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 الملخص

 

ة لدى م البالغتعل يف صعوباتالحتليل (، 122311610زلمد يــســـر النجـــيب )
البحث . ڠاإلسالمية احلكومية مسارا ــاڠاالعربية جبامعة وايل س الطالب يف قسم تعليم اللغة

 .8102 ڠاإلسالمية احلكومية مسارا ــاڠاالعربية جبامعة وايل س قسم تعليم اللغةالعلمي. 

لكشف تعلم البالغة و  عوبةصتسبب  أىداف ىذا البحث لكشف العوامل اليت 
جبامعة وايل سوجنو اإلسالمية  العربية قسم تعليم اللغةلدى الطالب يف  فعالغة الالبالم يتعل

البحث  يف ىذادر البيانات امصيستخدم البحث النوعي، و  ىذا البحث. ڠاحلكومية مسارا
 ــاڠاسقسم تعليم اللغة العربية  جبامعة وايل  0مستوى  طالبالبالغة و  زلاضر مادةىو 

 .لتوثيقاطريقة مجع البيانات باستخدام طريقة ادلقابلة، ادلراقبة، و  .ڠمسارااإلسالمية احلكومية 

العوامل اللغوية ىي  قتوثيمقابلة والو من خالل ادلراقبة  بتاكتس اليتبحث نتائج ال
 الشعرة مثال أيف قر ادلقدم  الطالب تشمل أخطاءاليت تؤثر على صعوبات التعلم لدى 

على مع اللغة العربية اليت درسها الطالب  غةتكوين مجل البالبُت االختالفات  ر.ثنالو 
حدود الطالب يف إتقان . يف البالغة ويف اإلندونيسيةاجلملة  منطبُت  االختالفاتو  عمومال

 العوامل غَت اللغويةأما  داللة.علم السوا مل يدر قبلها  ةغبالالالطالب الذين درسوا  دات.ادلفر 
مل تتوازن  كبَتةالالطالب ، رغبة منخفضةال تزال  ب لدراسة البالغةدافع الطال تشمل

 الطالب هاتعلماليت  ب بادلوادالعدم اىتمام الطة، غيف تعلم البال اجلهود الداعمةو  وقفمب
ب يف التأخر الط، تنوعةادلب الخلفية الط، الطالب بالتعلم رغبةيؤدي أيضا إىل عدم و 

 رفوالص ةالغبمادة الوكذلك  قالةباستخدام ادل مل يناسب دوابعض ادل م.يعملية التعل
لهم صيف فالطالب الذين مل يدخلوا ىناك  ألن صاخبة لصفالبيئة حول الحو. نالو 
ة أو ال توجد عادات أدبي .الدراسية ساعةال حتول عند الطالبعن جوالة  ضجيجالو 

 و



 

أو  الكليةكتبة ماللغة اإلندونيسية يف بغة بالالكتب نقص   .ةاجلامع أدبية يف بيئةمسابقات 
 أوال مادة الصرف والنحوفعال إذا كان الطالب يأخذون  ةبالغالم يتعلأما  مكتبة اجلامعة.

 ةيربر احملاضر مباشر قدم ادل هالذي قرأشرح خطأ يف ال كانة، إذا  البالغ مادة واأخذقبل 
فهم يف اليت يسهل  ةغيعطي احملاضر أمثلة على مجل البال أمثلة صحيحة ومناسبة. يعطيو 

 خارج الفصلالواجبة  عطي دائماياضر ات. احملادلفرد ادةب مطاللل قسمتوفر ال الطالب.
ة وترمجة اجلمل العربية ألقر  درب الطالبيحملاضر ا حفظ أمثلة من اللغة العربية وترمجتها.لي

عطي دائما الدافع ياحملاضر ىو  من حيث العوامل غَت اللغوية. أما واجلاويةواإلندونيسية 
ـــبلغ مادة البالغة بالبيئة ادلبالغالم يتعلعملية للطالب قبل وبعد   قسمشارك اليو  تعة.ة، ويـ

وركــز  يف الوقت احملدد يف الكلية والطالب حضر بشكل مباشر يف فحص الطالب اجلدد.
قدم ومطالعة عرف للمحاضر / ادلياألشياء اليت ال  جيد وسأل اىتمامب على احملاضر / ادلقدم

 وفرصة إىل الطالب ليسأل  يعطي احملاضر فعال إذا كان ةبالغالم يتعل. و يف منزلادلادة 
يعطي احملاضر شرحا معمقا ويكرر ادلادة حىت يفهم و  حول ادلواد الدراسية. األسئلةيعطي 

 الطالب حقا.

     ةم البالغتعل، صعوباتالحتليل : الرئيسية الكلمات
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 90:  لبقرةسورة ا   
 

 

Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, dan 

sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi 

orang-orang yang khusyu’.
2 
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 90:  لبقرةسورة ا 
2
 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya “al-Hikmah”, 

(Bandung: Penerbit Diponegoro, 2007), hlm. 7 
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 اإلهداء
 
 

 إىل: هبذا البحث أىدت الباحث

  أحسن  ذين ربيا الباحثالل - أسعدمها اهلل يف الدارين -إىل والدي احملبوبُت العزيزين
 الًتبية.

 اهلل ورزقو الصحة والعافية واالستقامة حفظو  –ي رئيسشيخ احلج دميياطإىل فضيلة ال
 , الذي رىب روحي وعلمٍت عن احلياة.-على اخلَت والصالح

  النجاح مكتب اهلل عليه – رفيقي كلوإىل أويل وايف وزاكي حسٌت و إىل أخي الشقيق  
  الذين ال يزالون -مربّون روحي ومصابيح عقلي  -إىل مجيع مدّرسّي وأساتذيت ،

 أبناء الوطن عن التعاليم الدينية والثقافة اإلسالمية.رلتهدين يف تربية 
  العربية جبامعة وايل  قسم تعليم اللغةادلعهد اإلسالمي الساليف الفضل و إىل إىل

 .ڠاإلسالمية احلكومية مسارا ــاڠاس
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والتقدير الشكر كلمة  

للمتقُت. أشهد أن احلمد هلل الذي أوضح الطريق للطالبُت, وسهل منهج السعادة 
وحده ال شريك لو ادللك احلق ادلبُت, و أشهد أن سّيدنا زلمدا عبده ورسولو  اهلل ال إلو إاّل 

الصادق الوعد األمُت, القائل "من يرد اهلل بو خَتا يفقهو يف الدين." صلوات اهلل وسالمو 
 عليو وعلى الو وصحبو و التابعُت ذلم بإحسان إىل يوم الدين. 

حتليل  حتت العنوان " –بعون اهلل تعاىل وتوفيقو  –البحث العلمي  فقد مت ىذا
 ــاڠاالعربية جبامعة وايل س ة لدى الطالب يف قسم تعليم اللغةم البالغتعل يف صعوباتال

ميكن أن  أن إعداده باحثاليدرك بحث يف كتابة ىذا ال".  ڠاإلسالمية احلكومية مسارا
 شكراالباحث  نطق لذلك سلتلف األطراف. والتشجيع منتتحقق بفضل ادلساعدة والتوجيو 

 :إىل
 شىت يف ودعامتهما ورضامها ودعائهما أوالدمها تربية يف سعيهما على العزيزين والديّ  .1

 الباحث حياة نواحي
جبامعة وايل  تعليمفضيلة السيد الدكتور راىرجو ادلاجسًت كعميد كّلية علوم الًتبية وال .3

 ڠمسارااإلسالمية احلكومية   ڠـاسا
 ةفضيلة السيد الدكتور أمحد إمساعيل ادلاجسًت كرئيس قسم تعليم اللغة العربية والسيد .2

 ،العربية اللغة تعليم قسم كسكرتَتة تؤيت قرة العُت ادلاجسًت
يف  ادلاجسًت، مشرَفُت للباحثو أمحد زىر الدين ادلاجسًت زلفوظ صديق فضيلة السيد  .9

إدتام ىذا البحث العلمي، على إخالصهما يف قضاء أوقاهتما يف تفتيش ىذا البحث 
 العلمي أثناء شغلهما

حفظو اهلل ورزقو الصحة والعافية واالستقامة على  – ي رئيسطشيخ احلج دميياالفضيلة  .0
 , الذي رىب روحي وعلمٍت عن احلياة-اخلَت والصالح

 ي



 

 وأدبوه الذين قد عّلموا الباحثفضائل سادة األساتذة يف قسم تعليم اللغة العربية  .0
 إىل سبيل العلم والعرفان. وأرشدوه

 الذين يقدمون الدعم دائما ادلعهد اإلسالمي الساليف الفضل يف ُتاحملبوب ينخواإ .1
 . بحثال ايف إعداد ىذ باحثلل دعاءوجلب الضحك، وادلساعدة، والروح، وال

زاق، جنيب حسن، زلمد أمحد نوفال ر  3612العربية  اللغة تعليم فصل يف ينخو إ .2
 .وغَتىم مستجاب ضحىقاسم، فَتي أوليا رمحان، 

 اجلزاء من يكون ما بأحسن جيزيهم اهلل أنّ  التقدير، وبالغ الشكر جزيل ذلم فمٍّت 

 أن وجل عز اهلل أسأل. بو قاموا ما أضعاف األجر ذلم وجيعل مجيعا أمورىم ذلم ويسّهل

 يف تعمق وتثقيف اللغة العربية. عليو اطّلع ودلن لنا نافعا العلمي البحث ىذا جيعل
 بقول و باهلل التوفيق ومنو العون و عليو توكلت و إليو تنيب.  وأخرا, ختتم الباحث
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 الباب األول 
 مقدمة

 خلفية البحث .أ 

ة العربية مل ة. تعلم اللغيًتباللغة العربية ىي مّتصلة صوتية وكتابية بعامل ال
ثري الذي ال بد للطالب ان ولكن فنن علوم اللغة العربية كيكفي يف أساسو فقد، 

 علم اللغة )كلهم. و أفنان علوم اللغة العربية تقسم ثالثة عشر علما وىي   يتعلمو
للغات اإلنسانية ودراسة خصائصها وتراكيبها ودرجات التشابو علم يهتم بدراسة اال

و علم النحو ) العلم نعرف بو وظيفة كل الكلمة العربية و  ( والتباين فيما بينها
ف هبا صيغ القواعد تعر )علم الصرف  ضيط أواخر الكلم و كيفية إعراهبا ( و

يعرف الكلمة العربية و أحواذلا اليت ليست من الإلعراب ( و علم العروض ) علم 
بأنو ( و علم اإلشتقاق ) هاضالشعر العريب من فاسدىا وما يعًت بو صحيح أوزان 

( و علم نزع لفظ من أخر، بشرط مناسبتهما معٌت وتركيبا، ومغايرهتما يف الصيغة 
( و علم شعرحبيث يعرف مجال ال شعرادلقطع األخري من آيات اليبحث قوايف )

علم باحث عن أحوال الكلمات الشعرية ال من حيث الوزن والقافية  )قرض الشعر 
و علم احلط و علم اإلنشاء و  بل من حيث حسنها وقبحها من حيث أهنا شعر (

 مناس  للمقام من جهة علم حيصل منو ملكة إيراد كالم للغريعلم احملاضرات ) 
( و علم البالغة الذي يقسم ثالث علما معانيو الوضعية أو من جهة تركيبة اخلاص
 1و ىم علم ادلعاين و البيان و البديع.

                                                 
1
 2015 يناير6تاريخ  بالدورة الفارشي باري  "1فصل القواعد " يف العربيةلغة يم المراقبة تعل 
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ىي تأدية ادلعٌت اجلليل واضحًا بعبارة صحيحة فصيحة: ذلا يف  البالغة
شااص النفس أثر خالب، مع مالءمة كل كالم للموطن الذي يقال فيو، واال

. مث البالغة ىي علم الذي يستند إىل 2الذين خياطبون والبالغة مأخوذة من قوذلم
النفس ليلقط وضوحا او مجيل األسلوب. مترس تعلم البالغة تزويد  وضوح و إحكام

. تقدم اللغة العربية تسب  مزامحة يف 3أويل ليصنع ظن أديب و تنبع موىبة كامنة
صناعة الفن الألديب شعرا او نثرا و فيهما اشتمال على مقوم اللغة اجلميلة كمجز و 

 رلاالت متعددة دراسة البالغة أمهية كبرية يف حياتنا ويفتشبو و غريمها, لذلك 
القرآن،  تساعد البالغة على معرفة معاين أىّم فوائد دراسة علم البالغة ، وومتنوعة

 .شعر والنثر وغريىاتساعد على اختيار النصوص البليغة من ال و التعبري فيو أسرار و
تساعد ادلتكلم على صياغة كالمو وفقاً للمناسبة، وتعني القارئ على إدراك مجال  و

إدراك وفهم اجلمل اليت يتم  و أو قبح ما يقرأ، وتعطي الناقد آالت النقد وأحكامو.
ة على إنتقاد النصوص األدبية بطريقٍة صحيحٍة وخاليٍة من القدر  و قرائتها.
 .األخطاء

. البيان و ادلعاين و البديع ىي مو ثالث عل إىل قسمنأفنان علوم البالغة ت
لكل شيء كشف لك قناع ادلعٌت وىتك احلج  دون الضمري حىت  لبيان اسما أم

يفضي السامع إىل حقيقتو ويهجم إىل زلصولو كائنا ما كان ذلك البيان ومن أي 
جنس كان ذلك الدليل .ألن مدار األمر والغاية اليت جيري إليها القائل والسامع إمنا 

 فذلك ىو البيان يف ىو الفهم واالفهام فبأي شيء بلغت االفهام وأوضحت ادلعٌت
ىو العلم الذي يهتّم بدراسة طبيعِة ألفاظ اللغة العربية اليت عاين و ادل 4.ذلك ادلوضع

                                                 
 04 (، ص.1994، ، )بريوت، ادلكتبة العصريةجواىر البالغةأمحد ىامشي، 2

3
 Ali Al-jarimi dan Musthafa Amin, Terjemah Al-balaaghatul 

waadhihah, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1993), hal. 6 
 216ص. ...، جواىر البالغةأمحد ىامشي، 4
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 تزيد اليت وادلزايا ، الوجوه بو يعرف علم ىو البديع و. تتطابق مع احلال ادلرتبطة بو
 وضوح مع احلال دلقتضى مطابقتو بعد ورونقاً، هباًء، وتسكوه وطالوة حسنا الكالم
 5د لفظاً ومعٌت.ادلرا على داللتو

و  ال بد ان تبلغ تعلم البالغة بالبيئة الفرحية لكي من يتعلمها يشعر بفرح.
حيتاج إىل ادلقاربة اإلتصالية مبنهج الئق حىت يستسهل جناح الطالب يف تعليم 
البالغة خريا صوابا. مل تتواجد ادلؤسسة الدراسية كثريا يف إندونيسي اليت ترك  

نهج تعليم البالغة متجددا كمنهج تعليم النحو و الصرف. كثري منها ترك  مبنهج م
 قدمي كادلعهد اإلسالمية و ادلدرسة الدينية العالية و غري ذلك.

. كان الطال  ان يفهم مادة دراسية ا سلتلفاكل الطال  ملك إستطاع
سهال و كان صعبا الذي يفهم مادة بوقت طويل. ىذا احلال بسب  العوامل 
ادلاتلفة كإستطاعة الطالب ان يقبض على مادة اليت خّّبه و الًتّكز يؤثر عاجال أو 
 أجال يف فهم ادلادة. و العقبة تكون يف عملية الطالب ليحصل على ىدف التعليم. 

التعليم ىيب حالة شعر ادلتعلم بشعور صعوب أي مل يستطع ان صعوبات 
. صعوبات 6يتعلم نعيما و ىذه بسب  التهديد أو الشغ  أو اإلتالل يف التعليم

بقدر عايل و  للمتعلم أيضا ولكن, فقط منافض بقدر يف ادلتعلم دجي ملالتعليم 
 التعليم.  بقدر متوسط. و ىم بسب  عوامل صعوبات للمتعلم

                                                 
 299ص. ...، جواىر البالغةأمحد ىامشي،  5

6
 Syaiful Bahri Djamarah,Psikologi Belajar,(jakarta:Rineka 

Cipta,2002) hal. 201 
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 أي لغوية عواملنوعان األول  من تكونالتعليم ت ظهور صعوبات عوامل
مثل علم النحو  للغةا تعلم وقت يف تتحقق اليت اللغة مبشاكل متعلقة عوامل

 سيكولوجي مثل اللغة خارج عوامل أي لغوية غري عواملوالثاين  ،والصرف والداللة
 . وبيئة مناىجو  واحملاضرين وطالب

إىل الطالب يف قسم تعليم اللغة العربية الذي قد أخذ  قابلةنتيجة ادل 
مادة البالغة ىي كثري من الطالب مل يفهموا مادة البالغة كامال و ىم يشعرون 

ون فهم. و كثري منهم  يالعربية باللغة األمثلة نيفهمي أن بصعوبات التعليم ال سيما
. وكان الطالب الذين ردوا أن اجلاوية وأ اإلندونيسيةبعد حلظوا األمثلة باللغة 

 داخلية عواملمسب  صعوبات تعليم البالغة يف قسم تعليم اللغة العربية ىو 
. و ادلتطلبات عن الطالب ىي يتطور تعليم البالغة متشى مع تقدم تعليم طالبال

التكنولوجي األن و يكثر كتاب البالغة الذي يستعمل اللغة اإلندونيسي لييسر 
لوم البالغة و اخلاصة للطالب الذي خرج عن ادلدرسة العالية الطالب ان يفهم ع

 العامة.

