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اءدهاإل

علمي سأقدم إىل: الالبحثهذا أهدي 

نالإىل .١ ا حىت ري اللذان يربياين صغ) ب رول مأوىاألمهل و م(األوالدين احملبو
ألخاليرشداين إىل حسنة وبية اآلن برت  ين  د ق األعمال الصاحلة و

ني. ة، لعلى مها من الصاحلالكرمي
ريأخيت الصغ. والذي يساعدين يف كل حالأخي الكرب ( لطفي) إىل.٢

ألف) احملبوبة ين. دائما تشجعاليت( مر
كلية الدينية األسالمية ( تعليم اللغة العربيةالفصل إىل أصدقائي احملبوبة يف.٣

.رياخجزاكن هللاجامعة حممدية ماترام ) 
إىل أساتذيت الذين علموين  اللغة العربية حيت ظهر شعور احلب يف تعليم اللغة .٤

حلق . العربية 
.الشرقية. جزاكم هللالنبوكسوالإىل أسريت يف .٥
هردينت االوية و رخاصةالشرقية،لنبوكمية التمع الدعوة اإلسجموإىل .٦

ن رشاد  .اري خجزاكم هللاتمامكم ومساعدتكم وهشكرا على إفطر
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كلمة الشكر والتقدير

بسم هللا الرمحن الرحيم

سبحانه و تعاىل الذي أنعم هللا عليه وهدى، و ال سيما الربكات  احلمد 
مشكالت حتت العنوانالبحث العلميو العافية ليتمكن املؤلف من إكمال هذا 

يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية الولد الصاحل ١٩تعليم اللغة العربية فرتة كوفد 
ويهمد صلى  هللا علحمنيرسلواملم على أشرف األنبيياءالسالة والصالماترام.
حسان إىل يوم الدينوهعلى أصحابم  والسال بعهم  .من 

لغة العربية، احلمدو إنطلقا من الشعور بواجيب ألكتب البحث العلمي 
ذا البحث هت  كتابة ذا البحث العلمي. قد متهمن كتابة تإنتهييقهتوفبعون و 

أقول شكرا  ينيف تعليم اللغة العربية.   فإناجلامعةالعلمي للحصول على الشهادة
البحث العلمي، منهم:   ذاهاتذة الذين قد ساعدوين يف كتابة سألا لري كث

ري.اجستامليندية ماترام د. أرشاد عبد الغمحمرئيس اجلامعة يف جامعة .١
.عميد كلية الدين اإلسلبمري، اجستاملسواندي .٢
.شرف األولاملقسم تعليم اللغة العربية وئيسر هكوصفرياجستحسنان امل.٣
ري كاملشرفة الثامية. اجستملنرجنة .٤
ا ري جزاكم هللا خ. ذا حبث علميهن الذين يعطون مساعدة  يف كتابة واآلخري.٥

م.على  مساعدة وتوجيها
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عسى هللا أن جيعل أعماهلم خاصة لوجه الكرم جيزيهم هللا خريا و يعطيهم 
مغفرته و رضوانه.هداية و توفيقه و 

٢٠٢١يويل ١٥ماترام 

الباحثة

رمحة العني
٧١٧١١٠٠٣٨رقم التسجيل: 
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املستخلص

٧١٧١١٠٠٣٨رمحة العني رقم اجلامعي: ،حبث علمي

طالبت ، رثة وطنيةأعلن كاإندونيسيا ويف١٩فريس كوفد ارإنتشمنذ 
جراء  . التعلم عرب تيالتعلم عرب اإلنرتناحلكومة مجيع املؤسسات التعليمية 

بني واجحة يتم بشكل غري مت ويم يتم إجراؤه عرب اإلنرتنيت هو تعلياإلنرتن
زمان. ت يف أي مكان ويميكن إجراء التعلم عرب اإلنرتنو، الطالباملعلمني و

ت يم اللغة العربية من خالل نظام عرب اإلنرتنيتعلم اللغة العربية.يمبا يف ذلك تعل
مشاكل أو تواجه اتراممبAnak Sholehاملتكاملة توسطة اإلسالمية االملرسة امليف 

م اللغة العربية يمشاكل خمتلفة. الغرض من هذا البحث هو التعرف على عملية تعل
ت يم اللغة العربية اليت تتم عرب اإلنرتنيما هي املشاكل اليت تواجهها أثناء عملية تعلو

اتراممبAnak Sholehاملتكاملة توسطة اإلسالمية املدرسة امليف 
ملنهج الوصفي. استخدمت تقنيات مجع ستخدم هذا البحث أ النوعي 

ت يف هذه الدراسة عدة طرقا التوثيق. يتم املالحظة ووةهي املقابلو،لبيا
ت بتقنية التثليث .اختبار صحة البيا

لدراسة  أكثر العقبات اظهرت النتائج اليت مت احلصول عليها من هذه
، م اليت إجراؤهايا اليت يواجهها الطالب هي مشاكل الشبكة يف عملية التعلشيوع

املشاكل و، قلة اهتمام أولياء األمورو،م اللغة العربيةياحلافز لتعلقلة االهتمام وو
لغة م الياملعلمني املوجودين فيها. املسؤول عن تعلحتديداو،اليت يواجهها املعلمون

ئق ال يستطيع ،العربية: يف صنع املواد التعليمية على شكل مقاطع فيديو أو و
املعلم التحكم يف فعالية الطالب أثناء الدراسة.

.: تعليم اللغة العربية، املشكلة، عرب اإلنرتنيتالكليمات األساسية
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Abstrak

Skripsi, Rahmatul Aini, Nimko: 717110038 Yang Berjudul ” Problematika
Pembelajaran Bahasa Arab Sistem Daring Era Covid 19 Di Smp
It Anak Sholeh Mataram, Tahun Ajaran 2020/2021” Pembimbing
1: Husnan, M.Pd.I, Pembimbing II: Nurjannah M.Pd.

Sejak pandemic Covid-19 melanda Indonesia dan dinyatakan
sebagai bencana nasional, pemerintah menuntut seluruh lembaga
pendidikan harus melaksanakan pembelajaran secara daring (dalam
jaringan). pembelajaran daring merupakan suatu pembelajaran yang di
lakukan secara online dan di lakukan secara tidak langsung antara guru dan
peserta didik, pembelajaran daring dapat diselenggarakan dimana saja dan
kapan saja. termasuk pembelajaran bahasa arab.  pembelajaran bahasa Arab
sistem daring di SMP IT Anak Sholeh Mataram. Di hadapkan dengan
berbagai problematika atau masalah. Adapun tujuan dilaksanakannya
penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pembelajaran bahasa arab dan
apa saja problematika yang dihadapi selama proses pembelajar bahasa Arab
yang dilakukan secara online di SMP IT Anak Sholeh Mataram.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis pendekatan
deskriptif. Tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan
beberapa metode yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Uji
keabsahan data dilakukan dengan tehnik triangulasi.

Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini didapatkan data bahwa
bahwa kendala yang paling sering dihadapi oleh siswa adalah masalah
jaringan dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan, kurangnya minat
dan motivasi belajar bahasa arab, kurangnya perhatian dari orang tua,
masalah yang di hadapi guru yaitu guru kualahan dalam membuat materi
pembelajan berbentuk vidio atau dokument, guru tidak bisa mengontrol
kefektipan siswa pada saat belajar.

Kata kunci: pembelajaran bahasa Arab, Problematika, sistem daring.
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األولالفصل

أساسية البحث

خلفية البحث.أ
اللغة املستخدمة الدول ت اليت هي اللغة العربية هي عائلة من اللغة مسي

ري تغريساليت تعيش اللغة العربية هلا فضائل كثرية منها لغة ١.الفراتو حول 
القرآن. جعل هللا سبحى نه وتعاىل العربية كلغة يف الكتاب املقدس للمسلمني. 

ذلك، أصبحت اللغة العربية أيضا واحدة من اللغات الرمسية يف األمم خبالف 
ا مجيع نية بعد اللغة اإلجنليزية اليت غالبا ما يتحدث  املتحدة وكلغة اتصال 

٢الشعوب يف العامل.

