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إلهداءا
أهدي هذا البحث العلمي إىل:

أيب وأمي الذين ربياين ورمحاين منذ صغريى عسى هللا أن يرمحهما ويغفرهلما وحيفظهما .١
واألخرة.يف الدنيا 

مجيع أسريت أطال هللا أعمارهم وحفظهم هللا ورزقهم هللا رزقا حالال طيبا مباركا..٢
مجيع املعلمني الذين قد علمين وأرشدين، جزاهم هللا خري اجلزاء، جعل ما قد علمونية .٣

أعماال جارية لديه تعاىل.
كمال هذا أصدقاء حميب تعليم اللغة العربية الذي يدعمونين دائما وحيثونين على إ.٤

البحث العلمي.



ط

الشعار:

﴾اسرً يُ سرِ العُ عَ مَ إنَّ ﴿
Sesungguhnya Bersama Kesulitan Ada Kemudahan

Q.S Ash-Sarh ( ٩٤) : ٦



ي

تقديرالشكر و الكلمة 

الذى جعل اللغة العربّية أفضل اللغات، والّصالة والسالم  على خامت احلمد
حمّمد وعلى أله وأصحابه أمجعني، أّما بعد.االنبياء واملرسلني، سّيد

البحث. وهذا لن ا ىف كتابة هذاوقّواوطاقتهامجيع جهدهةالباحثتفقد بذل
نجز إّال بعون هللا تعاىل ومبساعدة املساعدين.  وأقول شكرا كثريا جلميع املساعدين. وت

شكر إليهم، وهم:عّرب التأن ةالباحثتريد 

.ملاجستريا، أرشاد عبد الغاينحلاج اد. ،ماترامحممدية امعة مدير جفضيلة .١
األستاذ ، ماترامحممدية جلامعة دينية اإلسالميةوفضيلة عميد كّلية ال.٢

.، املاجستريسواندي
اللغة العربية كلية الدينية اإلسالمية جامعة حممدية عليمتقسم وفضيلة رئيس .٣

.، املاجستريحسناناألستاذ ،ماترام
ىن تىن ووّجهتالذى قد أشرفاألوىلةمشرفملاجستري، ا، ة نورجنةفضيلة األستاذ.٤

.البحثا حّىت صلح هذ
الذى قد مشرف الثاىن ملاجستري، ا، حممد أنوغراح عارفنيفضيلة األستاذ.٥

كتابة هذا لبحث.أشرفىن ووّجهىن يف
اللغة قسم تعليمامعة، وخصوصا حملاضرى ومجيع احملاضرين ىف هذه اجل.٦

العربّية.
لذين قد شجعوىن حّىت صلح هذا البحث.األىب وأّمى ومجيع أسرتى .٧

هذا يوالنجاح، وأسئل هللا أن جيعل عملوّفقنا هللا ملا فيه النفع واخلري 
مليزان مربورا، وأن جيعله خالصا لوجهه الكرمي ومقبوال لديه تعاىل ليكون ز د

مني.آاتى يوم القيامة، حسن



ك

اللغة قسم تعليمماترام. خصوصا ىف حممديةامعةومجيع األصدقاء ىف ج.٨
العربّية.

م.٢٠٢١يويل  ١٤ماترام، 
الباحثة

سىت حردينت



ل

مستخلص البحث

سىت حردينت
٧١٧١١٠٠١٦

ت يف تعليم اللغة العربية عرب اإلنرتنيت ، حتت املوضوعلبحثا حتليل عوامل الصعو
ض العلوم أمفينان ماترام عام  ملدرسة املتوسطة ر لدى الطالب يف الصف الثامن 

إلرشاد األستاذ حممد أنوغراح عارفني، املاجست٢٠٢٠/٢٠٢١الدراسي  ، ري. (
).ريواألستاذة نور جنة، املاجست

لك دون فهم االعربية هي لغة القرآن واحلديث اليت مصدر الشريعة اإلسالمية، لذالّلغة 
ت القرآن واحلديث.اذ عملية تعليم اللغة العربية عرب لك سيكون من الصعب  علينا فهم حمتو

لطريقة عرب اإلنرتنيت وتعلم يف  ض العلوم أمفينان عمل  اإلنرنيت يف املدرسة املتوسطة ر
.البيت الطالب

عرب اإلنرتنيت م اللغة العربيةيتعليفصعوبةالامل و عرفة ع) مل١أهداف من هذا البحث، (
ضلطالبالدى حل) ملعرفة٢. (٢٠٢٠/٢٠٢١العلوم العام الدراسي ملدرسة املتوسطة ر

ض العلوم العام عرب اإلنرتنيت لدىم اللغة العربيةيتعليف صعوبة  ملدرسة املتوسطة ر الطالب 
ستخدام طريقة .٢٠٢٠/٢٠٢١راسي الد وأنواع من هذا البحث هو البحث النوعي 

ستخدام طريقة إفرادية  ت  ملالحظة، املقابلة، والتوثيق. حتليل البيا ت  اإلجتماع البيا
ت الذي حتّصلمن املسئلة كذا. ويعطي املعىن على البيا

ت يف ) عوامل ١نتائج من هذا  البحث يدل أن :  تعليم اللغة العربية عرب الصعو
ت املعلم، عوامل البواسطة، عوامل  ت الطالب، عوامل صعو األنرتنيت،منها: عوامل صعو

) اجتهاد حلل الصعوبة يف تعليم اللغة العربية عرب ٢طريقة التعليم، وعوامل اإلجتماعية. 
الذي عمل الطالب يف األنرتنيت، منها: حل املعلم يف تعليم اللغة العربية عرب اإلنرتنيت، وحل 

تعليم اللغة العربية عرب، حل يف الوسيلة، حل يف طريقة التعليم، وحل اإلجتماعية.

ت وحلها يف تعليم اللغة العربية عرب اإلنرتنيت.األساسيةالكلمات : عوامل الصعو
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Sikripsi dengan Judul: Analisis faktor-faktor Kesulitan dalam Pembelajaran
Bahasa Arab Daring untuk siswa kelas VIII di Mts Riadhul Ulum, Ampenan Kota
Mataram. (Dibimbing Oleh Ustadz Muhammad Anugrah Arifin, M.Pd.I, dan
Ustazah Nurjannah, M.Pd.I).

Bahasa Arab Merupakan Bahasa Al-Qur’an dan Hadis sebagai sumber syari’at
islam, dengan demikin memahaminya dapat menjadikan kita memahami isi dari
kandungan Al-qur’an dan Hadis. Proses pembelajaran Bahasa Arab Daring si Mts
Riadhul Ulum Ampenan dilakukan dengan metode Daring belajar dari Rumah
Siswa, proses belajar dengan menggunakan metode penugasan.

Penelitian ini bertujuan untuk, 1) untuk mengetahui factor kesulitan dalam
pembelajaran Bahasa Arab Daring untuk siswa di Mts Riadhul Ulum, T.A.
2020/2021. 2) untuk mengetahui upaya-upaya atau solusi dalam mengatasi
kesulitan dalam pembelajaran bahasa Arab Daring untuk siswa Mts Riadhul
Ulum, T.A 2020/2021. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif
deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi,
wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang dilakukan dengan menggunakan
metode induktif dan memberi makna terhadap data yang berhasil dikumpulkan,
dan dari makna itulah ditarik kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa: 1) factor kesulitan dalam
pembelajaran bahasa Arab Daring untuk siswa terdapat beberapa fator,
diantaranya: factor siswa, factor Guru, factor media, factor metode pembelajaran,
dan factor masyarakat. 2) upaya untuk mengatasi kesulitan dalam pembelajaran
bahasa Arab Daring terdapat beberapa upaya, diantaranya: solusi dari pihak
pendidik, solusi dari pihak siswa, solusi untuk sarana dan prasarana, solusi metode
pembelajaran, dan solusi dari pihak masyarakat.