احللول احملكم سييسر الطالب يف تقدم عمل التعليم و يستطع إذا 
, رغ  الباحث يف حبث ىذه الوصفذلك  على وبناءإكتشفت صعوبات التعليم. 

 يف صعوباتال العوامل ادلؤدية إىل "ادلصاع  و سيقدمو حبثا علميا حتت ادلوضوع 
اإلسالمية  ڠااالعربية جبامعة وايل س ة لدى الطالب يف قسم تعليم اللغةم البالغتعل

 ". ڠاحلكومية مسارا

 تحديد المسألة .ب 
 :يالبحث ىادلسألة يف ىذا حتديد بناء على شرح خلفية البحث, 
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قسم تعليم لدى الطالب يف  تعلم البالغةيف  اتعوبص ادلؤدية إىلما العوامل  .1
 ؟ ڠاإلسالمية احلكومية مسارا ڠااوايل سجبامعة  العربية اللغة

جبامعة  العربية قسم تعليم اللغةلدى الطالب يف  فعالغة الالبالم يتعل كيف .2
 ؟ ڠاإلسالمية احلكومية مسارا ڠااوايل س

 أهداف و فوائد البحث .ج 
بناء على شرح خلفية البحث و حتديد ادلسألة السابقة, األىداف يف ىذا 

 تلي : البحث كما
قسم لدى الطالب يف  تعلم البالغة يف صعوبات ادلؤدية إىلالعوامل  لكشف .1

 ڠاإلسالمية احلكومية مسارا ڠااوايل سجبامعة  العربية تعليم اللغة
جبامعة  العربية قسم تعليم اللغةلدى الطالب يف  فعالال غةالبالم يتعل كشفل .2

 ڠاإلسالمية احلكومية مسارا ڠااوايل س
 اليت حتصل من نتيجة ىذا البحث كما تلي : و أما الفوائد

 الفائدة النظرية .1
نتيجة ىذا البحث أن ينفع تطور النظرية للبحث ادلستقبل و ينفع  يرجى

 لتعليم خاصة يف تعليم اللغة العربية.
 الفائدة العملية .2

 للباحث . أ
عوامل صعوبات تعليم ىذا البحث يستطع أن يعطي إعالما عن 

 ڠااوايل سجبامعة  قسم تعليم اللغة  العربيةالبالغة لدى الطالب يف 
 ڠاإلسالمية احلكومية مسارا

 للمعمل/احملارض . ب
يف مادة  تعليمال صعوبات ىذا البحث يستطع أن ينصر تعرف

 .تعليمال صعوباتيستطع أن يفصل يف ىذه  /احملارضادلعلمالبالغة حىت 
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 الثانيالباب 

 الهيكل النظري

 اإلطار النظري .أ 
 تعريف التعلم .1

التعلم ىو عملية الذي مل يستطع أن يفارق حياة الناس. كل عمالية 
الناس الذين يفتعل الناس أو مل يفتعل يواكب على عملية التعليم. كذلك 

 الناس يستطع أن يزداد و يتقدم خبَت. 
 منهم: كثَت من األىل الذين عرف تعريف التعلم و

 فيعر ت( Susilo ,5102 – يف سوسيلو) Gagne – غاغٍت . أ
و عامل  اخلي تكون من ذاكرة و وزداند ىو موكيب التعلم

  1أخر بناء على اخلربة

 يف كتاب نظريات التعلم وتطبيق التعلم احملركهيري راهيوبي  . ب
لم ىو موكب ربويل العلم ليحصل على التع فيعر ت( 2112)

2ليحمل متغَتا خَتاكفاءة و مهارة و ىيئة 
 

ادلؤثرة  والعوامل التعلميف كتاب  Slameto – سالميطى . ت
التعلم ىو موكيب احملاولة ليحصل على تغيَت  فيعر ت( 2111)

3بيئتو مع التفاعل يف اخلاصة ذبربتو نتيجةك  السلوك اجلديد كلو
 

                                                 
1
 Tritjahjo Danny Soesilo. Teori dan Pendekatan Belajar, 

(Yogyakarta: Ombak, 2015), hal. 151 
2
 Heri Rahyubi, Teori-teori Belajar dan Aplikasi Pembelajaran 

Motorik, (Bandung: Nusa Media, 2012), hal. 3 
3
 Slameto, Belajar&Faktor-FaktorYangMempengaruhi, (Jakarta: 

Rineka Cipta: 2010), hal. 2 
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 التعلم دافعو  التفاعل يف كتاب  Sudirman– سوديرمان . ث
التعلم ىو عملية تغيَت السلوك من ف يعر ت (2115)التدريس

 يف أيضا ولكن ،فقط ادلعرفة عن ليس التغيَتو  خالل التعليم
 والفائدة والتقدير والفهم وادلواقف والعادات ادلهارات، من شكل
 4الشخصية وانباجل مجيع وعلى

 Ngalim – , صلاليم فوروانطىالسابق التعريف إىل باإلضافة

Purwanto إستنتج تعريف التعلم من بعض  الًتبوي النفس علم كتاب يف
 :5منهم ىلاأل
 Theories ofيف كتاب   Hilgard– و ىيلغاردBower  – بووير . أ

Learning (1975) سلوك يف التغَتاتإتصل على  يعرف التعلم 
 ال, و الوضع ىذا يف متكررةعن خربة  النامجةو  معينة حالة ىلإ الشخص

 أو والنضج الفطرية ستجابةاإل على السلوك تغَتات فسَتأن ي ديكن
 دواء وغَتمهاال وتأثَتكالتعب   شخصال ظروف

 The Conditions of Learningيف كتاب  Gagne – غاغٍت . ب

 مع جنب إىل جنبا الدافع وضع عندما حيدث التعلمأعرب أما  (1977)
 شهد أن قبل وقتال من تغَتحىت  الطالبالذي أثر  الذاكرة زلتويات

 .احلالة تلك شهد أن بعد الساعة إىل األوضاعذلك 

                                                 
4
 Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2005), hal. 35 
5
 Ngalim Purwanto , Psikology Pendidikan , ( Bandung : 

Rosdakarya , 2007 ), hal . 84 
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 Introduction to Psycologyيف كتاب  Morgan – مورغان . ت

  حيدث الذي السلوك يف ادلستقرة تغيَتات اأديىو  التعلمأعرب أما  (1978)
 .اخلربة أو التدريبعن  نتيجةك

 Educational يف كتاب  Witherington – ويتهَتينجتون . ث

Psycology  نمطالذي عرب ك شخصية يف تغَتىو  التعلمأعرب أما 
 و الذكاء و و العادات و ادلواقف ادلهارات شكل يف التفاعل من جديد
 .الفهم

 العلم من اعددال جيمع ادلتعلم  التعلم أن اآلراء السابق, أستنتج من
 وادلهارات ةوالقيم ادلواقفعلى تكوين  تصلإ تعلم, الذلك من أكثر بلفقط 

 . فكريابيئتو  مع اتصااليستطع أن جيعل  يتعلمالذي  الطالب حبيثوادلعارف. 

 صعوبات التعلم .2
 تعريف صعوبات التعليم . أ

 يف التعلم جيد, ولكن ىدف لتحقيق كل الشخص ديلك الفرصة
 اخللفيةو  ادلادية الفكرية و القدرة يف اختالف لديو إنسان كل الواقع

 أو مشاكل ىناك لذلكة. ختلفو مقاربة التعلم ادل العاداتو  العائلية
 .التعلم عملية أثناء تواجو صعوبات اليت

 و التعلم صعوبات تشخيصيف كتاب  Mulyadi – مولياديوقال 
صعوبات التعلم ىو حالة يف تعريف  اخلاصة التعلم صعوباتالتوجيو ل

 العقباتو ذلك  التعلم نتائج لتحقيق عملية التعلم اليت ميزت العقبات
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ية و اإلجتماع العقباتكان من يعرفها أو مل يعرف و كان أيضا 
 . 6السيكولوجية و اجلسمية يف كل عملية التعلم

 الذين الطالبان  Blassic – و بالسيجJones  – وقال جونيس
 التحصيل بُت فجوة وجود إىل ونيشَت  فهم التعلم يف صعوبات لديهم

 أيضا تواجو الصعوباتو  احملققةالدرسي  التحصيل مع ادلتوقعالدرسي 
 .7العادي الذكاء لديهم الذين لمتعلمونل

 ىي التعلم صعوبات أن جأن يستنت  ديكن أعاله الوصف خالل من
 عمليةيتدخل يف  لذلك العقبات بعضتتسم ب اليت عملية التعلم حالة

األشياء اليت ال ديكن حلها  ىيادلشكلة  ، أماالتعلم نتائج ربقيق و التعلم
 الطالب على يؤثر فقط ليس التعلم صعوبات. 8واليت تسبب مشاكل

 .عالية و طبيعية قدرةب الطالب على أيضا يؤثر ولكن منخفضة قدرةب
 التعلم صعوبات لديهم الذين الطالب خصائص . ب

اليت يؤثر  الصعوبات عرفي أن جيب الطالب، ربصيل لتحسُت
 خصائص دبعرفة بدأأن ي ادلربُت أو ادلعلمُت على جيب. و ادلتعلمُت
 ستخدمي أن ديكنو ذلك  التعلم يف صعوبات لديهم الذين الطالب
 التعلم يف صعوبات لديهم الذين الطالب ربديد يف التوجيو أو كمرجع

 .مطلقة ليست اخلصائصمع ذلك 

                                                 
6
 Mulyadi, Diagnosis Kesulitan Belajar dan Bimbingan Terhadap 

Kesulitan Belajar Khusus, (Yogyakarta: Nuha Litera, 2010), hal. 6 
7
 Sugihartono dkk, Psikologi Pendidikan, (Yogyakarta: UNY Press, 

2007), hal. 149-150 
8
 Debdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia , (Jakarta : Bulan 

Bintang, 2002), hal. 276 
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 طريق عن التعلم صعوبات يواجهون الذين ادلتعلمُت خصائص
يستطيع  الًتبوي النفس علم باكت يف Sugihartono – سوغيهارطى

  أن ينظر إليو من تعليمات على النحو التايل:
 احلصول مت اليت القيمة أن يعٍت فهذاة, ادلنخفض الدراسة نتائج .1

 اجملموعة قيمة متوسط ربت
 الدراسة نتائج مع متناسب غَت التعلم أنشطة يفاجلهد  .2
 الوظيفةل استكما يف تأخر و العمل عن البطيء .3
 وقت الدارسة خاللالتجاىل يف  .4
 ادلثال سبيل علىصاحبو  سلوك من ادلنحرف السلوك يظهر .5

 محاسة لديو وليسو يأبو أن يعمل الوظيفة و  غائبال من كثَت
و  االنفعال سرعة ادلثال سبيل على انفعالية أعراض يظهر .6

 .النقص عقدةي و ادلزاج
 يواجهون الذين ادلتعلمُت خصائص أن راءاخلالصة من ذلك األ

 ربتة أي ادلنخفض التعلم ربقيق من ينظر أن ديكن التعلم صعوبات
و ادلتعلم  موعةالوظيفة أبطاء من رل كانت إذاو  اجملموعة قيمة متوسط

ة ادلنخفض الدراسة نتائجي و احلرك النشاطيف  شكلةادل وجودو  عاطفيال
كمثل   ادلنحرف السلوك يظهرو  التعلم أنشطة يفاجلهد  مع متناسب غَت

 مرارا يف الدراسة.  غائبمل يعمل الوظيفة و ال
 البالغة .3

 اللغة تعليميف قسم  لطالبالبالغة ىي ادلادة الدراسية الواجب   
 الروح وضوح أساس على . أما البالغةالعربية العلوم فروع من واحدة ألهنا العربية
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 سلوباأل سلتلف بُت الغامضة االختالفات وضوحيف ضبط اجلمال و  الدقةو 
 9.(عبارة)
ىي  حاتعريف البالغة اصطالو  البالغة يف اللغة الوصول و اإلنتهاء.  

ذلا يف النفس أثر خالب، مع  جلليل واضحاً بعبارة صحيحة فصيحةتأدية ادلعٌت ا
شخاص الذين خياطبون والبالغة كالم للموطن الذي يقال فيو، واأل  مالءمة كل

 أما يف الكالم مطابقتو دلا يقتضيو حال اخلطاب البالغةو  .مأخوذة من قوذلم
مقتضى احلال ىو ما يدعو إليو األمر الواقع، أي ما يستلزمو مقام الكالم 

لكة ىي م بالغة ادلتكلم. و واحوال ادلخاطب من التكلم على وجو سلصوص
أي أن اذليئة والصفة الراسخة الثابتة يف نفس ادلتكلم ديكنو بواسطتها  يف النفس

 .11عرب عن ادلعاين اليت يريد إفادهتا لغَته بعبارات بليغةأن ي

 كتاب البالغة الواضحة يف عثمان مصطفى و اجلرمي علي قالو   
بعبارة صحيحة فصيحة, ذلا يف النفس  اىي تأدية ادلعٌت اجلليل واضح البالغة

أثر خالب مع مالئمة كل كالم للموطن الذي يقال فيو واألشخاص الذين 
 .11خياطبون

أصول وقواعد ىو  يف البالغة ثالثة فروع للعلوم ىي ادلعاين يوجد  
العريب اليت يكون هبا مطابقا دلقتضى احلال حبيث يكون يعرف هبا أحوال الكالم 

ىو أصول وقواعد يعرف هبا إيراد ادلعٌت  والبيان وفق الغرض الذي سيق لو
الواحد بطرق خيتلف بعضها عن بعض يف وضوح الداللة العقلية على نفس 

                                                 
 2117 أكتوبر 9يف التاريخ  نتيجة ادلقابلة مع األستاذ زلفوظ صديق كمحاضر مادة البالغة 9 9

11
 05-01 (، ص.1994، دار الفكر، أمحد ىامشي، جواىر البالغة، )بَتوت 

 8 (، ص.1999ارف، عادل دار، القاىرة، )البالغة الواضحة ،يل اجلارم و مصطفى أمُتأ 11
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علم يعرف بو الوجوه وادلزايا اليت تزيد الكالم حسنا  ىو والبديع ذلك ادلعٌت
كلهم لدى كائن   وطالوة وتكسوه هباء ورونقا بعد مطابقتو دلقتضى احلال.

 :البالغة فيما يلي فروع علمالدراسة ادلكملة و 

 12البالغة علم فروع 1دول.اجل

 

                                                 
12

 2117 أكتوبر 9يف التاريخ  نتيجة ادلقابلة مع األستاذ زلفوظ صديق كمحاضر مادة البالغة 

 البالغة

 البديع

احملسنات 
 ادلعنوية

احملسنات 
 اللفظية

 البيان

 التشبيو 

 احلقيقة و اجملاز 
 الكناية 

 ادلعاين

 اخلرب 

  اإلنشاء
أحوال ادلسند وادلسند 

 إليو
أحوال متعلقات 

 الفعل
 القصر

 الوصل والفصل

 اإلطنابو  إلجياز ا
 ادلساواةو 
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 :وى البالغة ألىل اجلدب تؤخذ أن إىل تاجحي يالذ شيءال  

 أن بذب ادلطروحة الفكرة إن .روحو يف ادلضطربة األفكار بعض إىل النظر .1
 خلق نتيجةل االنطباع تعطي حىتة شلتعو  جودةو   صحيحة تكون

 .األفكار وتأليف ذبميع يف رقيقةال و كاملةال  إلنسانا
 و مجيلة ترتيبا كلماتال رتب مث. الئمةادل قنعةادل واضحةال كلماتال اخًت .2

 .جذابة

ىي  ةغالبال ولكنفقد  معٌتالبالغة ليست يف لفظ و  وىكذا،  
 .13من خليط و الئق صيغتها ناشئةة انطباع

 الغةالب تعلمفي  مشاكلال .4
 يعٍت "Problematic" ىو اإلصلليزية اللغة من يأيت شكلةادل تعريف

 أو حلها يتم مل اليت األشياء تعٍت ةادلشكل اإلندونيسية اللغة يف بينما. مشاكل
 فجوة وى ادلشاكل تعريفأما األىل األخر قال  14.مشاكل تسبب اليت شياءاأل
  15.فجوةذلك ال تنتهي أن اليت تأمل والواقع التوقع بُت

 يف تنشأ اليت ادلختلفة ادلشاكل ىي البالغة تعلم مشكلة فإن وبالتايل،
 وأدوات والطالب نباحملاضري تعلقت ذلك كان سواء البالغة حول ادلعرفة نقل

 اللغات مثلك العربية اللغة تعلم يف تواجو اليت ادلشاكلغَت ذلك. و  التعلم
 اللغوية غَت لعواملا. اللغوية وغَت اللغوية العوامل :من تكونت األخرى األجنبية

                                                 
 11، ص.....،البالغة الواضحة ،أمُتيل اجلارم و مصطفى أ  13

14 Debdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Bulan 

Bintang, 2002), hlm. 276 
15 Syukir, Dasar-dasar Strategi Dakwah Islami, (Surabaya: Al-

Ikhlas, 1983), hlm. 65 
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: اللغة بعناصر تتعلق ةوياللغ أما العوامل .وادلنهجية والنفسية االجتماعية ىي
 16.والكتابة وادلعٌت اجلملةو  ادلفرداتاألصوات و 