جدا ألنه حيتوي على العديد من الفضائل يعترب تعليم  اللغة العربية مهم 
، منها اللغة العربية ذات البنية النحوية أكثر تفصيال وأو دقة تصف حالة، املزا

املشاعر اإلنسانية. أكثر املفردات، و أكثر قدرة على التعبري عن األفكار و
للغة الع املعىن ملزمة بتشابه اجلذر وربية مرتابطة مع بعضها البعض والكلمات 

٣األصوات من الكلمات املختلفة.عدد احلروف وو

تعليم اللغة العربية أمر ال بد منه للمسلمني، ألنه من خالل تعليم اللغة العربية 
العربية ميكننا فهم تعاليم اإلسالم متاما (القرآن).ألن لغة القرآن نفسها هي اللغة 

حيث القرآن كوحي من هللا سبحى نه وتعاىل الذي نزل إىل النيب حممد صل هللا 
٤عليه وسلم من خالل املالك جربيل لدليال للمسلمني.

(منذ انتشار  ) اليت ضربت العامل، مث نقل مجيع ١٩كوفيد فريوس كورو
نيت. هذا هو االنرت املواجهة يف الفصول الدراسية اىل هيئة منيمية األنشطة التعل

1Dr.H.Abdul Wahhab Rosyid, Media Pembelajaran Bahasa Arab ( UIN-Maliki Press,2017) h. 1
2Dwi Felita Corinna dkk, Problematika Pembelajaran Bahasa Arab Secara Daring,( Jurnal,

Prosiding Konferensi Bahasa Arab VI Malang 4 Oktober 2020.
3Muhammad Zulfian, Bahasa arab untuk semua ( Metode Praktis Memahami Bahasa Ara B Dan

Al-Qur’an, ( PT. Gramdia Pustaka Utama, Jakarta, 2018 ) h. 3
4Dr.H.Abdul Wahhab Rosyid, Media Pembelajaran Bahasa Arab ( UIN-Maliki Press,2017) h. 9
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( كوفيد  ) يف الوقت ١٩نوع التعليم الذي صممته احلكومة يف فرتة فريوس كورو
بناء على التعميم الذي صدر عن أي التعلم مع األنظمة عرب اإلنرتنيت.، احلاضر

بشأن تنفيذ سياسة التعليم ٢٠٢٠لعام ٤زير التعليم يف مجهورية إندونيسيا رقم و 
( كوفيد يف فرتة الطوارئ من انت عملية أ ذكر أن٢) يف النقطة ١٩شارفريوس كورو
التعلم عن بعد يتم توفري جتربة ذات مغزى أو اإلنرتنيت التعلم من املنزل عرب 

٥للطالب.

لف يف شكل رقمي من خالل التعليم عرب اإلنرتنيت هو طرز التعليم اليت 
اإلنرتنيت بشكل رمسي وغري جتهزات الكرتوين أو البعيدة اليت تستخدم انتفع عرب 

رمسي. واحدة من خصائص التعليم مع نظام عرب االنرتنيت هو أن التعلم يف أي 
ويطلب من الطالب أن يتعلموا بشكل مستقالعرب االنرتنيت مكان ويف أي وقت

ء واألمهات يف  مبساعدة اآل وكذلك التعلم بشكل مستقل تواجه، وأحيا
٦منازهلم.

ح للمتعلمني التعلم يف املننيتتعليم عرب اإلنرت  من (Home Schooling)زل أ
( كوفيد أجل وقف انتقال )face to face(جسدمقابلة ) دون ١٩فريوس كورو

٧.و األصدقاءمع املعلمني فصليف ال

لك تعليم اللغة العربية عرب اإلنرتنيت اكما يتم إجراء مجيع التعلم مبا يف ذ
، ال ميكن إجراء تعليم اللغة ١٩مبساعدة خمتلف التطبيقات الالزمة. يف فرتة كوفيد 

يف الفصول الدراسية. تتطلب هذه احلالة من املؤسسات التعليمية مواجهة العربية 

5Surat Edaran Kemendikbut, NO. 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Peendidikan
Dalam Masa Darurat Penyebaran Virus Corona.

6Arifin F. 2018. Pengaruh Pembelajaran E-Learning Model Web Centric Course Terhadap
Pemahaman Konsep Dan Kemandirian  Belajar Matematika Siswa: 3

7 Harjanto Dan Sumunar, Tantangan Dan Peluang Pembelajaran Dalam Jaringan, Jurnal
Keperawatan Respati Yogyakarta,23-24 ( Februari, 2018 ), hlm 15
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د الدروس االبتكار يف عملية التعليم. تعليم عرب اإلنرتنيت (عرب اإلنرتنيت) هو أح
٨املطبقة يف تعليم اللغة العربية.

Anakتكاملة يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية املالحظة بناء على نتائج م

Sholehهي ١٩مشكالت تعليم اللغة العربية عرب اإلنترينيت فرتة كوفيد عن اترام مب
أن م اللغة العربية جيبكما يلي:يصعب على الطالب فهم املواد املقدمة، ألن تعلي

لتفصيل يتم مواجهة اللغة العربية، شبكة مع مدرس حىت ميكن شرح الطالب 
اإلنرتنيت ليست مستقرة كما تسبب يف املواد اليت تسلمها املعلم للطالب ال يتم 

، لذلك م اللغة العربيةتعليلالطالبأو الدافعاالهتمامقلة تسليمها إىل أقصى حد، 
ء أطفاهلم يف استخدام م اللغة العربية عربتعلي االنرتنيت هو أقل اهتماما، يقيد اآل

اهلواتف احملمول، اخللفية املدرسية للطالب تؤثر أيضا على مستوى قدرة الطالب 
على تعليم اللغة العربية، ال ميكن للمعلمني التحكم مباشرة يف كيفية معاجلة عملية 

ت اهلجاؤية  لذلك  يف وقت تعليم اللغة العربية التعلم، الطالب ال يعرفون خطا
٩جيد الطالب صعوبة يف فهم الدرس.

تماستنادا إىل وصف اخللفية أعال حث عن العنوان يف إجراء البةالباحثه، 
ملدرسة املتوسطة ايف ١٩مشكالت تعليم اللغة العربية عرباإلنرتنيت فرتة كوفيد "

.اتالطالبفصل السابع مباترامAnak Sholehاملتكاملة اإلسالمية
البحثسئلةأ.ب

ناقشة الرئيسية يف الرئيسية اليت ستكون املالسئلةاستنادا إىل اخللفية البحث، و
هذا االقرتاح أطروحة هي:

8 Nanang Kosim Dkk, Pembelajaran Bahasa Arab Melalui Daring, Program Studi Pendidikan
Bahasa Arab, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2013
9Hasil observasi di SMP IT Anak Sholeh Mataram Tanggal 02 Bulan 03 Tahun 2021 Jam 12
Siang
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يف املدرسة الوتوسطة ١٩عرب االنرتنيت فرتة كوفيد  كيف تعليم اللغة العربية .١
؟٢٠٢٠/٢٠٢١عام الدراسي مباترامAnak Sholehاملتكاملة اإلسالمية

يف املدرسة ١٩يت فرتة كوفيد  مشكالت تعليم اللغة العربية عرب االنرتنما.٢
٢٠٢/٢٠٢١عام الدراسي مباترامAnak Sholehاملتكاملة توسطة اإلسالميةامل
؟

هداف البحثأ.ج
أما أهداف هذا البحث فيما يلي:

يف املدرسة ١٩يت فرتة كوفيد  عرب االنرتنملعرفة كيف تعليم اللغة العربية .١
عام الدراسي مباترام Anak Sholehاملتكاملة توسطة اإلسالمية امل

٢٠٢٠/٢٠٢١.
يف املدرسة ١٩مشكالت تعليم اللغة العربية عرب االنرتنيت فرتة كوفيد ملعرفة ما .٢

عام الدراسي مباترامAnak Sholehاملتكاملة املتوسطة اإلسالمية
٢٠٢٠/٢٠٢١.

