  90
13

Mulyono Abdurrahman, Pendidikan Bagi Anak Berkualitas 

Belajar (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hal. 6   
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يتميز و  تعديلها من خالل ادلمارسة أو شلارسة الرايضة.
اضطراابت التعلم عند األطفال وادلراىقٌن بسبب وجود 
فجوة كبًنة بٌن مستوى من النزاىة وادلهارات األكادؽلية 

وأخًنا، استنادا إىل الوصف أعاله،  94اليت ينبغي حتقيقها.
فإنو ؽلكن أن طللص إىل أن صعوابت التعلم ىي الشرط 
الذي ال يستطيع التالميذ يتعلمون بشكل طبيعي، 

    95بب التهديدات والقيود أو اضطراابت يف التعلم.بس
 اللغة العربية  تعلمصعوابت أسباب  -و 

علماء النفس االختصاصيون فرضية مفادىا أن  يضع
مسارات بصرية، ومسعية، ودلسية، وحركية تربط مبراكز يف 
ادلخ، تتلقى ادلعلومات عن طريق تلك  ادلنافذ احلسية 
وتربط بينها، وتصفي عليها الداللة العملية يف ضوء تراكم 
اخلربات، مث توئفها يف رلال التفكًن واحلركة والوجدان 

                                                             
14

http://almajdzubnews. Blogspot.com/2020/08/makalah-

kesulitan-belajar-siswa.  
15

Saiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar, (Jakarta: Rineka 

Cipta,  2002), hal. 201 

http://almajdzubnews/
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أن أي خلل يف مركز من مراكز ادلخ، ينعكس  حيث صلد
 أثره السليب على الوظيفة احلسية ادلرتبطة بو.

وابت صعلتعرف إىل األسباب ادلؤدية إىل تعد عملية ا
الباحثٌن، يف ىذا ادليدان،  التعلم، عملية  صعبة،  ولكن

 يقسمون تلك األسباب إىل رلموعات تتمثل يف: 
 إصاابت الدماغ (9
 فعاليةاالضطراابت االن (0
 96نقص اخلربة. (3

 اللغة العربية  تعلمأنواع صعوابت  -ز 
 صعوابت  تعلم ظلائية -9

وىي تتعلق بنمو القدرات العقلية والعمليات 
ادلسؤولة عن التوافق الدراسة للطلبة، وتوافقو 
الشخصي واالجتماعي وادلهين وتشمل صعوابت 
)االنتباه واالدراك والتفكًن والتذكر وحل ادلشكلة(. 

                                                             
والكتابة من وجهة صعوابت تعلم القراءة ، علي حسن اسعد جبايب 96

، اجمللد 0299، )سلسلة العلوم اإلنسانية، نظر معلمي الصف األول األساسي
 92(، ص 9، العدد 93
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ادلالحظة، أن االنتباه ىو أوىل خطوات التعلم ومن 
وبدونو ال ػلدث االدراك وما يتبعو من عمليات 
علقية مؤداىا يف النهاية التعلم وما يرتتب على 
االضطراب يف إحدى تلك العمليات من اطلفاض 
مستوى الطالب يف ادلواد الدراسية ادلرتبطة ابلقراءة 

  97والكتابة وغًنىا.
 ؽليةصعوابت تعلم أكاد -0

تشمل صعوابت القراءة والكتابة، وىي نتيجة 
وزلصلة لصعوابت التعلم النمائي، أو إن عدم قدرة 
التلميذ على تعلم تلك ادلواد يؤثر يف ادلراحل 

 التعليمية  التالية.
 

 صعوابت تعلم القراءة والكتابة: ومن
 صعوبة تذكر أمساء احلروف وأشكاذلا -9

                                                             
ظواهر اللغة العربية والصعوابت اليت يواجهها أفرغلون أفندي،  97

(، ص.  0297، )ادلنار، السنة الثامنة، العدد الثاين، ديسمرب الناطقون بغريها
932 
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 ند القراءةقلب احلروف، أو قلب ترتيب احلروف ع -0
قراءة الكلمات البسيطة خطأ، أو حذفها كلية أثناء  -3

 القراءة
 التعثر أثناء قراءة الكلمات الطويلة -4
 فهم ضغيف أثناء قراءة الشفهية أو الصامتة -5
 98قراءة شفهية بطيئة ورلهدة. -6

 :كتابةومن  صعوابت تعلم ال

 فصل احلروف أو وصلها -9
 إشباع الفتحة، والضمة، والكسرة -0
أو التاء ادلربوطة)ة( مفتوحةة، وربط جعل تنوين،  -3

 التاء ادلبسوطة
 إلقاء حرف من الكلمة -4
 إعلال سنيت الصاد)ص( والضاد)ض( -5

                                                             
...، ص. صعوابت تعلم القراءة والكتابةعلي حسن اسعد جبايب،  98

93-90. 
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 عدم نقط التاء ادلتطرفة -6
 نقط األلف ادلقصورة اللينة أو اذلاء -7
 ترك نقطيت التاء ادلربوطة -8
عدم تنقيط احلرف ادلنقوط، أو نقط احلرف غًن  -9

 ادلنقوط
 زايدة حرف، أو نقص حرف -92
 99تابة الضاد بصورة الظاء والعكس.ك -99

 
 العوامل املؤثرة يف تعلم اللغة العربية -ح 

 العوامل ىي األشياء )الظروف، األداث( اليت ال 
اليت تؤثر على ظهور االىتمام  العواملتناسب ابدلتوقع. 

وبعضها ؽلكن أن تؤثر العوامل بو والذي  ؽلكن تصنيفو 
 02يف خطٌن: العوامل الداخلية، والعوامل اخلارجية.

                                                             
، ص. ...صعوابت تعلم القراءة والكتابة، علي حسن اسعد جبايب 99

93-90. 
20

Slameto, Belajar dan Faktor  yang Mempengaruhinya 

(Jakarta: Renaka Cipta, 2003), hal. 54  
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 العوامل الداخلية -9
يقصد ابلدوافع الداخلية ىو مظاىر النشاط اليت 
حتدث يف ذاهتا، وليست رلرد وسيلة لشيء آخر، وذلا 

 09الفرد وسوكو وعملو.آاثر عظيمة يف نعلم 
 العوامل النفسية (أ 

وتتكون العوامل النفسية إىل عدة العوامل 
الشاملة على نفس ادلتعلم يف تكوين الرغبة، والتايل 

 بياهنا:
 الوراثة (9

يف ظلو الرغبة، وغالبا أن الوراثة  إن الوراثة ذلا أتثًن
وألبناء  الوالد إىل الولد، كما أن اآلابءتتأثر من 

عالقتٌن يف رغبتهما النتشاهبة وكذا من حيث ميلهما ال 
يتبع الطلبة، وىذا  بينهما حبيث أن ما فعلو اآلابء يبتعد

                                                             
)مكتبة مصر : بدون سنة(، ، سيكولوجية التعليممصطفى فهمي،  09

 944ص. 
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مدرسهم يف التطور يتبعو إرادة الطلبة إىل شلاثلة 
 00اإلجتاىات وعملية التعليم والتعلم.