 اللغوية العوامل . أ
يف  ماأ. علميةال لغةال دراسة أو ةعن اللغ يبحث علم ىو اللغة علم

 :من تتكون اللغة عناصر العربية ةغلال
 (رفالص) Morfologi – التشكل علم اجلوانب (1

 عدة من تتكون اليت الكلمة منط دراسة ىو التشكل علم
 .التشكل على القائم للنظام وفقاالكلمة,  شكل أو شيغاتال تغيَتات

 يدرسالذي  لغوي حقل ىو التشكل أن Verhaar فَتىار ويرى
 17.الكلمة من ألجزاء النحوي الًتكيب

 (ةفير صت) التخطيطي منط وجود ىو اجلانب ىذا ظهور خلفية
 – رخبيلاللغة األ يف عرفت ال اليت العربية للغة رئيسية سمةك

Nusantara أسًتونيزيا لغة ىي سهلة لغة كما – Astronesia.  
 :تشمل التشكل علم عوامل من اذلامة ادلسائل بعض

 .معٌت وزلتوى أسرار الستكشاف مهم جزء ىوالصرف  علم . أ
 .الصرف أوال علم فهمب مطلوب رنث أو شعر يف معٌت فهمل . ب
 علم  فهم صعوبة على تؤثر الصوت يف خطاءاأل . ت

 .فالصر /التشكل

                                                 
16 Nazri Syakur, Revolusi Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, 

(Yogyakarta: BiPA, 2010), hlm. 57. 
17

 J.W.M. Verhaar, Asas-asas Linguistik Umum, (Yogyakarta: 

Gadjah Mada University Press, 2010), hlm. 84 
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 اأحيان معينة قواعد ملديه فيف الصر  وادلوضوع  لكثَت الفص . ث
 .ومزعجة طويال وقتا تستغرق

 (وحنال) Sintaksis – الًتكيب علم وانباجل (2
تنطق  اليت اللغويات من فرع أو قسم ىو الًتكيب علم

 تتحدث اليت التشكل علمل خالفا .والعبارات والبنود واجلمل اخلطابات
 18.الكلمات من واخلارج الداخل عن

 :تشمل النحوية العوامل بعض
 األجنبية ةاللغاإلعراب الذي مل يوجد يف  صفاتاإلعراب أو  . أ

 .العربية اللغة فهميف  ابو صع جعل األخرى
 .عام بشكل العربية اللغة مع البالغة ترتيب يف االختالفات . ب
االختالفات بُت مجلة يف اللغة العربية مع اإلندونيسي. كمثل  . ت

 اإلندونيسية يف بينما "طالب زلمد" العربية اللغة يف
“Muhammad adalah siswa” العربية فعلية يف  و مجلة

فعل ب بدأي الاإلندونيسي  يف بينما"جاء زلمد" 
“Muhammad datang”. وىلم جرا. 

 وضل علم لفهم مطلوبة رثن أو رشع يف اجلمل ترتيب فهم يف . ث
  .أوال

 (الداللة) علم ادلعٌت اجلوانب (3
 الفروق ومعرفةالكلمة  عن عبارةال ادلعٌت دراسة وىعلم ادلعٌت 

 بنية أو دبعٌت تتعلق اليت اللغة بنية من الكلمة واجلزء معٌت يف والتحوالت
 .ةلرسلا كوسيلة اللغة يستخدم الذي اخليال عمل ىو األدب .ادلعٌت

                                                 
18

 M. Ramlan, Sintaksis, (Yogyakarta:CV. Karyono, 1987), hlm. 21 
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 لغةبال سلتلف ولكن. بعلم ادلعٌت يتصل األدب اللغة ىذه استخدام ألن
 19.اليومية واللغة يةالعلم

 :تشمل الداللية عواملال بعض
 .تنوعةادل كلمةال معٌت و ادلختلفة اجلمل معٌت . أ

 . معينة وخصائصمن ادلعٌت  مزايا لو العربية الكلمات عدد . ب
 .التشكل علمو  الًتكيب بعلم يتعلق اجلملة يفالكلمة  معٌت . ت
 .ادلعٌت من سلتلفة خصائص ذلا البالغة يف اجلمل . ث
 ة.الدالل إتقان ةغالبال تعلم الطالب على جيب . ج

 اللغوية غَتالعوامل  . ب
 اللغة تعلم إىل مباشرة ترتبط ال اليت العوامل ىياللغوية  غَت العوامل

 شاكلادل أما .اللغة تعلم وفشل النجاح معدل على ؤثرأن ت شاركت ولكن
 :يلي كما ىيالعربية  اللغة تعلم يف اللغوية غَت

 /السيكولوجينفسيةال (1
 والتعلم. وإىتمام التعلم الدافع مثل نفسية بعوامل ادلتعلقة ادلشاكل

 واحملاضر ادلواد إىل يكره الطالب إذا وخاصة أبدا، تعمل لن الدافع دون
 العوامل النفسية تتكون من:أما  .يعلمونو الذين

ىو القدرة على التكيف مع األوضاع اجلديدة بسرعة الذكاء  .أ 
 وفعالية, لذلك تأثَت كبَت على التعلم والتقدم

االنتباه ىو النشاط العايل من الروح، وأنو ثابتة إىل كائن أو رلموعة  .ب 
من الكائنات. لكي ضمان ربقيق نتائج تعليمية جيدة، جيب أن 

 ستويكون الطالب االنتباه إىل ادلواد اليت جيري درا
                                                 

19 Mohamad Jazeri, Semantik Teori Memahami Makna Bahasa, 

(Tulungagung: STAIN Tulungagung Press, 2012) hlm.11 
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الرغبة ىي نزعة دائمة لتذكر بعض األنشطة. األنشطة الرغبة  .ج 
سَتاقب باستمرار و باإلشًتاك مع ادلتعة. و الرغبة تأثر كبَتا على 
التعلم, ألن ذلك إذا كان الدروس ليست وفقا دلصاحل الطالب فهو 
ليست مهتمة يف التعلم و ىذا ديكن أن يؤدي إىل صعوبات يف 

 التعلم
درة على التعلم, ادلوىبة ادلناسبة مع معرفة أو دراسة ادلوىبة ىي الق .د 

تستطع أن تتطور بالتدريبات اليت تنتج إصلازا مرضيا. وإذا كانت 
ادلادة الدرسية الذي يتعلم الطالب وفقا دلوىبتو فنتائج تعلمو أفضل 

 ألنو حيب التعلم.
الدافع. ووفقا للقاموس اإلندونيسية أن معٌت الدافع ىو ادليل الذي  .ه 

رج من شخص بقصد أو بدون قصد يعمل شيء لغرض معُت. خ
لذلك الدافع ارتباط وثيق مع األىداف ادلعُت. إذا كان دافع يف 

 الطالب دلادة معينة فالطالب سوف يكون لو روح وشغف للتعلم.
النضج ىو مستوى / مرحلة يف منو الشخص، حيث األدوات من  .و 

 جسده استعد لتنفيذ مهارات جديدة
و استعداد للرد أو االستجابة. أما االستعداد ينشأ من االستعداد ى .ز 

داخل النفس ويًتافق أيضا مع النضج. وردا على ذلك فهم يف 
عملية التعلم. الزم أن يكًتث استعداد الطالب, ألن الطالب 
الذين يستعدون للتعلم أسهل للقبض على ادلواد ادلقدمة من 

 ادلدرس.
 الطالب (2

 حيث من سواء واحد، فصل يف بللطال الفردية الفروق مشكلة
 يف ماك واسع فهم تشمل طالبال تعلم صعوبات. والتعلم القدرة
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العوامل ادلادية تتكون: العوامل الصحية و ادلتخلف جسديا. صحة 
الطالب تؤثر على تعلمو مثال يصبح الطالب متعب و باىتة و سهلة 

الشيء  الدوخة و النعاس و النوم يف الفصل. بينما ادلتخلف جسديا ىو
على سبيل ادلثال حالة  ،الذي يسبب أقل جودة أو أقل كمال اجلسم

من احلواس اخلمس كضعف البصر و ضعف السمع. ستتضايق عملية 
 التعلم إذا كان الطالب ىو غَت صحي أي مرض.

 احملاضر (3
 يقوم خالذلا ومن التعليمية، الوسائل أحدى ىي احملاضرة إن  

حاضر
ُ
 مؤىل شخص إىل ربتاج وىي للمتلقُت، التعليمية ادلادة بشرح ادل

 ومفهوم مناسب بشكل الشرح إيصال يستطيع حىت ادلادة من ومتمك ن
 األمور ومجيع وُيسر سهولة بكل إليو ادلوجهة األسئلة مجيع عن واإلجابة

 .احملاضرات إللقاء بالنسبة احلال وكذلك صعبة، تكون بدايتها يف
 تتصل واالجتماعية والشخصية والًتبوية راسيةالد سواء احملاضر قدرة

 جهود على أيضا يعتمد الطالب تعلم فشل أو صلاح ألن ،عليمالتب
اليت أقل جيدة سوف تؤثر على  اضرمنهج احمل .علمو الذي احملاضر

أقل سيطرة  اضرتعلم الطالب ليست جيدة أيضا. على سبيل ادلثال احمل
 .الذي يعلم بطريقة احملاضرة فقط اضرعلى ادلواد التعليمية، واحمل

الذي أقل التفاعل  اضراحمل ، أماوالطالب اضرالعالقة بُت احملو 
 اضريؤدي إىل مضايقة عملية التعلم. يشعر الطالب بعيدا عن احمل

 .يسبب الطالب يًتددون يف ادلشاركة بنشاط يف التعلم
ديكن  ىي احملاضر فيها ينظر أن جيب اليت التدريس مبادئ وبعض

 استخدام ادلوجو وديكن ادلادة على الطالب انتباء يؤثر أن احملاضر
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حاضر على جيبو  .ادلختلفة التعلم وموارد ادلختلفة اإلعالم وسائل
ُ
 أن ادل

 جيداً. عنها احملاضرة سيُلقي اليت ادلادة جُيه ز
 ادلناىج (4

وفقا دلعجم كبَت إندونيسي ادلناىج الدراسية ىي رلموعة من 
تدرس يف ادلؤسسات التعليمية. و ادلناىج الدراسية ادلكتظة ادلواضيع اليت 

 . فوق قدرات الطالب أن تتسبب يف صعوبات تعلم الطالب
 مع عالقات إقامة يف احملاضر يستخدمها اليت طريقة ىي ادلناىج

األول منهج  مناىج، مخس ىناك اللغة تعلم يفاضرة. احمل أثناء الطالب
 وشلارسة وضل استخدام ربليل على ؤكديالقواعد والًتمجة ىذا ادلنهج 

 على أكثر ؤكدي يالذ اللغة تعلم الثاين منهج ادلباشرة ىو منهج .الًتمجة
منهج  الثالث .لالفص يف التعلم عملية عندما العربية اللغة استخدام
 عملية يف واالستماع التحدث شلارسة على يؤكد ىذاوالشفوية  السمعية

 يف ةالقرأ شلارسة على يؤكد ىذاالرابع منهج القرأة  .العربية اللغة تعلم
 ة.ادلاد تدريب على ؤكدي يالذ ريفيةعادل اخلامس منهج .التعلم عملية

 ألن. التعلم عملية صلاح ربقيق يف مفيد ادلناسب ادلنهج استخدام
 الطالب قبل من بسهولة قبوذلا ديكن ادلواد من رسائل الصحيح نهجادلب

 .الفصل يف التعلم عملية متابعة يف ادلشبعة غَت الطالب ذبعل أن وديكن
 البيئة (5

 واالصطناعية الطبيعية العناصر من كل بنا، حييط ما كل ىي البيئة
 يأخذ مصطلح والبيئة احلالية، أخطائو مع. البشرية احلياة عائدات فيها

 أن كنسب التعلم بيئةأي  ةاجلامعي. البيئة عادليا بعدا فأكثر أكثر حاليا
 عملية يف .اخلطأ من واخلوف العار دون كالم على الطالب تشجع
و حالة البيئة  التعلم يف كبَت بشكل تؤثر الطالب معيشية بيئة التعلم
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 صاخبة البيئية فظر  كانت التعلم يف الطالب ربصيل على أيضا تؤثر
 .فعالية أقل يصبح الطالب تعلم والساخنة وقذرة

البيئة الضوضاء يف البيت مل تعطي سكينة  ،البيئة يف األسرة وكذلك
إىل األوالد الذي يعمل الدراسة. وتلك كانت يف األسرة أكثر الضوضاء 
كتضارب و مشاجرة بُت األسرة. وذلك احلال يأثر األوالد ملال يف 

 .البيت و يضجره

 التعلم الفعال .5
بُت عوامل أو مكونات  ن التفاعلع خلقتاليت  م ىو حالةيالتعل

ووسائل اإلعالم  وسائلالو  ادلناىجو  ، والطالب وادلناىج الدراسيةوادلعلم سلتلفة؛
 تدور حول ربليللتعليم أن اذلدف ادلنشود من ا الضرورية. العناصر غَتىا منو 
بعد  ادلتوقع يف ادلستقبلوالفاعل  بُت الفاعل احلايل تناقضحذف ال كيفو 

 نتجة لتعينإىل ادلناىج ادل مييف تنفيذ أنشطة التعلربتاج  .21تعليمال انتهاء
ليستطع أن ينقل  ادلستخدمةناىج ادلأن يتقن لمعلم لجيب  التغيَتات ادلطلوبة.

 .إىل التغيَتات ادلخطط ادلتعلمُت
وا ر ديأو  الطالب لديهم مهارات يف نظام تعلم اللغة العربية ادلثالية

مهارات و ، مهارات القراءة، كالممهارات االستماع، مهارات ال: عربيةمراحل 
إلدارة  اءذك أن يكون المعلم ينبغي ميولكي تتحقق أىداف التعل .21الكتابة

أن   جيب على ادلعلم، ولذلك ادلقررة أنشطة التعليمية فعالبالنظر إىل ل صفال
دلعرفة  ىو زلاولة م الفعاليالتعل. أما م الفعاليالطالب على ربقيق التعل ساعدي

                                                 
20 Salehudin, Yasin. (2012). Metode Belajar dan Pembelajaran yang 

Efektif. Jurnal Adabiyah, ISSN: 1421-6141, Vol.XII No.I 
21 Mauludin Sukamto dan Ahmad Munawir. Tata Bahasa Arab 

Sistematis. (Yogyakarta: Norma Media Idea. 2004).  hlm. 5 
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من  خاصة ةغم الباليتعل وىالذي  ح أم الا صلم اللغة يتعلما إذا كان تنفيذ 
 ليس كافيا كمعلم فقط. ملذا فإن دور ادلعل حيث العملية أو النتيجة.

يتطلب عدة  احملددة ميالتعل مناىج فإن اختيار وفيما يتعلق بذلك،
وتشمل ادلؤشرات  أم ال. حاصلم يلضمان ما إذا كانت أنشطة التعل مؤشرات
 22ما يلي:

وليس يف حالة ة ثابتال نفسيةىو يف بيئة ال دبعٌتتعلم للالفاعل  استعداد . أ
  غَت مستقرة أو غَت منتظمة.

كل   احبيث ذل  يف ذلك الوقت ادلستوى ادلفضل لديها ادلواد اليت ستدرس . ب
 االىتمام أو الًتكيز.

خاصة من جوانب  حلدوث عملية التعلم العادي توافر األدوات ادلناسبة . ت
 .مبيئة التعل

ديكن  من حيث النتائج اليت يتعُت ربقيقها استخدام وقت التعلم الفعال . ث
 مع مقدار الوقت الذي يقضيو لذلك. قارنأن ي

باعتبارىا واحدة من نتائج التعلم  كبَتالتغَت اليف مواجهة الروح  ارتياح . ج
 .النوعي

أنشطة  أداة للنظر يف تقييم وقياس ذبعلديكن أن  ادلؤشراتذلك 
  كافية.النتائج الأن تكون فعالة وربقيق  ميالتعل

تؤثر على  م، فهناك بعض ادلؤشرات اليتيأما فيما يتعلق بتنفيذ التعل
  ادلؤشرات ىي:ذلك و  م،يالتعليف  ال مفعالية أ

                                                 
22 Salehudin, Yasin. (2012). Metode Belajar dan Pembelajaran yang 

Efektif. Jurnal Adabiyah, ISSN: 1421-6141, Vol.XII No.I 
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تًتك من جانب ادلتعلمُت يف اليت أي مشكلة  السيطرة على . أ
 .ميعملية التعل

 لول دلشاكل التعلم اليت يواجهها كل متعلم.احلتوفَت  . ب
تناغمة من العالقات الشخصية ادلتبادلة ادلعالقة وجود ال . ت

 احلميمة.
 احلفاظ على الصراع بُت ادلعلمُت وادلتعلمُت بعيدا. . ث
 .لتعلم دافع ادلتعلمُت احلفاظ على . ج

إذا كان  ديكن أيضا أن يسمى التدريس الفعال وباإلضافة إىل ذلك
 قيام التحضَتو  وإجراء التقييم والقيام بعمل جيد اجليد أو التخطيط اإلعداد

 ألن يف ىذا اإلعداد والتخطيط مراحل مهمة جدا، ذلك زبطيط التدريسو 
تاج إىل حي ةغتعاليم البال لذلك عمل بشكل فعال.يتنفيذ التدريس سوف 

 التأكيد على عناية فائقة.