فوائد البحث.د
النظريةالفوائد . ١

فوائد هذا البحث هي كما يلي:
أن يكون هذا البحث مدخالت لتطوير البحث هذا البحث ير منو

ن البحث لتصبح مرجعا للبحث يف فوائد ملزيد مميكن أن توفراملماثلة و
.١٩كالت تعليم اللغة العربية عرب االنرتنيت فرتة كوفيد مش

فوائد التطبيقية. ٢
يلي:فوائد هذا البحث هي كما 



٥

تبادل ائدة من هذا البحث هو مبثابة املراجعي وسائل اإلعالم وو الف
تعليم تات الصلة حبيث ميكن أن يعرف مشكالاألفكار من قبل األطراف ذ

.١٩اللغة العربية عرب االنرتنيت فرتة فريوس كورون كوفيد 
حدود البحثه. 
احلدود املوضوعي.١

يف املدرسة اإلسالمية ١٩فرتة كوفيد مشكالت تعليم اللغة العربية عرب اإلنرتنيت "
Anakاملتكاملةاملتوسط Sholehحصوصا لفصل السابع مباترام

٢٠٢٠/٢٠٢١الطالبات.
كان البحثامل.٢

بماترام Anak Sholehاملتكاملة هذا البحث يف املدرسة اإلسالمية املتوسطة موقع

الطالبات اليت تقع يف مدينة ماترام، نوسا تيجارا الغربية.حصوصا لفصل السابع 
الزمان البحث .٣

مباترام Anak Sholehاملتكاملة حث يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية البزماناما 
.٢٠٢١شهرين ومها يف مايو حيت يوليو 

الدراسات السابقةو.  
.و األطروحة قبلهاة تصوير من جملة علميةأخذ الباحثحثيف هذ الب

1. Penelitian yang di lakukan oleh Dwi Flita Corinna, Intan Rembulan, Faisal
Hendra yang berjudul “ Problematika Pembelajaran Bahasa Arab Secara Daring
Studi Kasus Mahasiswa Program Studi Bahasa Arab Dan Kebudayaan Arab
Universitas  Al-Azhar Indonsia” pada Tahun 2020.

اليت تواجهها خالل عملية تكالن هذا البحث هو معرفة ما هي املشاما هدف م
ت اليت حثامت احلصول عليها عملية البتعليم اللغة العربية عرب االنرتنيت. من البيا

و البالغ عنها يف شكل وصفي نوعي.يسدخدم املؤلف األستبيان كأسلوب مجع 
ت، حيث بلغ عدد املتسجيب من اإلمجال فئة الطالب %٢٥شخصا٤١ني البيا

. حصلت النتائج اليت مت احلصول طالب١٣٦و البالغ عددهم ٢٠١٩ىل ا٢٠١٧



٦

ن العقبات أكثرالعليها من هذه الدراسة على  ت تفيد  شيوعا اليت يواجهها بيا
إلضافة إىل بعض العقبات تكالالطالب هي مش الشبكة يف عملية التعليم املنفذة، 

م مهارةهي العقبات يف تعلياألخرى. يقسم املؤلف العقبات إىل أربعة أجزاء، و
القراءة. وفقا للمناهج الدراسية مهارةالكتابة ومهارةاالستماع ومهارةالكالم و
مج  لتفصيل من كل تعليم إتقان اللغة اليت نفذت.الدراسي وللرب ١٠مناقشته 

ين يف مناقشة العقبات يف تعليم مهارة ا مهارةلكالم، وإختالفات هذا البحث 
من اخللفية املدرسية، مهارة القراءة، ال تناقش القيودمهارة الكتابة، وستماع، واإل
ء والقيود الدوافع، واالهتمامات وو ات لألطفال يف األمهاملفروضة على اآل

استخدام اهلواتف النقالة.
، في نوعييف شكل وصهذا البحث يف يسدخدم املؤلفينالنشابة هذا البحث 

الل عملية اليت تواجهها ختكالن هذا البحث هو معرفة ما هي املشاما هدف م
. تعليم اللغة العربية عرب االنرتنيت

2. Penelitian yang di lakukan oleh siswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Syindi
Oktaviani R. Tolinggi, Febry Ramadani S yang berjudul “Optimalisasi
Pembelajaran Bahasa Arab Di Era Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB)” pada tahun
2020.

عامة عن كيفية حتسني تعليم اللغة العربية يف نظرةتقدمي لحثبالاف هذااما هد
من خالل إجراء تعديالت خمتلفة على )AKB(عصر التكيف مع العادات اجلديدة 

ت التعليم. يستخدم هذا البحث طريقة املكتبة من خالل مجع مصا ت مكو در البيا
الت ووابلةاملختلفة من املق وع من مصادر أخرى ذات صلة مبوضالندوات وا

البحث. الطريقة الناجتة عن هذه الدراسة هي وصف لتصميم اسرتاتيجيات جديدة 
ت التعلم، وو تعديل املواد و، هي تعديل املناهج الدراسيةتصميم العديد من مكو

سائل اإلعالم التعليمية، تعديل وأساليب التعليم، ووتعديل مناذجالتعليمية،  و

10Dwi Flita Corinna Dkk , Problematika Pembelajaran Bahasa Arab Secara Daring Studi Kasus
Mahasiswa Program Studi Bahasa Arab Dan Kebudayaan Arab Universitas  Al-Azhar Indonsia,(
Jurnal, Prosiding Konferensi Bahasa Arab VI Malang 4 Oktober 2020.
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تعديل شكل تقييم (تقييم) نتائج التعلم حبيث الثالثي، وتعديل دور منهج املركز و
تشغيل )AKB(ميكن تعليم اللغة العربية يف عصر التكيف مع العادات اجلديدة 

١١.األمثل

ين يف  ر التكييف مع حتسني تعليم اللغة العربية يف عصإختالفات هذا البحث 
).AKB(العادات اجلديدة 

م حبيث ميكن تعليم تعديل شكل تقييم (تقييم) نتائج التعلينالنشابة هذا البحث 
مثلتشغيل األ)AKB(اللغة العربية يف عصر التكيف مع العادات اجلديدة 

3. Penelitian yang dilakukan oleh suaib Mahasiswa IAIN Parepare pada tahun 2018
dengan judul”Problematika Pembelajaran Bahasa Arab Peserta Didik Madrasah
Aliyah Negeri(MAN) Mamuju

اليت تواجهها يف تعليم اللغة تكالذه الدراسة إىل حتديد خمتلف املشهدف ه
مث حماولة وتكالماموجو. سيتم حتليل هذه املشمدرسة  السنوية الطالب العربية 

ستخدام تقنيات مجع هذا البحث هويف املستقبل. إجياد حلول وصفي نوعي 
ت يف شكل مراقبة و تعليم اللغة )١ظهرت النتائج أن: وتوثيق.مقابلة والبيا

التنفيذ. األسلبماموجو عملية التعليم يتكون من التخطيط والعربية املدرسة السنوية
األجوبة األسئلة واحملاضرات وةقياليت غالبا ما يستخدمها اختصاصيو التوعية هي طر 

تقييم نتائج ر الدافع واية التعلم املعلمني دائما توفاأللعاب. يف املناقشات وو
) مشكلة اللغة العربية تعليم الطالب املدرسة السنوية ماموجو يتكون من ٢التعليم. 

عوامل عوامل املعلم، وعدة عوامل، من بني أمور أخرى، عوامل املتعلمني، و
العوامل االجتماعية (البيئة) عوامل املرافق، وئل اإلعالم، وعوامل وسااألسلوب، و
ب على هذه يتبذل عدة أطراف جهودا للتغل) و٣عوامل نفسية.وجودإلضافة إىل

11Syindi Oktaviani R. Tolinggi, Febry Ramadani S, “Optimalisasi Pembelajaran Bahasa Arab Di
Era Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB)”.(Jurnal, Taqdir Volume 6 (2), 2020 p-ISSN 2527-9807e-
ISSN 2621-1157).
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املعلمني سئلهلا املتعلمون هي: ياملربني. اجلهود اليت يبذاملشكلة، أي الطالب و
احملفوظة. اجلهود اليت يبذهلا اختصاصيو و ميارس املفردات ، دائما عما ال يفهمونه

املعلمني على التعرف على مواصلة حتفيز الطالب والتوعية: خلق جو ممتع، و
١٢استخدام اللغة العربية يف عملية تعليم اللغة العربية.

ة للمتعلمني علمي مشكالت يتكون من اخللفية التعليميالإختالفات هذا البحث 
رافق ال تناقش عوامل املالعوامل اإلعالمية واألسلوب وعوامل عوامل املعلم وو

أقل حول طالب مشكالت الذين يتمكنون من نطق رسائل احلجية بشكل صحيح.
املعلمون على قدرة التحكم يف وزن تعليم الطالب مباشرة.