Kata kuci : factor kesulitan dan solusi dalam pembelajaran bahasa Arab
Daring
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ب األول

املقدمة

خلفية البحث.أ
يستخدمها شخص أو جمموعة نظام صويت تتكون من رموز عشوائيةيلغة هال

١من األشخاص لتبادل األفكار أو األذواق املختلفة.

اللغة هو عبارة عن جمموعة من العالمات اليت يستخدمها الناس للتعبري عن 
، اللغة هي أداة خالل تعريف آخراألفكار واملشاعر والعواطف والرغبات. من

اجلملة اليت ميكن أن تستخدم لوصف األفكار أو األهداف من خالل هياكل
٢يفهمها اآلخرون.

، ميكن االستنتاج أن: اللغة هي صوت تعسفي السابقةمن التعريفات املذكورة 
ذه هلتعريف كهم.  جمموعة من الناس كوسيلة للتعبري عن أفكارهم ومشاعر استخدمهت

مقاصد الناس.لالتصاليسيلبهااللغة ، فهي 
ا العرب، وهي لغة القران الكرمي، لغة هي اللغة اليتأما اللغة العربية  يتحدث 

، ليس فيها نقص، وال حتتوي على صحيحة خالية من األخطاء والعيوبسليمة 
٣ألفاظ عامية أو أعجمية.

دءا من اليت ب، م اللغات األجنبيةييتعلم نظام التعلف،اللغة العربية هي لغة أجنبية
٤.باألهداف واملواد إىل أسالي

1 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab. (Bandung, PT. REMAJA
ROSDAKARYA, 2014) , 9

2 . Ibid. 9
، حممد احملفوظ،.،تعليم اللغة العربية، طريقة القواعد و أمهيتها. األستاذ الدكتور حممد أشعري ٣ (جاكر

.٣١).٢٠٢٠أكتوبر
4 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran  Bahasa Arab. (Bandung, PT. REMAJA
ROSDAKARYA, (2014), 57
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الّلغة العربية هي لغة القرآن من التعرفات املذكور السابقة، االستنتاج ان: 
ب  ن الصعون مواحلديث اليت مصدر الشريعة اإلسالمية، لذلك دون فهم ذلك سيك
ت القرآن واحلديث. لذلك واحدة من السياسات  ت مية حتحلكو اعلينا فهم حمتو

ت التعليميةمؤسساا يفية جيب دراستهرعاية قسم الدين، اللغة العربية هي مادة إلزام
.اإلسالمية بدءا من مدرسة اإلبتداعية حىت يف املدرسة العالية

ف ال ميكن فصله عن التفاعل بني اهدأم اللغة العربية هو عملية لتحقيق يتعل
أن تكون موجودة يف املعلمني والطالب. تتكون عملية التعلم من عدة عناصر جيب

٥املنهج واملواد واألساليب والتقييم وأهداف التعلم.، وهي عملية التعلم

يتم تطبيق تعلم اللغة العربية بشكل أساسي فقط يف املدارس الدينية واملدارس 
لى عي جيب راسدال الداخلية اإلسالمية والكليات اإلسالمية. اللغة العربية جم

ين اليت م الدييتعل، ألن اللغة العربية هي مسة من مسات مؤسسات الالطالب دراسته
متيزها عن املؤسسات التعليمية األخرى.

دليل حلياة املسلمني الكرميبفهم اللغة العربية ألن القرآنجنبكمسلمني حنن  
اللقرآن وحدة بية والعر ة ا، لذلك فإن اللغستخدام اللغة العربيةمالذين نزلوا عليه

لغة ن تكونا أا مقدر هلاللغات األخرى أمن، لذلك للغة العربية دورتنفصم
القرآن.

،قال هللا سبحانه وتعاىل
َ أَنَزلَنه ُقراَ  ّ )٢(ونَ َعَربِيا َلَعلَُّكْم  تـَْعِقلُ ً إ

املعىن:
لعربية حىت تفهموه. ""يف احلقيقة ٦، لقد أنزلنا القرآن 

ت التعليم هي حقيقة  أ يف املدرسة وخاصة يف عملية التدريس والتعلم،اصعو
ت يف ا يم.تعللغالبا هناك مايكون عدد من الطالب الذين يواجهون صعو

5 Ulin Nuha, Ragam Metodologi & Media Pembelajaran Bahasa Arab. Cet. 1- Yogyakarta: DIVA
Pres, (2016), 47

6 Q.S Yusuf / 12 : 2
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ت خفيفة ١٩فريوس كوفيد  علة كبرية من الفريوسات اليت تسبب التها هو 
ذ  إىل متوسطة يف اجلهاز التنفسي العلوي، مثل زكام، كثري من الناس مصابون 

أعراض عامة ميكن ٣الفريوس، مرة واحدة على األقل يف حيامت. بشكل عام، هناك 
وهي : محى، سعال، و أن تشري إىل إص ٧إختناق.ابة شخص بفريوس كورو

ثري اثري كبري ١٩كان كوفيد  حية االقتصادية   على االقتصاد العامل، من 
حية الرتبيَّة.  خذ حكومة السياسة هو يسرِّح املخافة ذلك الوقت، و انتشر يف 

، أصبحت أنشطة التعلم و التعليم١٩مجيع األنشطة التعليمية. جاء هذا الكوفيد 
اإلنرتنت. املنزل من خالل التعلم عربوم يف املدرسة ولكن االن يتعلم مناليت يق

إلستخدام التطبيق مثل غوغل ميت(التعلم عرب اإلنرتنت  ،)geogle meetيتعمد 

٨).learning-E)، إنرتنت(classroomكالس روم (

كثري من مشكالت يف تعليم عرب اإلنرتنت للطالب، منها : مشكلة تقين يف 
مج تطبيق غوغل  عملية التعليم، مثل سبكة اإلنرتنت، سعر الكلفة مثني، أعمل بر

. يف عرض حلقيق)E-learning)، إنرتنت(classroomروم ()، geogle meetميت (
٩)، كثري من الطالب ال يفهمه.geogle meetالنسبة يف التطبيق غوغل ميت (

ض العلوممدرسة  إحدى مؤسسات التعليم اإلسالمي يف واخلاصة، وهر
ض درسة املاللغة العربية. عليمتذيوالاملمتوسطةاملرحلة  ة ي مدرسهلعلومار
رامأمفيندينةموتقع يف، ية وتستند إىل الرتبية اإلسالميةهلا خاصاملتوسطة . ان مبا

ملواد ضمني اتم تيمؤسسات الرتبية اإلسالمية حتت رعاية وزارة الدين اإلسالمي. 
مج األساسي للمناهجالعر  الدراسات وزارةدرته، وفًقا للمنهج الذي أصبية يف الرب

اإلسالمية اإلندونيسية كمستوى لتعليم اللغة األجنبية.

7 Artikel Pengabdian Kepada Masyarakat Jurusan Teknik Elektro, Di Desa Blater, Kecamatan
Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, selasa 21 April 2020

8 Taufik Rahman, Pembelajaran Daring Di Era Covid 19. Program Studi Pendidikan IPS, FKIP
Universitas Lambung  Mangkurat.  3

9 Ibid. 3
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ض يعتمد على املالحظة ا الوىل اليت عملت الباحثة يف املدرسة املتوسطة ر
رام يعرف أن تعليم اللغة العربية عرب اإلنرتنيت الذي تطبيق يف  العلوم أمفينان مبا
ت  ستخدام اإلنرتنيت كثري من الطالب الذي يشعر الصعو ض العلوم  املدرسة ر

وال وسعر. يف املدرسة يف تعليم اللغة العربية، ألن كثري من الطالب ال يوجد اجل
تون من املدارس االبتدائية الذي مل يدرسوا اللغة  ض العلوم يوجد الطالب الذي  ر
العربية ويعتربون اللغة العربية هو لغة صعبة ومملة يف التعلم، لذلك هم حيتاجون تعليم 

رمسيات.
ض العلوم أما عملية تعليم اللغة العربية عرب اإلنرنيت يف املدرسة املتوسطة ر

لطريقة  لطريقة عرب اإلنرتنيت وتعلم يف البيت الطالب، عملية تعلم  أمفينان عمل 
الواجبات.