 دراسة السابقةال .ب 
 Muhammad Beben – أرديانشاه ساتريا بيبُت زلمدأجراه  البحث الذي .1

Satria Ardiansyah  الصعوبات عنوان "ربليل عوامل ربت 2117يف سنة 
تالمذ فصل العاشر  بادلدرسة العالية احلكمية  على العريب النص يف قرأة

 "2117/2116 الدرسية يوجياكارتا يف السنة بانتول ونوكرومو
 العريب النص ةأقر يف  صعوباتال عوامل ليعرف ىو البحث ىذا من دفواذل

 .يوجياكارتا بانتول ونوكروموتالمذ فصل العاشر  بادلدرسة العالية احلكمية  على
منهج  استخدام العربية ادلعلم اللغة تعليم يف ىو البحث ىذا ختتامأما إ

 العريب النص ةأقر يف  صعوباتال عواملأما  .واجلواب والسؤال زلاضرةو  ادلباشر
 يوجياكارتا بانتول ونوكروموتالمذ فصل العاشر  بادلدرسة العالية احلكمية  على
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العربية  وادلفردات القواعد فهم على الطالب قدرةىي: األول العامل اللغوي أقل 
 ةصحيحة، مث قرأ مجل إىل العربية اجلمل ترمجة على الطالب قدرةمث أقل 
 الًتقيم عالمات ربديد يف صعوبةأن, مث القر  ةأقر  مثلك العربية النصوص
 تعلم يف ادلتاح الوقت زلدود: ادلنهجية الصعوبات ثاينو  .اجلمل وتركيز والتجويد

 ادلعلمون يتداركوا اليت اجلهود .ادلختلفمذ التال تعليم وخلفيات العربية اللغة
تالمذ فصل العاشر   على العربية النصوص ةقرأ يف الصعوبات على للتغلب

 وجواب سؤال تقدمي ىو يوجياكارتا بانتول ونوكروموبادلدرسة العالية احلكمية 
 البديلة األساليب جعلدراستهم و  ريذب اليت ادلواد يفهمون ال الذينللتالمذ 
 الذين األصدقاء مع التعلم على تالمذال وتشجيع، بسهولة ادلواد لفهمللتالمذ 

 اللغة لتعلم متحمسُت يكونوا أن على التالمذ ربفيزأفضل، و  بشكل يعرفون
 أن تفًتض ال الطالب وجعل ادلدرسية، البيئة خارج أو ادلدرسة يف سواء العربية
 .صعبة كانت العربية اللغة

 صعوبات أسباب ربليل سواءىو  احلايل البحث مع واالختالف التشابو 
بُت البحث السابق  الفرق. أما نوعية وصفية نوع البحث باستخدامو  التعلم

 على العريب النص ةأقر يف  صعوباتال عواملواحلايل ىو البحث السابق حلل 
 يوجياكارتا بانتول ونوكروموتالمذ فصل العاشر بادلدرسة العالية احلكمية  تالمذ

 وتنفيذه يف قسم تعليم اللغة  العربية ة لدى الطالببالغالتعلم  حيلل اآلن ماأ، 
 .ڠاإلسالمية احلكومية مسارا ڠااوايل سجامعة  يف

يف سنة  Muhammad Solichun – سوليتجون أجراه زلمد البحث الذي .2
 العربية اللغة تعلم حالة دراسة) العربية اللغة تعلم عنوان "مشكلة ربت 2114

 ادلستقيم يف ادلدرسة الثناوية احلكمية سوسوكان و ادلدرسة الثناوية ادلتكاملة
 تيمبيك "
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يف  العربية اللغة تعلم يف مشاكل عنالكشف  ىو البحث ىذا من دفواذل
 ادلستقيم ادلتكاملةادلدرسة الثناوية احلكمية سوسوكان و ادلدرسة الثناوية 

 ر.تيمبيك
 يفتعليم اللغة العربية  مشكلةالباحث وجد  ىو البحث ىذا ختتامأما إ

صعب  :وىي اللغوية بادلشكلة تعلقادلدرسة الثناوية احلكمية سوسوكان اليت ت
 اللغوية لغَت االستجابة، أما اإلمالءب العربية اللغة وكتابة ةالقرأ ترمجة يفالتالمذ 

 للتالمذ سلتلف/سلتلط التعليمية اخللفية: يشمل الذي التالمذ األول عامل :وىي
– Heterogen  تالمذ ادلدرسة الثناوية احلكميةل الدافع وجود عدمو 

 أقل :شملي الذي ادلعلم امل, والثالث عميالتعل وقت، والثاين أقل سوسوكان
عند  العربية ادلقدمة قليل استخدامو  ميالتعل اإلعالم وسائلأو  أدوات ستخدما

وذلك  .ادلنزل يف التعلم أنشطة يف تالمذال والد ىتمامإ عاملاحملاضرة، والرابع 
 لغويةمشكالت  ثالث ىناك تيمبيك ادلستقيم ادلتكاملةسلتلف بادلدرسة الثناوية 

 احلروف ربط أو ترتيب يفعربية وصعب  كتابة أو شكال التالمذ يعرف ال :ىي
 غَت مشاكلمخس  ىناكو .اإلمالء مع العربية كتابة أوء إمالالعربية وصعب 

و  Heterogen – للتالمذ سلتلف/سلتلط تعليمية خلفيةاألول  :وىي لغوية
 ادلعلم امل، والثاين عالعربية اللغة بتعلمتالمذ ل واالىتمام الدافع وجود عدم

 ثلاالتعلم، والث منهج اتقان أقلو  مناسبة ليست شهادةال نوعية :شملي الذي
 كافية، غَت بنية املعبع ار ، والوادلدرسة واجملتمع األسرة شملب يذال بيئية عامل

 .زلدود كتاباخلامس  و 

 صعوبات أسباب ربليل سواءىو  احلايل البحث مع واالختالف التشابو
بُت البحث السابق  الفرق. أما نوعية وصفية نوع البحث باستخدامو  التعلم

ادلدرسة يف  العربية اللغة تعلم يف مشاكل عنواحلايل ىو البحث السابق كشف 
 ماأ، تيمبيك ادلستقيم ادلتكاملةالثناوية احلكمية سوسوكان و ادلدرسة الثناوية 
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 يف وتنفيذه قسم تعليم اللغة  العربيةيف  ة لدى الطالببالغالتعلم  حيلل اآلن
 .ڠاإلسالمية احلكومية مسارا ڠااوايل سجامعة 

 Zuhrian Hendra– كورنياوان ىيندرا أجراه زوىريان الذي البحث .3

Kurniawan    صعوبات تسبب اليت العوامل عنوان " ربت 2115يف سنة 
 سيمارانج"  15 لدى تالمذ ادلدرسة العالسة احلكمية اليابانية اللغة تعلم

تعلم  صعوبات تسبب اليت العوامل لتحديد ىو البحث ىذا من دفواذل
 .سيمارانج 15 لدى تالمذ ادلدرسة العالسة احلكمية اليابانية اللغة

 التعلم صعوبات اليت تسبب عواملال أن يستنتج ىو البحث ىذا ختتامأما إ
 وفهم االىتمام عدم يى سيمارانج 15 تالمذ ادلدرسة العالسة احلكمية لدى

 وحالة تالمذال تعلم ألنشطة الوالدين اىتمام وجود وعدم اليابانية ادلوضوعات
 .(صاخبة) مواتية غَت ادلدرسية البيئة

 صعوبات أسباب ربليل سواءىو  احلايل البحث مع واالختالف التشابو
بُت البحث السابق  الفرق. أما نوعية وصفية نوع البحث باستخدامو  التعلم

 اللغةتعلم  صعوبات تسبب اليت العوامل لتحديدواحلايل ىو البحث السابق 
 حيلل اآلن ماأ، سيمارانج 15 لدى تالمذ ادلدرسة العالسة احلكمية اليابانية
وايل جامعة  يف وتنفيذه يف قسم تعليم اللغة  العربية ة لدى الطالببالغالتعلم 

 .ڠاإلسالمية احلكومية مسارا ڠااس
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 التفكير إطار .ج 

 إطار التفكَت 2. جدول   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 ال الذين الطالب عدد ىو التعلم يف صعوبة الطالب يواجو الذي ادلؤشر
 اللغوية ادلختلفة و سببها العوامل التعلم لديو صعوبات طالب ادلواد. كل يفهمون
 علم الًتكيبو  (الصرف) علم التشكل لغوية عوامل وتشمل اللغوية, غَت والعوامل

 النفسية/السيكولوجي تشمل اللغوية غَت العوامل أن. الداللةادلعٌت  وعلم (النحو)
 إذا التعلم صعوبات عوامل على التغلب ديكن .والبيئة وادلناىج واحملاضر والطالب

 الطالب لدى البالغة دراسة يف صعوبة ىي احلالة ىذه يف معروفة، العوامل كانت
 .العربية اللغة تعليم يف قسم يتخصصون الذين

 ة لدى الطالب يف قسم تعليم اللغةتعلم البالغيف صعوبات ال العوامل ادلؤدية إىل
العربية

 اللغوية العوامل اللغوية عوامل غَتال

علم ادلعٌت 
Semantik 

 )الداللة(

 علم الًتكيب
Sintaksis 

 (النحو)

 علم التشكل
Morfologi 

 (الصرف)

/السيكولو نفسيةال الطالب احملاضر ادلناىج البيئة
جي
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 وعوامل لغوية عوامل من التعلم صعوبات تسبب اليت العوامل عرفت أن بعد
 التعلم صعوبات على للتغلب فعاال حال جيدوا أن ديكن احملاضرين لغوية، إن غَت
 اللغة قسم تعليم يف يتخصصون الذين للطالب خاصة الطالب، منها يعاين اليت

 وادلقابالت ادلراقبات نتائج خالل من الالزمة البيانات أخذ للباحث و ديكن .العربية
 الذين الطالب إىل تؤدي اليت العوامل يعرفوا ذلك. حىت بعد ربليلها سيتم اليت

وإدارة  للمحاضرين كأداة تستخدم أن ديكن وىذا. التعلم يف صعوبة يواجهون
 .الطالب ربصيل زيادة أجل من إلجياد حلول القسم
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الثالثالباب   
 مناهج البحث

 بالبحث للقيام وجو بأحسن ادلستعّدة والعمل التفكري أساليب ىي البحث مناىج
للحصول على ادلعلومات اليت حيتاج إليها الباحث وحيقيق أىداف  1.وفأىدا وحتقيق

 الباحث يلزم أن يسلك الباحث على الطرائق التالية:  
 نوع البحث .أ 

 العوامل حتديد إىل يهدف والذي النوعي، الوصفي يستخدم ىذا البحث إن
 العربية جبامعة اللغة تعليم قسم يف لدى الطالب البالغة تعلم يف صعوبة تسبب اليت

 Burhan – و قال بورىان بوصلني .ڠاإلسالمية احلكومية مسارا ڠااوايل س

Bungin باستخدام  واالقتصادي البحث االجتماعي البحث منهج يف كتاب
 أو سلتلفة و حاالت الظروف ادلختلف و تلخيص وصف إىل يهدفالوصفي 

 السطح إىل توجو البحث مث ذلك موضوع أصبح الذي اجملتمع يف خترج متغريات اليت
 .8معينة حلالة وصف أو كميزة

 البحث ووقت مكان .ب 
الًتبية و التدريس  علوم كلية العربية، اللغة تعليم قسم يف ىذا البحث أجري

. تقع ىذه اجلامعة يف الشارع الدوكتور ڠاإلسالمية احلكومية مسارا ڠااوايل س جبامعة
صلاليان مسارانج. أما الوقت يف إجراء ىذا البحث أي يف مجع بياناتو ىو  11مهكا 

 .8118-8117ادلستوى األوىل يف السنة الدراسية 

                                                 
1
 Sutrisno Hadi, Metodologi research II, (Yogyakarta: Yayasan 

Penerbit Fak. Psikologi UGM, 1993), hlm 124 
2
 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi, 

(Jakarta: Prenadamedia, 2013), hal. 48 
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 مصادر البيانات .ج 

 ىو:البحث  يف ىذادر البيانات امص فيما يتعلق هبذا البحث،
اإلسالمية  ڠااوايل سالبالغة قسم تعليم اللغة العربية  جبامعة  زلاضر مادة .1

 ڠاحلكومية مسارا
اإلسالمية  ڠااوايل سقسم تعليم اللغة العربية  جبامعة  5مستوى  طالب .8

 ڠاحلكومية مسارا
ادلوضوع الذي يقوم احملاضر ىو  ألن كمصدر للبيانات اضراحمل سبب

 .ميمباشرة يف عملية التعل تورطادلم الفريق ألهن 5مستوى  طالب. و ميالتعلبعملية 
 الذي قدمو زلاضر. ناىجتكون معروفة نتيجة تطبيق ادل وأيضا من الطالب سوف

 بؤرة البحث .د 

ز على بؤرة واحدة إلنتاج نتائج البحث يفًتض على كل حبث أن يًتكّ 
تعلم البالغة يف صعوبات الحتليل  الكاملة. فأما بؤرة البحث يف ىذا البحث فهي

ىذا البحث بعوامل لغوية و  يًتّكزو  تعليم اللغة العربية. لدى الطالب يف قسم
 . عوامل غري لغوية فقد

 

 طريقة جمع البيانات .ه 

 كان إذا ما حتدد اليت البيانات مجع أداة من جزء ىو البياناتطريقة مجع 
 :باستخدام بحثال ىذه يفو   3.ال أم ناجحا البحث

 ادلقابلة (1
بكيفية  البحث ذلدف ادلعلومات على صولاحل عملية ىي ادلقابلة

 استخدام بدون أو مع وادلخرب ادلستجوب بني لوجو وجها االستجواب

                                                 
3
 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi,… hal. 

129 
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مادة  زلاضرةىو  البحث ىذا يف أما ادلخب 4.البحث دفذل ادلقابلة إرشادات
اإلسالمية احلكومية  ڠااوايل سالعربية جبامعة  قسم تعليم اللغةة يف غبال

 .ڠمسارا

 مباشرة ادلطلوبة ادلعلومات على للحصول ادلنهج ىذا الباحث يستخدم
 احلالة ىذه يف .احلايل باحثال أجراىا اليت بالبحوث ادلتعلقة ادلصادر من

قسم تعليم  يف ختصص والطالبة غبالمادة زلاضر  ىو مطلوب مستجيب
 .8115 مرحلة العربية اللغة

 راقبةادل (8
 عمل خالل من وادلراقبات استخدام على الشخص قدرة ىي ادلراقبة تقنية

 مراقبة ىو ادلراقبة من واذلدف 5.األخرى احلواس ساعدةمبو  احلواس العني
دى ل غةالبال تعلم اتصعوب ملوابع تتعلق يتال بالبحوث ادلتعلقة األمور

 .طالبال
 توثيقال (3

 البحث منهج يف ادلستخدمة البيانات مجع مناىج من واحدة وىالتوثيق 
 تقنية ىي قيةالتوثي ةالدراس أو نهجادل 6.التارخيية البيانات لينشد االجتماعي

 الدراسة ىذهو  األدلة واكتشاف البحث خالل من وادلعلومات البيانات جلمع
 .البشرية غري ادلصادر من البيانات جلمع قيةالتوثي

                                                 
4
 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi,… hal. 

108 
5 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi,… hal. 

108 
6 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi,… hal. 

121 
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 ينما ىذا النوعي، البحث يف تتجاىل ما البشرية كثريا مصادر ادلعلومات غري
 خلفية تعطي أن ديكن ألهنا مفيدة الوثيقة .لالستخدام وجاىزة متاحة ىي ادلصادر
 مفيدة التوثيقية، الصور ادلواد من واحدة ىي الصور .البحث موضوع حول واسعة

قد  اليت األحداث ووصف جتميد على قادرة الصور ألن للمعلومات كمصدر
 لبحث البيانات كأداة الكامريا تستخدم ال أن جيب البحث وقت يف .حصل

 ىناك يكون عندما الكامريا استخدام .مشبوىة تصبح سوف الناس تعسفا ألن
 استخدامو.  عند اإلذن وأطلب البحث موضوع من والثقة القرب
 لإلجابة تستخدم أن البحث، تفًتض يف ادلستخدمة البيانات جامع أداة ىيو 
 الطبيعية الظواىر لقياس تستخدم أداة ىي البحث أداة أما .البحث أسئلة على

 جلمع كأداة األدوات استخدام البحث ىذا تطلب 7.ادللحوظة واالجتماعية
 جلمع دقيقة  وسهلة أن يرعيها. أما أدوات احلصول مت البيانات لكي البيانات اليت

 إرشادو  ادلراقبةإرشاد ادلقابلة و ستستخدم يف ىذا البحث ىي إرشاد  اليت البيانات
 التوثيق. 

