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ABSTRAKS 

 

Judul  :  Problematika Mahasiswa Jurusan PBA Angkatan 2013 

Dalam Menulis Skripsi 

Nama  : Muhammad Satrio Dwi Putranto 

NIM    : 123211048 

 

Penelitian dengan judul “Problematika Mahasiswa Jurusan PBA 

angkatan 2013 dalam menulis skripsi” ini dilakukan pada tahun ajaran 

2017-2018. Skripsi ini dilatar belakangi oleh banyaknya permasalahan 

yang dialami mahasiswa PBA dalam menulis skripsi. Pada draf ini. 

Peneliti kali ini membahas beberapa permasalahan penelitian 

diantaranya: (1). Apa saja problematika mahasiswa jurusan PBA 

dalam menulis skripsi?,(2). Apa solusi dalam mengatasi problematika 

tersebut? Untuk menjawab permasalahan yang telah ditetapkan, maka 

peneliti bertindak dengan menggunakan penelitian kualitatif lapangan 

yang telah dilaksanakan di Jurusan Pendidikan Bahasa Arab UIN 

Walisongo Semarang tersebut sebagai sumber data untuk memperoleh 

hasil problematika yang dihadapi mahasiswa dalam menulis skripsi. 

Untuk metode pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan metode 

observasi, wawancara, angket dan dokumentasi. sedangkan untuk 

analisis data peneliti menggunakan metode analisis deskriptif. 

Penelitian ini telah selesai dengan menghasilkan beberapa hasil yaitu 

:(1). Problematika yang dihadapi oleh mahasiswa dalam menulis 

skripsi: (a). Problematika dari segi karya ilmiah yaitu kesulitan dalam 

mengajukan judul, kesulitan dalam membuat latar belakang, kesulitan 

membuat rumusan masalah, kesulitan dalam menentukan fokus 

penelitian, kesulitan mencari referensi, kesulitan dalam proses 

pengumpulan data, mengolah dan menganalisis data dan kesulitan 

dalam mengungkapkan dan mengembangkan ide. (b). Problematika 

dari segi bahasa Arab seperti kesulitan dalam menyusun kalimat arab, 

kurangnya pemahaman ilmu nahwu, Kurangnya pemahaman dalam 

ilmu Sharaf, Kesulitan dalam mufradat, Kesulitan dalam memahami 

referensi berbahasa arab, Kurangnya kemampuan mengetik teks arab.  
 

 

 
 



 د

 الملخص

ىف كتابة البحث  ٖٕٔٓقسم تعليم اللغة العربية ادلرحلة : مشكالت طالب  ادلوضوع 
 مساراغاإلسالمية احلكومية   كايل ساعاالعلمي جبامعة 

 : حمّمد سطريو دكل فونرانطا االسم 
 ٕٖٕٛٗٓٔٔٔ:  الرقم 

ىذا البحث العلمي مبوضوع مشكالت طالب قسم تعليم اللغة العربية ادلرحلة 
, جرل ىذا مساراغاإلسالمية احلكومية  كايل ساعاتابة البحث العلمي جبامعة يف ك ٖٕٔٓ

ـ. كي يت ىذا البحث ما صعوبات كاجهها  ٕٛٔٓ/ٕٚٔٓالبحث يف العاـ الدراسي 
الطالب يف كتابة البحث العلمي. كيف ىذا اإلطار, يسعى ىذا البحث العلمي لإلجابة 

(. ما مشكالت كتابة البحث العلمي لطالب قسم ٔحبثية كىي:  شكالتعا عدة م
( ما حماكلة الطالب حلل تلك ٕسيمارنج؟,  كايل ساعاتعليم الّلغة العربية جبامعة 

ادلركزية, قاـ الباحث بإجراء حبث  شكالتادلشكالت؟ كما  جل اإلجابة عا ىذه ادل
اإلسالمية احلكومية  كايل ساعانوعى ميداين نفذه يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة 

. كجلمع البيانات استخدـ الباحث ادلالحظة كادلقابلة كاالستبيانات كالتوثيق. ك ّما مساراغ
 يف حتليل البيانات فاستخدـ الباحث الطريقة الوصفية.

(. ادلشكالت الىت كاجهها ٔلقد انتهى ىذا البحث العلمي بعدة نتائج كىي:  
لعلمي تنقسم إىل تالثة  قساـ كىي: (. مشكالت كتابة الطالب يف كتابة البحث ا

البحث العلمى ما جهة الكتابة العلمية كمشكالت كتابة البحث العلمي ما اجلهة 
اللغوية )باستخداـ اللغة العربية( كمشكالت كتابة البحث العلمي ما جهة عملية 

هها الطالب يف اإل راؼ مع ادلشرؼ.  ّما ما جهة الكتابة العلمية ففيها صعوبات كج
كيف  ,كيف صناعة حتديد ادلس لة ,تقدمي ادلوضوع البحث العلمي, كيف صناعة خلفية ادلس لة

كيف تنمية , كيف حتليل البيانات ,كيف مجع البيانات ,كيف حبث ادلراجع ,اختيار تركيز البحث



 ذ

كنقص فهم الصعوبة يف تركيب اجلمل باللغة العربية, . ك ّما ما جهة اللغوية ففيها األفكار
علم النحو, كنقص فهم علم الصرؼ, كالصعوبة يف ادلفردات, كنقص فهم ادلراجع العربية, 

 .كنقص الكفاءة الكتابية باستخداـ اللغة العربية
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 اإلهداء
 

ىذا البحث إىل : الباحثهدم ي  
جنرسارم طاؿ اهلل عمرمها يف الصحة  كالدّم الكرميني  يب سونرطا ك ّمي سوليستياين 
 كالعافية 

بوبة فوترم  ّكليا رمحاسارم ك خاف الصغرياف احملبوباف حمّمد  لفرز فائز ترم  خيت الكبرية احمل
ع ىادم فطرانطا فطرانطا  كحمّمد ياف  

 ادلعّلمني احملًتمني الذيا عّلموين علوما كثرية
  صدقائي الذيا ساعدكين مبا رة  ك غري مبا رة

يف كتابة ىذا البحث يشًتؾككّل ما   
 ف س ؿ اهلل سبحانو كتعاىل  ف جيزيهم ب حسا ما يكوف ما اجلزاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ز  

 كلمة الشكر والتقدير

 بسم اهلل الرحمن الرحيم 
احلمدهلل الذم  نزؿ على عبده الكتاب  ظهر احلّق باحلّق ك  خزل األحزاب,  ّّت 

 ف الإلػو إال اهلل العزيػز الوىػاب ادللػك فػوؽ نػور ك نوره ك جعل الكافريا يف تباب ك   هد 
رّب األربػػاب, احلكػػم العػػدؿ يكشػػف عػػا  ػػاؽ ك توضػػع األنسػػاب كقابػػل التػػوب  ػػديد 

 العقاب.
انته  كتابة ىذا البحث العلمي, كىذا مقدـ إىل كلية علػـو الًتبيػة ك التيػريس 

احملػػاكالت لنشػػر اللغػػة رجػػاء  ف تكػػوف مػػا  مسػػاراغاإلسػػالمية احلكوميػػة  سػػاعاجبامعػػة كايل 
قػػدـ اىل مػػا يسػػاعدىا مسػػاعدة يف إكمػػاؿ البحػػث العلمػػي يالعربيػػة. كيصػػلك للكاتػػب  ف 

 كامتامو كما ىؤالء:
 جنرسارم فضيلة  كالدم العزيزيا  يب سونرطا ك ّمي سوليستياين  .1
جبامعػة كايل مساعيل كرئيس قسم تعليم اللغة العربيػة إفضيلة السيد الدكتور  محد  .2

ككمشرؼ األّكؿ الذم ير د الباحث يف كتابػة سالمية احلكومية مساراغ ساعا اإل
 ىذا البحث العلمي  ثناء  غلها.

فضػػيلة  سػػػتانة فينػػػا سػػاعدة ادلاجسػػػتري كمشػػػرفة الثانيػػة الػػػذم تر ػػػد الباحػػػث يف   .3
 كتابة ىذا البحث العلمي  ثناء  غلها.

 سػػاعافضػيلة السػػادات سػػائر ادلعلمػػني بكليػػة علػـو الًتبيػػة كالتػػدريس جبامعػػة كايل  .4
 ىل طريق العلمإالذيا قد علموا الكاتبة ك ر دكىا  مساراغاإلسالمية احلكومية 

صاحبيت االحباء قػد منحػوا ادلسػاعدات كاخلػدمات كالػدكافع يف كتابػة اصحاب ك  .5
 ىذا البحث العلمي كامتامو.

ك توفيقو ك عسي  ف جيعل ىذا البحث العلمي نافعا للقارئني ك لنا  نس ؿ اهلل عنابتو
 مجيعا. كاهلل ادلستعاف على سبيل الر اد ك احلمدهلل رب العلمني.
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 األّولالباب 

 مقّدمة
 بحثخلفية ال .أ

يف جامعة وايل  موجودةحد من أقسام أ إّن قسم تعليم الّلغة العربية ىو
عمق منهج ياّلذي  قسم ىو القسمىذا ال. مساراغاإلسالمية احلكومية  ساعا
حبث كل شيئ يرتبط  علىالقسم اّلذي يرتكز  ىوو الّلغة العربية.  يف رلال التعليم

 صبح معّلمي أن قسم تعليم الّلغة العربية يفترر  وميكن دلبتعليم الّلغة العربية. 

 الّلغة العربية.

عمل العلمي يف شكل ال، وجب على الطالب تقدمي وقبل إهناء الدراسة
إلكمال الشروط ادلقررة للحصول  منهجي حبث علمي وىو. البحث العلمي

يف قسم تعليم اللغة العربية بكلية علوم الرتبية  (S.1) على درجة الليسانس
 .والتدريس

البحث  يف إكمال اتصعوبيواجهون  ، كثري من الطالبلكن األسف
البحث فإّن كتابة  ,كالطالب األخر .بسبب العوامل اليت تؤثر يف الكتابة العلمي
 رلرد تأليف أو تقدمي تليس البحث العلمي ذلم ليس بأمر سهل, ألنّ  العلمي

كتابة حتتوي على نتائج   ولكّنو رأي من نفس الكاتب لنظم الكتابة العلمية
 .منهجيمنظم و  الدراسة العلمية ادلكتوبة بشكل

 . ألنّ كثري من الطالب يشعرون بصعوبات يف كتابة البحث العلمي

وىذا منظور يف واقع أّن . واجب صعب ويشكون منها البحث العلمي ىو
البحث كتابة   دراستهم بعد سنوات طويلة لسببتنتو مل   الطالب السابقني

مل يكملو إالّ  همطويال. بل بعض البحث العلمي يستغرق وقتاكتابة ف .العلمي
من ىذه و . منها أقلّ  توكتاب تنتهي بعد سنة كاملة بل أكثر، وقّل منهم
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. خاصة البحث العلميجاء الكثري من األسئلة حول صعوبة كتابة  كالتادلش
باللغة العربية،  أن يكتبوه الذين جيب عليهم اللغة العربية مقسم تعليطالب ل

وىذا احلال يف  .قواعدوىي لغة سلتلفة عن اللغة اإلندونيسية يف ادلفردات وال
قد عّلموا ىذه  ماللغة العربية ألهنّ  قسم تعليمطالب  مشكلةليس من  احلقيقة

صعوبات يواجهوهنا عند احلاجة إىل كتابة  الواقع ىناك . ولكناللغة سنوات كثرية
ادلشاكل اليت يواجهوهنا ال يصدر  ستردام اللغة العربية. ألنإب البحث العلمي

وإّّنا يصدر أيضا من النواحي األخرى وىي كيفية  .من الناحية اللغوية فحسب
 الكتابة العلمية وعملية اإلشراف فيها.