هذا البحث هو يةيف تعليم اللغة العربت كالاملشليعرف ينالنشابة هذا البحث 
ت يف شكل مراقبة و مقابلوصفي نوعي  .ة و توثيقستخدام تقنيات مجع البيا

اإلطارالنظرى.ز
مفهوم مشكالت تعليم اللغة العربية.١

، األشياء اليت ال تزال غري قابلةكسر،  وةكلهو ال تزال تسبب مشةكلاملش
الدافعية يف عملية تعليم اللغة العربية مبختلف الكارسرتية و١٣.ةكلاملشلكن
غري العربية م اللغة العربية ياليت تظهر عادة يف تعلةكلبني غري العرب. املشمهايلتعل

ةكلو اليت تشمل املشغري لغوية.ةكللغوية ومشةكلمقسمة إىل قسمني، مش
الكتابة. يف حني أن قواعد اللغة، واملفردات، والصوت، واللغوية و هي نظام 

إلختالفات االجتماعية أكثر أمهية غري اللغوية هي املشكلة لة املشك اليت تتعلق 
تمع غري العريبو تمع العريب وا ١٤.الثقافية بني ا

العوامل اللغوية)١

12 Suaib” Problematiaka Pembelajaran bahasa Arab Peserta Didik Madrasah Aliyah Negeri(MAN)
Mamuju(skripsi sarjana; jurusan Tarbiyah dan Adab program studin Pendidikan Bahasa Arab
IAIN Parepare thn 2018)

13https://kbbi.web.id/problematik.html Di Unduh Tanggal 08 Maret 2021. 18:22
14Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT Remaja
Rosdakarya,2011) h.100
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يف تعليم اللغة العربية هي املشكلة اليت تعاين منها الطالب اإلندونيسي
١٥(اإلندونيسية) من بينهم االختالفات هي:وجود اللغة األم

إعدادات الصوت  -أ
دينا طالب صعوبة يف تالوة سيكون لالصوت،من حيث نظام

درا ما توجد يف هذا هو ألن هناك بعض الصو ت، وبعض الصو  ت اليت 
ث، ه، خ، ذ، ض، ص، ظ، ط، ع. للمبتدئني ، و:االندونيسية مثل

خذ الوقت و ١٦املثابرة ملمارسة.الرسالة ليس من السهل القول ، فإنه 

)Mufrodat( املفردات -ب

اإلندونيسية لتكون اللغةيتم اعتماد املفردات على نطاق واسع 
ألنه كلما مت ، يتعلمون اللغة العربية بسهولةإضافية لألشخاص الذينميزة

إلندونيسي بناء كلما كان من األسهل ل،لعربيةاستخدام املفردات ا
١٧املفردات.

قواعد اللغة-ج
ذه عند قراءة النص العريب، جيب على الطالب فهم املعىن أوال. 

ا بشكل صحيح. هذا ال ينفصل عن علم  الطريقة سيتمكنون من قراء
ر فهم لكيفية قراءة الصحيح وفقا لقواعد للغة العربية الذي هو توفالنحو

١٨اللغة العربية اليت تنطبق.

ت-د كتا

من حيث الكتابة، جيد الطالب صعوبة يف الكتابة ألن كتابة اللغة 
أ من اليمني إىل اليسار، بينما تكتب اللغة اإلندونيسية من العربية تبد

15WA MUNA, Metodologi Pemebelajaran Bahasa Arab, ( Perum Porli Gowok Blok D 3 No
200,2011) h. 41
16 Ibid ............................h. 9
17 Ibid ............................h. 9
18 Ibid ............................h. 9
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يف ملثل، يقع الشكل يف البداية، يف الوسط واليسار إىل اليمني. و
١٩الكلمة األخرية.

العوامل غري اللغوية )٢

العرب، فإن القضااللغوية اليت يواجهها الطالب غري ةكلإلضافة إىل املشو
وف االجتماعية وهي الظر عقبة أمام جناح التعليم، وغري اللغوية تشكل أيضاً ي

واد التعليمية.النظر يف املالثقافية للعرب مع غري العرب، مثل إندونيسيا و

الثقافية–العوامل االجتماعية -١
أمساء األشياء مصطلحات واملشكلة اليت قد تنشأ هي أن تعبريات وو

ال يفهمها الطالب وةغري الواردة يف اللغة اإلندونيسية ليست سهل
الثقافية لألمة الذين ال يعرفون على اإلطالق االجتماعية واإلندونيسي

٢٠العربية.

التدريس كتاب عامل  -ب

لعوامل االجتماعية الثقافية املذكورة أعاله، و إلضافة إىل االهتمام 
، ألن يم هو أيضًا مهم جدافإن عامل استخدام الكتب املدرسية يف التعل

٢١ره إىل جانب املعلمني حىت اآلن، ال يزال أداة حتدد جناح التعلم.دو 

العوامل البيئية االجتماعية-ج

النشط هو جلب املتعلمني إىل بيئة تعليم اللغة. مع هذه للغةالتعليم
البيئة سوف يكوكل درس "جمرب" إلستخدام اللغة. حبيث تطور إتقان اللغة أنه 

أولئك الذين ال وجود هلم يف بيئة اللغة. وذلك تعليم أسرع نسبيا مقارنة مع 

19 Ibid ............................h. 9
20 Ibid ............................h. 9
21 Ibid ............................h. 9
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ستمرار لنقل القصد و ألن البيئة سوف جتعل منه اعتاد على استخدام لغة 
٢٢الغرض يف قلبه.

للغة العربية و حتفيزها، حنتاج ايل لغوية أيضا، بيئة يف تزيد اإلهتمام 
نت بيئة استمرارهو البيئة اذا كاألن أحدا العوامل الداعمة يف اتقان اللغة

مباشر حنن نتبع و نفهم ما كلمهم.عربية، غرياللغة النتكلم 
تعليم اللغة العربية .٢

أ. مفهوم تعليم اللغة العربية 
مادة التعليم هو نشاط التدريس الذي يتم إىل أقصى حد من قبل املعلم 

نشطة  بعبارة التعلم بشكل جيد. وحبيث الطالب انه يعلم بعض املواد القيام 
أخرى، فإن التعليم هو جهد يبذله املعلمون يف إنشاء بعض أنشطة التعليم 

هكذا، تعليم اللغة األجنبية هو املادي اليت تفضي إىل حتقيق األهداف. و
نشاط التدريس الذي يتم تنفيذه إىل أقصى حد من قبل املعلم حبيث يقوم 

نشطة التعليمالطالب الذين يدرس لغة أجنبية م بشكل جيد، حبيث عينة 
٢٣لتحقيق هدف تعليم لغة أجنبية.يكون ذلك مواتيا

جهود الطالب التعلم هو عملية تشمل فهم املعلم تدريس املعرفة للطالب و
للغة  لتعليم املعرفة. كلمة "تعليم" تعين أيضا "تعلم أو ممارسة" اليت تسمى 

٢٤للغة العربية يسمى دارسةيف ااإلجنليزية التعلم أو التدريب و

يف هذه األثناء، اللغة العربية هي إحدى لغات العامل اليت شهدت تطور 
تمع االجتماعي و العلوم. اللغة العربية يف الدراسات التارخيية تشمل اللغات ا

ري دجلة السامية، و ا األمم اليت تعيش حول  هي جمموعات لغوية تتحدث 
٢٥شبه اجلزيرة العربية (الشرق األوسط).وسهول سورالفرات، وو

22 Ibid ............................h. 9
23 Ibid ............................h. 9
24 Fathur Rohman,Metodelogi Pembelajaran Bahasa Arab,(Malang,Penerbit: Madani,2015),23,24.
25 Azhar Arsyad, Bahasa Arab Dan Metode Pengajarannya, (Surabaya: Pustaka Pelajar, 2003), 2
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ية هو نشاط من التعريف أعاله، خيلص املؤلف إىل أن تعليم اللغة العرب
م لفهم ولتعليمي مهم للغاية يقوم به املعلمون لتعليم اللغة العربية  حتقيق طال

أهداف تعليم اللغة العربية.
ب. تعليم أربعة مهارات يف اللغة العربية

االستماع مهارة. ١
االستماع هي قدرة الشخص على هضم أو فهم كلمة أو مجلة مهارة

ا شريك يتحدث يف و سيلة إعالمية معينة. ميكن حتقيق هذه يتحدث 
القدرة من خالل املمارسة املستمرة لسماع صوت عناصر الكلمة مع 

٢٦ف الصحيحة.و ر خراج احلعناصر أخرى وفقا مل

. مهارة الكالم٢
الكالم هي القدرة على التعبري عن أصوات التعبري أو مهارة 

الكلمات للتعبري عن األفكار يف شكل أفكار أو آراء أو رغبات أو أفكار 
٢٧للشركاء الناطقني.