 الذكاء (0
يشبو الذكاء بكلمة الفطانة وتقصد هبا زايدة 

دراك. وقال جسن مصطفى عبد ادلعطى إن العقلية اإل
 03الذكاء ينقسم إىل ثالثة أقسام وىي:

 الذكاء ىو القدرة على التعلم -
 الذكاء ىو القدرة على التفكًن -
 الذكاء ىو القدرة على التكيف أو التوقف -

 
 اجلنس (3

                                                             
إندونيسيا: ، )علم  النفس الرتبويعبدا اجمليد سيد أمحد منضور،  00

    32(،ص. 9990معهد العلوم اإلسالم والعربية، 
    35،ص. علم النفس الرتبوي،...، عبدا اجمليد سيد أمحد منضور 03
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ىناك اخلصائص النفسية لتعليم اللغات األجنبية 
 تتخلص فيما يلي:

األفراد عند تعلم اللغة العربية، الفروق الفردية بٌن  (أ 
وخاص ادلختلفة األجانس من حيث عمرىم 

وذلذا قد يقابل  الزمنية أو ثقافتهم أو جنسياهتم
يف تعلم العربية، بينما البعض  البعض الصعوابت

  04األصوات جدىم متفوقٌن يف استيعاب اللغة.
ت بٌن الطالبٌن والطالبات نظر اختالف الرغبا  (ب 

، واستعدادىم ودوافعهم فأنو قد وحاجاهتم الكبار
يكون من ادلناسب للبعض، وذلذا قد يكون 

اختالف ادلدخل يف تعليم اللغة العربية، سببا معوقا  
اللغة  ا عند الكبار األجانب عند تعلمهمأو مسًن 

العربية. ىناك الفروق الفردية بٌن األفراد عند تعلم 
ن فراد ماللغة العربية، وخاصة عند عدم جتانس اإل

ثقافتهم أو جنسياهتم حيث أعمرىم الزمنية أو 
                                                             

بني العلم تعليم اللغة العربية والدين رشدي أمحد طعيمة وإخوانو،  04
 067(، ص. 0229)القاىرة: دار الفكر العريب،  والفين،
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الصعوابت يف تعلم العربية، وذلذا قد يقابل التعض 
متفوقٌن يف استيعاب بينما البعض األحسو صلدىم 

 05اللغة.

كما يقول رشدي أمحد طعيمة وإخوانو يف كتابو  
 تعليم العربية والدين بٌن العلم والفنن: 

يف اكتساب ىذه  والطالباتد فروقا بٌن الطالبٌن صل
اللغة، الطالبات بشكل عام أسرع يف ىذه العملية وأقدر 

ذا صلد أن االستعداد  على اكتسابو بكفاءة ملحوظة، وذل
غة العربية أما من انحية التحصيل فليس مثة الل أكرب لتعلم

ة، أن والطالبات يف تعلم اللغة العربي يذكر بٌن الطالبٌن
لغوية تفوق إىل حد ما قدرة الطالبٌن لدى الطالبات قدرة 

ها األداء يف اللغوية، ويظهر ىذا التفوق يف عدة أمور من
اإلختبارات اللغوي، ومنها األداء يف  اخلتبارات االتعداد

                                                             
 067، ص. تعليم اللغة العربية ...رشدي أمحد طعيمة وإخوانو،  05
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ومنها ادلمارسة الفعلية اللغة حديثا وقراءة   التحصيلية،
    06وكتابة.

 عوامل اخلارجية -0
، أنواعالثة ث للطلبة تتكّون مناخلارجية عوامل 

 :وىي 
 األسرة (أ 

إنسجام العالقات األسرتية ىي شرط اليت 
نظام القرابة وىي شبكة وجبت فيها احسان 

صلاح تعلم الطلبة. حاجة اجتماعية مفرحة للطلبة، 
تعلم للطلبة الزم مع اإلىتمام واإلكتمال على 

 07الوالدين األن ىذا وجود الرمحة والعطف.
 
 

                                                             
 067، ص. ...تعليم اللغة العربية رشدي أمحد طعيمة وإخوانو،  06
)جاكرات: رجا غرافندوا فرسادا، ، Psikologi Belajarرمحلينا وىاب،  07

 990(، ص. 0296
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 . اجملتمع (ب 
صغًن، فاجملتمع ىو أكرب  األسرة ىي رلتمع

يف اإلجتماعي والطلبة يف اجملتمع متنوع ىو  اجملتمع
الظاىر، اذلياج والضوضاء وغًن  ىاإلعرتاف هبا عل

ذلك وىي بعض ال منفصل من احلياة اإلجتماعية 
 ادلتنوعة.

 ةادلدرس (ج 
ادلدرسة ىي مؤسسة الرتبية اليت ػلضرون 

للطلبة، اذلدوء الطلبة إليها كّل يوم وذلا عصر كبًن 
والراحة للطلبة مهما يف تعلم. حالة ونظام 

جتماعية يف ادلدرسة على هتييئة ادلدرسة اليت اإل
اذلدوء. ادلرافق والوسائل ادلدرسية الكاملة ويعطى 

إذا خدمة ادلسأمة عن الطلبة ابلتفاعل واحلياة فيها. 
التوجد كلها، وادلدرسة تسبب عن اظهار 

  08لبة.مشكالت التعلم عند الط

                                                             
 990ص. ،...Psikologi Belajarرمحلينا وىاب،  08
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 الفصل الثالث

 إجراءات البحث احلقلي

 منهج البحث -أ 
عليو الباحث يف   أما منهج البحث الذي يعتمد

كتابة ىذه الرسالة ىو منهج الوصفي التحليلي. ومجع 
ىي  طريقة البياانت وادلعلومات اليت حيتاج إليها الباحث، 

ادلقابلة وادلالحظة ادلباشرة  البحث ادليداين بواسطة
 والوثيقة.
بتحليل البياانت على أساس البحث  باحثال وقام

الكيفي، وىو يركز يف معاجلة التجارب الواقعة واألحداث 
1اجلارية.

                                                             
، الطبعة ىل البحث العلوم السلوكيهاملدخل إصاحل ابن العساف،  1

  111م(، ص. 022-ه1111الثانية، )الناشر: ادلكتبة العبيكان، سنة 
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بحث الوصفى اركنتو: إن الوأما قال سوىرمسى 
اإلرتباطى وىو البحث ادلسحى  و  تنقسم اىل مخسة أقسام

 0التقوديية.والنتبعى و 
 ر البياانتمصاد -ب 

حدى الطرق يف مجع مصادر البياانت ترادهبا إ
البياانت يف البحث العلمى، ولغة مبعىن العمد، فعبارة 

البياانت  مصادر البياانت أن الباحث يف مجعأخرى أن 
وحيتاره الباحث لنفسها نوع العينة من األسباب، فال 

حيدده الباحث  البياانت عشوائية ولكنأتخذ الباحث 
 من خالل حبثو.