ت مشكال ث أن يبحث يفانطالق من اخللفية ادلذكورة، يريد الباح
البحث العلمي تقوميا حملاولة حتسني  قسم تعليم الّلغة العربية يف كتابة  طالب

 كتابة البحث العلمي يف ادلستقبل.

 

 المسألة تحديد .ب

جبامعةة  طالب قسم تعليم الّلغة العربيةةل البحث العلميمشكالت كتابة  ما .1
 ؟مساراغ وايل ساعا

 تلك ادلشكالت؟ لما زلاولة الطالب حل .2

 

 أهداف البحث .ت

 البحث العلميمعرفة مشكالت الطالب قسم تعليم الّلغة العربية يف كتابة  (1

 معرفة زلاولة الطالب لتحليل تلك ادلشكالت (2
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 ئد البحثافو  .ث

 النظرية ائدةفال .1

ادلعلومة ادلناسبة لطالب قسم تعليم الّلغة  يأن يعط ىىذا البحث يرج
قسم تعليم  ىيئةة و عامّ  مساراغاالسالمية احلكومية  ساعاالعربية جبامعة وايل 
 .يف الكتابة البحث العلمي شكالتادلة عن الّلغة العربّية خاصّ 

 العملية ائدةالف .2

ن يعطي الصورة الفكرية لطالب قسم أ منو الباحث ىذا البحث يرجو
 . البحث العلميليل مشكالت كتابة حتتعليم الّلغة العربية يف 
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 الباب الثّاني
 حث العلميمشكالت طاّلب قسم تعليم الّلغة العربية في كتابة الب

 اإلطار الّنظري .أ

 تعريف البحث العلمي .1

إّن البحث العلمي ىو العمل الذي حيتوي على العلوم أو 
االنضباط. والبحث العلمي مكتوب على أساس ادلبادئ والنظريات 
اليت تقبل هبا وتنفذ من بعض العلماء، والعلماء أو ادلفكرين يف 

د يكون موجهة رلاالت زبصصهم. إذن, أن البحث العلمي ق
وتطويرىا الكتشاف وابتكار النظريات اجلديدة، وبالتايل يستمر العلم 
يف التطور. أعمال مكون إنتاجها أو تطويرىا من خالل الطرق 
 ادلختلفة مثل البحث التجرييب، والتجربة والدراسة عن التحليل احملّدد.

كان البحث العلمي يشتمل على عّدة أنواع من األوراق 
( ذكر فيو أحد 2005جاكوب يف )إندريايت  Tوفقال: العلمية،

 عشر أنواع من األوراق العلمية، وىي:
التقرير نتائج البحث ىو التقرير البحث الذي كتبو من أ(. 

 البحوث العلمّية

البحث العلمي ىو الكتابة اليت تًتتب للحصول على ب(. 
 (.S1درجة علمية جامعية, الّلسانس )

وىي الكتابة اليت تًتتب على أساس  الرسالة ادلاجستَتج(. 
( أو S2البحث للحصول على درجة ادلاجستَت )

 ادلاجستَت )ماجستَت(.
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الناذبة عن الدراسة  الكتابة العلميةالرسالة الدكتورة وىي د(. 
 يعٍت الدكتور (3S) للحصول على درجة الدّكتورة

الرسائل القراء، ىو والرسائل اليت ربتوي على االنتقادات ر(. 
 والردود على زلتوى ادلادة العلمية

التقرير احلاالت، ىي الكتابة عن القضايا اليت فيها أسس ز(. 
 نظرية

التقرير ادلراجعة، ىو النص الذي حيتوي على مراجعة غ(. 
 األعمال العلمية غضون فًتة زمنية معينة

ادلراجعة أو الفحص ىي استجابة ادلقال أو الكتابة اليت ه(. 
 االت أو الكتب للقراءتصف فوائد ادلق

 الدراسة ىي دقّة العمل األصلي للمشكلة.ط(. 

الرسالة الّندوة العلمّية ىي الّدراسة العامة عن العمل ظ(. 
 بالنفس واآلخر

ىي كانت تفعلها العلماء، للمواد  Kabitilasiف(. 
.ادلكتبّية.

1
 

ويف التعريف اآلخر أن البحث العلمي ىو ادلادة ربتوي 
على ادلشكلة اليت تعترب عنها ادلنهج العلمي  باقة العلم اليت تعرض 

، أن احلقائق ومكتوبة وفقا دلنهجية الكتابة اجلّيدة والصحيحة. دبعٌت
 يستند الكشف عن ادلشكلة يف البحث العلمي على احلقائق، غَت
موضوعي، وليس العاطفية والشخصية، ورتبت بطريقة منهجية 

                                                           
1
 Sutarno NS, Menulis Yang Efektif, (Semarang, Sagung Seto, 2008), 

hlm. 64-66. 
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ومنطقية. الّلغة ادلستخدمة ىي اللغة القياسية االندونيسية من خالل 
2دفع أكثر من اىتمام القواعد اذلجائّية ادلكتملة وتكوين العبارات.

 

ولكن التعريف من البحث العلمي يف ىذا ادلناقشة ىو 
علمية حبثية مستقلة  كتابة)رسالة البكالوريوس(. أي   تابة العلميةكال

بشكل منتظم ومنهجي من قبل الطالب يف سياق استكمال الّدراسة 
( اليت حصلت جزئية من S.1اجلامعية )مرحلة البكالوريوس / 

3متطلبات الّدرجة وفقا للحدود ادلعمول هبا.
 

 خطوات كتابة البحث العلمي .2

كتابة البحث العلمي الذي قام بو مراحل معينة. بشكل 
عام، فمن ادلفهوم, أّن األمر أو الكتابة من بداية مشكلة البحث، 
وصياغة العنوان وصياغة ادلشكلة، وتطوير ادلواد ادلكتوبة اليت تدعمها 

 النظريات ادلّتصلة.رأي اخلرباء أو 
، أّن العملية أو ادلراحل من McMahanكما قال 

إنشاء  ب(.التخطيط،  أ(.الكتابات العلمية وىي كما يلي:
ر(. إنشاء تقييم ادلادة ادلتصلة،  د(.احلّد من ادلشكلة،  ج(.ادلشكلة،

اختيار  ه(.وضع ىذا ادلفهوم، اإلطار، ز(. مجع ادلواد، غ(. 
إعداد  ظ(.لتنفيذ التحقق،  ط(.ستخدمة، الكلمات والعبارات ادل

البحث والتقدمي لقاء  ق(.للطباعة والزوجية،  ف(.ادلسودة النهائية، 
 علمي.

                                                           
2
 Mukhlish, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah yang Baik dan Benar, 

www.teoripendidikan.com/2015/03/pedoman-penulisan-karya-ilmiah-

yang.html diakses pada  21 Januari 2017 pukul 10.17 WIB. 
3
 Tim Perumus, Pedoman Penulisan Skripsi 2014, (Semarang: FITK, 

2014), hlm.1. 

http://www.teoripendidikan.com/2015/03/pedoman-penulisan-karya-ilmiah-yang.html
http://www.teoripendidikan.com/2015/03/pedoman-penulisan-karya-ilmiah-yang.html
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تستخدم اخلطوات ادلذكورة أعاله يف كتابة األوراق العلمية 
ادلكرسة لغرض النشر أو احلاجة إىل إجراء البحوث بشأن قضايا 

4 احملّددة.
 

أّن اخلطوات اليت تستخدم يف األنشطة  Chaerكما قال 
ا وزن كاف وتوفَت البحثية ينبغي أن تكون منسجمة ومكملة، وذل

االستنتاج ال لبس فيو. اخلطوات خبطوة تنفيذ الّدراسة وىي كما يلي: 
( الفرضية 3( الّدراسة الّسابقة، )2( ادلناقشة يف مشكلة البحث، )1)

( اختيار ادلنهجيات وتطويرىا، 5( ربديد اذلوية، )4)إن وجدت(، )
( ومجع 8( ربديد أفراد العينة، )7( إعداد تصميم الّدراسة )6)

( تفسَت نتائج التحليل، 10( ذبهيز وربليل البيانات، )9البيانات، )
5( إعداد التقارير.11)

 

، أن  Chaerو Mc Mahanواستنادا إىل نظرية 
جيبون أن يذىبوا من خالل ادلراحل وخطوات البحث على الطالب 

 النحو التايل:
 التّخطيط (أ

 التحديد ادلشكلة البحث (ب

 ادلناقشة يف مشكلة البحث (ت

 الّدراسة الّسابقة (ث

 اإلعداد الفرضية )إن وجدت( (ج

                                                           
4
 Salilama, Selvianingsih, “Kemampuan Menyusun Karya Ilmiah 

Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia”, 

Skripsi, (Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo, 2014), hlm. 20. 
5
 Abdul Chaer, Kajian Bahasa: Struktur Internal, Pemakaian dan 

Pembelajaran, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm. 18 
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 التحديد ادلشكلة واإلطار الّنظري (ح

 الكتابة ووضع ادلنهجيات (خ

 صياغة البحث التأليف (د

 ربديد السكان والعينة (ذ

 ع البياناتمج (ر

 ادلعاجلة وربليل البيانات (ز

 التفسَت النتائج (س

 اإلعداد التقارير (ش

 اإلذاعة وتقدمي نتائج البحوث يف اللقاءات العلمية )إن وجدت( (ص

ادلرحلة األوىل الذي قام بو الباحث أو  وىحبث ادلسألة 
ض أو بعض الظواىر اليت ميكن دراستها علميا. ادلؤلف، لفهم أعرا

من خالل اكتشاف ادلشكلة، والعنوان وصياغة ادلشكلة أن تكون 
أفضل. بعد ربقق ىذه اخلطوات، وإعداد ادلواد وتطويرىا يصبح جزء 
مهم جدا. الرباعة، والبصَتة، ومستوى التحليل ربديد ادلؤلفُت جودة 

يكون ادلؤلف قادرا على اختيار ورقة إىل أن يتم إنتاجها. وينبغي أن 
الكلمات ادلناسبات، التوتَت األحكام مع منط التنمية الفقرة جيدة، 
وسالمة الفكرة عامة سبكن أن تعطي صورة واضحة للقارئ. ادلرحلة 
األخَتة ىي مناقشة النتائج الكتابة. يف ىذه ادلرحلة، وادلؤلف لديو 

األسئلة، أو تقدمي احلق يف انتقاد، وإضافة، واالستجابة، وطرح 
التغذية الراجعة للمؤلفُت لكتابة النتائج ادلقدمة. يف ىذا النشاط، 

6 والكتاب يالحظ األشياء اليت تعترب إجيابية يف ربسُت نتائجهم.
 

                                                           
6
 Abdul Chaer, Kajian Bahasa: Struktur Internal, Pemakaian dan 

Pembelajaran, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm. 18-19. 
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 محتويات البحث العلمي .3

ال يتم من النظاميات من الكتابة، ألّن  كتابة العلميةإّن كّل  
. أّما طريقة  7الكتابة ادلنهجية ذلذه مشلت شيء مهّم جّدا يف الكتابة

 كتابة البحث العلمي وىي كما يلي:
 موضوع البحثأ(. 

عنوان البحث ىو ىوية أو مرآة للروح من ادلنطق 
بأكملو ادلنصوص عليها يف الكتابة. ولذلك كتابة عنوان 
 حبث يف اجلملة اليت ىي واضحة، ومثَتة لالىتمام، وعكس

8احملتويات: وصفية أو تفسَتية أو التنبؤية.
 