 :يلي ماكىي   البحث أدوات إعداد يف الباحث هبا يقوم اليت واخلطوات
 التوثيق ودراسة ادلراقبةو  ادلقابلةإرشاد  من إرشاد إنشاء (1

 سيتم اليت واجلوانب ادلشكلة لًتكيز وفقا وادلقابلة جعال ادلراقبة إرشاد
 .يحثال يف الكشف

 ادلراقبة إرشاد إنشاء (8

                                                 
7 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R & 

D, (Bandung : Alfabeta,2009), hlm. 84 
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 يف الكشف سيتم اليت واجلوانب ادلشكلة لًتكيز وفقا ادلراقبة جعل إرشاد
 نقاط شكل يف فقط ولكن سئلةاأل شكلب ليس ادلراقبة يحث. أما إرشادال

 .فقط
 قابلةادل إرشاد إنشاء (3

 يف الكشف سيتم اليت واجلوانب ادلشكلة لًتكيز وفقاجعل  ةقابلادل إرشاد
 .عنها الكشف سيتم اليت باجلوانب تتعلق سئلةاأل شكليحث وبال

 التوثيق دراسة إرشاد إنشاء (4
 يف الكشف سيتم اليت واجلوانب ادلشكلة لًتكيز وفقا ادلراقبة جعل إرشاد

 .فقط نقاط شكل يف فقط ولكن سئلةاأل شكلب ليس ادلراقبة يحث. أما إرشادال
 اختبار صحة البياناب .و 

يف البحث, ومن تلك البيانات قد  الباحث كانت البيانات زاد اىتمام
لذلك كان اختبار صحة البيانات  ،الباحث جلعل ادلصادر يف اخلالصة حللها
ويقال أن البحث صحيح عندما تكون نتائج البحث يف نفس البيانات  8مهمة.

وقعة على ىدف البحث, إذا كان اللون الوارد يف ىدف البحث أمحر فيكتب 
إذا صمم الباحث كتابة التقرير الىت ال تتواقف مع ما  الباحث اللون األمحر أيضا. و

حيدث يف ىدف البحث, فيقال أن تلك البيانات باطلة. و استخدم اختبار صحة 
البيانات لقياس صحة البيانات اليت حصلت عليها الباحث. و ادلراد بصحة 

أن البيانات ىو كل أحوال جتمع فيو الشروط التالية: أن تدل على قيمة حقيقية, و 

                                                 
8
 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif  Teori & Praktik, 

(Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), hlm. 216 
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جتهز على أهنا شلكن تطبيقها, و أن تسمح القرارات اخلارحية اليت ديكن تأليفها عن 
 9متانة قرارات ىذا البحث من ناحية إجرائو و تعادلو.

التحقق من ويف ىذا البحث إخترب الباحث صحة البيانات بطريقة التثليث. 
يات سلتلفة، فضال عن إمكانية تقن، وأوقات سلتلفة البيانات على مصادر سلتلفة

التثليث ىو فحص البيانات من مصادر متعددة بطرق  ولكن على نفس ادلوضوع.
استخدام التثليث ىو التثليث استنادا  بحثيف ىذه ال 11سلتلفة، ومع وقت متعددة.

مت  وذلكحقيقة بيانات  يسأل الباحثاليت أجريت عن طريق  إىل مصادر البيانات
 احلصول عليها من خالل مقابالت مع ادلخربين.

 طريقة تحليل البيانات .ز 

 بدأيو  .وصفي حتليل يى البحث ىذا يف ادلستخدمة البيانات حتليل ةقيطر 
 ركحي مثًتاكم من البحث ادل البيانات بتحليل النوعية الوصفية اإلسًتاتيجية استخدام

 من االسًتاتيجية ىذه تبدأ لذلك .ادلعينة العامةإىل تأليف االستنتاجات أو ادليزات 
 ألن البحث ىذا يف ادلستخدمة البيانات حتليل تقنية 11.البيانات تصنيف وظيفة

 تسبب اليت عواملىو  احلقيقي الاحل وصف إىل هدفي البحثىو  البحث ىذا
 ڠااوايل ستعليم اللغة العربية جبامعة  قسم يف لطالبدى ال ةغالبال تعلم صعوبات

 .لغويةال وغري لغويةال العوامل من نظرت ڠاإلسالمية احلكومية مسارا
 :التالية باخلطوات ىي الباحث أجراىا اليت البيانات حتليل عملية

 .البيانات تقليل . أ
                                                 

9
 Lexy, J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. 

Remaja Rosdakarya, 1993), hlm. 248 

10 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R & 

D, ...., hlm. 125-127 
11 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi,… hal. 

280 
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 األشياء على الًتكيزو  الضروريات واختيار تلخيص مبعٌت البيانات تقليل
 وديكن 18.الضرورية غري األشياءوإزالة  واألمناط ادلواضيع عن والبحثادلهمة 

 خفض عملية فإن أخرى وبعبارة .ادللخص طريق عن البيانات ختفيض يتم أن
 حصلت لبيانات األساسية اتاحملفوظ لتوليد باستمرار قام الباحثي البيانات

 .البيانات استخراج نتائج من
حصلت  البيانات تبسيط ىو البيانات خفض من الغرض فإن وبالتايل،

 وكثريا ادلعقدة البيانات بالطبع وذلك اجملال يف البيانات استخراج خاللحني 
 سلتلطة البيانات ولكن البحث مبوضوع ذلا عالقة ال اليت البيانات وجدت ما
 من والتخلص البيانات لتبسيط الباحث حيتاج لذلك .البحوث تتعلق اليت مع

 ليس البحث من اذلدف فإن لذا .البحث مبوضوع ذلا عالقة ال اليت البيانات
 نطاق يف مشمولة ىي البيانات يوقنل أيضا ولكن البيانات لتبسيط فقط

 13.البحث
 تقدمي البيانات  . ب

 زلمد عنها نقل اليت Hubermen – وىوبرمن Miles – زييلدل وفقا
 إمكانية تعطي اليت رتبةادل علوماتادل من رلموعة ىو البيانات تقدمي :إدروس

 اليت ادلنظمة ادلعلومات من رلموعة تقدميب اخلطوة ىذهعملت  14.االستنتاج
 احلصول مت اليت البيانات أن أساس على ذلكو  االستنتاج إمكانية تعطي

                                                 
12 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R & 

D.... hlm. 338. 

13
 Moh. Kasiram, Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitaif, 

(Malang: UIN Maliki Press, 2010), hlm. 369 

14
 Muhammad Idrus, Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan 

Kualitatif dan Kuantitatif,(Jakarta :Erlangga, 2009), hlm.151 
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 يتطلب لذلك، السرد شكلب عادة النوعي البحث عملية خالل عليها
  .زلتوياتو تقليل دون التبسيط

 الصورة من معينة أجزاء أو كاملة الصورة رؤيةل  البيانات تقدميعمل 
 للموضوع وفقا البيانات تقدميو  تصنيف الباحث حياول ادلرحلة ىذه يف .العامة
 .للمشكلة فرعي موضوع كل يف بالرمز يبدأ الذي

 التحقق أو االستنتاجات . ت
 تتطلب ذلك، ومع البيانات. حتليل ذروة من سلسلة ىو ىذا

 توليد إىل التحقق البحث ويهدف أثناء التحقق أيضا االستنتاجات
حتقق  مرة أخرى بكيفية إستنتاجات مراجعة لذلك .صحيحة استنتاجات
 والعالقات والنماذج وادلواضيع األمناط عن البحث. والبحث أثناء السجالت
 .االستنتاج ليأخذ وادلعادالت
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 الباب الرابع
 توصيف البيانات وتحليلها

 
 توصيف البيانات .أ 

الًتبية و التدريس  علـو كلية العربية، اللغة تعليم قسم يف ىذا البحث أجري
البحث أي يف  وقت يف إجراء ىذاو  .ڠاإلسالمية احلكومية مسارا ڠاوايل سا جبامعة

 البحث ناىجمو  .7108-7107مجع بياناتو ىو ادلستوى األوىل يف السنة الدراسية 
 اليت العوامل حتديد إىل يهدؼ والذي النوعي، الوصفي يستخدـ ىذا البحثيف 

وايل  العربية جبامعة اللغة تعليم قسم يف لدى الطالب البالغة تعلم يف صعوبة تسبب
حاالت و  لخص سلتلف الظروؼلتصور وتوكذلك  ڠاإلسالمية احلكومية مسارا ڠاسا

 ا البحث. ذهب مفعوؿك عن الطالب توناشئاليت  سلتلفة
 تعليم اللغة العربية قسماحلالة العامة ل .0

 الًتبية و التدريس جبامعة علـو كلية ىو جزء من تعليم اللغة العربية قسم
 .اكمنتدى لتطوير العلـو العربية وتدريسه ڠاإلسالمية احلكومية مسارا ڠاوايل سا

 اخلرجيُتتطور إلنتاج  العربية اللغة تعليم قسم لئعلى أساس الرؤية والرسا
 وأىداؼ لئرسالارؤية و ما الأ (.S.Pd) العربيةاللغة و  بيةيف رلاؿ الًت العادلُت 
 :كما يليىي   العربية اللغة تعليم قسم

 تو:رؤي
مستوى الوطٌت ىف عاـ  علـووحدة  علىة ادلتفوق ةالعربياللغة  تعليممنوذج 

7177 

 ورسائلو:
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استنادا إىل وحدة  ذو معٌتو  اإلبداعيةو  ادلبتكرة تعليم اللغة العربية إجراء (0
 احلكمة احمللية؛علـو ومبصر ال

؛ إىل استنادااللغة العربية  إجراء البحوث يف رلاؿ (7  وحدة العلـو
وتطوير رلاؿ تعليم اللغة رلتمع لتنفيذ نتائج البحث إىل دمة اخلإجراء  (6

 ؛العربية
 ىمستو على  تعليم اللغة العربيةالعربية و  حبوثمعاىد  التعاوف مع (4

 اإلقليمية والوطنية والدولية؛
 خدمة األكادديية ادلمتازة.تنفيذ  (5

 و:وأىداف
 ؛جيد أخالؽمتازين يف رلاؿ التعليم العر ي ولديهم ادلرجيُت اخلإنتاج  (0
استنادا  والتعليم العر ييف رلاؿ اللغة العربية  إنتاج البحوث والعمل العلمي (7

 احلكمة احمللية؛ومبصر  علـوإىل وحدة ال
 .كفاءةال تطبيقيةع الإنتاج عمل خدمة اجملتم (6

 ةاخلرجيُت الرئيسي حملة
 اللغة العربية يف ادلؤسسات الرمسية وغَت الرمسية  تعليممربُت/معلمُت (0

 هبا( مساوو ادلدرسة الثناوية/ادلدرسة العالية  )ادلدرسة اإلبتدائية/
وتقييم  وتنفيذ وإدارة البيئة التعليمية على تنفيذ ختطيط درةاالق ( أ

مع القيم اإلسالمية واستخداـ وسائل  تكاملةب ةم العربييالتعل
 السياقية وادلتطورة لتنفيذ عملية التعلم يف الفصوؿ اإلعالـ
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 الًتبية، نظرية علم النفس التنموي ومفهـو اللغة العربيةإتقاف نظرية  ( ب
لتكوف قادرة على العمل ادلرشح الًتبوي يف وحدة التعليم االبتدائي 

 والثانوي
( organization( وتنظيم )planningعلى التخطيط ) درةاالق ( ت

( على عملية التعلم controlling( والسيطرة )actionوتنفيذ )
الًتبوية التكاملية، وادلفهـو العر ي والقيم مع ادلعرفة  يف الفصوؿ
 اإلسالمية

 يف تعليم اللغة العربية الباحث  (7
البحث ادلناسبة للتغلب على ادلشاكل يف  منهجعلى اختيار  درةاالق ( أ

 من خالؿ هنج علمي إلنتاج ادلنشورات العلمية التعليم
تعليم لتكوف قادرة على إجراء البحوث يف رلاؿ  ادلنهج العلمي إتقاف ( ب

 اللغة العربية
(، organization(، وتنظيم )planningعلى التخطيط ) درةاالق ( ت

( البحث يف رلاؿ controlling( والسيطرة )actionوتنفيذ )
 التعليم العر ي بشكل منهجي وعلمي

 اضافيةاإل اخلرجيُت حملة
 يف اجملاؿ العر ي منظم التعليمي (0

خالؿ عملية تتبع من  ىتماـواال مكاناتاإل تعرؼ على درةاالق ( أ
والتفكَت لتطوير االىتماـ وادلواىب وريادة  ومات واخلربةادلعل

 األعماؿ
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إتقاف ادلعرفة وادلهارات لتكوف قادرة على إدارة األعماؿ يف رلاؿ  ( ب
 اللغة العربيةتعليم اللغة العربية أو 

( يف رلاؿ التعليم أو planningعلى ختطيط األعماؿ ) درةاالق ( ت
 بشكل مستقل وتعاوين أصبحت اىتمامو اللغة العربية اليت

 مستشار تعليم اللغة (7
تعرؼ احملتملة واالىتماـ من خالؿ عملية تتبع على  درةاالق ( أ

ادلعلومات واخلربة، والتفكَت لتطوير االىتماـ وادلواىب وريادة 
 األعماؿ

إتقاف ادلعرفة وادلهارات لتكوف قادرة على إدارة األعماؿ يف رلاؿ  ( ب
 اللغة العربية تعليماللغة العربية أو 

( يف رلاؿ التعليم أو planningعلى ختطيط األعماؿ ) درةاالق ( ت
  أصبح اىتمامو بشكل مستقل وتعاوينيتال اللغة العربية

قسم تعليم اللغة العربية  ؤخذ للطالبتأف  واجبة مادةالبالغة ىي  مادة
( SKS) سكس 4وذلا وزف  ڠاإلسالمية احلكومية مسارا ڠاوايل سا جبامعة

 البالغة مادة وهتدؼ. 7 غةالبالو  0 غةالبالإىل اجتماعُت مها  غةالبالوتنقسم 
ر كانت يف الشعر والنث  اليت طالب يف فهم احملتوى األد ي الىلإلتوفَت سلزوف 

ر يف الشعر والنث حملتوى األد يا بصَتة وفهم علىالعر ي لكي الطالب ديلك 
 العر ي. 
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 حالة ادلخربين .7
تعليم اللغة  قسم يف بالغةالمصادر البيانات يف ىذه الدراسة ىو زلااضر 

مستوى خامسة  وطالب ڠاإلسالمية احلكومية مسارا ڠاوايل سا جبامعة العربية
 . ڠاإلسالمية احلكومية مسارا ڠاوايل سا جبامعة تعليم اللغة العربية قسم يف

خالؿ أخذ من  عشوائييقاـ بشكل  اختيار ادلخربين على الطالب
ىو ثالث  ستوى اخلامسةادلعدد الفصوؿ يف فصل، و  ا كلالبط 05عينات من 
على  ادلخربينجدوؿ  وفيما يلي شخصا. 45فإف رلموع ادلخربين ىو  فصوؿ،

تعليم اللغة  قسم يف حبث حتليل الصعوبات يف تعلم البالغة لدى الطالب
 .ڠاإلسالمية احلكومية مسارا ڠاوايل سا جبامعة العربية

 ادلخربين 6اجلدوؿ.
 فصل رقم الطالب اسم رقم
 أ 0516176164 دياه  إثٌت فيك 0
 أ 0516176116 رـو جينن كوماال  هديا 7
 أ 0516176114  ةناضة اجلرو  6
 أ 0516176160 يوف ع حفيضةلولوؾ  4
 أ 0516176115 مكريفة  وفعين 5
 أ 0516176166 ويوين ليفيا ميسكانا  6
 أ 0516176117 مرعة النساء 7
 أ 0516176105  عةتاخ 8
 أ 0516176107 عدوية ال عةرب 9
 أ 0516176166 أريف مهيدين زلمد  01
 أ 0516176106  شفعيزلمد  00
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 أ 0516176104  اهلل أمحد زيٍت عبد 07
 أ 0516176177  صطقفىمزاكي  06
 أ 0516176109 نيال نبيلة  04
 أ 0516176174 دة إف نور 05
 ب 0516176147 بوو سوتريسنو  جنانان 06
 ب 0516176145  طىمو أمحد إزوؿ  07
 ب 0516176148 ٌت ادل َتخأمحد  08
 ب 0516176146  محةر  ىأولف 09
 ب 0516176178 إيليل موليداه  71
 ب 0516176174 نا مولريس اذلعبد  70
 ب 0516176147 دين نور ال تاج محدأ 77
 ب 0516176151 مي ىاين أ 76
 ب 0516176160 روؼ عزلمد أناـ م 74
 ب 0516176150 فرىانا بًتي ليستاري  75
 ب 0516176156 في أورامداين صمو  76
 ب 0516176149 ؼ ار عفي مطلديكي  77
 ب 0516176155  يزلمد فتح رزق 78
 ب 0516176176 ةفسانال ةريدخ 79
 ب 0516176166 تري نور أوفيانيت بو  61
 ج 0516176196 ليا أستويت  60
 ج 0516176190  ةناجل ةزلفأ 67
 ج 0516176186 نَت ادل حمسب 66
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 ج 0516176186  ىزىر ال ةنفم 64
 ج 0516176191 لباب اليل أ 65
 ج 0516176188 وي طتانف افرخ زلمد 66
 ج 0516176185 وقي زلمد رفعة ش 67
 ج 0516176184 نور دية الىأيلو ليليا  68
 ج 0516176017  ءنساالَت خأوليا  69
 ج 0516176016 إستمارا  اىيداز  41
 ج 0516176007  امحدألف  40
 ج 0516176180  ةسناخل سوةأ 47
 ج 0516176010 ركة اتخية مبف 46
 ج 0516176187  بيالانال ؤلؤ ل 44
 ج 0516176181  ةريطفأنيك  45

 
ستكماؿ ادلعلومات البحث ال ىذا يف ادلخربين جدوؿ وبالتايل فإف

 .  والبيانات

 ةتنفيذ تعليم البالغ .6
  التعليم الوطنيةَتيامع حوؿ 7115لعاـ  09رقم  تنظيم احلكومةوفقا ل