يف  ىناك حدود أو مانع دينعو الباحثقد تكون  
عشوائية، حىت إذا استخدم  الغالب يف مجع البياانت

العشوائية البياانت طريقة مجع العينة الباحث يف مجع 
ستخدم ي ى الصعوابت، أما إذا كان الباحثفيحصل عل

                                                             
2
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan 

Praktik, Edisi Revisi 2010(Jakarta: Raneka cipta, 2010) hal. 3 
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مصادر البياانت فهي تساعد على حصول العينة 
 الصحيحة ادلوافقة ابلبحث الذى تقوم هبا.

رلتمع  البحث ىو ادلرء أو أي شئ يقوم الباحث أن 
 7عنو.

 إن مصادر البياانت يف ىذا البحث  وىي:
 ادلدرسة رئيس  -1

عن أحوال  ليعرف الباحث وأما انظر ادلدرسة
ئة ادلدرسة وأحوال ادلعلمني وأحوال الطلبة يف يالب

 للصف الثاين. MAS Manggengادلدرسة 
 اللغة العربية  مدرسة  -0

عن  عرف الباحثلي ة اللغة العربيةوأما مدرس
للصف  MAS Manggengعملية التعليم ابدلدرسة 

 الثاين.
 
 
 

                                                             
3
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian,...hal.40 
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 الطلبة  -7
على أربع الطلبة ون كوأما مصادر البياانت يت

غرهتن يف تعلم اللغة العربية ابدلدرسة  عرف الباحثلي
MAS Manggeng  .للصف الثاين 

 أدوات البحث -ج 
مع هبا ادلعلومات أدوات البحث ىي الوسيلة اليت جت

أدوات  1اختبار فروضو.الالزمة إلجابة أسئلة البحث أو 
 تارىا الباحث يف ىذا البحث، فهي:البحث اليت خي

 املباشرة املالحظة -1
ادلالحظة ىي أسلوب من أساليب مجع 

ادلستخدمة يف البياانت بعض النظر عن األداة 
مجعها. وىي تعتمد على رؤية الباحث أو مساعو 
لألشياء وتسجيل ما يالحظو، وال يعتمد على 

عبارات يقرأوهنا يف  استجاابت أفراد العينة ألسئلة أو
 ادلقابلة.اإلختبار أو اإلستبيان أو تلقى عليهم يف 

ومعناه أن الباحث ال حيصل على اإلستجاابت من 
                                                             

 122ص.  ىل ...،املدخل إصاحل بن محد العساف،  1



11 
 

 

صل عليها بنفسو عن طري  حي ولكنادلستجيب، 
 1سلوك أفراد العينة يف مواقف طبيعية.مالحظة 

ظة سلوك معني حوادلالحظة ادلباشرة ىي مال
األشياء  خالل إتصالو مباشرة ابألشخاص أو من

ة تالحظ وأما ادلالحظة هبذه الرسال 1اليت يدرسها.
عملية التعليم اليت تقوم هبا ادلعلمة يف تعليم  الباحث

للصف  MAS Manggengاللغة العربية ابدلدرسة 
  الثاين.

  املقابلة  الشخصية -2
دثة إن ادلقابلة أداة من أدوات البحث، وىي زلا

شخص اخر أو  مع مواجهة يقوم هبا الباحث
أشخاص اخرين، ىدفها استشارة أنواع معينة من 

 ادلعلومات الستغالذلا.

                                                             
 منهاج البحث يف العلوم النفسية والرتبية،رجاء زلمود أبو عال،  1

 173(، ص. 0211القاىرة: دار النشر للجامعات، )
 121ص.  ىل ...،املدخل إصاحل بن محد العساف،  1
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يف حبث علمي أو لالستعانة هبا يف التوجيو 
بية وانظر ادلدرسة والطلبة. اللغة العر  3والتشخيص.

إىل  تقدم الباحث األسئلةالطريقة ادلقابلة،  هبذه
موضوع البحث عن ادلسائل البحث، حيث احلقائ  
رلموعة كاملة إلجتماع حاجات الباحث. ويف ىذا 

ادلقابلة مع  ادلعلومات طريقة يبحث الباحث البحث
انظر ادلدرسة، ومعلمة اللغة  العربية، والطلبة للصف 

  .MAS Manggengالثاين يف ادلدرسة 
 الوثيقة  -3

ابلكتابة،  الوثيقة ىي حبث احلقائ  من شئ
تستند  8والكتاب، واخلربات، واجملالت وغري ذالك.

 كالصورة، وفيديو، واألفالم، وغريالوثيقة إىل مادة  
ذالك اليت تستعمل كمخرب الزائدة يف ادلشكالت 

 9اليت مصادر حقائقها ابدلقابلة وادلالحظة.

                                                             
 733ص.  ىل ...،املدخل إصاحل بن محد العساف،  3

8
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian,… hal. 274 

9
 Rulam Ahmadi, Memahami Metode Penelitian Kualitatif, 

(Malang:  UM Press, 2005), hal. 71 
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 طريقة حتليل البياانت -د 

ت للحصول واستخدم الباحث طريقة حتليل البياان
بلي وصف  على بياانت موضوعية يف ىذا البحث. وفيما

   اتلية: مع البياانت اعتمادا إىل أسالبإلجراءات جل

خطوة البحث ابلنسبة للمقابلة الشخصية فيما  أما -1
 يلي:

 ادلدرسة: لرئيس (أ 
 األسئلة تتعل  بتاريخ الوقوف  جعل قائمة من

 والتوسع يف ادلدرسة، وظروف ادلدرسة.
  يكتبإجراء مقابالت مباشرة وجها لوجو. مث 

 مجيع احملاداثت مناظر ادلدرسة.
 باحث بتدوين كل ما قالو مناظر ادلدرسةقامت ال 
 يكتب الباحث نتائج ادلقابلة بدقة وأمانة 

 دلعلمة اللغة العربية :  (ب 
 السؤال عن تعلم اللغة العربية 
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 شرة وجها لوجو. مث قام إجراء مقابالت مبا
عن  يسجيل كل الكالمHP/ ري  ط الباحث عن

 معلمة اللغة العربية
 وأمانة يكتب الباحث نتائج ادلقابلة بدقة 

 لطلبة : (ج 
  السؤال عن تعلم اللغة العربية 
 شرة وجها لوجو. مث قام إجراء مقابالت مبا

عن  يسجيل كل الكالمHP/ طري   الباحث عن
 معلمة اللغة العربية

   وأمانةيكتب الباحث نتائج ادلقابلة بدقة 
 أما خطوة البحث ابلنسبة ادلالحظة ادلباشرة فيما يلي:  -0