القراءة . مهارة ٣
فهم حمتوى شيء مكتوب يف و القراءة هي القدرة على التعر هارةم

هو عملية التواصل بني القارئ قراءة اجلوهربتالوته أو هضمه يف القلب، و
٢٨املؤلف من خالل النص الذي يكتبه.و

الكتابة . مهارة٤
، وصف أو التعبري عن حمتوى العقلالكتابة هي القدرة على مهارة

بدءا من جوانب بسيطة مثل كتابة الكلمات إىل اجلانب املعقد من 
٢٩ليف.

26 Ibid ............................h. 9
27 Ibid ............................h. 9
28 Ibid ............................h. 9
29 Ibid ............................h. 9
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ج.عناصر اللغة العربية
يؤلف اللغة حبيث يصبح شيئا يف شكل هو شيءعناصر اللغة العربية

أصوات أوصيغ أو تعبريات ميكن فهمها كوسيلة للتواصل بني جمتمع واحد 
٣٠من الناس، من بني أمور أخرى على النحو التايل:

. الصوت١
الصوت هو أحد العناصر يف اللغة العربية، ألنه كما هو احلال يف 

سوف نفهم أن اللغة هي تعريف اللغة هو الصوت، لذلك إذا قلنا اللغة مث
يت شيء ميكن مساعه لذلك ببساطة نسميها عن طريق الصوت. الصوت 

من فم املتكلم، مث من خالل وسيط اهلواء يتم نقل اللغة إىل أذن املتلقي 
يف ذهن املتكلم يف شكل صوت الذي هو املستمع حبيث يتم ترمجة النية 

يفهم قبل املستمع ومن خالل اهلواء كوسيط. مث يتم تلقي الصوت من 
اليت يرغب فيها املتحدث ٣١.النوا

. الكلمة٢
الكلمة هي أصغر عنصر يف اللغة ألن اللغة هي تعبري عن معادلة 

، خالل الصياغة. على سبيل املثالعقل املتكلم اليت يتم التعبري عنها من 
الشخص الذي يتحدث إىل صديقه "إذا ذهبت ال تنسى أن تشرتي يل 

" من  هذه العبارة ، فمن الواضح جدا أن هناك عدة كلمات يف نقل كتا
٣٢.كائن من العقل الذي يقصده شخص ما

بنية.٣
سلسلة من الكلمات اليت تتبع بنيةاجلملة هي شكل من أشكال

اللغة املتفق عليها حبيث تكون قادرة على ترمجة املعىن الذي يدور يف ذهن 
ألن بنية اللغة سيكون من ،لن يتم فصل اجلمل عن بنية اللغةاملتحدث. 

30 Ibid ............................h. 12
31 Ibid ............................h. 12
32 Ibid ............................h. 12
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اللغة معىن لن يعرب بسهولة إذا مل يكن بنية، همها بشكل جيدالسهل ف
٣٣الغرض من اللغة املستخدمة.عن الغرض و

عىنامل. ٤
املعىن هو شيء يفهمه املستمع، دون أي معىن يف لغة مث لن تصل 
الرسالة أو النية اليت يريد املتحدث نقلها، ألن الشخص الذي يستمع إىل 

املعىن األساسي للغة التعبري عن اللغة ال يلتقط معىن الكلمات اليت قاهلا.
ألنه من خالل هذا املعىن الذي مييز صوت واحد عن اآلخر. مثل ،نفسها

ت أو أصوات املطر أو أصوات أخرى. معىن روح اللغة  أصوات احليوا
٣٤نفسها ألن املعىن هو جوهر نقل رسالة أو نية املتكلم إىل اآلخرين.

عناصر تعليم اللغة العربيةد.
أهداف تعليم اللغة العربية. ١

من الناس، ليس اهلدف من تعلم اللغة العربية هو القضاء كثريبعد تقدم
هم، بل الغرض من تعليم اللغة العربية لتجهيز على السكان األميني وحد

املستقبل والكتابة، حىت يفهموا التاريخ والناس ليتمكنوا من القراءة و
خذوا املزيد من الدروس من أسالفهم. أصبح هذا أفضل سائق يف حياته، 

التزاماته. الغرض الشعور أكثر ملعرفة حقوقه وعقله، وشجيع سلوكه وتو
الرئيسي من تعليم اللغة العربية يف مؤسسات تعليم اللغة هو أن املتعلمني 

للغة العربية، كوسيلة وحيدة للمتعلمني قادرون على التعبري عن أفكار هم 
تمع، سواء من خالل الت حدث أو عندما يرغبون يف التواصل مع ا

٣٥الكتابة.

إلضافة إىل ذلك، فإن الغرض من تعليم اللغة العربية هو كأداة لفهم و
هي القرآن والتعاليم اإلسالم الواردة يف املصادر الرئيسية لإلسالم، و

33 Ibid ............................h. 12
34 Ibid ............................h. 12
35 Ibid ............................h. 12
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للغة العربية واألحاديث و دف إىل األعمال الكتب اليت تكتب مجيعها 
٣٦ما إىل ذلك.داء فريضة احلج والتواصل يف أوالدبلوماسيالتجارية و

لكن بطرق من أجل إتقان اللغة العربية ليس فقط من خالل القراءة و 
الكتابة عديدة، من بني طرق أخرى من خالل ممارسة التحدث و

أه أو ما يستمع ستخدام اللغة العربية حىت يتمكن املشارك من فهم ما يقر 
إليه.

. املواد التعليمية العربية٢
يتألف حمتوى مصفوفة التعلم من جمموعة من املعرفة أو جمموعة ال 

من املعلومات فحسب، بل جيب أن يكون وحدة بني املعرفة املختارة و
البيئة. وتشمل املواد التعليمية املطلوبة، سواء للمعرفة نفسها أو للمتعلمني و

و،)Kongnitipnya(هي العلوم يف التعليم ثالثة أنواع من املواد، و
٣٧.)Afektif(، والقيم)Psychomotor(املهارة

الطالب .٤
، التلميذمبصطلحات أخرى مثل الطالب وكما يعرف الطالب 

عين مباسم تلميذ مجع تالميذللغة العربيةيطلق علىمن الناحية اللغوية 
ميكن أيضا يم. و"تلميذ" األشخاص الذين يرغبون يف احلصول على التعل

الطالب هم أشخاص مل على يبحثون عن املعرفة.أن تفسر الطالب
ت األساسية (القدرات) اليت ال لديهم ينضجوا بعد و عدد من اإلمكا
٣٨تطوير.التزال حباجة إىل

36H.M. Abdul Hamid. Mengukur  Kemampuan Bahasa Arab.( UIN-MALIKI PRESS( Anggota
IKAPI , 2013) h.2

37 Ibid ............................h. 12
38 Ibid ............................h. 12
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. مدرس اللغة العربية٤
املمرس يعين املريب احملرتف الرئيسية املتمثلة يف التعليم، يعلم، يرشد، 

الرمسي. ستكون املهمة الرئيسية سار ه على املتقييمو، قطار، معدل، توجيه
عينة من الوفرة تنعكس يف الكفاءة، براعة، فعالة إذا كان املعلم لديه درجة م

٣٩أخالقية.تليب معايري جودة معينة أو قواعدأو املهارات اليت شجاعة، 

. تقييم تعليم اللغة العربية٥
م من حيث اللغة هو حماولة لتحديد قيمة أو مبلغ. التقيييفتقييمال

واليت تستخدم يف املاليني من ،هو نشاط جلمع املعلومات عن عمله
لصحيح يف اختاذ القرار.املعلم هو مقيم املناهج املعلومات لتحديد البديال