 خلفية البحثب(. 

ىي البيانات االساسية اليت تدّل على مسألة البحث. 
اخللفية البحث اليت يثَتىا البيانات األساسية اليت ميكن 

هور من مشكلة استخدامها ادلراجع أو األسباب الظ
البحث. اخللفية البحث اليت تسبك يف التصريح ادلًتابط 
وحيمل فيها التناقض. ويبدءا أن يعبَت التصريح من األمور 
العاّمة وينتهي األمور اخلاصة. وتطالب من التصرحيات 
األشياء اليت حيملها ادلشكالت. ومن التصريح اخلاصة اليت 

ت اخلاصة اليت تًتّكبو دبطابق وإنتظام ييجد ادلشكال
9تسبكها أيضا يف التصريح اخلاص.

 

 

                                                           
7
 Cik Hasan Bisri, Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan 

Penulisan Skripsi, (Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu, 1998), hlm. 20. 
8
 Cik Hasan Bisri, ................................., hlm. 20. 

9
 Cik Hasan Bisri, ................................., hlm. 22. 
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 صياغة ادلسألةج(. 

يف مسألة بسيطة من البحوث ميكن تعريفها بأهنا عالقة 
بُت عنصرين على األقل. وتسمى ىذه العناصر وادلتغَتات 

10وادلتغَتين.
 

 أىداف و فوائد البحثد(. 

وظيفيا، الغرض من البحوث ادلتعلقة صياغة ادلشاكل 
حبثية خلق على وجو التحديد، زلدودة ميكن التحقق مع 

لبحوث. وميكن أيضا أن تفسر أغراض البحوث نتائج ا
باعتبارىا مصب الدراسة، حلشد قدرة كل الباحثُت لتحقيق 
ىذه األىداف. وأّما تعريف سهولة االستخدام يف البحث 

ىداف ادلتمثلة يف ىو الوسائل ادلستخدمة لتحقيق األ
11صياغة ادلشكلة.

 

 الّدراسة السابقةر(. 

إّن الّدراسة السابقة ميكن أن تفسر على أهنا قاعدة 
مرجعية لألحباث السابقة اليت تستخدم لصياغة اذليكال 
الفكري. والّصياغة يف الّدراسة السابقة حفرهتا بالكامل من 
ادلواد ادلكتوبة من اخلرباء يف رلال العلوم ادلتعلقة بالبحث. 

ة يف إطار تنتمي سباما للباحثُت، مع ويف حُت أن الصيغ
األخذ بعُت االعتبار وجهات نظر أو ادلعلومات اليت يتم 

                                                           
10

 Cik Hasan Bisri, Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan 

Penulisan Skripsi, (Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu, 1998), hlm. 25. 
11

 Cik Hasan Bisri, .........................., hlm. 30. 
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التغليف يف الّدراسة السابقة، ومن مث استخدامها كمرجع 
12يف األنشطة البحثية اليت يتعُت االضطالع هبا.

 

 اذليكل الفكريز(. 

اذليكال الفكري ميكن أن يكون اإلطار النظري، وميكن 
أيضا أن تشكل إطار التفكَت ادلنطقي. واإلطار النظري ىو 
وصف موجز لنظرية استخدامها وكيفية استخدام نظرية 

لتفكَت ادلنطقي ىو لإلجابة على أسئلة البحث. إطار ا
سلسلة من التفكَت ادلنطقي، ومسة من مسات التفكَت 
العلمي اليت سيتم استخدامها، وكيفية استخدام ىذا ادلنطق 

13يف حل ادلشاكل. 
 

 فرضية البحثغ(. 

الفرضية ىي إجابة مؤقتة لصياغة مشاكل حبثية، 
ة مشاكل حبثية اليت مت تعريفها يف شكل اجلملة وصياغ

السؤال. ويقال أن تكون مؤقتة، ألّن إجابات جديدة نظرا 
تستند إىل نظرية ذات الصلة، ال تستند إىل احلقائق 
التجريبية اليت مت احلصول عليها من خالل مجع البيانات. 
لذلك ميكن أيضا أن تفسر ىذه الفرضية كما ىي إجابة 

كلة حبث الصيغة، ال ميكن اعتباره جوابا على النظرية دلش
البيانات التجريبية. فرضية فقط يف حبث الكمي، وحبث 

                                                           
12

 Cik Hasan Bisri, Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan 

Penulisan Skripsi, (Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu, 1998), hlm. 35. 
13

 Cik Hasan Bisri, .........................., hlm. 40. 
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النوعي يف حُت ال يوجد أي فرضية، ولكن من ادلتوقع أن 
14يكون أسست الفرضية.

 

 البحث العلمي خطوات كتابةه(. 

إّن خطوات البحث العلمي تسمى أيضا بإجراء 
البحث أو منهجية البحث. بشكل عام أّن خطوات 
البحث تشمل على: ربديد طريقة البحث، وربديد نوع 
البيانات اليت سيتم مجعها، وربديد مصادر البيانات ليكون 
استخراجو، والبيانات اليت مت مجعها سيتم استخدامها، 

ليل البيانات اليت سيتم متابعتها. تعتمد ىذه ومعاجلة ورب
 اخلطوات على أىداف مشكلة والبحوث من قبل. 

 أّما خطوات البحث وىي كما يايل:
 ربديد مناىج البحث(. 1)
 أنواع البيانات(.2)
 مصادر البيانات(. 3)
 مجع البيانات(. 4)
15ربليل البيانات(.5)

 

 

 

 

                                                           
14

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan,  (Bandung: Alfabeta, 

2012), hlm. 96. 
15
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ىناك قواعد الّلغة يف كتابة البحث العلمي وبعض قواعد الّلغة 
 ىي كما يلي:

ادلفهوم )ادلنطق( الذي قادر على تشكيل بيان مقبول غَت  ( أ
فيما يتعلق دبحتويات اإلفصاح عنها، كما ىو معقول، خاصة 

وجود عالقة سببية منطقية بُت اجلملة )ادلوضوع والعالقة 
 األصلية( والعالقات ادلنطقية بُت اجلملة يف الفقرة.

الواضح، يعٍت أن التعرض ادلباشر ذلذا ادلوضوع، ال ربتوي على  ( ب
رئ الكلمة أو اجلملة اليت ال تضيف الشرح، حىت جينب القا

 سوء الفهم حول ادلادة اليت يبلغها 

احملصوص, ميكن أن يفهم على الفور على النحو ادلبُت يف مجلة   ( ت
 قصَتة ولكن معٌت كثيف

ادلبٍت على الفكرة ىي توجو الفكرة يف األفكار أو األشياء اليت   ( ث
 كشفها، وليس من ادلؤلف

الكلمة، الرمسي، ىو انتقائي يف االستخدام الكلمة، تشكيل  ( ج
 وادلصطلحات الفنية األساسية، وفقا للقواعد

ادلوضوعي, أي ال تستخدم الكلمات اليت تعرب عن وجهات  ( ح
 النظر الذاتية وادلؤلف العاطفي

ادلقتضب، وىو ما يعٍت كتابو )الكلمات، اجلمل، الفقرات( ال  ( خ
حيتوي على العناصر اليت ىي مبّذر. إذا سبت إزالة عنصر، وأنو 

َت ادلعٌت، فإن ذلك يعٍت أن العناصر السابقة غَت رلدية. ال يغ
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لكي ال االسراف، والكلمات اليت وجودىا ال تعطي زيادة ادلعٌت 
16وسبكن احلذف عليها.

 

الكثافة يعٍت عناصر اللغة ادلستخدمة يناسب على القواعد وال  ( د
تتغَت. عند استخدام عنصر من عناصر اللغة وعالمات الًتقيم، 

 امها مرة أخرىأو الشروط، فوجب علينا أن يستخد

استخدام ادلفردات والكلمات وقواعد اللغة والشروط بالعناية،  ( ذ
حىت أن القارئ لديو نفس التفسَت بادلؤلف، ومينع من سوء 
الفهم. ولذلك، حيتاج ادلؤلفُت الختيار الكلمات بعناية، ولذلك 
وجودىا يف الكتابة ميكن التعبَت عن األفكار اليت يتم نقلها 

ا الصدد، حيتاج ادلؤلف لتجهيز نفسها مع قاموس بدقة. ويف ىذ
 على ادلدى ادلؤسسة. ةوادلبادئ التوجيهية االندونيسي

عن طريق اإلمالء ىو الصحيح، فهذا يعٍت طاعة ادلبادئ  ( ر
التوجيهية للهجائي ادلتكمل، سواء يف كتابة احلروف والكلمات، 

اب، وقطع الكلمات واالختصارات والكتابة يف عناصر االستيع
 وكذلك استخدام عالمات الًتقيم

استخدام اجلملة الفعلية ىي اجلملة اليت يسهل فهمها، أو لديها  ( ز
القدرة أن تثَت بالضبط نفس الفكرة يف ذىن القارئ حسب 
ادلؤلف ادلقصود. يتميز اجلملة فعالة من قبل اكتماذلا، ووحدة 

بَت األفكار، والسبب وادلساواة من األشكال، واستخدام التد
 للكلمة، وكذلك التنوع يف استخدام بناء اجلملة
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استخدام الفقرات ادلرتبة وموحدة دبعٌت ربتوي على األفكار  ( س
الرئيسية اليت تعترب عنها يف موضوع احلكم، وسلسلة من اجلمل 
التوضيحية )الدعم( موجود يف متماسكة )منهجي( وادلتشابكة، 

17ارئ.حىت أن الرسائل ترسل استولت بسهولة للق
 

 لبحث العلميمشكالت كتابة ا .4

َشَكَل يشُكل َشكاًل، أي: التبس األمر، والعامة تقول 
18َشَكل فالن ادلسألة أي عّلقها دبا مينع نفوذىا.

أما ادلشكلة كما  
: ادلعضلة النظرية أو العملية اليت ال  صلدىا يف ادلعاجم الفلسفية فهي

19ا إىل حل يقيٍت.يتوصل فيه
  

ىي  قسمُتشكالت البحث العمي إىل مالباحث ينقسم 
ة العلمية و مشكالت البحث ث العلمي من جهّ مشكالت البح
 .ة اللغويةالعلمي من جهّ 

 العلميةالكتابة مشكالت كتابة البحث العلمي من جهة  . (أ

ادلشكالت يف كتابة البحث العلمي عند تكوه 
بوديهارصا تنقسم إىل ثالثة أقسام: وىي ادلشكلة التجريبية، 

 وادلشكالت البالغية وادلشكالت الّلغوية.

 ادلشكالت التجريبية(. 1)

ادلقصود من ادلشكالت التجريبّية ىي ادلشكالت اليت 
وىناك ثالث مشكالت رئيسية  قّلة اخلربة. من تصدر
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تسبب صعوبة الكاتب يف كتابة البحث العلمي, وىي 
الكفاءة و  ضعفتطوير الفكرة وتركيب اجلملة و  ضعف
بب الكفاءة الكتابة. وتركيب اجلملة دبثل ذلك تس ضعف

الكفاءة يف البحث العلمي و مل يستطع أن  ضعفإىل 
20يؤثر القارئُت, لكي يوقن القارئُت دبا كتب الكاتب.

  

 ادلشكالت البالغية(. 2)

طريقة  لة يفمشك شكلة البالغية ىيدلمن اادلقصود 
الذي د ىو إلقاء الفكرة أو األفكار. البحث العلمي جيّ 

واخلطاب الذي يستخدم يف  21البالغية ادلناسبة. يستعمل
ملها عنصر البحث العلمي لو تركيب البالغية اليت رب

 لبحث العلمي وىي الشرح واحلجة.ا

 ادلشكالت الّلغوية. (3)

ادلشكلة الّلغوية ىي ادلشكالت اليت تأيت من بناء اجلملة, 
والقواعد واالسلوب وادلفردات والتقنيات. واخلطاب ادلكتوب اجليد 
ىو الذي يكّمل الشروط البالغية اجليدة والشروط الّلغوية 

22الكاملة.
 