   الحظ  الباحث نشاط التعلم من ادلدرسة
MAS Manggeng  

يف عرض  األساليب ذلذا التوثي  ببساطة الباحث -7
كا البياانت   MAS Manggengدرسة دلالبياانت اليت  اب

الكمبيوتر أو البياانت اليت ديكن  ادلخزنة يف ملفات
 عرضها علىى لوحة النشرة. 
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 الفصل الرابع

 البياانت وحتليلها عرض

 عرض البياانت -أ 
شرح الباحث يف البيان السابق ما يتعلق مبنهج  قد

البحث. ويف ىذا الفصل يريد الباحث أن يعرض النتائج 
اليت وجدىا الباحث بعد القيام البحث ابدلدرسة 

Manggeng MAS وللحصول على تلك  البياانت قام .
الباحث ابلبحث الوصفي حتليلي يف ىذه ادلدرسة للستة 

رسالة عميدة على  اعتمادا 0202/0202الدراسية 
 /Un.08الرانري بندا أتشيو برقم  لكلية الًتبية جامعة

FTK.1/ TL.00/09/2020  .عن مجع البياانت فيها
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 حملة عن ميدان البحث -2
احدى ادلدرسة  Manggeng MASمدرسة  كانت

 PU. Meulabohوتقع يف الشارع  Aceh Barat Dayaـــــبـــــ

- Tapaktuan  بقريةPaya  أتشيو جنوب الغربية يف حي
 ويعّلم فيها العلوم الطبيعية والعلومادلدرسة الثانوية. 

اإلسالمية. فيها أنشطة كل يوم اجلمعة صباحا بقراءة 
القرآن قبل احلّصة. ويتعّلم فيها اللغة العربية حتت اشراف 

 منهج وزارة الشؤون الًتبوي والوطٍت.
 عدد الطلبة  -0

 فهي Manggeng MAS دلدرسةلطلبة يف ىذه اوأما عدد ا
 كما يلى: 

 2-5اجلدول 

 عدد الطلبة عدد الفصل الفصل الرقم
 21 2 الفصل األول 2
 02 2 الفصل الثاىن  0
 00 2 الفصل الثالث 3
 41 3 اجملموع 5



54 
 

 

 Manggengأن  ادلدرسة  5-2ظهر من اجلدول 

MAS من   تتكون من ثالثة فصول. وأخذ الباحث
 الصف الثاىن دلعرفة  عملية التعليم يف تلك ادلدرسة.

 عدد ادلعلمُت -3

 :0-5اجلدول
 Manggeng MASادلدرسة  عدد ادلعلمُت

نفرا، والباقون  05وعدد ادلعلمُت يف ىذه ادلدرسة 
منهم يعلمون ادلواد الدراسية غَت العربية. كما ظهر يف 

 اجلدول التاىل:

 أمساء املعلمني الرقم
 S.Ag انسرايدي، 2

 S.Pd  ويت إيليدى،ڭ 0
 S.Pd  أ سامدي، 3

5 DRA. ،أمسارين  AS 
 S.Pd  اينيت سهاب، 4
 S.Pd.I  نياك أزير، 4
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 S.Pd.I زوالفكار، 4
 S.Pd.I تنتاوي، 2
 S.Pd.I أسنيار، 1
 S.Pd نيتا ساتِراي، 22
 S.Pd.I ديسي أراينيت، 22
 S.Pd.I رومسانيدار سانيت، 20
 S.Pd ويويك كونياوان، 23
 S.Pd أرمايدة، 25
 S.Pd ساِفرينا، 24
 S.Pd فارىسٍت، 24
 S.Pd.I سيسكا فادليندى، 24
  S.Pd.I خَتو النيسا، 22
 S.Pd نورميال، 21
 S.Pd فاجري سلمي، 02
 S.Pd أويل الفخران، 02
 S.E سوكرايت، 00
 S.Pd إيرمي جونيتا، 03
 S.Pd ماريزى، 05
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 ادلباين والوسائل يف ىذه ادلدرسة  -5

فقد  على األىداف الًتبوية ادلوجودة للحصول
 أعدت ادلدرسة بعض الوسائل التعليمية  كمايلي:

 3-5اجلدول
 Manggeng MAS ادلباين والوسائل يف ىذه ادلدرسة

 العدد اع الوسائلنو أ الرقم 
 2 ةدرسادل غرفة مدير 2
 2 علمغرفة ادل 0
 2 غرفة اإلدارة 3
 3 غرفة الفصول 5
 2 غرفة ادلعمل 4
 2 غرفة ادلكتبة 4
 2 ادلصلىغرفة  4
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 مجع البياانت  -ب 
يف مجع البياانت منها ادلقابلة  قدم الباحثي 

الشخصية وادلالحظة ادلباشرة والوثيقة، دلعرفة تعليم اللغة 
) دراسة وصفية حتليلية  Manggeng MASالعربية ابدلدرسة 
 للصف الثاىن(.

 املقابلة الشخصية -1
بلة مع معلمة اللغة العربية يقوم الباحث ابدلقا

 .Manggeng MASادلدرسة والطلبة يف ادلدرسة  ورئيس

 وأما األسئلة واألجوبة من ادلقابلة فهي: 

 : ملعلمة اللغة العربية

 اللغة العربية؟ ُتمنذ مىت وأنت تدرس -2
تدريس و ، 0222السنة  اللغة العربية من ُتتدرسادلعلمة : 

 0222من  MAS Manggengدرسة ادلاللغة العربية يف 
 عند التدريس؟ هاينب الذي تستخدماا ىو ادلنهج والكتم -0

 تينًتناإل، قّررادلكتاب ال، 0223نهج ادلعلمة : ادل



42 
 

 

 رة اليت كثَتا ماا، ما ىي ادلهكمدرس للغة العربية -3
 يف تدريس اللغة العربية؟ ُتتستخدم
 موقراءة وكتاب وكال اتواستقام اتر اهادلأربع ادلعلمة : 

 والوسائل اليت تستخدمها عند التدريس؟ ما ىي الطريقة -5
 ةد وترمجة، سؤال وجواب، رلموعاعقو ة قيطر ادلعلمة : ال

 القاموس . الوسائل الكتاب والسبورة و رةشومبا
 لتعلم اللغة العربية؟ ةبلطلمحاس ا عن كيف،  حسب رأيك -4

 .42%متحمسون لتعلم اللغة العربية ادلعلمة : 
 ما ىي ادلعوقات اليت تواجهها يف تعليم اللغة العربية؟ -4

 ال يتقنون ادلفردات ةالطلب، عدم استجابة ةالطلبادلعلمة : 
على قراءة النص العريب من حيث  ةلبكيف ىي قدرة الط -4

 اللغوايت وفهم النص؟
 الساليفادلعهد  هلل بعضهم من اآلن احلمدادلعلمة : 