ت ةومتحمسةمهتمالباحثة، فإنتلك الظواهربناًء على لفحص حتليل صعو
بشكل أعمق. واليت سيتم حتديدها عرب اإلنرتنيت م اللغة العربيةيطالب يف تعلللتعلم 

عرب م اللغة العربية يتعليف صعوبة عوامل الحتليل دراسة بعنوان: "الحًقا يف 
ض العلوم عام الدرسي املتوسطةملدرسةطالبلدى الاإلنرتنيت  ر

٢٠٢٠/٢٠٢١."
أسئلة  البحث.ب

صوغ املشكالت اليت سيتم تأن ة، ميكن للباحثالسابقةبناًء على اخللفية املذكورة 
:البحث كما التايليف هذحبثها

ملدرسة طالب دى اللعرب اإلنرتنيتم اللغة العربيةيعوامل الصعوبة يف تعلما.١
ض العلوم ؟.٢٠٢٠/٢٠٢١عام الدراسي أمفيناناملتوسطة  ر

ت تعليم اللغة العربية .٢ ملدرسة دى الطالب لعرب اإلنرتنيت كيف حل صعو
ض العلوم  .؟٢٠٢٠/٢٠٢١عام الدراسي أمفينان املتوسطة ر



٥

األهداف .ج
:اهلدف من البحث الذي يريد حتقيقه هو

ملدرسة لطالباعرب اإلنرتنيت لدىم اللغة العربيةيتعليفصعوبةالامل و عرفة عمل.١
ض .٢٠٢٠/٢٠٢١العام الدراسي أمفينانالعلوماملتوسطة ر

ملدرسة اعرب اإلنرتنيت لدىم اللغة العربيةيتعليف صعوبة حتليلملعرفة.٢ لطالب 
ض العلوم  .٢٠٢٠/٢٠٢١العام الدراسي أمفينان املتوسطة ر

فوائد البحث.د
من املتوقع أن تكون الفائدة أو الفوائد يف هذا البحث مفيدة من الناحية النظرية 

، منهما:تطبقيةوال
الفوائد النظرية.١

:هاالنظرية منفوائدوأّما ال
ت .أ دة املعلومات املتعلقة بصعو التعّلم يف تعليم اللغة العربية.لز

ت التعّلم يف تعليم اللغة العربية..ب دة البصرية املتعلقة بصعو لز
يف املعلم أن استخدامه للتفكري واالعتبارةالباحثتأرادهذا البحث ،نم.ج

حتسني مناهج التعلم واألساليب املناسبة حىت يتمكن الطالب من تلقي املواد 
دروس اللغة العربية.يف ، خاصة شديدةالدراسية بسهولة 

التطبيقيةالفوائد.٢
:نهاالتطبيقية ملفوائدوأّما ا

للمدرسة..أ
عملية تعليم اللغة العربية عناملعلومات سيحصل هذا البحث العلمي.١

يف تعليم اللغة العربية الطالبهاوالعقبات اليت يشعر عرب اإلنرتنيت 
ت التعّلم الذيعرباإلنرتنيت  ملدرسة للتغّلب صعو يعاين من الطّالب 

ض العلوم يف تعليم اللغة العربية. املتوّسطة اإلسالمية ر



٦

:للمعلمني.ب
دة املهوللمعلمنيأما الفوائد التطبقيبة من هذا البحث  يف جعار لز

عرب اإلنرتنيت.تعليم اللغة العربية إرشاد وتعليم وتوجيه الطالب يف 
:للباحثة.ج

دة املعرفة وإضافة أما الفوائد التطبقيبة من هذا البحث للباحثة هي  لز
قبة يف جمال تدريب املعلمني حىت  يف تمكن الحًقا من تنفيذ املهام تنظرة 

معلمة جيدة.
للطالب :.د

هال سمو للطالب هو مساعدا أما الفواعد التطبقيبة من هذا البحث 
.اللغة العربّيةقادروان على إتقان نالطالب على أن يكوا

حدود البحث.ذ
وضوع املاحلد.١

توسطة من املدرسة املالثامنالبحث على الفصل أما حتديد املوضوع من هذا
ض العلوم  .٢٠٢٠/٢٠٢١العام الدراسي عرب اإلنرتنيت ر

كايناحلد امل.٢
رام، خاصة املدينة أمفينان البحث يف احتارت الباحثة املكان  يف مدرسة ملا

ض العلوم عام الدراسي  .٢٠٢٠/٢٠٢١املتوسطة ر
زمايناحلد ال.٣

ض العلومالبحث يف مدرسة أما الزمان للعام الدراسي يونيو-من مايور
٢٠٢٠/٢٠٢١.

الدراسة السابقة.ر
هي اخلالصة عن نتائج البحث الذي قد وجدت سابقا يتعلق لدراسة السابقةا

الباحثة هذه الدراسات السابقة لتبني الفرقة البحث بني تستخدمامبشاكل مماثلة. 
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ختلفة اإلهذا البحث و البحث السابق، ولكن يف هذا البحث ُوِجد الكتاب الزائدة 
ا ليتكوَّن األكمل املقارنة بني هذا البحث  و الدراسة السابقة. الكثرية. يقصد 

وهو :
للغة ام يتعل: "مشاكلاوموضوعه، رمحي ليستاريتري الذي كتبته البحث العلمي.١

راسة للعام الد".جاميبدينةملثانوية الفالح اإلسالمية املدرسة اليف ا العربية واحللوهل
٢٠١٧.

أهداف من هذا البحث ليبني عن املشاكل تعليم اللغة العربية يف املدرسة الثانوية 
ملدينة جاميب وجهة نظرية لغوّي، فسكولوجي هذا ١٠، و حتليلها.الفالح اإلسالمية 

خذ املوضوع البحث يف املدرسة الثانوية الفالح  البحث هو البحث النوعي، 
إلستخدام طريقة املالحظة، مقابلة، و  ت  خذ البيا ملدينة جاميب. و  اإلسالمية 

التوثيق. 
أما النتائج البحث عن مشاكل تعليم اللغة العربية للطالب يف الصف الثانية 

لعربيةغة اصعوبة الطالب يف ترجم القراءة، و صعوبة يف كتب اللعشر هو :
لطالب ال بني تبادمإلمالء، أما خلفية الطالب ألن قليل حمرِّض للطالب، وقليل 

ث و ني هذا البحبتساوي ا الو املعلم، و قليل وسيلة التعليم يف تعليم اللغة العربية. أم
إلستخدام البحث النوع لعربية للغة ايم اي، و يبحث مشاكل تعلالبحث السابق هو 

بني سابق يث الللطالب. أما اإلختالف بني هذا البحث و البحث السابق هو البح
امل ليل عو ن حتعن مشاكل تعليم اللغة العربية للطالب، أما هذا البحث يبني ع

ت يف تعليم اللغة العربية عرب اإلنرتنيت لدى الطالب  م ية تعلصعوبلحتليو الصعو
ملدرسة املتوسطة لغة العربيةال لعام العلوم اض ر عرب اإلنرتنيت لدى الطالب 

.٢٠٢٠/٢٠٢١الدراسي 

10 Sikripsi Tri Rahmi Lestari, Problematika  Pembelajaran Bahasa Arab dan Alternatif
Pemecahannya, di SMA Islam  Al-Falah Di Kota Jambi 2017. Universitas Jambi.
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لطالب ربية لالعمشاكل تعليم اللغةالبحث العلمي الذي كتبه سعيب، وموضوعه : ".٢
.٢٠١٨". عام الدراسة ) ماموج١يف املدرسة الثانوية احلكمية (