ومن التعريفات السابقة توجد ثالث مشكالت أساسّية يف  
كتابة البحث العلمي. أّوال, ادلشكلة التجريبية, وىي اليت تتعلق 

ركيب خبربة الطالب يف الكتابة اليومية. مثل تطوير الفكرة, وت
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الكفاءة الكتابة وغَت ذلك.  ضعفالكفاءة و  ضعفاجلملة, و 
فإذا مل ميارس الطالب ىذا احلال يف كّل يوم فشعر بالصعوبة. ثانيا, 
مشكلة البالغية, وىي اليت تتعلق بأسلوب الطالب ليعرب الفكرة 
حىّت تكون مناسبة لعنصور البحث العلمي. ثالثا, ادلشكلة الّلغوية 

ق بالقدرة الّلغويّة اليت ميتلكها الطالب. إذا كان وىي اليت تتعل
الطالب ال ميلك القدرة الّلغوية أو قدرة الكتابة, فيؤثر مذا على ما 

 يكتبو.

كتابة يف  ادلشكالت األخرى ادلتعلقة وأّما تقول رمحّية أّن 
 البحث العلمي ىي:

 عدم ادلوىبة.(1)

يت إّن عملية الكتابة ىي إحدى ادلهارات األساسية ال
سبلكها الطالب. فكثَت من الناس يقولون: الكتابة ىي األمر 

الطالب  ونستطيعإستطيع الطالب القراءة فاالسهل. إذا 
الكتابة أيضا. ويف احلقيقة ليس كل الطالب قادرين على 
الكتابة جّيد وخاصة يف كتابة البحث العلمي. وكثَت من 

ثال: إذا  البحث العلمي. ادل االطالب ال يستطيعون أن يكتبو 
العلمّية لتقدميها  قالةكتابة ادللكان الطالب ينال الواجبة 

ا أو ميكن الطالب أن كماذلصديقتو إل  منفيطلب ادلساعدة 
حىّت كثَتا من  من اإلنتَتنيت أو غَت ذلك. أخذ ادلقالةي

البحث  كملواالطالب يشعرون بالصعوبة وال يستطيعون أن ي



08 

ول على درجة إلكمال الشروط ادلقررة للحصالعلمي 
.( يف قسم تعليم اللغة العربيةS1الليسانس )

23
  

 الّدافع وعدم الثقة على النفس الكسل ونقصان .(2)
من ىذا احلال الناس يبدأ بالنية, ادلقصود  وكّل فعل فعل

بالنية و الّدافع. إذا ليس لو  بدأهو  ّشيئا أحدىو إذا عمل 
نفسو فيأيت الكسل و مل يرد التجريب. مثّ  يف الّدافع القوي

كتابة البحث ليأيت اخلوف من اخلطأ. فيأيت العقدة النقص 
لب أن يبدأ الكتابة لبناء الدافع الطينبغي لالعلمي. ولذلك 

ها حىت ستقبلغلب على الّصعوبة اليت تنفسو. والّدافع القوي ت
 تكون سهلة. 

 عدم الًتكيز الصعوبة يف البداية و  .(3)

 هكثَت من الطالب يريدون أن يستطيعوا الكتابة. ىذ
البحث العلمي من بعجبون تطلع عندما يقرأون أو يت اإلرادة

التعّجب للبحث العلمي اآلخرين ميكن أن يكون باآلخرين. 
تقييد يف  اإلرادةلك تلكن األسف، يف نفوسهم.  ادافع

اجلهولة لبداية من أّي شيء. الّصعوبة يف بداية الكتابة ليس 
حيدث للمبتدئي من بعض الطالب فقط, ولكن الصعوبة 
سبكن أن حيدث الكاتب القدميي من بعض الطالب أيضا. 
وذلك الصعوبة اليت تسبب عقبة عن بعض ادلؤلف ادلبتدئ أو 

24القدمي.
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إضافة إىل ذلك، ىناك كثَتة الّتأثَتات من اخلارج مثل: 
األنشطة الكثَتة اليت اإلسًتخائي، والتأثَتات البيئية، 
والتأثَتات الًتفيو وغَتىا. تلك احلاالت تسّبب الطالب إىل 

ّنهاية, كان الطالب ال عدم الًتكيز على عملهم. ويف ال
ن النظريات واألفكار يف يركزون على إجياد األفكار والبحث ع

 الكتابة.
 ادلعلومات بسبب الكسل يف القراءة ضعف. (4)

 ذببالقراءة والكتابة مها جزءان من ادلهارات الّلغوية اليت 
، ومها مثل ادلسكوكة ادلوّجهة. كل شخصعلى  ا مهب

أن يسَتا جنبا إىل جنب ويكمل والنشاطان ادلذكوران ينبغي 
, الرائع أيضامن القارئ  رائعال كاتببعضها بعضا. ُولد ال

يعٍت أنو من خالل القراءة لتوسيع وتطوير البصَتة فبأّن 
25الكتابة ىي قيد العلم من العلوم ادلمتلكة.

 

 دلشكلة الّلغوية(. ا5)
الكتابة ىي شكل من أشكال مظاىر ادلهارات الّلغوية 
يف اآلونة األخَتة بعد قدرة االستماع، والكالم، والقراءة. 

 بالّنسبة إىل ادلهارات الّثالثة بعد مهارة الكتابة وادلهارات 

التمكن  األخرى مثل قدرة االستماع، والكالم، والقراءة, ألّن قدرة الكتابة تتطلب
من العناصر اللغوية ادلختلفة والعناصر خارج الّلغة نفسها اليت ستكون مضمون 
الكتابة. وجيب وضع عناصر القواعد اللغوية وعناصر احملتوى حىت إلنتاج كتابة 
متماسكة وموحدة. والقيود اللغوية اليت غالبا ما شهدت من قبل الطالب يف 
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مات إىل اجلمل الفعالة. ىذا احلال عقبة إجراء الكتابة ىي صعوبة يف توفَت الكل
رئيسية يف أنشطة الكتابة ألن زلتويات ادلادة العلمية ذبب أن تكون وحدة والربط 
بُت اجلمل واجلمل األخرى حىت أّن الرسائل نقل يف النص سبكن استقباال جيدا 
 من قبل القراء. العائق الّلغوي اآلخر ىو ادلفردات وادلصطلحات احملدودة اليت
ميلكها الطالب على ادلوضوع الذي سيكتبها. وبسبب ىذه القيود، يف ىذه 
العملية، وغالبا مايكون الطالب على التوقف عن الكتابة ألنو نفد من الكلمات 
أو ادلصطلحات اللّتان سوف يتم ذبميعها. ويعزى ذلك إىل زلدودية ادلعرفة اليت 

26ميتلكها الطالب بسبب عدم وجود القراءة.
 

ويف طبيعة، ادلشكالت العامة من الطالب يف كتابة البحث العلمي ىي الّداخلي 
و اخلارجي. يعٍت أّن ادلشكلة تكمن الناشئة من الطالب أنفسهم ذاتيا مثل صفة 

عن البيئة الطالبية مثل عدم وجود األلفة  الكسل وقصر الدوافع وغَتمها, وادلشكالت
 وعدم وجود احلافز والًتكيز من احملاضرين وغَتىم. 

ودلا كان عدد اخلرباء يف شرح حول إشكاليات الطالب يف كتابة البحث العلمي، 
اليت تعاين منها كتابة الطالب قسم  كالتوادلؤلف يركز على ادلناقشة اليت تتعّلق بادلش

ة النظر وىي جهّ  إثنانالذي يتعلق ب  2013 ادلرحلةبية، وخاّصة يف تعليم اللغة العر 
كتابة  جّهةمشكلة الطالب قسم تعليم اللغة العربية يف كتابة البحث العلمي من 

مي بإستخدام ومشكلة الطالب قسم تعليم اللغة العربية يف كتابة البحث العل ةالعلمي
 .اللغة العربية
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 بإستخدام اللغة العربيةمي مشكالت كتابة البحث العل. ب

27ينقصو أو يزيدهاّما  احلركة َتإّن الّلغة العربّية تشّكل الكلمة بطريقة تغي
رأى  

  ف, أّن خصائص الّلغة العربّية ىي:فتيح علي يونس وأصحابو كما كتب إمام معرو 

 اللغة العربية ذلا استقاقية (.1)
وىي العملية القوائدية ادلراد هبا تكوين الكلمة  اجلديدة من جذر الكلمة تركيبها اكثر 

 من لغة االخر
 اكثر تركيب من اللغة العربية  (.2)

 وىو تركيب االسناد واالضاف والبُّت و االطف و اجملز و االدب
 

 فعل بالوزن ادلتنوع .(3)
 و العملية تغيَته  يسمي بالتصريفىذا العلم يسمي بالصرف 

 tobe إىليب الكلمة ال حيتاج كتر  (.4)
سلتلفة بالكلمة  tobe تركيب اجلملة اخلربية من اللغة العربية ال حيناج اىل

 ل: عمر شجاع ليس لو ضمَت ىوعلي سبيل ادلثا tobe  االصلليزيا ىيختاج اىل
 طريقة الكتابة والقرءاة من الشمال(. 5)

طريقة الكتابة و القرءة اللغة العربية سلتلف من اللغة االخر , اللغة االخر يكتب 
 28و يقرء من اليمن ولكن اللغة العربية يعملها من الشمال

واستنادا إىل خصائص اللغة العربية وقد وصفت أعاله، أّن كثَتة االختالفات 
بُت العربية واإلندونيسية. ومن اخلالفات اليت يسببنا نفًتض أّن اللغة العربية  
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Assalam, (Semarang, UIN Walisongo, 2015),  hlm.19-20 
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 كانت صعبة، سواء كان من حيث الكالم والقراءة واالستماع والكتابة.

مناقشة الكتابة. اليت يوجد فيها قاعدة أو قواعد خصوصا يف ىذا النقاش وىو 
اليت زبتلف بُت قواعد الكتابة باللغة اإلندونيسية لقواعد الكتابة باللغة العربية, 

 على الطالب يف الكتابة العربية. ىذه مشكلة

 

 الّدراسات السابقة .ب

وبناء على نتائج البحث اليت مت القيام بو، إىل أن الكاتب وجد بعض 
 راسات الّسابقة شلاثلة حول موضوع من قبل ادلؤلف ازباذىا. وىي كما يلي:الدّ 

سدي بادلوضوع مشكالت كتابة البحث العلمي االبحث العلمي من احسان ر  .1
باللغة العربية يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة سوناكاليجاغ االسالمية 

رس ىو الدافع ادلشكلة د .2012-2009 احلكومية يوغياكارتا سنة الراسة
ومشاكل الطالب قسم تعليم اللغة العربية يف كتابة البحث العلمي باستخدام 

 field)اللغة العربية. تستخدم ىذا حبث النوعية الوصفية أو العمل ادليداين 

research),  تقنيات مجع البيانات ىي ادلستخدمة ادلالحظة وادلقابلة
الطالب قسم تعليم اللغة العربية  والوثائق. وتشَت ىذه النتائج إىل أن مشاكل

( مشاكل لغوية 1يف كتابة البحث العلمي باللغة العربية تصنيفها اىل قسمُت: 
ىي ادلشاكل اليت يواجهها الطالب قسم تعليم اللغة العربية يف كتابة البحث 
العلمي باللغة العربية بسبب االختالفات يف ادلصطلحات اللغوية بُت العربية 

( مشكلة غَت لغوية ىي ادلشاكل اليت يواجهها الطالب يف 2سية. إىل اإلندوني
كتابة البحث العلمي قسم تعليم اللغة العربية لألمور من غَت لغوية، مثل 
الثقافية واجلغرافية. أما ادلشكلة غَت اللغوية بالنسبة أساس مقابالت مع 

لغة العربية. ادلشاركُت مشاكل يف كتابة النص العريب وغياب اجملتمع دلمارسة ال
الفرق بُت ىذا حبث و البحث العلمي من اخسان رسدي ىو من خالل تركيز 
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حبث. يركز البحث العلمي من احسان رشاد ىو الدافع من الطالب قسم 
تعليم اللغة العربية  يف الكتابة البحث العلمي بإستخدام اللغة العربية اّما ىذا 

غة العربية يف عملية كتابة حبث يًتّكز يف مشكالت الطالب قسم تعليم الل
29البحث العلمي.