ن العربية م اللغة من ترمجة النصوص ةبما ىو موقف الطل -2
  رف وأحكام ادلفردات؟صحيث التمكن من قواعد اللغة وال

اليزال ، اليزال األمر صعًبا بسبب نقص ادلفردات ادلعلمة :
 غَت مثايل يف ترمجة النص
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 ماعيف تعلم االست ةبوقات اليت يواجهها الطلما ىي ادلع -1
 ؟والكتابوالقراءة  كالموال

مفردات أقل، لذلك إذا كان  ةحيفظ الطلب :ادلعلمة 
من ، االستماع والكتابة والتحدث ابللغة العربية صعًبا

اليزال بعضهم جيدون صعوبة يف قراءة النصوص  ةالقراء
 العربية والقرآن

 لبة؟ت جهود األم يف مواجهة مشاكل الطكيف كان -22
 بنشاط أكربة طلبالتوجيو  ةجيب على ادلعلمادلعلمة : 

ما ىي عوامل الصعوبة اليت تعرفها يف تعلم اللغة  -22
 العربية؟

أيًضا  ةتؤثر بيئة الطلب، البيئة ادلدرسة أقل دعًما ادلعلمة :
، ألن البيئة تستخدم لغة آتشيو على استخدام اللغة العربية

فإهنا تؤثر على إتقان ادلفردات ألهنا ال تستخدم يف احلياة 
 اليومية

ة ار ايف تعلم اللغة العربية للمه ةبالطل علمةتقيم ادلكيف  -20
 األربعة؟
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على مساع  ةقرأ ادلعلم. اإلستماع، تحسب ادلهارةادلعلمة : 
الذين  ةالطلبة، والقراءة، يكتبون ما قرأه ادلعلم مث ةالطلب

نطلب  ة،أنمرىم بعمل مجل، الكتابة، النص مث ترمجوه نقرأو ي
 أمام الفصلمنهم حفظ احملادثة مث الظهور 

 ، ما ىو نوع التقييم الذي تستخدمو؟من حيث ادلواد -23
مث  كل يوم بعد أن أعطت األم ادلواد التعليمية :ادلعلمة 

عن ادلادة اليت تتم دراستها بناًء على ادلهارات  ادلعلمة اسأل
 الوقت اليت يتم تعلمها يف ذلك

كل   ةب، ىل أتقن الطلة النصوص العربيةمن حيث ترمج -25
 شيء؟

، فالقواعد غَت ليس كل شيء على ما يرامادلعلمة : 
 منتظمة

، ما ىي العوامل ادلثبطة والداعمة لتعلم حسب رأيك -24
 اللغة العربية؟

، بيئة درسةالبيئة ادل ،والبنية التحتية ادلرافق ال تدعمادلعلمة : 
 ، التواصل ال يستخدم اللغة العربيةةالطلب

 إىل دروس اللغة العربية؟ ةببرأيك كيف ينظر الطل -24
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 دروس اللغة العربية ةب الطلبحتادلعلمة : 
صعوبة يف  ةبول اليت تفعلها عندما يواجو الطلما احلل -24

 تعلم اللغة العربية؟
على تعلم اللغة  ةطلبالتشجيع  ةب على ادلعلمجتادلعلمة : 

 ةجيب أن نتواصل بشكل متكرر مع الطلب العربية،
حىت ال يتم التغاضي عن ادلفردات  ابستخدام اللغة العربية

 . اليت نقدمها
 : للطلبة

 كيف شعرت عند تعلم اللغة العربية؟ -2
 الطلبة : حيب السماع عندما يتكلم ادلعلم اللغة العربية

 ىل وجدت صعوبة يف تعلم اللغة العربية؟ -0
 الطلبة : نعم، جند صعوبة يف تعلم اللغة العربية

 والكتابة؟ والقراءة والكالم ىل جتد صعوبة يف االستماع -3
حنن  مل نفهم ما قيل ع ىوا متسصعوبة االيف نعم،  الطلبة :

، ال تزال بعض احلروف يف القراءةنفتقر إىل ادلفردات. 
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اذلجائية تواجو صعوبة يف نطق ىذه األحرف، التحدث 
 أيًضا بسبب نقص ادلفردات والقواعد. ةوالكتابة صعب

 العربية؟ اللغة ىل جتد صعوبة يف حفظ ادلفردات -5
 ، ال يتم استخدامو أوممارستوعم، بعد حفظوالطلبة : ن

 د؟اعىل جتد صعوبة يف تعلم القو  -4
د يف تذكر ، أجد صعوبة يف تعلم القواعنعمالطلبة : 

تغيَتات اجلملة وكل مجلة ذلا درىم خمتلف وارد يف تلك 
 اجلملة. 

 ما الذي يسبب الفرح وصعوبة تعلم اللغة العربية؟ -4
سعيد الن اللغة العربية ىي لغة الرسول والقرآن. الطلبة : 

 الصعوبة تكون يف إتقان ادلفردات وتعلم القواعد.
ما ىي عوامل الصعوابت اليت واجهتها يف تعلم اللغة  -4

 العربية؟
وأتثَت الطلبة : ادلرافق ادلدرسية والبنية التحتية أقل دعما 

 .يستخدم اللغة العربيةالبيئة ال
 واجهتها يف تعلم اللغة العربية؟ما الصعوابت اليت  -2
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الطلبة : صعوبة يف حفظ ادلفردات وصعوبة يف تعلم النحو 
 والصريف

، ما ىي احللول اليت جيب أن يتخذىا ادلعلم للقضاء برأيك -1
 على صعوبة تعلم اللغة العربية؟

الطلبة : جيب على ادلعلمُت التأكيد على الطلبة أكثر يف 
الطلبة، جيب على حفظ ادلفردات وعند التواصل مع 

ادلدرسُت استخدام اللغة العربية أثناء ساعات الدراسة 
 وليس ساعات الدراسة.

 :ةاملدرس لرئيس

 ادلستخدمة يف تعلم اللغة العربية؟ طريقةما ىي  -2
الطريقة اليت يستخدمها ، على حد علميادلدرسة :  رئيس

د والًتمجة العربية يف ىذه ادلدرسة ىي القواعمدرسة اللغة 
 والقراءة وادلباشرة.