ىي  العملية معيار. أما العملية معيار تطويرىا ىيواحدة من ادلعايَت اليت س
 لتحقيق التعليمية ةعلى الوحد مير الوطنية للتعليم ادلتعلقة بتنفيذ التعلايادلع

يف  ميعملية التعل رايحد األدىن من مع العملية معيارتوي حي. كفاءة اخلرجيُت
 اإلحتاديةلدولة ال يف مجيع الواليات القضائيةة والثانوي ةاالبتدائي بيةالًت  ةوحد
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على ة والثانوي ةاالبتدائيًتبية ينطبق ىذا ادلعيار على ال. جلمهورية إندونيسيا
 .ميسػادلسار الر 

تقييم و  وتنفيذ عملية التعلم ميوتشمل معايَت العملية ختطيط عملية التعل
 0.م الفعاؿيلتنفيذ التعل ميورصد عملية التعل مينتائج التعل

مادة مع زلااضرة ة ادلراقبة وادلقابلو  دراسة الوثائق بعد أف أجرى الباحث
 النحو التايل:ديكن أف أصف على ة بالغالم يتعل مث تنفيذ والطالب،ة بالغال

م اليت يإعداد أدوات التعل البالغة سابقا زلااضر لتنفيذ أنشطة التعليم
 ظكما أواضح األستاذ زلفو  ديدةاجلدراسية السنة الإنشاؤىا يف بداية كل 

 أعد أوال كل شيء لتنفيذ التعلم ": ديق عندما أجرى الباحث مقابلة معوص

دلدة فصل  ميبأنشطة التعلالذي يتضمن إعداد سلطط الدورة كمرجع للقياـ 
 والكفاءات األساسية شرح معايَت الكفاءة واليت جيب أف يكوف دراسي واحد
مث يقـو  ونظاـ التقييم. الكتب ادلرجعيةو  ميواسًتاتيجيات التعل وادلؤشرات
دلدة  ميكأنضباط يف أنشطة التعل م ذلك يف االجتماع األوؿيبعقود التعل احملااضر

 لكل اجتماع التعليمجيب على احملااضر أف يضع خطة  فصل دراسي واحد.
يف  ذلك قدـياليت س من ادلواد األساسية خرائط ادلفهـو إلنشاءأيضا  جيبو 

ة قد بالغال مادة أف زلااضر من نتائج ادلقابلة ديكن أف يفهم االجتماع األوؿ ".
 م.يأعد جهاز التعل

 ڠاوايل ساجبامعة تعليم اللغة العربية قسم يف  ةغلم البليتنفيذ تعلأما 
 ىو كما يلي: ڠاإلسالمية احلكومية مسارا

 قدمةادل ( أ

                                                 
  التعليم الوطنيةَتيامع حوؿ 7115لعاـ  09رقم  تنظيم احلكومةل 1
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بقوؿ  تعليمفتح الي ةبالغمادة ال زلااضرىي  ميقدمة من تنفيذ التعلادل
إىل جانب العاطفي  شلا يؤدي رسالة أخالقية بلغير ااضمث احمل .السالـ
حبيث أنشطة  الطالب إىل ادافعر ااضيعطي احمل وبعد ذلك والنفسي
وإعداد وسائل  ة حضور الطالبأقر احلماسي ويتابع  م ىي أكثريالتعل
ىي زلااضر يطلب  ىلاخلطوة األخَتة من النشاط األو  مع الطالب. ميالتعل
 تقدًن مواد احملااضرة. ُتقدممن ادل

 ةاألساسي ةنشطاأل ( ب
إعداد  مثقدمُت من قبل ادل يف األنشطة األساسية تبدأ بتحيات

وف حملة عامة عن قدميقدـ ادلمث  لتقدًن ادلواد. نقطة الطاقة اإلعالـ وسائل
ة طوة التاليواخل زلتويات ادلادة. وفقدمادلشرح  مث اليت ستناقش ادلوااضيع
 . السؤاؿ واجلوابب يستمرو  النقد واالقًتاحات وفقدمادل ـىي قد

 تفسَت احملااضر للمواد األقل واضوحا. يستمر االستجواب بعد إجراء

يف  مثلةعلى األلعثور  بسؤاؿ الطالب التدريب للطالب يوفر احملااضر
مث يساعد احملااضر على يستطع  إذا كاف الطالب ال اإلندونيسية واجلاوية.

 إجياد مثاؿ حىت يفهم الطالب ادلثاؿ.
 اتػمةاخل ةطنشاأل ( ت

ونتائج  بإنتاج ملخص الطالب  مع يقـو احملااضر خاتػمة ةنشطأك
الدافع   وبعد ذلك يقدـ احملااضر ملموسة للمناقشة.كنتيجة  ميالتعل
، بالطلل ق وأخَتا يغل للحفاظ على التعلم وتكرار ادلواد يف ذلك اليـو

 7.ةة احلمدلة والتحيأم بقر يالتعل

                                                 
 7107نوفمرب  77يم البالغة يف فصل "أ" تاريخ تعلمراقبة  7
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 تحليل البيانات .ب 
 تعليم اللغة العربية قسمتقدـ ىذه الدراسة نتائج البحث اليت أجريت يف 

األشياء  ثانيىة الذي يتكوف العرض من ڠاإلسالمية احلكومية مسارا ڠاوايل سا جبامعة
لدى  الفعالة ةغم الباليتعلاسًتاتيجيات و  صعوبات التعلم لدى الطالب،: وىي

 .تعليم اللغة العربية قسميف  الطالب
على ت االاحل نتائج حوؿ لدى الطالبالبالغة  تعلمحيتوي صعوبات 

اسًتاتيجيات  حيتويو  تعليم اللغة العربية.يف قسم  أساس تعرض نتائج البحوث
 تعليم اللغة العربية قسمااضرين و احملحلوؿ حوؿ  الطالبلدى  الفعالة ةغم الباليتعل

 يف قسمالبالغة  تعلم نتائجو  ميلتحسُت التعل ال يزاؿ برنامج اليت مت تنفيذىا أو
 .ڠاإلسالمية احلكومية مسارا ڠاوايل سا جبامعة تعليم اللغة العربية

 عوامل الصعوبات يف تعلم البالغة .0
اما  ،6وينقسم ىذا العامل إىل عاملُت مها العوامل اللغوية وغَت اللغوية

 ىي كما يلي: بحثالا ائج حتليل البيانات يف ىذنت
 العوامل اللغوية ( أ

 ة )الصرؼ(جوانب ادلورفولوجي (0
منط الكلمة اليت تتكوف من عدة  دراسةىو  صرؼعلم ال

يف علم  وفقا للنظاـ الكلمة، تغيَتات شيغات / شكل
وتشمل نتائج حتليل البيانات يف ىذا اجلانب ما  .ادلورفولوجي

  يلي:
 جبامعة تعليم اللغة العربية قسميف  طالبال متوسط . أ

 مستوى ڠاإلسالمية احلكومية مسارا ڠاوايل سا

                                                 
 مادة البالغةديق كمحااضر صزلفوظ  األستاذنتيجة ادلقابلة مع  6
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كرأمساؿ لفهم مادة  الصرؼ علمقد أتقن امسة اخل
قد ميع الطالب الذين جب أف يدؿوىذا  البالغة.
 والثاين واحدالستوى مفي  الصرؼ علممادة  أخذوا
 .والثالث

يؤثر على ر ثالشعر او الن لثميف قراءة  ادلقدـخطأ  . ب
يف  الصرؼعلـو زلتوى  صعوبات الطالب يف فهم

 ة.الغبالحُت تعلم 
 النحو جوانب (7

 تتحدث عن ىو قسم أو فرع من اللغويات اليت النحو

وتشمل نتائج حتليل  4.والبنود والعباراتاخلطابات واجلمل 
 البيانات يف ىذا اجلانب ما يلي:

العامة  اللغة العربيةالبالغية و  االختالفات يف ترتيب اجلملة . أ
رأس  وحنالعلم .  يف فهم اللغة الطالب تسبب صعوبة

 ألف  تعلم البالغةل ادلاؿ األساسي الذي ىو اسًتاتيجي
الطالب على القراءة  سوؼ تزيد قدرة وحنال تقاف علمبا

 بشكل مناسب. ةغبشكل صحيح وفهم قواعد البال
أمناط اجلملة يف البالغة وأمناط اجلملة يف  بُتاالختالفات  . ب

، بينما يف "زلمد طالب"أمثلة يف اللغة العربية  اإلندونيسية.
 Muhammad adalah) اإلندونيسية: زلمد ىو طالب

siswa جاء زلمد" العربية(، و يف اجلملة الفعلية باللغة "

                                                 
4
 M. Ramlan, Sintaksis, (Yogyakarta:CV. Karyono, 1987), hlm. 21 
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بالفعل  ولكن يف اللغة اإلندونيسية ال تبدأ
"Muhammad datang . ".وىلم جرا 

 ةجوانب الدالل (6
 وتشمل نتائج حتليل البيانات يف ىذا اجلانب ما يلي:

ر أو شعويواجو الطالب صعوبات يف فهم ادلعٌت يف  . أ
دات اليت قيود ادلفرواضة على ادلفر  ر، وذلك بسببثن

 الطالب. يسيطر عليها
بعض ادلزايا  لديهاادلفردة الكثَتة يف اللغة العربية  . ب

ب يف حبيث جيعل من صعوبات الطال واخلصائص
ر والتأثَت على العوامل غَت اللغوية شع فهم مثاؿ
 ة.بالغالمثل اخنفاض الدافع لتعلم  للطالب

 ة.داللدة المامل يدرسوا  ةغالالطالب الذين درسوا ب . ت
اليت يستخدمها الطالب يف ة حىت أف العلم الدالل

 بقدر ما يعرفوف ذلك.ة غدراسة البال

 اللغوية غَت عواملال ( ب
 يل:التاكما  م البالغةيلغوية يف تعلالشكلة غَت اما ادل

 نفسي (0
 وتشمل نتائج حتليل البيانات يف ىذا اجلانب ما يلي:

وذلك  ال تزاؿ منخفضة. ةغدافع الطالب لدراسة البال ( أ
 ةصعب مادة يى ةالغبال مادةيفًتض الطالب أف بسبب 
 ىلإواجلهود اليت يبذذلا احملااضروف لتعزيز الدافع  للتعلم.
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 ةغالبال مثاؿيطلب الطالب مهمة ل ىي إعطاء لطالبا
 باللغة اإلندونيسية واللغة اجلاوية.

يف  واقف وجهود داعمةمل يتوازهنا مب كبَتالطالب رغبة ال ( ب
إىل ادلواد  الطالبدـ اىتماـ بع يتضحتعلم البالغة ذلك 
دوف االىتماـ يف أنشطة  ـ.قدأو ادل اليت قدمها احملااضر

وبالتايل فإف  ،وادالتعلم سوؼ تؤثر على عدـ إتقاف ادل
عدـ االىتماـ  النتائج اليت حتققت يف التعلم أقل مراضية.

 رغبةيؤدي أيضا إىل عدـ  الطالب هاتعلمبادلواد اليت 
 رغبة مع اؿناسب ت النشاط الذي ال الطالب بالتعلم.
مت  وديكن القوؿ أف أقل إصلازات شلتعة.  سوؼ يؤدي إىل

سوؼ تكسب ادلتعة واالرتياح الداخلي  شخصرغبة ال
 الذي ديكن أف تولد الدافع.

 الطالب (7
 وتشمل نتائج حتليل البيانات يف ىذا اجلانب ما يلي:

اليت أجريت  ةادلقابل ةجينت وأظهرت ب متنوعة.الخلفية الط ( أ
 ةأف معظم الطالب ىم خرجيوف من ادلدرس مع الطالب

لذلك ىم   ،ادلعهد اإلسالميةالرمسية وبعضهم قد درس يف 
وذلك ألف مادة البالغة كثَتوف الذين مل يتلقوا أو يعرفوا 

 ال يشارؾ يف فحص الطالب اجلدد تعليم اللغة العربية قسم
من قبل الذي دتت تصفيتو  قسم يقبل الطالب فقطوال

 اجلامعة.
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من بشكل عاـ يف قسم تعليم اللغة العربية  ةغتعلم البال ( ب
تاذ ساألوأواضح  مل تواجو مشاكل كبَتة. عوامل الطالب

تعليم البالغة  خالؿ أنشطة بشكل عاـ" ديقوظ صزلف
رلرد أف ىناؾ بعض . تفضيال نفذت بالفعلعلى األثر قد 

 ةبالغم يعندما عملية تعلالذين مل يًتكزوا  الطالب
 ".حيدث

 احملااضر (6
احملااضرين أف  واحملااضر، علمادلحقوؽ من  71 فصلووفقا ل

 ملزموف مبا يلي: يف تنفيذ مهمة االحًتاؼ
 م ذات اجلودةيوتنفيذ عملية التعل ميالتخطيط للتعل ( أ

 وتقييم نتائج التعلم.
اختصاص و  حتسُت وتطوير ادلؤىالت األكادديية ( ب

 والتكنولوجيا والفن.باستمرار مع تطور العلـو 
على أساس النظر يف  وليس دتييزيا التصرؼ مبواضوعية ( ت

والقبيلة والعرؽ وبعض ظروؼ  نوع اجلنس والدين
واضع االجتماعي و  ةادلادية أو خلفية العائل

 م.يواالقتصادي للمتعلمُت يف التعل
 ومدونة أخالقيات ادلهنةتشريع وال وفانالتمسك بالق ( ث

 .الدينية واألخالقية ةوالقيم للمعلمُت
 ووحدة األمة. احتاد على تعزيزوالاحلفاظ  ( ج

 وتشمل نتائج حتليل البيانات يف ىذا اجلانب ما يلي:
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ة يستطع اف بالغال مادة زلااضر ةبالغالم يتعليف مراقبة  ( أ
 كذلكالتبادلية مع الطالب  و  تفضيب الفصليدير 

خطأ يف القراءة أو  قدـدلعندما خيترب ا بشكل جيد
 توجيويعطي احملااضر على الفور ال ثاؿادلإعطاء 
 وعندما انتهى مقدـ من تقدًن احملااضرة، الصحيح.

ثم  .قدـجوىر ادلعلومات اليت قدمها ادل يكرر احملااضر

 .تابع السؤال واإلجابة مع الطالب
يف بعض  نتائج ادلقابالت مع الطالب أف احملااضر ( ب

ولكن ىذا يتأثر ، حياف أقل واضوحا يف تقدًن ادلواداأل
مثل اضجيج  مةئاليت ىي أقل مالالفصل  زليطة بيئة

ب الطال جوالةاضجيج  وأيضا الطالب خارج الفصل
 صاخبة.

 ادلناىج (4
 وتشمل نتائج حتليل البيانات يف ىذا اجلانب ما يلي:

 محااضرك  ديقصزلفوظ  أستاذاستنادا إىل مقابلة مع  ( أ
كن تطبيقها دي دليست كل ادلوا" ، قاؿةغبالال مادةيف 

 ستخدـيالذي  SKS -سكسباستخداـ نظاـ 
باستخداـ اليت مل تناسب ادلواد ، ىناؾ بعض مقالة

ة والصرؼ والنحو. بالغال مادة وكذلك قالةنظاـ ادل
 مقالةفعاال باستخداـ  ةبالغال مادةكوف تديكن أف 

إىل أوال استشارة  كمقدـ  إذا كاف الطالب الذي
نتائج  تنشر العرض، مثقبل أسبوع من  احملااضر
 إىل الطالب.  ستشارةاال
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ديكن  استنادا إىل ادلقابالت اليت أجريت مع الطالب ( ب
 تدل كانت جيدة.  ةالبالغ تعليم منهجاستنتاج أف 

قـو  وأقل دقة ادلوادادلقدـ  بلغي عندما راقبةادلنتيجة 
 للفهم.ة أسهل أمثلة واعطى مباشر احملااضر 

قواعد البالغة بشكل ف على فهم و طالب قادر ال  ( ت
اإلندونيسية أو اف يعطى مثاال باللغة  بعد جيد

 اجلاوية.
 البيئة (5

وتشمل بعض نتائج حتليل البيانات يف العوامل البيئية ما 
 يلي:
حوؿ  ىناؾ بيئة ،ةم البالغيتعليف  مراقبة  عندما ( أ

خارج  ألف ميعلالت أوؿيف  جدا صاخب لالفص
يف فصلهم  الطالب الذين مل يدخلوالفصل كانوا ا

 ساعةهناية  عندما بالالط جوالةاضجيج  وىناؾ
 احملااضرة. 