شاكل يف تعليم اللغة العربية للطالب يف أهداف من هذا البحث ليتعّرف امل
) ماموج. و هذا البحث لتحليل املشاكل عن املشاكل ١املدرسة الثانوية احلكمية (

هذا البحث هو البحث النوعي ١١يف تعليم اللغة العربية و حيله يف الزمان املستقبل.
هذا البحث  إلستخدام طريقة اإلجتماع املالحظة، مقابلة، و التوثيق. أما نتائج من

) ١). تعليم اللغة العربية للطالب يف املدرسة الثانوية احلكمية (١يدل على: (
ماموج، تعليم اللغة العربية تتكون من تدبري وتنفيذ.  يستجدم املعلم بطريقة احملاضرة، 

). مشاكل تعليم اللغة العربية ٢طريقة احملاورة، طريقة املناقشة و طريقة اللعوبة. (
املدرسة الثانوية احلكمية يتكون من بعض العوامل، هو : عامل للطالب يف 

الطالب، عامل املعلم، عامل الطريقة، عامل الوسيلة، عامل التبسيط، عامل 
إلستخدام  اإلجتماعي. أما التساوي بني هذا البحث و البحث السابق  هو 

ف بني هذا البحث النوعي، و يبحث مشاكل تعليم اللغة العربية للطالب. أما إختال
البحث و البحث السابق هو البحث السابق يبني عن مشاكل تعليم اللغة العربية 
للطالب و يبني عن طريقة املعليم الذي يستخدم املعليم يف تعليم اللغة العربية، أما 
ت يف تعليم اللغة العربية عرب اإلنرتنيت  هذا البحث يبني عن حتليل عوامل الصعو

ملدرسة م اللغة العربية يوبة تعلصعلدى الطالب وحتليل عرب اإلنرتنيت لدى الطالب 
ض العلوم العام الدراسي  .٢٠٢٠/٢٠٢١املتوسطة ر

ية العربللغةالبحث العلمي الذي كتبه سوبرمتان، وموضوعه : "مشاكل تعليم ا.٣
ملدرسة الثانوية حداية هللا دسا رام. ري مان ساللطالب يف الصف احدى عشرة 

".٢٠١٩/٢٠٢٠الدراسة للعام 

11 Sikripsi Suaib, Problem Dalam Pembelajaran Bahasa Arab Peserta Didik , di Madrasah Aliyah
Negri 1 Mamuju 2018. Institut Agama Islam  Negri Parepare.
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أهداف من هذا البحث ليتعّرف ويوضح كيف مشاكل تعليم اللغة العربية الذي 
يشمل عملية التعليم، عوامل العراقيل، وحتليل ليستعمر مشاكل تعليم اللغة العربية يف 

رام. ملا ملالحظة، ١٢املدرسة الثانوية حداية هللا دسان ساري  ت جيتمع  كل البيا
لبحث الكيفية يعين طريقة الذي يوضح  املقابلة، والتوثيق. هذا البحث يستخدم 
املشاكل تعليم اللغة العربية. النتائج البحث عن مشاكل تعليم اللغة العربية، بعد 

سة يستعمل البحث، استنتاج الباحث أن يبدأ املشاكل يف تعليم اللغة العربية يف املدر 
ثر على بعض العوامل وحيتاج لتحليلها.  رام  ملا الثانوية حداية هللا دسان ساري 
إلستخدام البحث الكيفي، و  أما التساوي بني هذا البحث و البحث السابق  هو 
يبحث مشاكل تعليم اللغة العربية للطالب. أما إختالف بني هذا البحث و البحث 

مشاكل تعليم اللغة العربية للطالب، أما هذا السابق هو البحث السابق يبني عن
ت يف تعليم اللغة العربية عرب اإلنرتنيت لدى  البحث يبني عن حتليل عوامل الصعو

ملدرسة م اللغة العربية يصعوبة تعلالطالب و حتليل عرب اإلنرتنيت لدى الطالب 
ض العلوم العام الدراسي  .٢٠٢٠/٢٠٢١املتوسطة ر

اإلطار النطري.ز
ليم اللغة العربيةتع.١

التعليم هو عملية لريشد و تنظّيم البيئة حول الطالب حىت يتمكنوا للنمو و 
وتشجيع الطالب على عملية التعلم. لذلك، إذا أساس التعلم هو "تتغري" فأساس 

١٣التعليم هو "تنظيم".

عن نظام التعليم ٢٠٠٣العام ٢٠وفقا على قانون اجلمهورية إندونسية رقم 
أن التعليم هو عملية التفاعل بني املعلم و الطالب و وسائط التعلم الذي وطين،

١٤حتدث يف بيئة التعلم.

12 Sikripsi Supratman, Problematika Pembelajaran Bahasa Arab pada Siswa Kelas XI, MA
Hidayatullah Dasan Sari Mataram , T.A 2019/2020. Universitas Islam Negri Mataram.

13 Muhammad Darwis Dasopang, Belajar dan Pembelajaran, dalam FITRAH Jurnal Kajian Ilmu-
Ilmu Keislaman Vl. 03 No.2 Desember 2017.
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أن التعليم هو عملية التفاُعل بني الطالب و املعليم و قال رغري ستفنس
١٥مصادر التعلم.

نتو، التعليم هو جانب النشاط الذي يعّقد وال يستطيع للتفسريه.  قال تر
ستمرار بني تطّور و جتربة احلياة. يف أساس، قال تعريف التعلي م هو إنتاج تفاعل 

ترينت أن التعليم هو جهد الواع من املعلم ليلقن الطالب ( توجيه تفاعل الطالب 
١٦مع مصادر التعلم األخرى) مبقصد حتقيق اهلدف.

ل لتفاعاع من يتخلّ عليم اليت التالةنشاطهو أميأن تعلالسابقة اتمن التعريف
لم.بني الطالب املعلم  و وسائط التعلم الذي حتدث يف بيئة التع

الذي م اللغة العربية هو جهد تعلم الطالب لتعلم اللغة العربية مع املعلم يتعل
١٧.هخمتلفة لتحقيق األهدافمن التعليمتنظيم عناصريشتمل 

التفاعل بني ف ال ميكن فصله عن اهدأم اللغة العربية هو عملية لتحقيق يتعل
أن تكون موجودة املعلمني والطالب. تتكون عملية التعلم من عدة عناصر جيب

١٨، وهي املنهج واملواد واألساليب والتقييم وأهداف التعلم.يف عملية التعلم

سم أنظمة تعليم اللغة العربية.  ت اليت  تعليم اللغة العربية من مكو
ت يف تعليم اللغة العربية تعين  أهداف التعليم، واملواد التعليمية، و طريقة املكو

ت اللذان يقومان بعملية تعليم  التعليم، وتقومي التعليم، الطالب و املعليم. املكو
١٩اللغة العربية مها املعلم و الطالب.

14 Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia No 20 tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional.

15 Ismail Suardi Wekke, Model Pembelajaran Bahasa Arab. Cet. 1, Yogyakarta: Deepublish, April
(2014) 34.

16Muhammad Darwis Dasopang, Belajar dan Pembelajaran. Dalam FITRAH Jurnal Kajian Ilmu-
Ilmu Keislam an Vl. 03 No.2 Desember 2017.

17 Dul 12 blogspot.com
18 Ulin Nuha, Ragam Metodologi & Media Pembelajaran Bahasa Arab. 47
19 Fathul Rahman, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab. (Malang : 2015). 27
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تدريسيلانشاط م اللغة العربية هويتعلأنّ نعرف ، السابقةاتمن التعريف
، وهي جنبيةاألميلتعلاالعربية للطالب لتحقيق أهداف يقوم به املعلم لتعليم اللغة 

.لعربيةتعلم اللغة ا
اللغة العربية.٢

ا كل قوم أن أغراضهم. وهذا التعريف جيب أن يشار  اللغة هو أصوات يعرب 
ا: نظام من  إليه لألمانة العلمية، يف دائرة املعارف الربيطانية حيث تعريف اللغة 

٢٠الرموظ الصوتية.