 تعلم اللغة العربية؟يف  ةليكيف جتذب وس -0
وسيلة يف ىذه ادلدرسة ال يزال ىذا  جتذبادلدرسة :  رئيس

غَت موجود حىت يتم إعاقة ادلعلمُت يف عملية التدريس 
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والتعلم، ىناك بعض ادلعلمُت الذين يصنعون وسيلة اخلاصة 
 هبم وفًقا للمادة التعليمية

 ؟التعلمية يف أثناء تعلم سائلالو ىل يستخدم ادلعلمون  -3
ليس غالًبا بسبب نقص ادلرافق ادلدرسية ادلدرسة :  رئيس

 لذا يتعُت على ادلعلمُت صنع وسيلة اخلاصة هبم
، ىل يكفي الوقت الذي حددتو احلكومة رأيك كيف -5

 لتعلم اللغة العربية؟
األسبوع  جيب أن يكون يف، كايف  غَتادلدرسة :  رئيس

   واحد على األقل ثالث أو أربع ساعات
ىل يشرف ادلدير دائما على ادلعلمُت الذين يقومون  -4

 بتدريس اللغة العربية؟
ال أشرف دائًما على تدريس مدرس اللغة  ادلدرسة : رئيس
 العربية

 ما نوع اإلشراف الذي تقوم بو؟ -4
إنو حول الفصل وجيلس يف الفصل بينما ادلدرسة :  رئيس
 ادلعلم ابلتدريس يقوم
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ىل يتكلم ادلدرس عند التدريس اللغة العربية وخاصة يف  -4
 دروس اللغة العربية؟

اللغات ادلستخدمة يف التدريس ىي اللغة  ادلدرسة : رئيس
 خاصة دروس اللغة العربيةالعربية واللغة اإلندونيسية يف 

صعوابت يف تعلم اللغة العربية ، ماذا  ةبعندما يواجو الطل -2
 تفعل؟
، جيب أن جنعل الطلبة أكثر سعادة يف أوالً ادلدرسة :  رئيس

حتسُت حفظ ادلفردات وجيب أن ، تعلم اللغة العربية
 يستخدم التواصل اللغة العربية.

 املالحظة املباشرة  -2
ادلالحظة ادلباشرة كأداة  ويستخدم أيضا الباحث

البحث جلمع البياانت، ونتيجتها كما ظهر يف اجلدول 
 التايل:

 5-5اجلدول 
 نتيجة ادلالحظة ادلباشرة للمعلمة
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من األسئلة   2، 0، 3، 5اسبة يف الرقم ن( ادلضع عالمة )
 األتية :

 3ال غالبا :   2 : ال
 5غالبا :   0نعم : 

4 
 

3 
 

 الرقم اجلوانب املرصودة 1 2

 1 التجهيز    
     يضع ادلعلم منهج العملية

 التعليم
 

     إبعداد وسيلةيقوم ادلعلم  
    خيتار ادلعلم الوسيلة الصحيحة  
     يستخدم ادلعلم الطريقة

 الصحيحة
 

 2 تقدمي    
    ادلعلم ينقل اذلدف  
    يشرح ادلعلم الطريقة  
     يشرح ادلعلم الوسيلة  
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    يشرح ادلعلم خطوات التعلم  
     يستخدم ادلعلم طريقة ووسيلة  
     تجريببأجرى ادلعلم  
     تجريببأجرى الطلبة  
    يشارك الطلبة بنشاط  
     يسهل على الطلبة فهم ادلادة

 اليت يقدمها ادلعلم
 

 3 مزيد من العمل    
    يكتسب الطلبة خربة حقيقية  

    يقوم ادلعلم بتقييم  
 4 الطريقة والوسيلة شرط    
    وفقا للغرض  
    مناسبا للمادة  
    سهل االستخدام من الطلبة  
    حسب مستوى قدرة الطالب  
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وحيدد الباحث ادلسند يف أنشطة تعلم الطلبة عند 
 إجراء عملية التعلم إىل مخسة احوال، فهو كمايلى : 

  222 - 24= %  جيد جدا

  24 - 44= % جيد 

  44 - 42= % مقبول 

  41 - 44= % انقص 

  45من >= % فشل 

واستعمل الباحث يف حتليل بياانت ادلالحظة ادلباشرة 
على أنشطة تعلم الطلبة عند إجراء عملية التعلم ابلطريقة 

 االستنباطية الرمز التايل :

  
 

 
      

  2البياانت :

                                                             
1
Matsnada Erta Mahyuddin, Pengembangan Evaluasi dan  Tes 

Bahasa Arab, (Tangerang: Alkitabah, 2012), hal. 235.  
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P   :النسبة ادلعدلة 

F   :رلموع القيمة احلصولة عليها 

 N : النتيجة الكاملة 

 بياانت ادلالحظة ادلباشرة، فهو كما يلي :وأما حتليل 

  
 

 
      

  
  

  
      

      

يدل على أن أنشطة تعلم معلمة  42وهبذا القدير %
اللغة العربية مل تكن جيدة ألن نتيجتها حتصل على التقدير 

 ثَت ظاىر يف عملية التعليم.مقبول، وىذا التأ

 حتليل  البياانت ومناقشتها -ج 
  الشخصية  مع معلمة اللغة العربيةنتيجة املقابلة 

أما نتيجة ادلقابلة الشخصية مع معلمة اللغة العربية 
 وىي:  Manggeng MASابدلدرسة 
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اللغة العربية تدريس اللغة العربية يف عام  علمةبدأ م
ادلناىج والكتب ادلستخدمة يف . حىت اآلن 0222

 والكتب ادلدرسية واإلنًتنت. 0223التدريس ىي منهاج 
ًتمجة د والىي طريقة القواع ةالطريقة اليت يستخدمها ادلعلم

ادلستخدمة فهي  وسائل ،وسؤال وجواب ومجاعة ومبسية
الصعوابت اليت . وقاموس كتاب ادلقّررو  سبورةمعلمة ال

 ةب ىذه ادلدرسة ىي عدم إتقان الطليف ةبيواجهها الطل
 كماالنحو والصريف،   العربية وصعوبة تعلماللغة للمفردات 

يواجو ، جيدون صعوبة يف التحدث والكتابة ابللغة العربية
العوامل  أيًضا صعوبة يف ترمجة النص العريب ادلثايل. ةبالطل

من تعلم اللغة العربية ىي البيئة ادلدرسية  ةباليت تعيق الطل
الذين  ةب، والبيئة للطلدم اللغة العربيةاليت ال تستخ

درسة والبنية ال تدعم مرافق ادل يستخدمون لغة أتشيو.
 .ةبالتحتية تعلم الطل
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  الطلبةنتيجة املقابلة الشخصية مع 
من الصف  لبةالط أربع نتيجة ادلقابلة الشخصية معأما 

 وىي :  Manggeng MASيف ادلدرسة  الثاين

 لبةالط ادلقابلة الشخصية ببعض عندما يقوم الباحث
اجليد ألنو من ن  اللغة العربية، و بمن الصف الثاين أهنم حي

 ةبلكن يواجو الطل تحدث اللغة العربية.ة تأن تسمع ادلعلم
، والصعوابت اليت ةبعض الصعوابت يف تعلم اللغة العربي

ىي صعوبة حفظ أو تذكر ادلفردات العربية  ةبيواجهها الطل
صعوبة يف التحدث  ةبحبيث جيد الطل القواعدعوبة تعلم وص

من العوامل  العديدىناك  والكتابة وترمجة النصوص العربية.
يف تعلم اللغة العربية، وىي ادلرافق  ةباليت تعيق تطور الطل

الذين ال  ةبحتية غَت الداعمة والبيئة للطلوالبنية الت
 يستخدمون اللغة العربية.