ب ادلتأخر لالطا م.يالتعل تأخر الطالب مؤثر يف عملية ( ب
ألنو ديكن أف يؤثر تو على حتصيل دراس جدا مؤثر

حوؿ ادلواد  األفكار يشاغب تعلم الذيالعلى تركيز 
وباإلاضافة إىل ذلك، ها أو يبلغها احملااضر. تناقش اليت

ب يؤثر أيضا على الطالب فإف تأخَت أحد الطال
 .ةغاآلخر يف تعلم البال

ة أو اجلامع أدبية يف بيئة اتأو منافس ال توجد عادات ( ت
تناقص االىتماـ بتعلم  تأثَت علىالكلية ذلك 
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تناقض   دبيةاأل اتنافسادلأو  عاداتغة. الالبال
بُت  العلمية اليت ىي أكثرات أو منافس عاداتب

اإلسالمية احلكومية  ڠاوايل سا جامعةيف  الطالب
 .ڠمسارا

دـ اللغة اإلندونيسية اليت تستخغة بالالب كتنقص   ( ث
تأثَت  سواء مكتبة الكلية أو مكتبة اجلامعة،ة يف ادلكتب

 سابقةالطالب ال يف نسخ نتائج بعلى عادات الطال
 .ةالغبالأف الطالب ال يفهموف بالتفصيل مادة  حىت

 م الفعاؿيالتعل .7
لتعليم اليت ال تركز على النتائج اليت حتققت ام الفعاؿ ىو عملية يالتعل
 م الفعالة أف توفر الفهم اجليديولكن كيف ديكن لعملية التعل ،فقد ادلتعلمُت

وديكن أف توفر التغيَتات السلوكية وتطبيقها   واجلودة ةوالفرص وادلثابر ذكاءوال
م يالتعل بيئةديكن أف تتحوؿ بشكل جيد ويف لكي تعليم البالغة  .5يف حياهتم

ديكن أف حتفز صلاح  الفعالة اليت ىجانوادل تواصليةمقاربة  فإنو حيتاج إىل تعة،ادل
 ليكوف فعاال كما يلي:البالغة  ميجهد تعل. دقةب يف اتقاف ادلواد الطالب
 العوامل اللغوية . أ

 )الصرؼ( جوانب ادلورفولوجي (0
أف  بوإعطاء سياسة للطال تزويد أوالمن قبل القسم  ( أ

مادة قبل أف يأخذ الطالب  رؼ أوالمادة الصأخذ ي
 .البالغة

                                                 
5 Sri Esti Wuryani Djiwandono, Psikologi Pendidikan (Jakarta: PT Grasindo, 

2002), h. 226-227 
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 يربر احملااضرقدـ ي قرأىا ادلذال خطأ التفسَت عندما حيدث ( ب
 .صحيح ومناسب ؿامث يويعط ةباشر م

 النحوجوانب  (7
أف  بوإعطاء سياسة للطال تزويد أوالمن قبل القسم  ( أ

 .مادة البالغةأوال قبل أف يأخذ الطالب  نحومادة الأخذ ي
اليت يفهمها ة األسهل غيعطي احملااضر أمثلة على مجل البال ( ب

مثلة أو فهم ترتيب األالطالب أسهل لبناء لكي  الطالب
 .يةغاجلمل البال

 جوانب الداللة (6
حبيث يكوف لطالب مادة ادلفردات زّود من قبل القسم ي ( أ

 ليس لديهمو  داتلدى الطالب إتقاف كاؼ من ادلفر 
 ر.ثنالر أو الشعيف فهم معٌت  العوائق

اف  خارج الفصل للطالب دائما واجبة عطيياحملااضر  ( ب
 .العربية وترمجتها ةغف  أمثلة من البالحي
 ة وترمجةأطالب لقر ال ةالغبال يمتعلكل  احملااضريدرب  ( ت

على  ندونيسية واجلاويةاإلو  البالغة يف اللغة العربية ةمجل
 .اجلمل 7األقل 

 اللغوية غَت عواملال . ب
 نفسيال (0

م يدائما الدافع للطالب قبل وبعد التعل يعطي احملااضر ( أ
ستكوف ستتواجد  اليت والعلـو ليس اليأسو  ، دلمارسةةغالبال
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اجملتمع ويف لتوفَت احلياة يف  إتقاف اللغة العربيةك قيمة جدا
 . بعد التخرج عامل التعليم يف

ملال  سببتلذلك ال مادة البالغة ببيئة شلتعة.  احملااضريبلغ  ( ب
 عة احملااضرةابتايف حُت  الطالب يزيد تماـاىو دلن يدرسها 

تلك  يف دراسة الطالب رغبةسوؼ تزيد من أثرىا  اليت
 مبناىج تواصليةحيتاج إىل مقاربة  ةبالغاللدراسة  ادلادة.
ديكن أف حتفز صلاح الطالب يف إتقاف ادلواد حىت  فعالة

 بشكل جيد صحيح.
 الطالب (7

 ديتشارؾ مباشرة يف فحص الطالب اجلدمن قبل القسم  ( أ
جلامعة من قبل اقد فحص  الذي وليس فقط قبوؿ الطالب

اليت  بعثة وأىداؼ التخرجو وفقا لرؤية  جودة الطالبلكي 
 قد حدد القسم.

تعليم  جيب على الشخص ادلقبوؿ كطالب يف قسم
وعلى قسم. حتددىا ال اليتالشروط  فييأف اللغة العربية 

 للحصوؿ على نفس احلقوؽلديهم  شخصكل ال  الرغم
القسم. ال تقبل تلقائيا يف مجيع  ولكنهم التعليمية ةاخلدم

 فيي أف جيب أوال من أجل أف تكوف مقبولة كطالب

 قسم.اليت حتددىا الالواجبات 
لفهم ادلواد اليت قدمها الطرؽ اليت ديكن للطالب اختاذىا  ( ب

 ( تأيت يف الوقت احملدد.0 جيدا ىي كما يلي: احملااضر
لن يغيب عن كلمة من  الطالب ضور يف الوقت احملددحب

 اإلكًتاث إىل (7ىي مفيدة جدا وقيمة. / ادلقدـ  احملااضر
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إذا كاف التفسَت من احملااضر  بشكل جيد،/ ادلقدـ  احملااضر
 جواؿديكن للطالب استخداـ  جدا ادلقدـ سريعا/ 

عندما ينسى  ىذا ىو أداة قوية جدا. الشرح، لتسجيل
ديكن للطالب االستفادة من  تفسَت احملااضر الطالب

وكذلك ادلقالة  ( سجل ادلواد اليت ليست يف6. التسجيالت
اليت ال تعرؼ  األشياء سأؿ( 4. شرح احملااضر للمواد

أنشطة . يف ادلنزؿ واد( إعادة ادل5 .قدـللمحااضر / ادل
أو العالية،  درسة الثانويةأنشطة يف ادلكليست   ةاحملااضر 

 تعلم ادلوادديكن استخدامها ل ىناؾ الكثَت من وقت الفراغ
( تبحث عن ادلواد 7 مع األصدقاء. ة( مناقش6مرة أخرى. 

 يف ادلكتبة / اإلنًتنت. ادلعنية
 احملااضر (6

إعطاء  احملااضر، ميمشاكل العالقات ادلتبادلة يف التعل ( أ
ادة األسئلة حوؿ موإعطاء  سأؿيأف  الفرصة للطالب

 بعد االنتهاء. وأم يالتعل أثناءسواء يف احملااضرة 
 قبوؿ مادة البالغة،يف  طالبلدى ال فهومةادلغَت مشاكل  ( ب

حىت ة داوتكرار ادل عمقب إعطاء تفسَتات ااضراحملاوؿ حي
لديهم صعوبة  وخاصة للطالب الذين يفهم الطالب حقا،

  .ةغالباليف تعلم 
 ادلنهج (4

  الطالب الذيادلقالة إذا  فعالة باستخداـ ةبالغمادة ال ( أ
 مث إىل احملااضر قبل أسبوع من العرض، أوال يشاور كمقدـ

 .يف الفصل لطالبإىل ا التشاور  ةجتين نشرت
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على احلوار وتبادؿ  ادلناقشة أيضا تشجيع الطالبمنهج  ( ب
 حىت يتمكنوا من ادلشاركة واألصدقاء راء مع احملااضراأل

ثالثة ادلناقشة على  ىذهديكن تطبيق  على النحو األمثل
اقشة مع احملااضرين منو  مناقشة رلموعة صغَتة :أشكاؿ

يف تعليم  وادلناقشة مفيدة جدا .َتةكبموعة  رل اقشةمنو 
 .يلالتصاا لتفاعلالبالغة ل

الـز  بوأقل دقة يف شرح للطالة ادلاد قدـادل بلغعندما ي ( ت
 صحيحة.ويعطي أمثلة  مباشرةعلى احملااضر أف يربر 

أمثلة من  ىعطأجيدا عند  ةالغبالقواعد من ىم الطالب فا ( ث
 اإلندونيسية أو اجلاوية.

 البيئة (5
تعلم يف لزراعة اىتماـ الطالب  وسائل ادلنافسة األدبيةجهز  ( أ

 .ةبالغال
اإلندونيسية يف البالغة اليت تستخدـ اللغة  كتبجهز   ( ب

 اجلامعة.  أوكلية ال مكتبة إما ادلكتبة،
قسم تعليم اللغة  يف ةغم الباليتعل ديكن ذلذه العوامل حتسُت وبالتايل،

 .ةلتكوف أكثر فعال ڠاإلسالمية احلكومية مسارا ڠاوايل سا جبامعة لعربيةا
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 قصر البحث .ج 
أف حث ابال درؾيولكن  قدر اإلمكاف،ب أف ىذا البحث قد مت على الرغم
على بسبب قصر الباحث وذلك  .والعيوبال ينفصل عن األخطاء  ىذا البحث ىو
 النحو التايل:

 الوقت قصر .0
فقد حبث  ولذلك. زلدودة بالوقت باحثالبحوث اليت أجراىا ال

أف الوقت الذي مع ذلك  بالبحث فقط. ناسبا يمب احتياجات مناسبة
 شروط البحث العلمي.يكفي  ولكن ديكن أف قصَتة جدا، لباثحيستخدـ ا

 القدرة قصر .7
خاصة يف تو قدر حث ابال درؾي لذلك. ن ادلعرفةالباحث اليتخلع ع

وفقا لقدرة  بحثقدر اإلمكاف لتشغيل ال حياوؿ باحثولكن ال العلمي.
 األوؿ واحملااضر الثاين.احملااضر  والتوجيو منباحث ال
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 الخامس الباب
ختتاماال  

 الخالصة .أ 

 وحتليل السابقة اإليضاحات من البحث ىذا عليو حصل مما انطالقا
 ة لدى الطالب يف قسم تعليم اللغةم البالغتعل يف صعوباتالحتليل  عن البيانات

مث نتائج األوصاف وحتليل  .ڠاإلسالمية احلكومية مسارا ڠاوايل ساالعربية جبامعة 
ق ديكن تلخيصها على النحو توثيمقابلة والو  من خالل املراقبة اكتسلبت البيانات اليت

 التايل:
 أخطاء العوامل اللغوية اليت تؤثر على صعوبات التعلم لدى الطالب تشمل

يؤثر على صعوبات الطالب يف فهم علم ذلك  رثنالو  الشعرة مثال أيف قر املقدم 
مع اللغة العربية اليت  غةمجل البالتكوين بني االختالفات  .ةغيف تعلم البالو ف الصر 

يف البالغة ويف اجلملة  منطبني  االختالفاتو  عمومعلى الدرسها الطالب 
باللغة العربية اليت هلا  ة الكثريةالكلم حدود الطالب يف إتقان املفردات.. اإلندونيسية

  ة.لدالعلم ال مل يدرسواقبلها  ةغالبالالطالب الذين درسوا  .ٌتعاملمزايا وخصائص 

 ،منخفضةال تزال  ب لدراسة البالغةدافع الطال تشمل العوامل غري اللغوية
عدم اىتمام  ،ةغيف تعلم البال اجلهود الداعمةو  وق مل تتوازن مب كبريةالالطالب رغبة 
، الطالب بالتعلم رغبةيؤدي أيضا إىل عدم و  الطالب هاتعلماليت  ب باملوادالالط

األحيان أقل  احملاضر م.يب يف عملية التعلالالطتأخر ، تنوعةاملب الخلفية الط
 ةالغبمادة الوكذلك  قالةباستخدام امل مل يناسب دوابعض امل وضوحا يف تقدمي املواد.

للغة باأمثلة  بعد أن أعطي جيدا ةالغبالقواعد يف ىم الطالب فا .حونالو  رفوالص
الطالب الذين مل ىناك  ألن صاخبة لصفالبيئة حول ال. ندونيسية أو اجلاويةاإل
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تأخر الدراسية.  ساعةال حتول عند الطالبعن جوالة  ضجيجالو لهم صيف فيدخلوا 
ة أو مسابقات أدبية يف ال توجد عادات أدبي م.يتعلعملية اليف ؤثر الذي يب الطال
أو مكتبة  الكليةكتبة ماللغة اإلندونيسية يف بغة بالالكتب نقص   .ةاجلامع بيئة

  اجلامعة.
 واأخذقبل  أوال صرفمادة الفعال إذا كان الطالب يأخذون  ةبالغالم يتعل

 يعطيو  ةمباشر اضر يربر احملقدم امل هالذي قرأشرح طأ يف الخ كانة، إذا  البالغ مادة
ة. البالغ مادة واأخذقبل  أوالمادة النحو  الطالب أخذو  أمثلة صحيحة ومناسبة.
الطالب  لكي فهم الطالب،يف اليت يسهل  ةغمجل الباليعطي احملاضر أمثلة على 

 اتاملفرد ادةب مطاللل قسمتوفر ال .ةغبالالمجلة يف إعداد املثال أو فهم  لسهأ
يف ال ديلك عراقيال الطالب و  تفرداكون لدى الطالب إتقان كاف من املحبيث ي
حفظ أمثلة لي لخارج الفصالواجبة  عطي دائماياضر احمل. رثنالر أو الشع فهم معٌت
ة وترمجة ألقر  ب الطالبدر ي حملاضرغة ام الباليكل تعل العربية وترمجتها.من اللغة 
 . العربية واإلندونيسية واجلاويةاجلمل 

ي دائما عطياحملاضر  :ل غري اللغويةغة الفعال من حيث العوامبالالم يتعلو 
 تعة.ة، ويبلغ مادة البالغة بالبيئة املبالغالم يتعلعملية الدافع للطالب قبل وبعد 

طريق الطالب يساعد بو  بشكل مباشر يف فحص الطالب اجلدد. قسمشارك اليو 
/ ركز على احملاضر  (2 يف الوقت احملدد يف الكلية. حضر الطالب( 1: : القيام
احملاضر من  شرحوأيضا  مقالة( سجل املواد اليت ليست يف 3جيد.  اىتماماملقدم ب
 يف منزل( مطالعة املادة 5قدم. ملعرف للمحاضر / اياألشياء اليت ال  ( سأل4 املواد.

حبث عن املواد ذات الصلة يف املكتبة / ( 7 ناقش مع األصدقاء.( 6الطالب. 
 وفرصة إىل الطالب ليسأل  يعطي احملاضر فعال إذا كان ةبالغالم يتعلو  ت.ياإلنًتن
عمقا ويكرر املادة حىت يعطي احملاضر شرحا مو  حول املواد الدراسية. األسئلةيعطي 

  يفهم الطالب حقا.
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قدمني كم الطالب الذيناملقالة إذا فعالة باستخدام  ةالغبكانت مادة ال
 للطالب نتائج التشاورت نشر مث  قبل أسبوع من العرض،للمحاضر  استشار أوال
جهز  و  ة اىتمام الطالب يف تعلم البالغةجهز وسائل املنافسة األدبية لزراعاألخر. 

اللغة اإلندونيسية يف املكتبة، إما مكتبة الكلية أو  ستخدم باكتب البالغة اليت 
 اجلامعة.

 االقتراحات .ب 

 منطلقا االقًتاحات من عديدا  تقدم نفسو، البحث ىذا خيتتم أن وقبل
ة، يبيف عامل الًت  اجيابيةاإل سامةامل إلعطاءو .صعوباتحتليل ال يف هاهتووجد هتارأ مما

 :يلي كما النظر فيها، وىي ىناك بعض االقًتاحات اليت حتتاج إىل
العربية يف فحص الطالب  اللغة تعليم قسمللجامعة، ينبغي أن تشرك  .1

 العربية اللغة تعليم قسم رسائلو  مجيع الرؤية تتحقق حبيث أن اجلدد،
 ا. جيد

 أكثر من كتب يزودأن  لقسم ينبغي، العربية اللغة تعليم لقسم .2
وإعطاء  االندونيسية يف املكتبةاللغة  استخدام البالغة احلديثة اليت ب

 قبل مادة البالغة. ة أوالالداللمادة  أخذان ي بلطاللسياسة 

 يكثرو مادة البالغة يف اتباع حيمسو   أنللطالب ينبغي  للطالب، .3
 ية من شعربالغالة والكتابة وترمجة اجلمل أمارسة القر مب التدريبات
من بالغة ال الكتب على واملطالعة يف األدب. رباعةزيادة الل ونثر

 املعلمني يف اللغة العربية.

 مناىجدراسة األدوات و و عدي اجيب أن قبل البحث التايل، باحثنيلل .4
  مجيع البيانات.بذلك يكتسب  ألن أفضل،ب البحث
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 االختتام .ج 

احلـمد لَلو اَلذي كان بعباده خبــريا بصــريا، تبارك اَلذي جعل يف الّسماء بروجا 
ـــريا. أشهد ان ال إلو إاّل اهلل وأشهد اّن حمّمدا عبده وجعل فيها سراجا  وقمرا من

ـــثو باحلــــّق بشـــريا ونذيرا، وداعيا إىل احلّق بإذنو وسراجا منريا. الّلهّم  ورسولو اَلذي بعــ
 صّل عليو وعلى الو وصحبو وسّلم تسليما كثريا.