اختلف العلماء عن تعريف اللغة، منها :
يستخدمها وز عشوائيةنظام صويت تتكون من رمُ قال خويل : أن اللغة هو.١

٢١شخص أو جمموعة من األشخاص لتبادل األفكار أو األذواق املختلفة.

موعة من األصوات التعربية .٢ ا عبارة عن ا عرف اإلمام إبن جين اللغة على أ
م.اليت يستخدمها البشر ٢٢، للتعبري عن احتياجا

ا جمموعة من الرموز الصوتية اليت .٣ أما الدكتور إبراهيم أنيس، فقد عرّفها على أ
٢٣يستخدمها البشر للتواصل فيما بينهما.

تتكون من صويتنظامأن: اللغة هينعريف، السابقةمن التعريفات املذكورة 
اعرهمهم ومشكار تعبري عن أفجمموعة من الناس وسيلة للاستخدمهترموز عشوائية

مقاصد الناس.لالتصال

, حممد احملفوظ، أكتوبر ..،تعليم اللغة العربية، طريقة القواعد و أمهيتهااألستاذ الدكتور حممد أشعري ٢٠ (جاكر
٣٢).٢٠٢٠

21 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung : PT.RemajaRosdakarya,
20١٤). 32.

, حممد احملفوظ، أكتوبر ..،تعليم اللغة العربية، طريقة القواعد و أمهيتهااألستاذ الدكتور حممد أشعري ٢٢ (جاكر
٣١).٢٠٢٠.

23 Ibid. 31
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ا العرب، وهي لغة القران الكرمي، لغة  أما اللغة العربية هي اللغة اليت يتحدث 
سليمة صحيحة خالية من األخطاء و العيوب ، ليس فيها نقص، وال حتتوي على 

٢٤ألفاظ عامية أو أعجمية.

ها نزل القران الكرمي كدستور اللغة العربية هي لغة اإلسالم واملسلمني فب
ا أقدم اللغة حية مل يعرتها التغيري  ا حتدث خامت النبيني واملرسلني مث ا املسلمني، و
من الزمان وعاء للحضارة اإلسالمية  والتبادل فكانت طوال أربعة عشر قر
ا فوق هذا كله قد اكتسبت مكانة  ا، كما أ العالدية يف املشارق األرض ومغار

ا عال ا إحدى اللغات القليلة املعرتف  ية مرموفة بني اللغات املعروفات حيث أ
الرمسية يف املنظمات الدولية. وقد أصبحت لغة رمسية يف األمم املتحدة جبانب 

ا اخلمس وهي إجنليزية والفرنسية واألسبانية والروسية والصينية. وتعريف ٢٥أخوا
، وإحدى أكثر اللغات اخر، أن اللغة العربية هي أكثر اللغات  السامية حتد

٢٦مليون نسمة.٣٦٧انتشارا يف العامل، يتحدثها أكثر من 

لكرمي، لغة قران اة المن التعريفات املذكورة السابقة، أن اللغة العربية هو لغ
ا العرب، وإحدى من أكثر ا شارا يف ات انتللغاإلسالم و املسلمني اليت يتحدث 

مليون نسمة.٣٦٧أكثرمنالعامل، يتحدثها 
ت يف تعليم اللغة العربية.٣ صعو

). صعوبة learning disabilityصعوبة التعليم هو ترمجة من لغة اإلجنليسية (
ا يف حتقيق أهداف التع ، يوجدليمالتعليم هي حدث أو حادث الذي يدل أ

تها متاما.و دراسا أبعض الطالب أن يشعروا الصعوبة يف إتقان املواد اليت يدريسه
وفقا ليموليادي، أن صعوبة التعلم هي يف عملية التعلم  بسبب ظهوراستجابة 

٢٧صعبة، فإن نتائج التعلم اليت يتم حتقيقها ستكون أقل من احتمال الذي لديهم.

24 Ibid,  31
25 Ibid 34
26 Ibid, 34
27 Asrori, Psikologi Pendidikan Pendekatan Multidispliner. ( Surabaya, CV. PenaPersada:

2020).94
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العوامل الداخلية و العوامل بعض العوامل الذي تتأثر أنشطة التعلم، مها 
اخلارجية. 

عوامل الداخلية.أ
). جوانب ١عوامل الداخلية تؤثر أنشطة التعلم ينحل على جانبني، مها:

شري إىل يالذي ضليالفسيولوجية : يعين احلالة اجلسدية العامة أو التوتر الع
). ٢ليم. لتعمرحلة لياقة األعضاء و املفاصل الذي تؤثر على محاسة يف ا

الب، يم الطعلتاجلوانب النفسية: هذا اجلوانب يؤثر على كمية و نوعية يف
غبةر مثل: مرحلة الذكاء للطالب، مواقف الطالب، موهبة الطالب، 

الطالب، و التحفيز الطالب.
عوامل اخلارجية.ب

عوامل اخلارجية اليت تؤثر على أنشطة التعلم منها: عوامل البيئة 
ن تؤثر على أدراسة الاإلمجاعية، مثل املعلمني و املوظفني اإلداريني و الزمالء

لوكياتوساسة الطالب للتعلم. املعلمني الذين دائما يظهرون مواقفمح
مثل القراءةمتعاطفة، و يظهرون قدوة جيدة، وجيتهدون خصوصا يف التعلم،

الب.لطو املناققشة جبد، أن يكونوا دافعا إجيابيا ألنشطة التعلم
تمع،  عالوة على ذلك، تشمل البيئة االجتماعية للطالب هي ا

ثرا على كثر تؤ أية واجلريان، و الزمالئهم حول قرية الطالب. البيئة اإلجتماع
م، كلهم أن يكون  تؤثري يء د أو سجيأنشطة التعلم هي الوالدان و أسر

على أنشطة التعلم و نتائج الذي يتم الطالب. 
خر الذي تؤثر على أنشطة التعلم هي عمارة املدرسة، عوامل اخلارجية اال

ووسائل الرتبية، وحال البيئة، تلك عوامل يزمع على مرحلة النجاح 
٢٨للطالب.

28 Ismail, DiagnosisKesulitan Belajar Siswa Dalam Pembelajaran Aktif di sekolah. Dalam Jurnal
Edukasi , Vol 2, No 1, Januari 2016. 36-38
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تج بعض  ت  يف اللغة األجنبية خصوصا اللغة العربية لطالب  أما صعو
اجلملة،  املفردات، بنية من العوامل اللغة نفسها، مثل نظام الصوت، العوامل،
اإلجتماعية والثقافية، الكتب املدرسية، ومن العوامل جارج اللغة، مثل كتابة.

٢٩البيئة االجتماعية.

للقراءة ٢٠١٣تعليم اللغة العرببية يف املدارس يعطي خصوصا إىل مناهج 
لكتابة وسيلةمهارة األخرى، مثل اإلستماع، التحدث، و او احملادثة أما

لم الذي يتعلم الطالب. إلتقان املادة التع
أهداف تعليم اللغة األجنبية هو تطور القدرة الطالب يف إستخدام اللغة 

هارة اللغة مى املمسللفظ والكتابة. مقدور يف استخدام اللغة يف تعليم اللغة
تابة.كلو املهارة اهو املهارة اإلستماع، املهارة الكالم، املهارة اللقراءة،

اإلستماعصعوبة يف املهارة.١
أهداف من املهارة اإلستماع هو لفهم الطالب من احملادثة، و يعرف 

عليم تبة يف صعو الطالب على األصوات اللغة العربية وغريها. لكن يوجد ال
اللغة العربية هو نظام الصوت.