 

البحث العلمي من إنّا منّورة بادلوضوع مشكالت تعليم الكتابة لدي تلميذ  .2
ا حبث عن الصّف االسابع  مدرسة الثناوية احلكومية يوكياكارتا. يبحث ىذ

مشكالت كتابة يف عملية التعليم و احملاولة من ادلّدرس و ادلعاجلة تلك 
مشكالت. و اّما ادلرادف ىذا حبث والبحث العلمي من منّورة يقع يف حبث 
الكتابة. ولكن فرقو ىو يف تركيز حبث, يركز البحث العلمي من إنّا منّورة يف 

ز يف مشكالت الطالب قسم يًتكّ فبحث المشكالت تعليم الكتابة, أما ىذا 
.باستخدام اللغة العربية تعليم اللغة العربية يف كتابة البحث العلمي

30
 

ادلشكالت الدراسية  لدى الطالب البحث العلمي من نيلة اإلناية بادلوضوع " .3
الذين  مل يتموا الدراسىة  2011ليم اللغة العربية السنة الدراسية ىف قسم تع

سنوات". يبحث ىذا حبث عن العناصر مل يتموا الطالب قسم تعليم  4بعد 
ت. البحث العلمي من نيلة أإلناية  ذلا اسنو  4اللغة العربية الدراسة بعد 

العربية  ادلرادف هبذا حبث  تعٍت حال ادلشكالت لدي طالب قسم تعليم اللغة
يف عملية حبث و ادلشكالت يف ىذا حبث ىي ناقص القدرة الغوي خصوحا 
من النحوي و الصرف و مل يوجد ادلوضوع ادلناسب برغباهتم, وجد الطالب 

                                                           
29

 Ihsan Rosadi, Skripsi Problematika Penulisan Skripsi Berbahasa 

Arab Jurusan PBA UIN Sunan Kalijaga tahun ajaran 2009-2012, 
http://digilib.uinsuka.ac.id/7605/1/BAB%20I,%20IV,%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf, 
diakses pada tanggal 31 Mei 2017. Pada pukul 01.29. 

30
 Inna Munawaroh, Skripsi Problematika Pembelajaran Kitabah 

siswa kelas VII di MTs. Negeri Yogyakarta 1,  

http://digilib.uinsuka.ac.id/8305/1/BAB%20I,%20IV,%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf, 
diakses pada tanggal 31 Mei 2017. Pada pukul 01.29. 

http://digilib.uinsuka.ac.id/7605/1/BAB%20I,%20IV,%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf
http://digilib.uinsuka.ac.id/8305/1/BAB%20I,%20IV,%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf
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ادلوضوع من البحث العلمي ولكن مل يتوافق الرئيس اقسم, خاف الطالب 
بحث ال ىذا الفرق بُت على ادلدبّر, و كسل الطالب يف كتابة البحث العلمي.

يركز البحث العلمي من  ىو بؤرة البحث. نيلة اإلناية و البحث العلمي من
كل مشكالت الذي يواجو الطالب يف عملية كلية قبل إهناء   ىو نيلة اإلناية

ّكز يف مشكالت طالب قسم تعليم اللغة العربية فَت بحث الا ىذا أمّ و  الدراس.
31يف كتابة البحث العلمي.

 

البحث العلمي ديفينا, ىيٍت كَتيسناوايت, أيندانج سَتي وىيوين, كَتيسهنديٍت,  .4
شكالت الطالب يف كتابة البحث العلمي: من وسللص أنصاري بادلوضوع "م

 وجو نظر اللغة. ادلقصود من وجو نظر اللغة ىو من وجو كتابة البحث العلمي
, مثل: الصعوبة الكتابة, الكتابة البحث العلمي اليت مل ةبالقواعد اإلندونيسي

 , احملتار ادلفردات, الكتابة اجلملة, الكتابةةتناسب بالقواعد اللغة اإلندونيسي
ادلرادف ىذا حبث  الفقرة, الكتابة الشاىد, الكتابة القائمة ادلراجع, وغَت ذلك.

وفرقهما ىو  .والبحث العلمي من ديفينا وأصحاهبا يقع يف حبث الكتابة
يًتكز مشكالت الكتابة البحث العلمي  البحث العلمي من ديفينا وأصحاهبا

كتابة البحث المشكالت بحث يًتكز يف الأّما يف ىذا و  .بالقواعد اإلندونيسية
.بإستخدام اللغة العربية العلمي

32
 

 

 

 

 

                                                           
31

 Nailatul Inayah,  Skripsi Problematika mahasiswa jurusan 

Pendidikan Bahasa Arab angkatan 2011 yang belum lulus setelah 4 tahun, 

NIM 113211065, tahun 2016. 
32

 Devina,dkk, Jurnal Problematika Mahasiswa IPB Dalam Menulis 

Skripsi: Ditinjau Dari Sudut Pandang Kebahasaan. 
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 :ىذا البحث والدراسة السابقة كما يلي خالصة الفرق بُت

 ن راسدي ىو بؤرة البحثالبحث من إحساالفرق بُت ىذا البحث و  (1
بحث. يركز البحث العلمي من احسان رشاد المن خالل تركيز  وىي

ىو الدافع من الطالب قسم تعليم اللغة العربية  يف الكتابة البحث 
بحث يًتّكز يف مشكالت الّما ىذا أالعلمي بإستخدام اللغة العربية 

 .الطالب قسم تعليم اللغة العربية يف كتابة البحث العلمي

بحث, اليف تركيز ىو  إنّا منّورةالفرق بُت ىذا البحث والبحث من  (2
ا يركز البحث العلمي من إنّا منّورة يف مشكالت تعليم الكتابة, أمّ 

يًتّكز يف مشكالت الطالب قسم تعليم اللغة العربية يف  فبحث الىذا 
 .كتابة البحث العلمي

ىو يقع يف  إلنايةنيلة ا بحث والبحث العلمي منالالفرق بُت ىذا  (3
كل مشكالت   ىو يركز البحث العلمي من نيلة اإلناية بؤرة البحث.

يف عملية كلية قبل إهناء  قسم تعليم اللغة العربية الذي يواجو الطالب
ّكز يف مشكالت طالب قسم تعليم فَت بحث الا ىذا أمّ و  الدراس.

 .اللغة العربية يف كتابة البحث العلمي

يًتكز  ديفينا وأصحاهبا ث والبحث العلمي منبحالالفرق بُت ىذا  (4
أّما يف ىذا و  .مشكالت الكتابة البحث العلمي بالقواعد اإلندونيسية

بإستخدام اللغة  البحث يًتكز يف مشكالت الكتابة البحث العلمي
 .العربية

 الهيكل الفكري .ج

كان ربليل مشكالت الكتابة العربية وىي مشكلة طالب قسم تعليم 
طالب قسم تعليم اللغة جب على و ربية يف كتابة البحث العلمي. ألّن اللغة الع
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البحث العلمي بإستخدام اللغة العربية, شلا الطالب يشعرون  أن يكتبواالعربية 
 الصعبة يف كتابة البحث العلمي وإلكمالو.ب

الّلغة العربية ىي غَت اللغة الغريب عن البيئة للمسلمُت يف إندونيسيا. 
نية ىو السبب األساسي ذلذه الدراسة. ولذلك كان احدى بسبب دوافع دي

عشر الدراسة يف اللغة العربية واإلسالمية يف اإلندونيسية يقولون أّن ىذين 
األمرين ال ميكن فصلها. والواقع، يظهر أن احلقلُت الّدراسة يف وقت واحد 

م. ولكن تقريبا. ومن ادلعروف العربية يف إندونيسيا شلاثلة كما ادلعروف اإلسال
اللغة العربية ىي اللغة األجنبية يف إندونيسيا, إذن, يف تعليم اللغة العربية وتعلم 

33ىناك صعوبات ومشاكل.
 

ى من مستوى بُت مهارات اللغويات, ومهارات الكتابة ىي ادلهارة األعل
من مهارات اللغة األربع. الكتابة ىي إحدى من وسيلة للتواصل مع الناس 

34باللغات األخرى اليت ال تقتصر من قبل ادلكان والزمان.
 

وبناء على ذلك، يصَت مشكالت الكتابة باستخدام اللغة العربية 
للطالب قسم تعليم اللغة العربية يف العملو. ولكّنو ىذه ادلشكالت تبقي أن 
تواجو طالب قسم تعليم اللغة العربية ألّن ذلك جييب على كل طالب قسم 

ية. وعليو, يستخرب الكاتب دلعرفة على ادلشاكل من طالب تعليم اللغة العربي
قسم تعليم اللغة العربية يف كتابة البحث العلمي باستخدام اللغة العربية ومعرفة 

 حّل ادلشاكل ادلذكورة.
الكاتب لو مسّودة على ادلشاكل اليت يواجهها طالب قسم تعليم اللغة 

ة العربية. األّول, ينظر إليها من العربية يف كتابة البحث العلمي بإستخدام اللغ
                                                           

33
 Ahmad Izzan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, 

(Yogyakarta: Humaniora,2007), hlm. 77-78. 
34

 Abdul Hamid, Pembelajaran Bahasa Arab: Pendekatan, metode, 

strategi, materi dan media, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm.49. 
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حول نتائج البحوث جيب  الكتابة العلميةة نظر علمية، البحث العلمي ىو جهّ 
أن يكون مستعدا وفقا للقواعد أو القواعد والنظاميات زلددة. لذلك جيب على 
الطالب قسم تعليم اللغة العربية معرفة وفهم فهما جيدا للقاعدة أو قواعد 

البحث. الثاين, قسم تعليم اللغة العربية جبامعة وايل سوصلو  ادلرتبطة بكتابة
اإلسالمية احلكومية لو نظام أو سياسات إلستخدام اللغة العربية يف كتابة 
البحث العلمي. حىت الطالب قسم تعليم اللغة العربية  لديهم ادلزيد من ادلهام 

 إلنشاء وكتابة البحث العلمي.