 اكتابة ىذ  أستكملأستطيع أن  سبحانو وتعاىل اهللة ومساعد ليبفض، أَما بعد
 الناسدعاء  بفضلهم كلأستطع  أن أجاوز   ولكنجهود و  عقباتبحث ولو بال
وذلك  ،بحثال االقيود يف إعداد ىذ دركوأ .بحثال اىذإلهناء جبدي  أيضاو  قريبال

من ا بنيت| يتال االقًتاحات والنقدتنتظر ، ذلكول واملعرفة لدي.صرالعلوم بسبب ق
 املقبل. العلمي بحثال الستكمال اإلسالميةومراقب الًتبية  ئر اق

يعطي  ا البحثآمل أن ىذ، األمل وسلم اهلل سبحانو وتعاىل، بمالكال أخري
اللهم أمني يارب  العلوم خاصة تعليم اللغة العربية. وتطوير والقارئ تباللك افوائد
 .العاملني



 المراجع

 (4991، ، )بريوت، املكتبة العصريةجواهر البالغةأمحد هامشي، 

 (4999ارف، عامل دار، القاهرة، )البالغة الواضحة ،يل اجلارم و مصطفى أمنيأ

Agus Sunyoto, Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu,  
 (Bantul: LKiS Yokyakarta, 2012). 

Syaiful Bahri Djamarah,Psikologi Belajar,(jakarta:Rineka  

 Cipta,2002) 

Tritjahjo Danny Soesilo. Teori dan Pendekatan Belajar, 

 (Yogyakarta: Ombak, 2015) 

Heri Rahyubi, Teori-teori Belajar dan Aplikasi Pembelajaran  
 Motorik, (Bandung: Nusa Media, 2012) 

Ali Al-jarimi dan Musthafa Amin, Terjemah Al-balaaghatul  
 waadhihah, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1993) 

Slameto, Belajar&Faktor-FaktorYangMempengaruhi, (Jakarta: 

 Rineka Cipta: 2010) 

Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta:  

 Raja Grafindo Persada, 2005) 

Ngalim Purwanto , Psikology Pendidikan , ( Bandung :  

 Rosdakarya , 2007 ) 

Mulyadi, Diagnosis Kesulitan Belajar dan Bimbingan Terhadap  
 Kesulitan Belajar Khusus, (Yogyakarta: Nuha Litera,  

2010) 

Sugihartono dkk, Psikologi Pendidikan, (Yogyakarta: UNY  



 Press, 2007) 

Debdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Bulan  

 Bintang, 2002) 

Syukir, Dasar-dasar Strategi Dakwah Islami, (Surabaya: Al- 

 Ikhlas, 1983) 

Nazri Syakur, Revolusi Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab,  

 (Yogyakarta: BiPA, 2010) 

J.W.M. Verhaar, Asas-asas Linguistik Umum, (Yogyakarta:  

Gadjah Mada University Press, 2010) 

M. Ramlan, Sintaksis, (Yogyakarta:CV. Karyono, 1987) 

Mohamad Jazeri, Semantik Teori Memahami Makna Bahasa, 
 (Tulungagung: STAIN Tulungagung Press, 2012) 

Mauludin Sukamto dan Ahmad Munawir. Tata Bahasa Arab  
Sistematis. (Yogyakarta: Norma Media Idea. 2004) 

Sutrisno Hadi, Metodologi research II, (Yogyakarta: Yayasan  

 Penerbit Fak. Psikologi UGM, 1993) 

Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi,  
 (Jakarta: Prenadamedia, 2013) 

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R & 
D, (Bandung : Alfabeta,2009) 

Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif  Teori & Praktik, 

(Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015) 

Lexy, J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: 

 PT. Remaja Rosdakarya, 1993) 



Moh. Kasiram, Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitaif, 

 (Malang: UIN Maliki Press, 2010) 

Muhammad Idrus, Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan  

 Kualitatif dan Kuantitatif,(Jakarta :Erlangga, 2009) 

Sri Esti Wuryani Djiwandono, Psikologi Pendidikan (Jakarta:  

PT Grasindo, 2002) 

Salehudin, Yasin. (2012). Metode Belajar dan Pembelajaran  

yang Efektif. Jurnal Adabiyah, ISSN: 1421-6141, 

Vol.XII No.I 



  مواد التعلم :1ملحق

 



 



 
  



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



الحضور :2ملحق  

No Kelas PBA 5A 

1 1503026001 ULFA TUSSA`ADAH PBA FITK-05 24 

2 1503026002 SUSI PURWANTI PBA FITK-05 25 

3 1503026003 DYAH KUMALANINGRUM PBA FITK-05 26 

4 1503026004 RODLOTUL JANNAH PBA FITK-05 27 

5 1503026005 AINUN MAKRIFAH PBA FITK-05 28 

6 1503026006 INAROTUL AINIYAH PBA FITK-05 29 

7 1503026007 MIR`ATUN NISA` PBA FITK-05 30 

8 1503026008 MAYLIA DWI GUNAWATI PBA FITK-05 31 

9 1503026009 IZZATUL ULYA PBA FITK-05 32 

10 1503026010 SITI NURROKHMATIN PBA FITK-05 33 

11 1503026011 ANTIN LIHAYATI PBA FITK-05 34 

12 1503026012 ROBIATUL ADAWIYAH PBA FITK-05 35 

13 1503026013 IKA SETIYANI PBA FITK-05 36 

14 1503026014 AHMAD ZAENI ABDULLOH P PBA FITK-05 37 

15 1503026015 KHOTIAH PBA FITK-05 38 

16 1503026016 MUHAMAD SYAFI`I PBA FITK-05 39 

17 1503026017 ZULFA AENUN HOERIYAH PBA FITK-05 40 

18 1503026018 AYUDHA ARMIN PBA FITK-06 1 

19 1503026019 NAELA NABILA PBA FITK-06 2 

20 1503026020 NILA KAMALIA PBA FITK-06 3 

21 
1503026021 

MUHAMMAD MUHTAM AMALANA PBA FITK-

06 4 

22 1503026022 LIYA MAKHASINA PBA FITK-06 5 

23 1503026023 FIKI KHOERUN NISWAH PBA FITK-06 6 

24 1503026024 NURFAIDAH PBA FITK-06 7 

25 1503026025 SARAH PBA FITK-06 8 



26 1503026026 DEVI AYU HAFSHOH PBA FITK-06 9 

27 1503026027 ZAKKI MUSTOFA PBA FITK-06 10 

28 1503026028 DOATUL KHIJJAH PBA FITK-06 11 

29 1503026029 NAILUL MUNA SAIDAH PBA FITK-06 12 

30 1503026030 MASFUFAH PBA FITK-06 13 

31 1503026031 LULUK HAFIDHOTUL UYUN PBA FITK-06 14 

32 1503026032 IDA MUNFARIDA PBA FITK-06 15 

33 1503026033 WIWIN LIFFIA MISKANA PBA FITK-06 16 

34 1503026034 FIKA ISNA DIAH PBA FITK-06 17 

35 1503026035 KHOLIFATUL AMANAH PBA FITK-06 18 

36 1503026036 M. ARIF MUHYIDIN PBA FITK-06 19 

37 1503026037 FRIDA AYU LISTIAN PBA FITK-06 20 

38 1503026038 SITI NURHALIZAH PBA FITK-06 21 

39 1503026039 MAFTUHAH PBA FITK-06 22 

40 1503026040 AMIRATUL AFIFAH PBA FITK-06 23 

 

No Kelas PBA 5B 

1 1503026041 IMAM MUHAMMAD BAKIR PBA FITK-06 24 

2 1503026042 NANANG BOWO SUTRISNO PBA FITK-06 25 

3 1503026043 ULFA ROHMAH PBA FITK-06 26 

4 1503026044 NISRIINAA ULFAH PBA FITK-06 27 

5 1503026045 AHMAD IZZUL MUTHO PBA FITK-06 28 

6 1503026046 NAFISATUR RIZQIYAH PBA FITK-06 29 

7 1503026047 ACHMAD TAJJUDDIN NUR PBA FITK-06 30 

8 1503026048 AHMAD KHOIRUL MUNA PBA FITK-06 3 

9 1503026049 DICKY LUTHFI MAARIF PBA FITK-06 32 

10 1503026050 UMI HANI PBA FITK-06 33 

11 1503026051 FARHANA PUTRI LESTARI PBA FITK-06 34 



12 
1503026052 

LAYALIA FATIMATUZ ZAHRA`I PBA FITK-06 

35 

13 1503026053 MUSYOFI URRAMDHANI PBA FITK-06 36 

14 
1503026054 

MUHAMMAD AUNUR ROHMAN PBA FITK-06 

37 

15 1503026055 MUHAMAD FATHU RIZQI PBA FITK-06 38 

16 1503026056 UMI ZUMROTUN PBA FITK-06 39 

17 1503026057 MUHAMMAD LUTHFI HAKIM PBA FITK-06 40 

18 1503026058 MAULIDA AENUR RIZKI PBA FITK-07 1 

19 1503026059 NILA RIZQI MAULIDA PBA FITK-07 2 

20 1503026060 KUNNY AIMMATUL BAROROH PBA FITK-07 3 

21 1503026061 MUHAMMAD ANAM MA`RUF PBA FITK-07 4 

22 1503026062 MUHAMMAD LUTFI MAULANA PBA FITK-07 5 

23 1503026063 PUTRI NUR OVIYANTI PBA FITK-07 6 

24 1503026064 RIFQI ZULFATUNNISA PBA FITK-07 7 

25 1503026065 ZAKY ILHAMI ZAIN PBA FITK-07 8 

26 1503026066 UMI HABIBAH PBA FITK-07 9 

27 
1503026067 

MUHAMMAD AFIF SHIHABUDDIN PBA FITK-

07 10 

28 1503026068 WASIT MUSANNADAL H.A PBA FITK-07 11 

29 1503026069 NUR INDAH RAHMAWATI PBA FITK-07 12 

30 1503026070 AMIR JALALUDDIN PBA FITK-07 13 

31 1503026071 SITI PENI NURHIDAYAH PBA FITK-07 14 

32 
1503026072 

MUHAMMAD SHOLIHUL ASYHAR PBA FITK-

07 15 

33 1503026073 AHMAD WILDAN YASNA PBA FITK-07 16 

34 1503026074 ABDUL HARIS MAULANA PBA FITK-07 17 

35 1503026075 EKO ARIK SUSANTI PBA FITK-07 1 

36 1503026076 KHORIDATUN NAFISAH PBA FITK-07 19 

37 1503026077 MOH.RIZKY AL-FIKRI PBA FITK-07 20 

38 1503026078 ILIL MAULIDAH PBA FITK-07 21 



39 1503026079 HIKMAH RAHMASARI PBA FITK-07 22 

 

No Kelas PBA 5C 

1 1503026080 ANIK FITRIYAH PBA FITK-07 23 

2 1503026081 USWATUN KHASANAH PBA FITK-07 24 

3 1503026082 LU`LUUN NABILA PBA FITK-07 25 

4 1503026083 MISBAHUL MUNIR PBA FITK-07 26 

5 1503026084 AILU LILIYA HIDAYATUNNUR PBA FITK-07 27 

6 1503026085 M.RIF`AT SYAUQI PBA FITK-07 28 

7 1503026086 MUNIFATUZ ZAHRO PBA FITK-07 29 

8 1503026087 ARIEF ROCHMAN PBA FITK-07 30 

9 
1503026088 

MUHAMMAD FARKHAN TANTOWI PBA FITK-

07 31 

10 1503026089 HIKMAH NUR FITRIANI PBA FITK-07 32 

11 1503026090 ULIL ALBAB PBA FITK-07 33 

12 1503026091 UZLIFATUL JANNAH PBA FITK-07 34 

13 1503026092 UMI KULSUM PBA FITK-07 35 

14 1503026093 ATIKA NURUL KHAFFI PBA FITK-07 36 

15 
1503026094 

MARYAM NAURAH ARRAYKHANA PBA FITK-

07 37 

16 
1503026095 

MUHAMMAD MIFTAHUL MUNIR PBA FITK-07 

38 

17 1503026096 LIA ASTUTI PBA FITK-07 39 

18 1503026097 ISTIQOMAH PBA FITK-07 40 

19 1503026098 RIZQI BIDASARANDI PBA FITK-08 1 

20 1503026099 RYAN HIDAYAT PBA FITK-08 2 

21 
1503026100 

MUHAMMAD NUR JAMALUDDIN MUROD 

PBA FITK-08 3 

22 1503026101 FATKHIYAH MUBAROKAH PBA FITK-08 4 

23 1503026102 AULIA KHOIRUN NISAK PBA FITK-08 5 



24 1503026103 ANA ROIHANAH PBA FITK-08 6 

25 1503026104 FUTKHATIN NASIKHAH PBA FITK-08 7 

26 1503026105 ARINIL HIDAYAH PBA FITK-08 8 

27 1503026106 ZAHIDA ISTAMARA PBA FITK-08 9 

28 
1503026107 

MUHAMMAD KHOTIBUL UMAM PBA FITK-08 

10 

29 1503026108 WINDI RAHMAWATI PBA FITK-08 11 

30 1503026109 MISBAHUL MUNIR PBA FITK-08 12 

31 1503026110 NUR ALIF LAILA PBA FITK-08 13 

32 1503026111 FITROTUL MAIDAH PBA FITK-08 14 

33 1503026112 ALLIF HAMDAN PBA FITK-08 15 

34 1503026113 NASYALINA SASKIA PUTRI PBA FITK-08 16 

35 1503026114 DAIMMATURROHMAH PBA FITK-08 17 

36 1503026115 SUMBER ASRI AMINATUN PBA FITK-08 18 

37 1503026116 AFRIANI MUNAWAROH PBA FITK-08 19 

38 1503026117 ABDUR ROHMAN PBA FITK-08 20 

39 1503026118 ELYA ISFIYATI PBA FITK-08 2 

 
 وسائل البحث: 3ملحق 

PEDOMAN  DOKUMENTASI 

No

. 
Data yang Dibutuhkan 

Keterangan 
Deskripsi 

Ada Tidak Ada 

1 Absensi mahasiswa     

2 Bahan ajar     



3 Media pembelajaran     

4 
Dokumentasi 

pelaksanaan 

pembelajaran 

    

5 
Evaluasi Pembelajaran 

    

 

PEDOMAN OBSERVASI 

1. Mengamati pelaksanaan perkuliahan di kelas 

2. Mengamati kondisi subyek penelitian dalam mengikuti 

kegiatan dilokasi penelitian 

3. Mengamati kemampuan mahasiswa dalam menguasai 

materi perkuliahan 

4. Mengamati metode pembelajaran yang digunakan 

5. Mengamati kondisi lingkungan saat pelaksanaan 

perkuliahan berlangsung. 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

Sumber : Dosen mata kuliah balaghah UIN Walisongo 

Semarang  

1. Bagaimana riwayat pendidikan Bapak ?  



2. Berapa lama Bapak mengajar balaghah ?  

3. Kurikulum dan buku pegangan apa yang Bapak jadikan 

acuan saat mengajar balaghah ?  

4. Sebagai guru balaghah, maharah apa yang cenderung Bapak 

gunakan untuk mengajar bahasa Arab ?  

5. Metode dan media apa yang Bapak gunakan ketika 

mengajar ?  

6. Menurut Bapak bagaimana semangat mahasiswa dalam 

belajar balaghah?  

7. Kendala apa yang Bapak hadapi dalam mengajar balaghah 

di jurusan PBA UIN Walisongo ?  

8. Bagaimana kemampuan mahasiswa dalam memahami 

materi balaghah?  

9. Bagaimana keadaan mahasiswa dalam menerjemahkan 

contoh materi berbahasa Arab dari segi penguasaan kaidah 

nahwu dan bekal kosakatanya ?  

10. Kendala apa yang mahasiswa alami dalam belajar balaghah 

? 

11. Bagaimana upaya Bapak dalam mengalami kendala-kendala 

mahasiswa tersebut ? 

12. Apa faktor kesulitan mahasiswa yang Bapak ketahui dalam 

belajar balaghah, khususnya dari faktor linguistik? 



13. Bagaimana Bapak mengevaluasi mahasiswa dalam 

pembelajaran balaghah ? 

14. Menurut Bapak, apa faktor penghambat dan pendukung 

pembelajaran balaghah di PBA UIN Walisongo ?  

15. Kalau menurut Bapak bagaimana pandangan mahasiswa 

terhadap pelajaran balaghah ?  

Sumber: Mahasiswa  

1. Apakah saudara/i mengalami kesulitan ketika belajar 

balaghah ?  

2. Apakah ada kesulitan dalam memahami contoh berbahasa 

Arab saat pembelajaran balaghah ?  

3. Apa mayoritas kesulitan teman-teman di kelas saat belajar 

balaghah ? 

4. Apakah saudara/i kalau di tempat tinggal belajar balaghah ?  

5. Apakah teman-teman ada yang mondok dan lulusan dari 

pondok ? 

6. Apakah dosen mata kuliah balaghah sesalu menerangkan 

materi perkuliahan ? 

7. Bagaimana metode mengajar dosen saat memberikah materi 

balaghah ? 

8. Apakah metode yang di gunakan dosen sudah sesuai dengan 

keinginan saudara/i ? 



9. Apakah lingkungan di kelas mendukung saat saudara/i 

belajar balaghah ? 

10. Apakah lingkungan di kampus mendukung saudara/i dalam 

mempelajari balaghah ? 

11. Apakah ada pertemuan diluar kelas untuk membahas 

balaghah ? 

12.  Apakah ditempat tinggal saudara/i ada teman yang paham 

atau mahir balaghah ? 
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