من القرون القدمي. ولكن نظام يف اإلندونيسيبدأ تعليم اللغة العربيةي
ِشف الصوت هو أساس إلتقان مهارات اإلستماع و الكالم ال يكت

هتمام جيد. هذا بسبب إليها:
، هدف تعليم اللغة العربية ُعرضة للطالب جيد أن يتفهم اللغة األول

، كثري من تعريف اللغة يتأّسس إىل طريقة الثاينالكتابة يف الكتب. 
هو طريقة تعلم اللغة الذي يؤّكد على أنشاط التعلم القواعد والرتمجة

لكلمة. ٣٠ليحفظ قواعد اللغة و الرتمجة كلمة 

29Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung : PT.RemajaRosdakarya,
(2014). 100

30 Ibid. 65
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للغة  يف اللغة العربية، بعض احلروف ال يستطيع نطقيبها 
اإلندونيسيا. منها: (ش)، (ص)، (ض)، (ط)، (ظ)، (ع)، (غ)، (ق)، 

ن نتعلم نظام (ث)، (ج)، (ح)، (ذ). ولكن، تقدم الزمان، نستطيع أ
٣١الصوت اللغة العربية من الراديوا و التلفيزي.

صعوبة املهارة الكالم.٢
املهارة الكالم هو اختصاص الفظ مثل األصوات، املفردات ليبني 

للسن و  ابة لكتافكرة. أهداف املهارة الكالم هو لتحدث الطالب 
جبيد.

أن يتعلموا هذه املفردات يساعد الطالب اإلندونيسي  الذي يريدون
اللغة العربية، بسبب كثرة املفردات اللغة العربية الذي متَّبع و ميتص إىل 
اللغة اإلندونيسيا، لسهولة الطالب اإلندونيسيا لتعليم اللغة العربية. 
إمتصاص املفردات يستطيع أن يكون مفردات اللغة خصصا  للطالب 

ا معىن الو  احدة، مثل: كلمة اإلندونيسيا، ال نلزم حلفظ الكلمات، أل
٣٢"الكرسي"، "املسجد"، "املصلى".

ر  اإلجيابية، ولكن هذه املفرداة  لوكانت املفردات تعطي كثريا على أل
ر السليب ايضا. منها : تعطي كثريا على األ

اللغة خل اىلدقد انتقال املعاىن. كثري من الكلمات اللغة العربية الذي.١
ي ، الذصيدةقىن للغة اصلها. مثل: اإلندونيسيا خيضع حتويل من املع

ن. اذا وزان و قفية متساو يفصيدة الققبلها جمموعة من الشعري 
للغة العربية. اللغة اإلندونيسيا يستعمل لغناء 

:  . مثلتغرييينتقل لفظ املفردات  من صوت األصلها، بل معانيها ال .٢
كلمة الربكة.

31 Ulin Nuha, Ragam Metodologi & Media Pembelajaran Bahasa Arab. Cet. 1- Yogyakarta:
DIVA Pres, (2016). 55

32 Ibid.  56
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ات"، الكلمة "ري. مثل: كلملفظ املفردات ال يتغري، ولكن معانيها يتغ.٣
جلملة.عين ايمات مبعىن "الكلمة"، أما يف اللغة اإلندونيسيا معىن الكل

كثٌري من املشاكل املفردات يف اللغة العربية ال يوجد يف اللغة 
لعلم الصرف . أما يف اللغة  اإلندونيسيا. مثل: يف اللغة العربية يعرف 

ما إال مفرد و  ٣٣اجلمع.اإلندونيسيا ال يعرف 

صعوبة املهارة القراءة.٣
لفظ.مهارة  ت  مهارة القراءة هو اختصاص ليعرف و ليفهم املكو

تصاص رر. اخملقالقراءة هو عملية التفاعل بني القارء و كاتب من كتاب ا
ي تشمل ية الذعربقراءة اللغة العربية  يعتمد على اتقان القواعد للغة ال

النحو و الصرف.
لعلم النحوي. هذا العلم ال يتعلم العربيةيف اللغة  العلم الذي يُعرف 

لف اجلملة. بعض قواعد يف  إعراب و البناء فقط، ولكن يتعلم طريقة 
اللغة العربية يشتمل على املطبقة ( اتفاق الصوت ومنها املزكر، املؤنث، 

سة، املفرد، التثنية، و اجلمع)، و املوقية، مثل: "التلميذ يذهب إىل املدر 
وفيها يدرس مع اصدقائه. بتلك املثال، يعين اخلرب البد بناء على املبتدء، 

اجلملة اللغة إذا مبتدأ مذكرا فاخلرب يطبعه، وغري ذالك. يسمى به املطبقة. 
٣٤العربية بشكل صفة املوصوف. مثل: "هذا كتاب جديد".

جلملة اإلمس ية اما املوقية يوجد النظمية،منها: اذا كانت كلمتها 
فعول يف و املفاعلفاليكتب املبتدأ قبل اخلربها. والفعل البد يكتب قبل ال

اجلملة الفعلية، وغريها. 

33 Ibid. 57
34 Ibid.58
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إذا بنيت اجلملة اللغة العربية للطالب األجنبية ال يسهل فهمها. 
لذلك معلم اللغة العربية البد يعطي اإلهتمام خصوصا ليسهل الطالب يف 

ت يف تعليم اللغة  ٣٥العربية.حتليل الصعو

كتابةلصعوبة املهارة ا.٤
مهارة الكتابة هو اختصاص يف يصف أو يلفظ فكرة من يكتب 

لف الكتاب. املفردات حىت 

للغة العربية الذي  عامل العراقيل يف تعليم اللغة العربية هو كتابة 
لكتابة العجمية حصوصا يف اإلندونيسيا. مثل: كتابة اللغة  خيتلف 

٣٦كتابة القران، واحلديث.العربية،  

أما اختالف بني كتابة اللغة العربية و كتابة العجمية هو تبدأ كتابة 
اللغة العربية من اليمني اىل اليسار، فتبدأ كتابة العجمية من اليسري اىل 
إلعراب املناسبة، أما لغة العجمية ال  اليمني. حيتفل كتابة اللغة العربية 

٣٧يتبعه.

.١٩عن تعليم اللغة العربية يف عصر الكوفيد سياسة احلكومة .٤
)  أن عرب اإلنرتنت هو الشبكة و غريه. أما تعليم على إنرتنت KBBIا (وفق

هو استخدام اإلنرتنت  للوصول املواد و التعليم األخرى، للوصول الدعم يف 
ألهداف إلكتسب املعرفة، خللق الفهم و التطور من جتربة  عملية التعليم، 

٣٨التعلم.

35 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung : PT.RemajaRosdakarya,
(2014).105

36 Dr.H. Ahmad Izzan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab.(Bandung : Humaniora, 2015). 69
37 Ulin Nuha, Ragam Metodologi & Media Pembelajaran Bahasa Arab. Cet. 1- Yogyakarta:

DIVA Pres, (2016). 60
38 I Ketut Sudarsana, dkk.COVID-19 Perspektif Pendidikan. (2020). 39
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ثري ١٩كان كوفيد  حية االقتصادية   ثري كبري على االقتصاد العامل، من 
حية الرتبيَّة. املخافة ذلك الوقت،  خذ حكومة السياسة هو يسرِّح و انتشر يف 

، أصبحت أنشطة التعلم و ١٩مجيع األنشطة التعليمية. جاء هذا الكوفيد 
ن االن يتعلم يف املنزل من خالل التعلم عرب التدريس اليت يقوم يف املدرسة ولك

إلستخدام التطبيق مثل غوغل اإلنرتنت. التعلم عرب اإلنرتنت  يتعمد 
٣٩).ngilearn-E)، إنرتنت(classroomكالس روم (،)geogle meetميت(

السياسة التعلم من املنزل قد غريت أمناط تعلم للطالب. وفقا حومسة 
دة من املعلمني و الطالب. منها :()، ميتلك تعليم ٢٠١٥( ). ١املقابلة الز

اإلنضباط الرمسي  تطبيقّي يف تعليم املقابل يستطيع أن ينشأ  اإلنضباط العقلية. 
). ٤). تسهل عملية التقييم املعلم للطالب.(٣). تسهل إلعطاء املعرفة. (٢(

ر السلوك اختصاص اإلجتماعية بني املعلم و الطالب.و يستطيع املعلم أن يُبصِ 
٤٠الطالب مباشرة يف استالم املواد.