 :قسمُتحث العلمي إىل بالكاتب يصّنف مشكالت كتابة ال

 من جهة الكتابة العلميةمشكالت كتابة البحث العلمي  .أ

 من جهة اللغوية )باستخدام اللغة العربية(مشكالت كتابة البحث العلمي  .ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

جهة الكتابة العلمية منمشكالت كتابة البحث العلمي   

من جهة اللغوية )باستخدام اللغة العربية(مشكالت كتابة البحث العلمي   

 احللول
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 الثالباب الث  
 مناهج البحث

 
 اتع البيانات بشكل الكلمىو مجو وعي ميداين. نحبث فهو ىذا البحث 

 يفتو وبؤر  ومصادر بياناتو البحث,  ومكانو ّما نوع البحث, أ 1وليست األرقام. ورة والص
 مايلي:في فهي ىذا البحث

  البحثنوع  .أ
 البحثوىي  ادليداين بحث ال وأ احلالةحبث ى سمّ ىذا البحث يإّن 

البحث النوعي. ب يسّمى البحث ىذاعملية البحث. يف وادلخرب مجع البيانات بطريقة 
شكل الكلمات ادلكتوبة  منالبيانات الوصفية على عملية البحث اليت حتصل ىو و 

  2.يشاىده الباحثوالسلوكيات اليت  اإلنسان أو ادلنطوقة من 
حقيق ادلفعول  يعّلم ويبحث ف البحث ادليداين ىو لاىدأّن إعبارة أخرى, بو 

 3.و اجملتمع جتماعيةاخللفية والبيئة اال من الاالذي يبحثو الباحث مّتص
 

 ووقته مكان البحث .ب
قسم تعليم اللغة العربية بالتدريس يف كلية علوم الرتبية و ىذا البحث  أقيم

إىل  سطسأغمن  ۰۱تاريخ اليف  مسارانج اإلسالمية احلكومية اوايل سوجنو  جبامعة
أفراد  البيانات منمع طويل جل توق إىل حتاج الباحثإ. 2١17ربسبتم ۱۰ الّتاريخ

                                                           
1
 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2009), hlm 4. 

2
 S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta : PT. 

RINEKA CIPTA, 2003), Cet:8, hlm.36. 

3
 Cholil Nurboko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta : 

PT. Bumi Aksara, 2003), Cet:5, hlm.46. 
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األنشطة  كانت ذلم ذلذا البحث اختارىم الباحث نالعينة. ألّن الطالب الذي
 وعادوا إىل قريتهم. مسارنج قد خرجوا منادلختلفة وكثري منهم 

 
 در البياناتامصج. 

ّما أو  البحث. يف معلوماتالباحث  ييعط ما كلّ   إّن مصادر البيانات ىي
 يلي: كماهي  فىذا البحث  يفدر البيانات امص
 األساسية صادرادل .1

در اّما مصأو  .البحث يف وىلىي البيانات األاألساسية  ادلصادر
 عةامغة العربية جبطالب قسم تعليم اللّ هو فاألساسية يف ىذا البحث البيانات 

ىم أثناء  الذين  2١13احلكومية مسارانج يف ادلرحلة سالمية اإل وايل سوجنو
 .لبحث العلميا كتابة

 ةيو الثان ادلصادر .2
حلصول عليها بشكل غري ا ةعمادّ الىي البيانات الثانوية  ادلصادر

قسم ىي احملاضرون يف  ياناتالب هىذ من وادلصادر مباشر من موضوع البحث.
اللغة العربية مثل بيانات طالب قسم تعليم من قسم  ائقووث تعليم اللغة العربية,

اجملالت البحثية اليت تعترب ممثلة الكتب و و  2١13تعليم اللغة العربية ادلرحلة 
  يف إجراء ىذا البحث. لتكون مواد عمة

 
 بؤرة البحث .د

ت الطالب يف كتابة الحول مشك وقد وجد الباحث اراء كثرية من اخلرباء
 بحث على مشكالت كتابة البحث العلمي اليتىذا ال الباحث رّكز ،لبحث العلميا
تعلق ت وىي  2١13 ادلرحلةغة العربية، وخاّصة يف تعليم اللّ طالب قسم  جههااو 
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البحث كتابة ومشكلة   ةالعلمي كتابةلا يّةنظر  ةمشكلة من جهّ ىي و  نواحي بثالث
 .مع ادلشرف إلشرافا ةيف عمليّ غة العربية ومشكلة ستخدام اللّ اب العلمي

 
 ريقة جمع البياناتط .ه

 يلي: ماهي كفّما طريقة مجع البيانات يف ىذا البحث أ
 ادلقابلة .1

بشكل مباشر أو غري مباشر  كان  ، سواءستييبادلىي التفاعل مع  ةقابلادل
 إنّ  سوىرطانو وقال. البيانات اجملتبةعن طريق األسئلة واألجوبة للحصول على 

ني مستييبلمن الباحث لة ادلباشرة لمجع البيانات بطريقة األسئقابلة ىي ادل
 4لة.مسيّ ادلستييبني بالكتابة أو آلة اجلواب من و 

قسم  من2١13ادلرحلة  طالب أجراىا الباحث معادلقابلة يف ىذا البحث و 
ىم )الذين وايل سوجنو اإلسالمية احلكومية مسارانج  جبامعة ليم اللغة العربيةتع

شكالهتم معن ( للحصول على البيانات أو ادلعلومات لبحث العلمياكتابة   أثناء
 .يف كتابة البحث العلمي

 التوثيق .2
ّن إ أريكونطاقال ص. و وسيلة جلمع البيانات من خالل قراءة النّ  وى التوثيق

 هىذاادلقصود من و 5.كتوبةادلبضائع الىي و  مشتقة من كلمة الوثيقة ثيقالتو  لفظ
للحصول على البيانات أو ادلعلومات الوثائق  باحثاليستخدم  أن ىو صطلحةادل

 والكتب والصحف واجملالت واإلغاثة والنصوص واالنرتنت. : الوثائقوىي

                                                           
4
 Heri Jauhari, Panduan Penulisan Skripsi Teori dan Aplikasi, 

(Bandung : PT. Pustaka Setia, 2010), hlm.132-133 

5
 Heri Jauhari, Panduan Penulisan Skripsi Teori dan Aplikasi, 

(Bandung : PT. Pustaka Setia, 2010), hlm.133. 
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قسم و  2١13قام الباحث وثائق الطالب قسم تعليم اللغة العربية ادلرحلة 
 وايل سوجنو اإلسالمية احلكومية مسارانج. تعليم اللغة العربية  جبامعة

 االستبيان .3
أي  جابات،اإل ذلا االستبيان ىو عبارة عن سلسلة األسئلة اليت قدمت

مجع البيانات من  طريقةاالستبيان ىو ّن إ  سوىرطانو وقالد. االختيار من متعدّ 
. رلموعة من األسئلة ادلراد اجابة عنها من ادلستييبنينشر أو إرسال الخالل 

قسم تعليم اللغة العربية يف ل طالب 1١3طالبا من  25 بحثال اذلذ ونادلستييبو 
وايل سوجنو  ( جبامعةلبحث العلميالذين يقومون بكتابة ا) 2١13ادلرحلة 

ادلستيبيبني  قام الباحث بإعطاء االستبيان و لنشر .اإلسالمية احلكومية مسارانج
 .لبحث العلمياعن مشكالت كتابة  األسئلةدفرت 

 ادلالحظة .4
احلواس  ةأدركتمما شيئ  كلّ   مبالحظةىي طريقة مجع البيانات ادلالحظة 

 سنةطالب البيانات من  على للحصول الحظةدلبا الباحثقام و  6.مساخل
قسم تعليم اللغة العربية جبامعة وايل سوجنو اإلسالمية , واحملاضرين من 2١13

 نج.ااحلكومية مسار 
عملية  الطالب يف  أنشطةيف ىذا البحث مبشاىدة  قام الباحث ادلالحظة

ادلراجع وانشطتهم  عن كتابة البحث العلمي مثل يف التوجيو مع ادلشرف وحبث
 يف عملية كتابة البحث العلمي.

 
 
 

                                                           
6
 Heri Jauhari, Panduan Penulisan Skripsi Teori dan Aplikasi, 

(Bandung : PT. Pustaka Setia, 2010), hlm.135. 
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 أخذ العينات طريقة .و
ىي و العينات العشوائية.  طريقة مستخدبا أخدتالعينات يف ىذا البحث 

من طالب قسم تعليم اللغة العربية  اعشوائيّ الباحث  اهب قام طريقة أخذ العينات اليت
قام الباحث ارانج. و جبامعة وايل سوجنو اإلسالمّية احلكومّية مس 2١13 يف ادلرحلة

 .النظر إىل حلفياهتم ادلتنوعةبدون منهم  ةأخذ العينات العشوائيب
% من 1١للباحث ادلبتدئي ىو  عدد العينةّن إصحابو, أل سوغيارطا و قا

نفرا  3١فيكفي للباحث أن يأخذ  3١أفراد اجملتمع أكرب من د كان عد  اذاتمع,و اجمل
 1١3يف ىذا البحث  عدد اجملتمع اإلصائيألّن و  .7منهم ليكونوا عينة للباحث

 البيانات. ةصح كيدألت طالب 25أي  منهم % 25ب أخذ الباحث لاط
 

 البيانات اختبار صح ة. ز
البحث تركز على الصدق والثبات فقط.  ىذا اختبار صحة البيانات يفإّن 

البيانات اليت و البحث  وضوعمدث على اليت حت البيانات بني  ةدقّ الدرجة  الّصدق ىو
يانات اليت مل ختلف وىكذا فإن البيانات الصحيحة ىي الب الباحث. أن يعرضهاميكن 

ىناك بحث. على موضوع ال تحدثاليت البيانات عن الباحث  يعرضها بني البيانات
داخلية الصحة الصحة اخلارجية. الصحة الداخلية وال ومها نوعان من صحة البحث،

درجة بتتعلق فصحة اخلارجية ا ال. أمّ وقت نتائيحقّ  درجة دقة تصميم البحثبتتعلق 
ت أخذ اجملتمع اإلصائي الذينأو تطبيقها يف  البحثنتائج م إمكان تعميمن الدقة 

                                                           
7
 Sugiarto, dkk, Teknik Sampling, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka 

Utama, 2001), hlm. 10. 
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وموضوعية  يةواالستقرار  يةدرجة االتساقبتعلق يفادلوثوقية  من وأّما التعريف عينة.ال منهم
 8البيانات. تفاق بني كثري من الناس علىالالبيانات أو النتائج ادلتعلقة بدرجة ا

صول عليها صحيحة وموثوقة وموضوعية. أن تكون بيانات احمل ينبغي
اختبار صحة البيانات عن طريق التثليث وىي ستخدام إب قام وىكذا فإن الباحث

مصداقية  ختباراوادلقصود تثليث ادلصادر ىي تثليث ادلصادر وتثليث التقنيات. 
مصداقية  ىو اختبارصادر وأّما تثليث التقنيات ادلصول عليها من خالل احملالبيانات 
يستخدم الباحث طريقة   9تقنيات خمتلفة. باستخدامدر اادلص من نفسالبيانات 

 اختبار صّحة البيانات.  التثليث التقنيات والتثليث ادلصادر يف
اختبار صحة يف  طريقة التثليث التقنيات الباحث يقيمالبحث ويف ىذا 

 حنووادلالحظة االستبيانات ادلقابلة والتوثيق و  ن م ا ناذليتالبيانات ال الحظةالبيانات مب
صحة البيانات لكي  من الصدق وتأكيد إىل تأكيد. ىذا يهدف ينالطالب واحملاضر 

يستخدم  طريقة التثليث ادلصادرويف  البيانات بني الطالب واحملاضر. تتعارضال 
الباحث كثرية ادلصادر يف اختبار صحة البيانات. ىي يعمل الباحث مقابلة الطالب 

 وادلصادر األخرى الذي يؤيّد اختبار صحة البيانات يف ىذا البحث. واحملاضرين
 

  تحليل البيانات طريقةح. 
يف  ترتيبهاانات و البي لتنظيمحتليل البيانات النوعية ىي اجلهد ادلبذول إّن 
من األشياء ادلهّمة واألشياء ادلدروسة مناط، األ عنكن إدارهتا والبحث دتالوحدات اليت 

 1١كن أن يقال لآلخرين.ميما  وتقرير
                                                           

8
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 

2010), hlm. 363-364. 