هي التقييم الدراسية، لذلك جيب عليه أنيجعل االعتبارات اهلامة، و
مج، و قرار أو مواصلة التقييم التلخيصي الختاذ التكويين لتحسني الرب

مج التقييم. ٤٠بر

١٩يف عصر كوفد عرب اإلنرتنيت التعليم .٣
بعض املعايري السليمة إلجراءات للتعلم عن بعد               .  ١

 .مني املواد املتاحة يستعد املعلم للدروس مع املناسب مع 
يرسل املعلم مجيع املواد املطلوبة للمتعلمني قبل بدء الفصل.
املناهج ات تقدمي الواجب الدراسي مبا يعكس متطلبيقوم املعلم بتطوير و

.الدراسية
قدير  التعلم.يسري املعلم يف الفصل الدراسي لتمكني املتعلم من النجاح وت
الفرتاضي. يظهر املعلم براعة يف إدارة املتعلمني خالل املوقف الصفي ا
عداد التقييم االفرتاضي الذي يعكس متطلبات ا لفصل الدراسي يقوم املعلم 

املناهج   الدراسية.و

39 Ibid ............................h. 12
40 Ibid ............................h. 12
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٤١م للمتعلمني التغذية الراجعة والتوجيه لتحسني األداء األكادميي. يوفر املعل

كوفيديف  فرتة  ياء األمور يف التعليماملعلمني وأولمشكالت على الطالب و.٢
١٩
١٩مشكالتتعليم عرب اإلنرتنيت لطالبفي فرتة كوفيد )١

ء كوفيد  دراسة يف املنزل والعن بعد تعلمالمن الطالب١٩يتطلب الو
ء، ال يوجد طالب يف اإلعداد. مثل حتفيز . وبتوجيه الوالدين بسبب هذا الو

الطالب الذين يفتقرون إىل التعليم عرب اإلنرتنيت. جيب أن يواجه الطالب 
خذون عادة ا يف الصف مع األصدقاء التعليم يف املنزل حىت دروسالذين 

لتشبع. مث عطلة طويلة تستغرق وقتا جيعل الطالب طوياليشعر الطالب 
ا مللل و املشبعة، مما جيعلهم يريدون اخلروج من املنزل. املرافق غري كافية، كو

واحدة من األسباب الطالب هم أقل دوافع يف متابعة التعلم عرب اإلنرتنيت.
يكون تعلمه يف شكل نظرية. ا عرب اإلنرتنيتجيب أن يواجه الطالب نظام

١٩اليت تتطلب ممارسة بسبب فريوس كوفيد ما ميارس الطالب املواد عادة
هذا ما جيعل الطالب بطئني يف مما جيعل توصيل املادة فقط مع النظرية. و

استيعاب التعليم، خاصة عندما يُنظر إليه من خالل استيعاب خمتلف 
يف يفهم الدرس و لكن هناك عونار سبعض الطالب الذين ياملتعلمني. هناك

تباطئون يف فهم الدرس لذلك  سيتم ترك هؤالء أيضا بعض الطالب الذين ي
٤٢التعليم.الطالب يف اخللف

١٩يف فرتة كوفيد مشكالت تعليم عرب اإلنرتنيت للمعلمني)٢
بعد تغيري التعلم إىل نظام التعلم عرب اإلنرتنيت. ويتعني على املعلمني أن 

أثناء أنشطة يكونوا أكثر إبداعا وابتكارا يف استخدام وسائل اإلعالم املستخدمة 
تكنولوجيا التعلم عرب اإلنرتنيت. القيود املختلفة لقدرات املعلمني يف جمال 

41 Seminar Belajar Jarak Di Era Pandemi, Jum’at 22 Mei 2020
42Jurnal Studi Guru Dan Pembelajaran ,Vol.3,No.2, Agustus 2020
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إعادة التعرف على ن يضطرون إىل حتويل أدمغتهم واملعلومات جتعل املعلمو 
جيب على م عرب اإلنرتنيت.ياملعلومات لدعم عملية التعلتطوير التكنولوجيا و
على استيعاب الدروس بشكل جيد حىت الطالب قادروناملعلمني التأكد من

ينجحوا دائما يف احلد األقصى كما هو احلال عند التعلم وجها لوجه يف 
٤٣املدرسة.

لبيئات خاصة يف اليس كل املعلمني يتقنون استخدام التكنولوجيا، و
لطرق اإللكرتونية، قادرين على تنفيذ التعلمينبغي أن يكون املعلمنيالقرية. و

لى جودة التعلم املعلمني يف استخدام التكنولوجيا تؤثر بشكل كبري عكفاءة و
حىت يكون لدى النتائج للطالب. لذلك حيتاج املعلمون إىل التدريب املسبقو

لتعليم عرب اإلنرتنيت. املعلمني االستعداد للقيام 
ء فرتة كوفيد )٣ ١٩مشكالت تعليم عرب اإلنرتنيت على اآل

ر نفسية، والعقبات اليت يواجو ء هي أساسا آ ال سيما على هها اآل
ء العاملني. جيب على األمهات تعليم أو على األقل مراقبة أطفاهلن  يف اآل

حتدث عقبة رئيسية يف األمهات العامالت ، ،الساعات اليت حتددها املدرسة
الذي ال يستطعن مرافقة الطفل أثناء عملية التدريس والتعلم.التعلم من املنزل

ينبغي أن يكون الضوابط. وسيكون جيدا إذا نفذت مع إعدادات جيدة و
ذا النمط إذا كان منظما بوضوح. صرب الوالدين،  األطفال أفضل تعليما 

ا رأس املال الرئيسي للحفاظ على روح الطفل التعلم و ٤٤سعيدة للتعلم.كو

ء قادرين على استخدام التكنولوجيا ملساعدة أطفاهلم جيب أن يكون اآل
ء استخدام اإلنرتنيت حبيث التعلم.وفي لكن يف بعض األحيان ال يفهم اآل

يتم إعاقة تعليم الطفل. هذا هو أيضا مشكلة خطرية إىل حد يف تعليم اللغة 

43 Hanifah Nurazkiyah Dkk, Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pembelajaran Daring,
Mahasiswa Universitas Negeri Semarang.

44https://kumparan.com/putri-chya/dampak-pembelajaran-jarak-jauh-bagi-orang-tua-dan-anak-
1v1R96wsIYj
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للغة العربية. أحد اجلوانب اهلامة يف العربية، و خاصة يف مهارات التحدث 
صة تعليم اللغة العربية عرب اإلنرتنيت هو التواصل.خاأساليب التعلم، و

منهج البحث.ح
البحثمدخل.١

ت يمشكالت تعليم اللغة العربية عرب اإلنرتنحصول إىل فهم عميق علىلل
اترام، مبAnak Sholehاملتكاملة يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية١٩فرتة كويف 

و النوعيمبنهج الكيفي الباحثةتاستخدميف هذا البحث 
ت اليت وجد الباحثة يف امليدان، من خالل (Deskriptif)الوصفي ليبني البيا

ئق الشخصية الصور واملالحظات امليدانية واملقابالت املخطوطات و الو
ئق الرمسية.املالحظات أو املذكرات وو ٤٥غريها من الو

بقصد مبزيد من التفصيلوصف،اليف البحث النوعي الوصفي يهدف إىل 
مكان الباحثة. من خالل دراسة قدر اإلةكلاإلجابة على مش، شرح والشرح

دف الباحثة إىل تقدمي رؤية كاملة ومتعمقة للفرد أو جمموعة أو حدث، 
٤٦للموضوع الذي يتم دراسته.