أما تعليم على ، هو الشبكةمن التعرفات املذكورة السابقة أن عرب اإلنرتنت 
مللوصول الدعرى،إنرتنت هو استخدام اإلنرتنت  للوصول املواد و التعليم األخ

ألهداف إلكتسب املعرفة، خللق الفهم و  ربة جتور من لتطايف عملية التعليم، 
اء هذا مية. جعليخذ حكومة السياسة هو يسرِّح مجيع األنشطة التمث التعلم.

ن لكن االدرسة و ، أصبحت أنشطة التعلم و التدريس اليت يقوم يف امل١٩الكوفيد 
تعمد يرتنت  إلنايتعلم يف املنزل من خالل التعلم عرب اإلنرتنت. التعلم عرب 

)، classroomكالس روم (،)geogle meetغوغل ميت(إلستخدام التطبيق مثل
).E-learningإنرتنت(

39 Taufik Rahman, Pembelajaran Daring Di Era Covid 19. Program Studi Pendidikan IPS, FKIP
Universitas Lambung  Mangkurat.  3

40 I Ketut Sudarsana, dkk.COVID-19 Perspektif Pendidikan. (2020). 4
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منهج البحث.س
البحثمدخل.١

يف هذا البحث، لوجدت الباحثة النتائج اعمق هذا مشكل، 
هوكيفيالبحث الكيفي.الهو البحثع البحثا نو أةالباحثتستخدمفإ

لنصوص بحث الطبيعي،الطريقة طريقة هذا البحث إستخدمت الباحثة 
٤١النتائج املقابلة، كتابة امليدان، واإلضبارة.

حث، لذلكالبيعمللعرضةهو مجيع العملياتالكيفيالبحث
دف كيفيالالبحثإستخدمت الباحثة هذايفبحث.تطوير هذ اللاليت 

ت يف تعليم اللالباحثة للمعرفةالبحث أرادت عرب لعربيةاغة عوامل الصعو
ض العلوم. ملدرسة املتوسطة ر ةلباحثاتمستخدإاإلنرتنت لدى الطالب 

تجيتمع ألّن كيفيع البحث الا نو أ يس و لات تعالملعبارات، واإلسالبيا
لبحث التستخدملذلك ارقام. أل .كيفيالباحثة أنواع البحث 

حضور الباحثة.٢
ت صةالباحثحضور  ن مات احليف موقع البحث هو احلصول على بيا

.لعلوماض ر مدرسة وبعض الطالب ىف للغة العربيةعدة مصادر مثل معلم ا
ت صاحل لشخصمقابلة مع اةالباحثئت، أجر اتللحصول على بيا

ت صاحلةالباحثتكنمتذياملعّني ال ة كيفيّ ه عنمناتللحصول على بيا
ت يف تعليم اللغة العربية عرب اإلنرت حتليل عوامل  الب دى الطلنيت الصعو

ض العلوم عض الطالب وببيةلعر الغة إجراء املقابلة مع معّلم ال". كملدرسة ر
ا.فىيه

41Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung Alfabeta, 2020),  6
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ت البحث و مصادرها.ش بيا
ت األولية.أ مصادر البيا

ت األولية هي ت مصدرمصادر البيا ت تشتملاليت البيا على بيا
ت اليت يعيناألويل ت ٤٢يدان.مباشرة يف هذا املة الباحثوجدت البيا البيا

ت اليت تاألولية أيضا هي  شمل من إفرادي أو جمموعة. أما مصادر البيا
ت األولية يف هذا البحث هو مصادر الذي يوجد املباشرة من املعلم و  البيا

ت األولية إلستخدام املقابلة. أما مصادر البيا هذا البحث يفالطالب 
حيتاج على الطالب، املعلم.

ت الثانوية.ب مصادر البيا
ت ت مصادر البيا دةالثانوية هي مصادر بيا غري الذي يوجدالز

٤٣أخرى.يف اهليئة املوجودة، أو قد جمموع من طرفامليدان أو يفةمباشر 

ت الثانوية هي إضبارات قائمة املراجع ومصدر الهذا  دفرت فوظات واحملبيا
ضور من املدرسة وغريها.احل

تأساليب مجع.ص البيا

ت البحث النوعأساليب يف املطلوبة هي املالحظة واملقابالت يمجع البيا
منها :٤٤.والتوثيق

املالحظة.أ
ت شاطريقة هيالحظةامل ق البحث يجًدا يف طر مليف مجع البيا
ت مباشرة من امليدان.مث املقابلة هو مجع .النوعي البيا

42 Farida Nugrahani Ebook Metode penelitian kualitatif dalam penelitian pendidikan bahasa
(Surakarta, 2014).113

43 Suryani dan Hendryadi, Metode Riset Kuantitatif. Teori dan apliaksi pada Penelitian Bidang
Manajemen dan Ekonomi Islam, ( Jakarta : Kencana, 2015). 185

44 Yusuf, kuantitatif, kualitatif, dan penelitian gabungan. (Jakarta : kencana 2014) .4
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ةملالحظاملسابقةية املالحظة هي عمل٤٥ه،كتابزينودين عارفني يف  قال
من و تسجيل الذي النظامي، املنطقي، املوضوعية، والرتشيد على انواع 

جتمع هي أن املالحظة اإلستنتاجلذلكاالصطناعية.الالظواهر يف احل
ت  بحث.الميدانمن مباشرةً البيا
ت عرفة ملحظة طريقة املالهذه ستخدام ت الباحثةهدف عوامل الصعو

يف يف غراع اجلوقف املومعرفة كيلطالبلدى ايف تعليم اللغة العربية عرب اإلنرتنت
ض العلوم.ملدرسة املتوسطة  ر

أما ألنواع املالحظات منها املالحظة املشاركة و املالحظة الصرحية و 
غري املنظمة. لذالك اختارت الباحثة نوعًا واحدا من السرية و املالحظة 

ا يف هذه املالحظة توّرطت الباحثة يف  املالحظة، وهو املالحظة املشاركة أل
ت البحث. عملت  األنشطة اليومية اليت استخدمت  الباحثة املصدر البيا
ت مثل يعمل املدرس املالحظة عن سلوك الطالب الباحثة ما يعمل مصدر البيا

٤٦و محاس الطالب و العالقة بني املعلمني و آلخرين.