9
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, hlm.373. 

10
Lexy J. Moleong,...hlm 248 
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وىي حتليل  لنيل البيانات الصحيحة حيتاج الباحث إىل طريقة صحيحة,
يب البيانات من تل البيانات ىي عملية البحث وتر حتلي خلرباء أنّ ا رأى وقدالبيانات. 

ّما أو  11.ادلقابلة والتوثيق حيت بياناهتا لتسهيل البيانات يف فهمهاو  ائج ادلالحظةنت
طريقة حتليل  يوى حتليل البيانات النوعية, يالبيانات ادلستخدمة يف ىذا البحث ى

  12.البيانات السابقة او اجلديدة و ليست فيها األرقاممن  وصفيالبيانات بشكل 
 حيصل علىىذا البحث  يف الباحث هااستخدم اليت أسئلة البحث بناء على

 الصورطريقة اليت تقدم الىي و . ة الوصفيةطريقال بإستخدامالالئقة ادلعلومات و البيانات 
 والنيم ألجلالنظريات  نيلر الظواىر أو حتليلها و لتفس ادلتعّلقة للظواىر و األحداث

مقارنتها وحتليلها و اعتمدت ىذه الطريقة علي مجع احلقائق وادلعلومات و  13التعليم.
 تادلشكال فتحاول عرض بيانوتفسريىا. وىذه الطريقة مستخدمة لكل حبث, 

 14.ادلوجودة وحتليلها ألجل فهم ادلعىن احملتوى يف تلك ادلشكالت
  

                                                           
11

 Sugiyono,.......hlm .244. 

12
Joko Subagyo, Metode Penilitian Dalam Teori & Praktik, (Jakarta: 

PT Rineka Cipta, 2011) hlm 106  

30
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 الباب الرابع

 نتائج البحث وتحليلها

 تصوير البيانات .أ

ثة ثال من ٣١٠٢ ادلرحلةتعليم اللغة العربية  قسم طالبتتكون 
طلبا ومنهم  ٠١٢عددىم    ج. فصلب وال الفصلو  أ ىي الفصلو فصول 

 مرأة. ٥٥رجال و ٨٤
٠٢۱٣ المرحلةاللغة العربية  قسم تعليمطالب كشف   
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طالب قسم تعليم اللغة العربية ن عدد فإذلك اجلدول،  إىل بالنظر
 ۱١٢ ىو نجامسار اإلسالمية احلكومية جبامعة وايل سوذموا  ٣١۱٢ رحلةادل

 :ما يلي وتفصيلو. طالب

رجوا وشاركوا يف حفلة قد ختطالب قسم تعليم اللغة العربية الذين ىم  (أ
 .التخرّج

 حفلةطالب قسم تعليم اللغة العربية الذين ىم خيرجون وينتظرون  (ب

 تخرّجال

البحث  موضوع يقّدمونطالب قسم تعليم اللغة العربية الذين ىم  (ج
 العلمي

 البحث العلميكتابة   أثناءيف طالب قسم تعليم اللغة العربية الذين ىم  (د

حفلة يف  وشاركوا اخترجو طالب قد  9تايل أن ىناك النسبة للجدول ال
حفلة التخرج، وأن ىناك يف  وانتظاروا واخترج قدطالب  ٨التخرج، وأن ىناك 

طالبا يف  ٤٣ادلوضوع للبحث العلمي، ومنهم ىناك  تقدًن يف أثناءطالب  ٤
من تلك البيانات وجد الطالب الذين ىم يكتبون و . البحث العلمي أثناء كتابة

 قسم تعليمطالب  عددكان . و طالبا مثاننيو  اثننيكان عددىم  ث العلميالبح
ىم مخسة وعشرين. وذلك عددىم  البحث صبحون عيّنةيالذين  اللغة العربية

 مثانني.و  ثالثون يف ادلئة من اثنني
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يصعبون يف  كان كثري من الطالب   مخسة وعشرين عيّنة, عدد ومن 
يتهم الًتبوية يف تعليم اللغة العربية كون خلفيكتابة البحث العلمي. وذلك، ل

ختتلفون. ىذا وألن يف البحث السابق كانت خلفية تعليم اللغة العربية القددية 
تؤثرىم يف عملية البحث العلمي العريب. ومن ىنا، ما زال الباحث يستخدمون 
تلك ادلؤشرات يف كتابة العلمي. كانت خلفية الطالب يف تعليم اللغة العربية دما 

متخرجني يف منهم من كان و  منهم من كان متخرجني يف ادلعهد السلفي ي:يل
بل منهم من كان ، ومنهم من كان متخرجني يف ادلدرسة العالية يادلعهد العصر 

 متخرجني يف ادلدرسة العامة.

ومن ىذه اخللفية الدراسية، استخدمو الباحث للتقرير عن مشكالت 
 ة البحث العلمي.طالب قسم تعليم اللغة العربية يف كتاب

إىل صعوبة كتابة البحث ، ىناك العوامل اليت تسبب عالوة على ذلك
كثرة عملية طالب قسم تعليم اللغة العربية أثناء كتابة البحث العلمي وىي  

العلمي. ومن نتيجة االستبانة اليت نشرىا الباحث لطالب قسم تعليم اللغة 
اليت فعلتها الطالب أثناء   وجد أن ىناك العمليات  ،٣١٠٢العربية للمرحلة 

، ما زال يف عملية kknعملية كتابة البحث العلمي. منها: العمل، القيام ب
الدراسة، يدرسون يف ادلعهد، ويساعدون والديهم يف بيوهتم. حيت ال يركزون يف 
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عملية كتابة البحث العلمي. ىذه ىي اجلداويل للعمليات اليت فعلتها الطالب 
 علمي:أثناء كتابة البحث ال

 البحث العلميفي كتابة  اللغة العربية قسم تعليم جدول أنشطة الطالب

 

 

 

 

 

 

 

يف    ٣١۱٢ ادلرحلةاللغة العربية  قسم تعليمبالنسبة جلدول طالب 
 وجدت على النحو التايل: البحث العلميكتابة 

البحث يف كتابة  الذين ٣١۱٢ ادلرحلةاللغة العربية  قسم تعليم طالب .٠
 .طالب ٠١ ىييف أثناء العمل  وىم العلمي
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البحث يف كتابة الذين   ٣١۱٢ ادلرحلةاللغة العربية  قسم تعليمطالب  .٣
 طالب ٥ كلية العمل احلقيقي أثناء  يف وىم العلمي

البحث يف كتابة الذين   ٣١۱٢ ادلرحلةاللغة العربية  قسم تعليمطالب  .٢
 عددا ٢يف أثناء عملية الدراسة يف الفصل  وىم العلمي

البحث يف كتابة الذين  ٣١۱٢ ادلرحلةاللغة العربية  قسم تعليمطالب  .٨
 عددا ٣عهاد يف أثناء عملية الدراسة يف ادل وىم العلمي

البحث يف كتابة الذين   ٣١۱٢ ادلرحلةاللغة العربية  قسم تعليمطالب  .٥
 عددا ٥الوالدين يف البيت  مساعدةيف أثناء  وىم العلمي

يف   ٣١٠٢بالنظر إىل أنشطة طالب قسم تعليم اللغة العربية للمرحلة 
يما يف ال س .كتابة البحث العلمي، صح أهنم يصعبون يف كتابة البحث العلمي

تاج إىل الًتكيز وال ينبغي أن يفعل كتابتو. ألن يف الكتابة حتتقسيم األوقات ل
األنشطة األخرى اليت تضيق يف عملية كتابة البحث العلمي. وأن األنشطة اليت 

أو اخلفيفة. فعلتها طالب قسم تعليم اللغة العربية ليس من األنشطة السهلة 
ليت تزعج يف عملية كتابة البحث العلمي، وديثل يف ىذه: العمل، وىو األنشطة ا

، أن kkn لكون العمل يضيق األوقات ويأخد القوة يف التفكري. وأيضا
الطالب ال يستطيعون يف تقسيم األوقات لكتابة البحث العلمي وىم فيها. 

ىناك األنشطة الكثرية منها التعبد يف العمل  kknوعرف أن يف عملية 
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حىت يصعب بعيد عن اجلامعة.  kknيام بعملية للمجتمع. وىذا إذ ادلكان للق
 ذلم البحث يف ادلراجع والتولية للمدرس ادلريب يف كتابة البحث العلمي. 

اللغة العربية  قسم تعليمطالب ها نشطة األخرى الذي يعملاال
كان يف األغالب أن طالب   يف الفصل. ولو الدراسةىي عملية  ٣١۱٢ لمرحلةل

ال يقومون بالدراسة يف اليوم لكوهنم يف   ٣١٠٢للمرحلة قسم تعليم اللغة العربية 
بعد الطالب الذين ما زالوا يف الدراسة. ىم الذين  كادلستوى التاسع، ولكن ىنا

ما زالوا يف الدراسة اليوم، ىي الطالب الذين يكرر يف الدراسة بسبب عدم 
لتيجة يف ا النجاح للطالب يف تلك الدراسة أو ادلادة، أو مل يشعر بالتفخر عن

ب الذين ينسون أهنم مل يأخدون تلك الدراسة أو ادلادة. الالدراسة، أو ىناك الط
  ولذلك، كانوا ما زالوا يف ادلستوى التاسع.

من  ٣١٠٢ومن سوى أنشطة طالب قسم تعليم اللغة العربية للمرحلة 
، بعد، كان بعضهم قد رجعوا إىل بيوهتم ومل يذىب يف ادلرة الثانية إىل اجلامعة

سواء إللتقاء ادلدرس أو للبحث عن ادلراجع يف ادلكتبة. ذلك، ألن الطالب 
مسغولون يف بيوهتم دلساعدة والديهم للبيوع أو للذىاب إىل احلديقة. وىذا يزعج 

 يف عملية كتابة البحث العلمي.
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في   ٠٢۱٣ لمرحلةل تعليم اللغة العربية قسمطالب مشكالت تحليل  .ب
 العلمي البحثكتابة 

قام الباحث ببعض التحليالت اليت تتعلق مبشكالت طالب قسم 
يف كتابة البحث العلمي باللغة العربية. ىناك  ٣١٠٢تعليم اللغة العربية للمرحلة 

ا: مشكالت طالب م حللها الباحث يف ىذ البحث، منهاينالت انجواب إثنان
 لعلميةجّهة كتابة امن  قسم تعليم اللغة العربية يف كتابة البحث العلمي

 جّهةمن  العلمي مشكالت طالب قسم تعليم اللغة العربية يف كتابة البحثو 
 (.اللغة العربية) اللغة اليت استخدمت يف كتابتو

 ةالعلمي كتابةال جهةمن   العلمي بحثالمشكالت كتابة  .1

انطالقا من البيانات اليت حصلها الباحث من طالب قسم 
أهنم شعروا بالصعوبة يف عملية كتابة  ،٣١٠٢تعليم اللغة العربية للمرحلة 

البحث العلمي لكوهنم مل يعرفوا أو نقصان ادلعرفة يف كيفية كتابة البحث 
العلمي صحيحا وجيدا، نقصان اخلربة يف كتابة البحث العلمي كألنشطة 

 .األخرية وكالشروط للنجاح يف الدراسة أو الكلية
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تعليم اللغة ومن االستبانة اليت نشرىا الباحث للطالب قسم 
، وجد أن ىناك كثري من الطالب شعروا بالصعوبة ٣١٠٢العربية للمرحلة 