 ةاملدرس نتيجة املقابلة الشخصية مع رئيس  
 MASةبناظر ادلدرسك انسرايديإن أستاذ 

Manggeng. بية يف ىذه ادلدرسة اللغة العر  علمةأن م



44 
 

 

 .رةشة وادلبااءد والًتمجة والقر عالقوا يستخدم الطريقة
حىت يتم إعاقة ادلعلمُت يف  التعلم ال يزال ينقصوالوسائل 

ىناك بعض ادلعلمُت الذين ، عملية التدريس والتعلم
بسبب  اخلاصة هبم وفًقا للمادة التعليمية ائليصنعون وس

دتو احلكومة الذي حدأما الوقت  ة.نقص ادلرافق ادلدرس
شكل اإلشراف الذي و  ، فهذا ال يكفي.لتعلم اللغة العربية

حول الفصل وجيلس يف الفصل بينما  ىو لناظريقوم بو ا
صعوبة يف تعلم  ةبعندما يواجو الطل. يقوم ادلعلم ابلتدريس

وحتسُت  بتعلم اللغة العربية ةبة يسعد الطلادلعلم اللغة العربية
 والتواصل جيب أن يستخدم اللغة العربية. حفظ ادلفردات

 نتيجة املالحظة املباشرة 
التعلم  لوسائ، خططًا إلجراء التعلم ةضع ادلعلمت -2

 واستخدام طرق التعلم.
 .أيًضا إبجراء تقييمات التعلم ةقوم ادلعلمت -0
وابلنسبة للبياانت يف ورقة ادلالحظة أن النتيجة  -3

وىذا مبعٌت أن تعليم اللغة العربية  42التعليم %
  .انقص



 
 

66 
 

 الفصل اخلامس

 اخلامتة

"صعوابت تعلم  حولمت البحث يف ىذه الرسالة على 
ــباللغة العربية لدى الطلبة  ـــــ  . واآلن حيسن"MAS Manggengــــــ

قرتاحات ختاما ذلذه للباحث أن يقدم نتائجها وبعض اإل
 الرسالة.

 نتائج البحث -أ 
بناء على عرض البياانت وحتليلها يف الفصل 

اخلالصات هبذا البحث ىي فيما  تبياان بق، يفالسا
 يلي:

 MASدسسة ادليف  ةبالصعوابت اليت يواجهها الطل -1

Manggeng :يف تعلم اللغة العربية ىي 
 صعوبة يف حفظ وتذكر ادلفردات  ةبيواجو الطل

 .يف تعلم اللغة العربية
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 التحدث ابللغة العربية ة صعوبة يف بيواجو الطل
 .ادلقاالت ابللغة العربية  والكتابة

 صعوبة يف تعلم القواعد وترمجة  ةيواجو الطلب
 النص العريب.

دسسة ادليف  ةبعوامل الصعوبة اليت يواجهها الطل -2
MAS Manggeng :يف تعلم اللغة العربية ىي 

 التواصل ال يستخدم اللغة العربية. 
 وافقالوسائل التعليمية الت 
 بيئة الطلبة ال تستخدم اللغة العربية 
 .الوقت الذي حددتو احلكومة ال يكفي 

  قرتاحاتإ  -ب 
السابقة يقدم الباحث  اعتماد على الظواىر

 اإلقرتاحات اآلتية:
ينبغي دلدسسة اللغة العربية أن يستخدم  الوسائل  -1

التعليمية متعّددة ومرحية لتحقيق األىداف  
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ذلا أاثسا ابلغا لرتقية قدسة الطلبة  الرتبوية، ألن
 وسغبتها يف تعليم اللغة العربية.

ينبغي لناظر ادلدسسة أن يهتم ادوات ادلدسسة  -2
وحواىا إبىتمام جيد كي تكون مدسسة طيبة  

 تقبل.يف ادلس
يف تعلم اللغة   ينبغي لطلبة أن جيتهدوا ويرغبوا -3

العربية كي تكون طلبة ماىرة يف  التحدث اللغة 
 العربية ويف فهم القرآن.   

يكتب إعداد ادلعلومات  جيب على ادلعلم أن -4
الطريقة  مستخدوي ةوالتواصل مع الطلب كي  ادلواد

 .مناسبة هبم
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 املراجع

 املراجع العربية -أ 
ظواهر اللغة العربية والصعوابت  ،7104أفرجيون أفندي،

، )املنار، السنة اليت يواجهها الناطقون بغريها
 الثامنة، الثاين، ديسمرب(

األداب الوسيط يف امحد اإلسكندري ومصطفى عناين، 
)مصر: دار الطبعة الثامنة عشرة،  العريب واترخيه،

 املعارف، بدون السنة(
الطبعة التاسعة  ،م7117 املنجد يف اللغة واإلعالم،

 (، )بريون: دار املشرقوالثالثون
قاهرة : ) ال0-7معجم الوسيط  ،0647 إبرهيم أنيس،

 املكتبة الشروق الدولية(
مطبعة ) لم اللغةاملدخل إىل ع ،م7114 خباري مسلم ،

 (الرانريى بندا أشيه، بدون السنة
، )بريوت: املدخل إىل اللغة العربيةبدر الدين أبو صاحل، 

 لشرق العريب، الطبعة الثانية(دار ا
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مجيع ، املنجد يف اللغة واإلعالم ،م7113 ،رايض الصلح
بريوت دار  ، )حمفوظة الطبعة األربعون احلقوق
 (الشرق

مناهج تدريس اللغة  ،م0665 رشدي أمحد طعيمة،
)جامعة السلطان العربية ابلتعليم األسلسي، 

 (قابوس، الطبعة األوىل
تعليم اللغة العربية  ،7110 رشدي أمحد طعيمة وإخوانه،

)القاهرة: دار الفكر  والدين بني العلم والفين،
 العريب(

)جاكرات:  ،Psikologi Belajar ،7103 رمحلينا وهاب،
 رجا غرافندوا فرسادا(

منهاج البحث يف العلوم  ،7100 رجاء حممود أبو عال،
 (القاهرة: دار النشر للجامعاتالنفسية والرتبية، )

 )دار املعرفةطرق تدريس اللغة العربية، إمساعل،  زكراي
 اجلامعة، دون السنة(

املدخل اىل تعليم اللغة  ،7112 سالمي بنت حممود،
 بندا أتشية( –، )داراسالم العربية
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املدخل إىل البحث العلوم  ،م7111 صاحل ابن العساف،
 ، )الناشر: املكتبة العبيكان(، الطبعة الثانيةالسلوكيه