املقابلةب. 
ت البحث. الجلمع الباحثة ستخدامها اإحداى طريقة اليتملقابلةا بيا

عليم و واملباحثةبني الالتفاعل أو عمليةةدثااحلهي قابلةبسيط أن املب
٤٧ة.اتصال املباشر من خالل الطالب

طريق سؤال بحثالبهدافألالتقريرحصولليي عملية هقابلة طريقة امل
فردي لطيعلة يستقابامليف تلك ، عليمني أو الطالبواملباحثةبني الواباجلو 

ت (صاحل)ل علىصحيحىتموعات اأو  .البيا

45 Kristanto V.H, metodologi penelitian pedoman kariya tulis ilmiya (KTI). Yogyakarta: CV Budi
Utama 2018) . 5

46 Sugiyono, metode penelitian kualitatif untuk penelitian yang bersifat : eksploratif, enterpretif,
interaktif dan konstruktif ( Bandung: alfabeta CV 2020 ).106

47 Yusuf , kuantitatif, kualitatif, & penelitian gabungan . (Jakarta : kencana 2014) .4
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و علمنيواملةتفاعل بني الباحثقابلةأن املمن تعريفات املذكورة السابقة
ت مهمةغريه للحصول الطالب .بيا

أما أنواع املقابالت ميها مقابلة منظمة و مقابلة غري منظمة، لذلك ختتار 
باحثة جلمع دام الستختالباحثة نوعاً واحدا من املقابالت وهي املقابلة املنظمة 

ل ت قد تعريف  ت، كانت الباحثة أو جمموعة البيا ملعلومات عن ايقنيالبيا
ألسئلةثل اماملقابلة قد إستعد أداة البحث اليت حيصل عليها. لذلك يف 

ذه املقابلة ا عطي ظمة. تملنواإلجابتها مكتوبة اليت املخلص قد يستعد 
ت. الباحثة سؤاال للطالب وتكتب البيا

التوثيقج. 
هو ضائع املكتوبة، وطريقة التوثيق البيت التوثيق من كلمة مستند، وهو

تبكتابة ع ا مجإطريقة ت .املوجودةالبيا طريقة التوثيق هي طريقة جلمع البيا
ت التارخييةالباحثةتستخدم هي طريقة جلمع أيضاطريقة التوثيق.لتتبع البيا
ت  توثيق هو التكملة من  يف البحث النوعي.كتًبا أخرىوحمفوظات البيا

٤٨.واملقابلةالحظةامل

ت املطلوبة من التعريفات املذكورات السابقات أن  التوثيق هو مجع البيا
ت  ها.و غري لصوريف البحث مث حبثها بعميق حىت فهمها، مثل أخذ البيا

ت أو املعلومات اليت  قة الطريام هذهستخدةالباحثأن حتصل ريد تالبيا
ض العلومملدرسة املتواسطةايف مدرسةيفالب الطوبعض ، وعدد املعلمني ر

ض العلوم أمفنان.املتوسطة  ر
تأسلوب.ض حتليل البيا

ت النوعي حتأنشطة يفقال حوبريمان يف الكتاب سوجيونو أنّ  ليل البيا
لتفاعل مستمرا ت واضحُعمل  ت أربعة حىت اإلنتهاء البيا . أمّا حتليل البيا

48 Iwan Hermawan, metodologi penelitian pendidikan kuantitatif, kualitatif, & mixed methode (
Hidayatul Qur’an Kuningan, 2019) .73
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ت و إستخالص  ت و متثيل البيا ت و تقليل البيا مراحل وهي مجع البيا
منها:٤٩(التحقيق).

ت .أ عرض البيا
ت هي مرحلة من طريقة التحليل تتقليل البيا وتقليل النوعية،البيا

ت غري مهمة، حال ت هي تبسيط، جتمعوا، وترمي البيا ت لبياىت ابيا
صة. خلالاإلنسحاب ايفهيلتستطيع أن حيصل معلومات اليت مفيدة وتس

ت تمقابالمن مثل بعد يتواجد بيا مكتوبت و املراجعات البيا
ضح.صورة أو الها و تركيزها وتبسيطها حىت يعطيسهاب و جتميع

ت ختفيض.ب البيا
ت النوعية. متثيل  ت هي مرحلة من طريقة حتليل البيا متثيل البيا

ت هي  تةطأنشالبيا لنظامي جمموعة من البيا ا مفهومميسهلويرتّتب 
ت النوعية مثل نص  مثل  (ردي سحىت يعطي اخلالصة. هيئة متثيل البيا

ت كتابة ميدانية) تلك ت ستنظيممتثيل البيا لعالقة امنط يبها يفوترتالبيا
حىت السهل مهمها.
ج. اخلالصة ( تدقيق )

ت هي املرحلة  النهائية يف طريقة اإلنسحاب اخلالصة و تدقيق البيا
دف هذه املرحلة  ت النوعية اليت يعملها.  معىن تبحثلحتليل البيا

ا أو إلختالف إلن ت اليت مجعها بتبحث عالقة تشا صة اخلالسحابالبيا
ت ترت لكاملبها يعي اإلجابة من املشكالت موجودة. بعد جتمع البيا

ستهيئة سردي(كتابة امليدانية)، جعلت الباحثة اخل ري م لتفسخداالصات 
ت يف اإلجابة أهداف البحث.  البيا

49 Sugiyono, metode penelitian kualitatif untuk penelitian yang bersifat : eksploratif, enterpretif,
interaktif dan konstruktif ( Bandung: alfabeta CV 2020 ), 133
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ت.ط تصحيح البيا
تصليحت ت واختبارات قابلية النقل ستخدامالبيا اختبار موثوقية البيا

ت هذا .٥٠واختبارات التحقق ت اليت إلصحة البيا مجعإثبات أن البيا
ت وهي: طريقةقيقة، حل ، والتثليث، ةاملالحظمتديدلتحقيق صحة البيا

٥١، وكفاية املراجع.واملناقشة مع الزمالء

متديد املالحظة.أ
عمل مالحظة، يامليدان، و إىل تداعيعين أن الباحثة متديد املالحظة

ت جديدةة مرة أخرى مع مصامقابليعمل يد متدهذه من.در بيا
، زايدمتلدر سوف تتشكل بشكاواملصةالباحثتالعالقة بينتاملالحظا

وماتمعلجدو يالوأكثر دراية ، وأكثر انفتاًحا، وثقة ببعضها البعض حبيث 
.الذي خمتبئ

لعمق حىت حيصل  ت  يف شاملة املالحظة، استخدمت الباحثة البيا
ت العملّي و األصلّي  ٥٢.البيا

ثالتثلي.ب
ت منالطريقةالتثليث هو  ستخدام مصادر إللتحقق من صحة البيا

ت للمقارنة، خمتلفة على لحصولت لالبيايتّم تثليث مصادر.خارج البيا
ستخدم تةحثلبااصادر خمتلفة. ىف تثليث األساليب معلومات مماثلة من م

ت  ة.تاجحمطريقة املالحظة، املقابلة، والتوثيق للحصول على بيا
٥٣.ريقة تثليث املصدرطستخدم صحة نتائج البحث علىيب أن جي

اذه الطريقة وهي كمايلي : والىت يفعله الباحث 

50 Sugiyono, Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D, ( Bandung : Alfabeta,2011) .294.
51 Ibid. 270.
52 Ibid . 270-271.
53 Ibid, .273-275.
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ت املقبلة.١ ت املالحظة مع بيا .مقارنة بيا
ت التوثيق.٢ ت امللقابلة مع بيا .مقارنة بيا
راء األفراد األخرين.تقرين تصّورات أحد.٣ األفراد 

حتادث مع الزمالء.ت
البحث. عن صحيحةصول على حتليالت وأسئلة حلالباحثة هدفت 

ت غري واضحة، حث عن يبلللزمالءمع اادثةاحمل مع األصدقاءو احملادثة بيا
ستخرجي. من املعلومات اليت البحثاملشكلة عن املعرفة واخلربةليحصل
نتائج البحث يف قية رت لاختالفات يف الرأي املأمول أن تكون منالزمالء
٥٤النهاية.

ألسئلة احلادةالنقد واصول على حلالباحثة دف مع الزمالء، ثتحدي
ت غري صقاءمع األمتحادثة صحة البحث. عن  اضحة، و للبحث عن بيا
.حثبلة الملشكاعن ة مع األصدقاء الذين لديهم املعرفة واخلرب تحادثةمث م

كفاية املرجع.ث
البحث عن تالبياشرحلتراجع للباحثة كفاية املأن يوجدقال إلبراهيم

حة صنتائج البحث يستطيع أن تصديق حىت يتضمن ،االذي يقوم 
ت انية امليديفحظات ستخدام التوثيق واملالراجع البحث املكفاية .البيا

ت ملعرفة املعلومات  لبحث.انتائج اخلالصةموجودة أم ال و البيا

54 Ibid.276