ميكن البحث النوعي هو البحث يؤكد على فهم أعمق ملشكلة ما حبيث
لتفصيل.  وصفها 

حضور البحث .٢
ت تحضور الباحث يف مكان البحث مهم جدا حلصول النتائج والبيا

الصحيحة ألن الباحث يكون أداة رئيسية أو يكون آالت مجيع عملية البحث 
ت. ت و مفسرة البيا تمعة البيا ٤٧و يكون خمططة و ا

45Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2017)h. 14
46 Dedy Mulyana, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001)h. 201
47 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya, 2011), h. 9
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ت يف موقع البحث هو احلصول على البياةلذا فإن وجود الباحث
ت مثل مديري املدارس و بعض واملعلمني الصحيحة من عدة مصادر بيا
ملدرسة املتوسطة االطالب الذين هم يف بيئة املدرسة املتوسطة اليت يوجد فيها

ت ت و. للحصول على املعلومااتراممبAnak Sholehاملتكاملة اإلسالمية  البيا
ئق مع األطر مالحظات ومقابالت وةجيري الباحثالصحيحة،  اف املهتمة و

. يف هذه احلالة الطالب يف البيئة املدرسيةاملعلمني ومثل مديري املدارس و
ت عن مشكالةأجرى الباحث ة العربية تعليم اللغتدراسة للحصول على بيا

على املشكلة.لب كذلك اجلهود املبذولة للتغ. و١٩عرب االنرتنيت فرتة كوفيد 
سبوع يومني وجود الباحثة يف موقع البحث هو شهرين. حتضر الباحثة كل أ

و االثنني همنالبحث. ألن جدول تعليم اللغة العربية لبنات الصف السابع 
واخلميس.

ع البحثاقمو .٣
يف املدرسة املتوسطة كمكان هلذا البحث هوت  املوقع الذي سيتم استخدم

رام.اإلسالمية الولد الصاحل  Anakاملتكاملة املدرسة املتوسطة اإلسالميةما

Sholehيف هي واحدة من املدارس الرائدة اليت نفذت تعليم اللغة العربية مباترام
ت اليت تريد أن تكون قادرة على ساعات الدرس الواجب . يف حني أن البيا

ت عن مشكالت تعليم اللغة العربية عرب اإلنترينيت فرتة احلصول على بيا
ن حث يف ذلك املوقع ألالسبب يف أن الباحثة أخذموقع الب. و١٩كوفيد 
موقعها قريب وسهل الوصول إليه من لفعل حالة املدرسة، ووعرفتالباحثة 

ستخدام مركبة ذات عجلتني حبةقبل الباحث يث تكون قادرة على تسهيل ، إما 
ت الالزمة.الباحثة ٤٨يف مجع البيا

48Hasil Observasi di SMP IT Anak Sholeh Mataram Selasa 2 Maret Tahun2021 Jam 12 Siang



٢١

راسة ملدة يف هذه الدةالذي سيستخدمه الباحثةحثاالبسيتم إجراء وقت
ث.البحأنه يكفي إلجراءةشهرين تقريبا. يف ذلك الوقت يعترب الباحث

ت مصادر .٤ البيا
ت هي جزء هام من معرفة صحة الدراسة. وفقا Loflan danمصادر البيا

Loafland Moleong" ،ت الرئيسية يف البحث ونقلت النوعيمصادر البيا
ئق وهي الكلمات و ت إضافية مثل الو ٤٩غريها".األفعال ، والباقي هو بيا

ت منه. يتم جتميع  ت هو املوضوع الذي يتم احلصول على البيا مصدر البيا
ت يف هذه الدراسة يف  مها:، ونوعيالمصادر البيا

ت األساسي أ. مصدر البيا
ت ت األساسي هو مصدر بيا ت مباشرة مصدر البيا يوفر البيا

ت. مت احلصول عليها مباشرة من املصادر من خالل ٥٠إىل جامع البيا
املقابالت واملالحظات اليت متثل النتائج العامة ألنشطة االستماع و

ت اليت سيتم إجراء مقابالت تشمل مصالطلب. واملشاهدة و در البيا
ب املرحلة اإلعدادية يف طالمعلم اللغة العربية، ومعها مدير املدرسة، و

ت قابل للنفاذ، و الصف السابع. استخدام تقنيات اختيار مصدر بيا
ت أو املخرب وفقا الحتياجات البحث الذي  هي تقنية اختيار مصدر البيا

ت الالزمة. هو جتسيد للبيا
ت الثانوي ب. مصدر البيا

ت الثانوي هو مصدر  ت ال يوفر المصدر البيا ت بيا البيا
ت. ت اليت مت احلصول عليها يف شكل ٥١مباشرة إىل البيا ت الالبيا بيا

ئق. و ميكن احلصول على جاهزة يتم احلصول عليها من خالل الو
ت من (اإلدارية) املدرسة املتوسطة اإلسالمية Anakاملتكاملة البيا
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٢٢

Sholehت ومب الرسالة رؤية والملفات املدارس واترام، اليت تشمل البيا
إلضافة إىل ذلك، يتطلب هذا البحث أيضا البنية التحتية.و التنظيمي و

جمموعة من إرشادات املقابلة، و إرشادات املراقبة، و العديد من األدوات 
مثل القرطاس و اهلواتف احملمولة مثل: حضور الطالب، عدد لتوثيق

رئيسية، مقابلة مدرسة اللغة مقابلة الطالب، عدد املعلمني، عدد الغرف، 
العربية.

ت.٥ اسلوب مجع البيا
ت املستخدمة للاليف  خذ تقنيات مجع البيا حصول على دراسة، فإنه 

ت و النرتنيت فرتة  ااملعلومات حول مشكالت تعليم اللغة العربية عرب البيا
ت املستخالصف السابع الطالبة. وفيما يلي تقنيات مجع البي١٩كوفيد  دمة ا

يف هذه الدراسة:
املالحظة.أ

ت اليت تستخدم مراقبة كائنات البحث. ٥٢املالحظة هي تقنية مجع البيا

خذوا إىل امليدان ملراقبة املسائل املتعلقة  تتطلب تقنيات املراقبة من الباحثة أن 
ملدرسة مثل األماكنواألشياء واألوقات واألحداث واألهداف.

األسلوب عن طريق إجراء املالحظات والتسجيل مباشرة على ويتم هذا 
قعفيه احلدث، حبيث تكون املالحظة مع الكائن قيد الدراسة. الكائن الذي و

٥٣لذلك يتم إجراء املالحظات من خالل املراقبة والتسجيل.

ستخدالذا فإن املالحظة هي دين يتم بشكل منهجي و م األدوات متعمد 
ا يف وقت ميكن حتليلهيون على األحداث اليت حتدث وخاصة العاحلسية، و

ملقارنة مع طريقة املسح  األسلوب هو أكثرObeservationاحلدث. 
Obyiektif.
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٢٣

عربية عرب تناولت هذه الدراسة بشكل مباشر كيفية عملية تعليم اللغة ال
مباترام، Anak Sholehاملتكاملة يف املدرسة اإلسالمية ١٩االنرتنيت فرتة كوفيد 

.اتيف فصل السابع الطالب
قابلةامل.ب

يتم إجراء احملادثة من قبل طرفني، واملقابلة هي حمادثة مع غرض حمدد.
٥٤الذي يسأل األسئلة و مقابلة الذي يعطي اجلواب على السؤال.مها املقابلة

ليس تغيري رأي املدعى عليه الغرض من املقابلة نفسها هو مجع املعلومات وو
التأثري عليه.أو 

هي موجهة ونوع املقابلة املستخدمة يف هذه الدراسة هو مقابلة جمانية
توجيهية اليت ليست . تنفيذ املقابلة، املقابلة جيلب املبادئ المزيج من مقابلة

ابلة. يف هذه سوى اخلطوط العريضة لألشياء اليت سيتم طرحها يف عملية املق
طرية مما يعين على خلق جو مريح ولكن خاحلالة جيب أن يكون املقابلة قادرة

لكن ليس جامدة.ليس لعوب وأن يتم املقابلة بشكل جدي، و
ت عن مشمت استخدام  كالت تعليماملقابلة للكشف عن بيا

ملتوسطة اإلسالميةيف املدرسة ا١٩اللغة العربية عرب االنرتنيت فرتة كوفيد 
ات مجع الدراسة استخدمت أدو . يف هذه مباترامAnak Sholehاملتكاملة 

ت يف شكل مبادئ توجيهية أو أدوات املقابلة يف شكل أسئلة موجهة البيا
لفصل السابعة او املدرس اللغة العربية و بعض الطالب إىل مدير املدرسة

ماترام.اإلسالميةالطالبة املدرسة املتوسطة
ئق  ج. الو

يت من كلمة و ئق  ين السلع املكتوبة ، وهو ما يعثيقة ، والو
طريقة التوثيق يعين كيفية مجع و٥٥الصور ، أو ضخمة من شخص.
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٢٤

ت املوجودة. طريقة التوثيق هو البحث  ت عن طريق تسجيل البيا البيا
ت عن األشياء أو املتغريات يف شكل مالحظات كتاب، رسائل،  عن البيا

جرا.نصوص، جمالت، نقوش، حمضر اجتماع، جدول األعمال وهلم 
ت وتتستخدو ملتعلقة خاصة عن األنشطة اهذه الطريقة جلمع البيا

يف املدرسة ١٩مبشكلة تعليم اللغة العربية عرب االنرتنيت فرتة كوفيد 
إلضافةمباترامAnak Sholehاملتكاملة املتوسطة اإلسالمية  لك، اإىل ذ. 