صعوابت تعلم  ،7100 علي حسن اسعد جبايب،
القراءة والكتابة من وجهة نظر معلمي الصف 

)سلسلة العلوم اإلنسانية، اجمللد  ،األول األساسي
 (0، العدد 03

النفس  علم ،0667 عبدا اجمليد سيد أمحد منضور،
إندونيسيا: معهد العلوم اإلسالم الرتبوي، )

 (والعربية،
، الطبعة املنجد يف اللغة واإلعالم، 0653 لويس معلوم،

 الثامنة والعشرون، )بريوت دار  الشرق،(
طرائق  ،7113محد طعي مة،حممود كامل الناقة ورشدي أ

تدريس اللغة العربية لغري الناطقني هبا، 
 ()إيسيسكو: املنظمة اإلسالمية للرتبية والثقافة

، جامع الدروس العربية م،7113مصطفى الغالبيين، 
 )بريوت: لبنان،(
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، )مكتبه علم اللغة العام ،ه0171 أمحد محاد، ،دمحم
 السعودية(طنيه، اململكه العربية امللك فهد الو 

اللغة العربية لغري تعليم  ،م7100 خمتار الطاهر حسني،
لدار )ا الناطقني هبا يف ضوء املناهج احلديثة،

 العاملية املنشر والتوزيع(
، )مكتبة مصر : سيكولوجية التعليممصطفى فهمي، 
 بدون سنة(
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LEMBARAN SOAL WAWANCARA  

1. Lembaran soal wawancara siswa 

1. Bagaimana yang saudara(i) rasakan ketika belajar 

bahasa Arab? 

2. Apakah belajar bahasa Arab saudara(i) merasa 

kesulitan? 

3. Apakah saudara(i) dalam mendengar, membaca, 

berbicara dan menulis merasa kesulitan? 

4. Apakah merasa kesulitan dalam menghafal kosakata 

bahasa Arab? 

5. Apakah belajar qawaid merasa susah/kesulitan? 

6. Apa penyebab senang dan sulitnya belajar bahasa 

Arab? 

7. Faktor- faktor kesulitan apa saja yang saudara(i) 

alami dalam pembelajaran bahasa Arab? 

8. Kesulitan apa saja yang saudara(i) alami dalam 

pembelajaran bahasa Arab? 

9. Menurut saudara(i) solusi apa yang harus guru 

lakukan dalam menghilangkan kesulitan belajar 

bahasa Arab? 

 

 

2. Lembaran soal wawancara guru Bahasa Arab 

1. Berapa lama ibu mengajar bahasa Arab? 

2. Kurikulum dan buku pegangan apa yang ibu 

gunakan saat mengajar? 

3. Sebagai guru bahasa Arab, maharah apa yang sering 

digunakan pada saat mengajar bahasa arab?  

4. Metode dan media apa yang ibu gunakan ketika 

mengajar? 

5. Menurut ibu bagaimana semangat siswa dalam 

belajar bahasa  Arab? 



6. Kendala apa yang ibu  hadapi  dalam mengajar 

bahasa Arab? 

7. Bagaimana kemampuan siswa dalam membaca teks 

bahasa Arab dalam segi linguistik dan memahami 

teks? 

8. Bagaimana keadaan  siswa dalam menerjemahkan 

teks bahasa Arab dari segi penguasaan kaidah 

nahwu, sharaf dan bekal kosakatanya? 

9. Kendala apa yang siswa alami dalam  belajar istima’, 

qira’ah, kitabah dan kalam?  

10. Bagaimana upaya ibu dalam mengalami kendala-

kendala siswa tersebut? 

11. Faktor kesulitan apa yang ibu ketahui dalam belajar 

bahasa Arab? 

12. Bagaimana ibu mengevaluasi siswa dalam 

pembelajaran bahasa Arab ke empat maharah 

tersebut? 

13. Kalau dari segi materi, evaluasi seperti apa yang ibu 

gunakan? 

14. Kalau dari segi penerjemahan teks bahasa Arab, 

apakah siswa sudah  menguasai semua? 

15. Menurut ibu, apa faktor penghambat dan pendukung 

pembelajaran bahasa Arab? 

16. Kalau menurut ibu bagaimana pandangan siswa 

terhadap pelajaran bahasa Arab?  

17. Apa solusi ibu lakukan ketika siswa mengalami 

kesulitan belajar bahasa Arab? 

 

 

 



3. Lembaran soal wawancara kepala sekolah 

1. Metode apa saja yang digunakan dalam 

pembelajaran bahasa Arab? 

2. Bagaimana pengadaan media dalam belajar bahasa 

Arab? 

3. Apakah guru di sini sering menggunakan media? 

4. Menurut bapak, apakah waktu yang telah ditetapkan 

oleh pemerintah dalam pembelajaran bahasa Arab 

cukup? 

5. Apakah kepala sekolah selalu melakukan 

pengawasan terhadap guru yang sedang mengajar 

bahasa Arab? 

6. Bagaimanakah bentuk pengawasan yang bapak 

lakukan? 

7. Apakah guru ketika mengajar berbicara dengan 

bahasa Arab khususnya pada pelajaran bahasa Arab? 

8. Ketika siswa mengalami kesulitan dalam 

pembelajaran bahasa Arab, apa yang bapak kepala 

sekolah lakukan? 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEMBARAN OBSERVASI  

DALAM PEMBELAJARAN BAHASA ARAB 

 

 

No 

 

Aspek yang diamati 

 

Tidak 

 

ya 

 

Tidak 

Sering 

 

 

Sering 

 

1 Persiapan     

 a. Guru membuat RPP  √   

 b. Guru menyiapkan media   √  

 c. Guru memilih media 

dengan tepat 

 √   

 d. Guru menggunakan 

metode tepat 
 √   

2 Penyajian     

 a. Guru menyampaikan 

tujuan 

 √   

 b. Guru memperkenalkan 

metode 

 √   

 c. Guru guru 

memperkenalakn media 

 √   

 d. Guru menjelaskan 

langkah-langkah 

pembelajaran 

 √   

 e. Guru melakukan 

demontrasi 
   √ 

 f. Siswa melakukan 

demonstrasi/percobaan 

   √ 

 

 g. Siswa berpartisipasi aktif  √   

 h. Mudah dipahami oleh 

siswa materi yang 

diberikan oleh guru 

 √ 

 

  

      

3 Tindak lanjut      

 a. Siswa memperoleh 

pengalaman nyata 

 √   



 b. Guru melakukan evaluasi    √ 

4 Kondisi Metode dan Media     

 a. Sesuai dengan tujuan  √   

 b. Relavan dengan materi  √   

 c. Mudah digunakan oleh 

siswa 
√    

 d. Sesuai dengan tingkat 

kemampuan siswa 

 √ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Wawancara siswa(i) 

  

 

 

 

 

 

 

 



2. Wawancara guru Bahasa Arab 

 

 

3. Wawancara kepala sekolah 

 

 

 

 

 



4. perpustakaan 

 

5. Kelas Belajar 

 

 



 

 

6. Ruang dalam kelas 
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