ت، و البنية التحتية، افق ور املاهليكل التنظيمي، وملعرفة حملة عامة عن البيا
درسة املتوسطة ريخ املالتعليم ودعم أنشطة التدريس وو رأية املهمة، و

اترام.مبAnak Sholehاملتكاملة  اإلسالمية
ت.٦ أسلوب حتليل البيا

ت اليت مت احلصول عليها من  ت هو عملية البحث عن البيا حتليل البيا
ئق املقابالت واملالحظات و ت الو بشكل منهجي، من خالل تنظيم البيا

اختيار اليت يف فئات، وصف يف وحدات، إجراء التوليف، ترتيب يف أمناط، و
التوصل إىل استنتاجات حبيث يكون من هي مهمة واليت ينبغي دراستها، و

٥٦السهل أن نفهم من قبل نفسك واآلخرين.

ا، ة على حتديد أمناط التحليل اليت ثوجب الباح واء كان سسيستخدمو
املستخدم هو التحليل اإلحصائي أو غري اإلحصائي. يف هذه الدراسة التحليل

ت الوصفية. غري حتليل غري إحصائي مناسب للبيا
منوذج التحليل املستخدم يف هذه الدراسة هو منوذج حبثي يستخدمه 

MilesوHubermanت يف البحث النوعي تت م بشكل ن أنشطة حتليل البيا
ت مشبعة.تفاعلي و ستمرار حىت تكتمل حبيث تصبح البيا و٥٧تستمر 

ت املستخدمة يف التحليل هي: البيا

56 Ibid ...........................h.21
57 Ibid ...........................h.21



٢٥

ت.أ ختفيض البيا
ت هو نشاط من أنشطة عملية االختيار، مع الرتكيز إن خفض البيا

ت اخلام املستخلصة من السجالت املكتوبة امليدانية، وعلى تبسيط البيا
ى الباحثون حتويلها. لذلك بدأ هذا النشاط منذ أن أجر التجريد منها و

ت مث تلخيصها واألحباث و إنشاء واستكشاف املوضوعات مجع البيا
مالحظات.أوإنشاء مذكرات ميدانيةجمموعات أو فئات و

ت.ب عرض البيا
ت هو عملية إعداد منهجي للمعلومات من  جل أإن عرض البيا

متاستنتاجات كخالصات حبثية. يف هذه الدراسة، احلصول على 
ت يف شكل مجلة. و كتوبة تتعلق الكلمات املاحلصول على البيا

ت هي جمموعةبرتكيز البحث، و من لتايل فإن خالصة البيا
ائج. يف املعلومات مرتبة بشكل منهجي توفر إمكانية استخالص النت

ت املقدمة هي بيا ت تعليم ت تتعلق ب مشكالهذه الدراسة، البيا
اللغة العربية  عرب اإلنرتنيت.

تيج. التحق ق من البيا
ت النوعية وفقا Miles danاخلطوة الثالثة يف حتليل البيا Huberman

ال تزال االستنتاجات األولية املقدمة هي استخالص النتائج والتحقق. و
املرحلة التالية من سوف تتغري إذا مل تكن هناك أدلة قوية تدعم مؤقتة، و

ت. بعد االنتهاء من مرحلة البحث، مث يتم مجع نتائج ٥٨مجع البيا
البحث ببطء، مث يتم تغيريها يف شكل مكتوب. حبيث ميكن تضمينها 

يف وقت الحق يف تقرير البحث.
تيحصحت.٧ البيا
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ت املطلوبة تقنيات التحقق من  للحصول على صحة البيا
ت. وفقا ت) ، للحصول على مصداقية (صحة البياMoleongالبيا

ة من املالحظة املثابر املشاركة، وميكن القيام به من خالل وقت البحث، و
لى صحة عالتثليث. يف هذا البحث، التقنيات املستخدمة يف احلصول و

ت هي: البيا
أ. اهلندسة

ودف مالحظات املثابرة يف البحوث إىل حتديد اخلصائص و
لقضية أو القضية املطلوبة ومن مث الالعناصر ذات رتكيز على تلك الصلة 

ت مبزيد من العمق. لتفصيل للحصول على البيا األمور 
لعناصر امالحظة املثابرة يف هذه الدراسة تعتزم البحث عن خصائص 

ت اليت يتعني احلصول عليها، و مشكالت هي حولذات الصلة مع البيا
درسة املتوسطة يف امل١٩االنرتنيت فرتة كوفيد تعليم اللغة العربية عرب 

اإلسالمية الولد الصاحل ماترام.
ب. طريقةالتثليث املصدر

ت املستخدمة للتحقق من  التثليث املصدر هو التثليث من البيا
ت خمتلفة.  صحة، فهم اليت مت احلصول عليها من خالل البحث عن بيا

ستخدام التثليث من امل األساليب. يستخدم صادر ويف هذه الدراسة 
ت اليت مت  التثليث املصدر الختبار املصداقية عن طريق التحقق من البيا

األصدقاء واحلصول عليها من خالل عدة مصادر مثل الرؤساء و
٥٩املرؤوسني.

ت، أو بينما طريقة التثليث هو حماولة للتحقق من صحة البيا
قة التثليث أكثر من تقنية ميكن إجراء طريث. والتحقق من نتائج البح
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ت. و ت، للحصول على نفس البيا ميكن أيضا أن واحدة جلمع البيا
ت املقابالت. و ت املالحظة ببيا يكون تنفيذها بطريقة ما. مقارنة بيا

٦٠قارن نتائج املقابلة مع حمتوى وثيقة ذات صلة.

ريقة من الوصف أعاله ميكن استنتاج أن التثليث يعين أفضل ط
ت عن خمتلف اإل ألحداث وزالة االختالفات املوجودة عند مجع البيا

لباحثني، لبعبارة أخرى، ميكن العالقات من وجهات النظر املختلفة. و
مقارنتها عن طريق التثليث، دراسة النتائج اليت توصل إليها من خالل

املستخدم ليثأساليب خمتلفة. يف هذه الدراسة، كان نوع التثمبصادر و
إىل املصادر واألساليب.التثليث استناداهو

نظامية الباحثةال.٨
مقدمة، يتألف منهج النقاش يف إعداد هذه األطروحة من أربعة تتضمن

األول لبابااالستنتاجات. ث و على املدرسة، مناقشة نتائج البحنظرة عامة
،البحثلسئلةاخلفية البحث ، من هذه الدراسة هو مقدمة لعنوان الدراسة، و

إلطار االسابقة، والدراسات،، حدود البحثفوائدةالبحث وهدافأو
، البحثموقيع، حضور الباحثالبحث (نوع البحث، جمنه، والنظرى

ت،  تأسلوبمصادر البيا ت، أسلوبمجع البيا ، صحة حتليل البيا
ت و ).نظامية الباحثةالبيا

املتكاملة إلسالمية فيتضمن نظرة عامة على املدرسة املتوسطة ا،الثاينفصلأما ال
Anak Sholehالرسالة، رؤية وال، اليت تشمل املوقع اجلغرايف للمدرسة، واتراممب

حالة املشورة واملوظفني، املعلمني، و، وحالة الطالبالتنظيمي، والبنيةو
البنية التحتية اليت متلكها املدرسة.و
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كالت تعليم اللغة من مناقشة نتائج الدراسة فهم مشالثالثلفصليتضمن او
تعليم اللغة العربيةةقيطر أهداف تعليم اللغة وفهم تعليم اللغة العربية،العربية، و

الكلمات واالقرتاح املشورة،توي على االستنتاجات، والرابع حيفصلال
الذاتية للمؤلف.مرفقات و السريةيت مع ببليوغرافيا وو،اخلتامية