 :يف كتابة البحث من حيث كتابة البحث العلمي، دما يلي

 العلمي البحث وضعصعوبة يف تقدًن ادلال (أ 

 ادلسألة خلفية صناعةصعوبة يف ال (ب 

 صعوبة يف صياغة ادلشكلةال (ج 

 رة البحثيف اختيار بؤ صعوبة ال (د 

 ادلراجعحبث صعوبة يف ال (ه 

 صعوبات يف عملية مجع البياناتال (و 

 صعوبات يف جتهيز البيانات وحتليلهاال (ز 

 أو تطويرىا فكرة صعوبة يف تعبري الال (ح 

تعليم اللغة العربية  قسمطالب من ادلشكالت ادلذكور, أّن كثري من 
ىو عند  البحث العلميكتابة األساسية عند  ن: "الصعوبة يقولو  ٣١۱٢ حلةادلر 

". ألهّنم حيورون مبا يريدون أن نسأل وىلاأل ةوىذا مشكل موضوعتقدًن 
النظرية أو  من حيث البحث العلميبخاصة وبعضهم ال يفهمون  ,هموضوعمب

ألهنم خيافون  ،هموضوعاألخر لديهم عدم الشجاغ لتقدًن مالتطبيق. وبعض 
 ف يسأل احملاضر.الذي سو  وضوعمن اخلطأ واألدىن مع ادل
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 ادلرحلةطالب قسم تعليم اللغة العربية لاخللفية.  يى ةالثاني ةادلشكل
. وبعضهم كانوا ال يعرفون أن خلفية البحث يصعبون يف أن جيعلوا ٣١۱٢

األخر  البحث العلمي أن ينظروا إىلالبد ذلم  اجيعلون خلفية البحث. واحيان
 البحث. ليطلب اإلذلام يف كتابة خلفية

طالب بعض  يعتربىذا احلال و صياغة ادلشكلة.  يى ةالثالث ةكلادلش
من  البحث العلميلذين يكتبون ا ٣١۱٢ ادلرحلةقسم تعليم اللغة العربية 

جيعلهم متحرّي يف تثبيت  اأحيانلكن  ،سهالبعضهم . ولو ينظر أيضا ةبو الصع
ة الئقصياغة ادلشكلة عري كانت ألّن إذا   ببحثهم. ةصياغة ادلشكلة اليت الئق

 لتباس.إغري الئق و  البحث العلمي صارحبثهم فمع 

البحث ىو  بؤرةحتديد تعيني البحث.  بؤرةحتديد  يى ةالرابع ةادلشكل
غالبا. كما ىو احلال من بعض  البحث العلميشيء يتهاون الباحث يف كتابة 

 وىذا يسببون أن يتحريواايضا.  ٣١۱٢ ةادلرحلتعليم اللغة العربية  قسم طالب
األخرى  ادلوضوع يف عدادخصوصا عندما يسمعون . اليت عملوىا ر البحوثمبثا

يشبو  هم موضوع يعتربون أنىم  هم.موضوعشبو ي ذال البحث العلميمن 
، إنو ولكن، ولو كان كثري من ادلوضوع سواء يف األحياناألخرى.  ادلوضوع

ذا وىايضا. خمتلف  وضوعتركيز البحث من ادل خيتلف يف حمتوى البحث. ألن
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احلال، حدث يف بعض الطالب من قسم تعليم اللغة العربية أثناء كتابة البحث 
 .العلمي

ادلختلفة  وضوعادل بالنظر إىلادلراجع. حبث  يى ةاخلامس ةادلشكل
البحث يف كتابة  ٣١۱٢ رحلةادلتعليم اللغة العربية  قسم طالبقدمو الذي 
أساس أو كراجع  ادل البحث عنبة يف و لصععضهم يشعرون باب, كان العلمي

ال  أهنم من األشياء منها:عدد  يسببهاوىذه ادلشكلة  .يبحثون فيودلا  ةنظري
يبحثون  انالذ راجعادلأو  كتابيف ال يفهمون مبا يكتبون. حىت يتحريون 

 وضوعقراءة الكتب وال يفهمون مب يقلون يف. وبعضهم يقولون أهّنم عنهما

باللغة العربية,  البحث العلميبة ويتعلق بكتاالكتب اليت تتعلق مع حبثهم. 
الكتب وادلراجع الذان استخدما  أن يفهموا يفبة و صعباليقولون أهّنم يشعرون 

أن يعملوا مرتني لفهم ادلراجع قبل أن يعيدوا  البد عليهم  إذاللغة العربية. 
 كتابتهم بلغتهم اخلاصة.

ىي . عملية مجع البيانات ىي عملية مجع البيانات ةالسادس ةادلشكل
، كان الباحث لن عملية مجع البيانات إذ دونباحث. اللدى كل  عملية ادلهمةال

وبوجود مجع ىذه البيانات، كان الباحث يعرف  .يعرف ادلوضوع الذي يبحثو
طالب ىذا، كان بعض  يفو  .حىت تنتج البحث اجليد ادلوضوع الذي يبحثو،

وقال أن  .البحثمن  كيفية مجع البياناتيفهموا  تعليم اللغة العربية مل  قسم
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لبحثهم. ولذلك البد بعضهم ما زالوا متخريين يف كيفية مجع البيانات وادلواد 
حيصلوا عليهم أن يفهموا إجراءات مجع البيانات بشكل صحيح وصحيح, حىت 

 ولو القيمة.دقيقة البيانات ال على

د االنتهاء من مجع . وبعىي جتهيز البيانات وحتليلها ةالسابع ةادلشكل
حال البيانات  ةعرفحتليل البيانات دليهدف لها. للباحث أن حيل وجببيانات، ال

مادة البحوث من يستخدم كيستطيع أن  من ادلوضوع الذي يبحثونو. حىتّ 
تعليم  قسم طالبويتعلق بتحليل البيانات, ىناك مشكالت . العلميالبحث 

ادلشكالت  كتاب البحث العلمي، وكانت تلك  يف ٣١۱٢ ادلرحلةاللغة العربية 
تسببهم الصعوبة يف حتليل البيانات اليت حيصلوهنا. وكانت تلك ادلشكالت ىي 

 كيف يأخدون نواة البيانات اليت حيصلوهنا ويفسرىا يف حبثهم. 

وىذا ادلشكل ىو . ىي التعبري عن األفكار أو تطويرىا ةالثامن ةادلشكل
مهاراهتم يف  مارسةوذلك ألهنم دل. البحث العلميم يف كتابة هتشكلاألخر من م
، لذلك ىم يشعرون ليقرؤون خر، قال بعضهم أيضا أهنم نادر الكتابة. واأل
 .كتابتهمتبون يف  ك سياإلذلام للتعبري عن األفكار اليت حبثالصعوبة يف 
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 ربيةعالاللغة  باستخدام العلمي البحثمشكالت كتابة  .2

 قسم طالبمشكالت عن الباحث  ناذلايانات الذي بناء على الب
باللغة العربية ىي  العلمي البحثيف كتابة  ٣١۱٢ ادلرحلةالعربية تعليم اللغة 

لكون طبيعتهم وخلفيتهم الًتبوية ختتلفون. ولو أن يف األساس ىم . متنوعة
درسوا اللغة العربية على مدة تسع ادلستويات يف جامعة واىل سوذمو اإلسالمية 

زال الطالب يشعرون هبا. ويدعون احلكومية مسارانج، لكن ىذه ادلشكالت ما 
أن تعليم اللغة العربية ليس بأمر سهل مثل تعلم اللغة األخرى.خاصة يف تعلم 

يف  قواعدىا اللغوية. ودما يلي ىو مشكالت طالب قسم تعليم اللغة العربية 
  كتابة البحث العلمي:

 اللغة العربية اجلملبة يف تركيب و الصع (أ

كالت يف كتابة البحث العلمي لو سئلوا دلا يشعرون بادلش
خصوصا يف تركيب الكلمات؟ مع أهنم قد درسوا اللغة العربية يف مدة 
تسع ادلستويات يف جامعة واىل سوذمو اإلسالمية احلكومية مسارانج. 
فأجابوا بعدم دمارسة مهارهتم يف تركيب الكلمات أو كتابة اللغة العربية. 

  حث العلمي باللغة العربية.وىذا ما يسببهم بالصعوبة يف كتابة الب
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 فهم علم النحونقصان  (ب

ىو علم األلة األساسية يف اللغة العربية. ينبغي  العلم النحو
ماّدة . ألهّنم يأخذون األوىل ادلرحلةأن يتمّكنوا من ىذا العلم منذ  عليهم

 ادلرحلةإىل  األوىل ادلرحلةيف  ثةلاالثو  يةانالثو  ةواحدال ةينحو الالدراسية 
، دلا كان الطالب ما زالوا يصعبون يف علم النحوي؟  وعند ولكن. ةلرابعا

ما سئل ذلك، أجابوا أن تعلم علم النحوى ليس بأمر سهل إذ أنو ال 
يكفي بالنظرية وإمنا  جيب أن يطبقو مباشرة. وأهنم يعتربون اخلطاء 

 كيف ىم ال يزالونوالنسيان يف تطبيق علم النحو لسانيا كان أو كتابيا.  
وأجابوا أيضا أن دراسة النحوى األوىل أن يصعبون يف العلم النحوي؟ 

. وخاصة لتوفريىم والثانية والثالثة اليت أخدواىا يف الدراسة مل يكن كفاية
 البحث العلميالصعوبة يف كتابة بحىت يشعرون  البحث العلمييف كتابة 

 باللغة العربية.

 ففهم علم الصر نقصان  (ج

صرف ال ختتلف كثريا العلم  يف فهمالهم قلة العوامل اليت تسبب
إن ىذان العلمان نحوى. العلم العوامل اليت تسببهم قلة الفهم يف عن 

 األلة. يًتابط يف القواعد العربية أو ما مسي بعلم

لثاين واحد واالالصرف كانوا يدرسون علم الصرف يف كلية ولو  
أهّنم  ويدعون ف.مل يتمكنوا دما قد حصلوه من دراسة علم الصر هم لكن
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ا يف ىذه الكلية وصار ما قد حصلواه يف ىذه يتعلمو  جيتهدون يف أنال 
  الدراسة غري كامل ويسببهم إىل الصعوبة يف كتابة البحث العلمي. 

 بة يف ادلفرداتو الصع (د

حماضر ذلك ما قالو حفظ ادلفردات العربية. تعلم ادلفردات ىو 
ألن تعلم ادلفردات ليس بالنظرية فقط،  تكرارا. من التعريف اللغة العربية

حىت يستطيع  .د على حفظها ودمارستها يف اليوميةيتعاو ولكن جيب أن 
لو أهّنم يتعلمون اللغة و ولكن . أن ديّكن اللغة العربية شفويا أو كتابيا

شفويا  يستطيعوا أن يطبقواىايف ظرف تسعة ادلرحلة ىم يقولون مل العربية 
واليوم . يت نالواىاادلفردات ال يريدوا أن حيفظوا وديارسوا مل. ألهّنم أو كتابيا

لصعوبة باذلك ويشعرون  ندموا علىىم  قد كانوا ىؤالء الطالب 
 ليمارسوا اللغة العربية ولكتابة حبث العلم خاصة.

 فهم ادلراجع العربية نقص (ه

البحث  . ألنّ البحث العلمييف كتابة  أمر ىامادلراجع ىو 
. ادلراجع فال يعد بالبحث العلمي لو ادلراجعس لي الذي العلمي

كتب علمية, صحيفة مثل   ادلستخدمة يف كتابة البحث العلمي متنوعة،
 البحث العلمييف كتابة  ادلستخدمةمن ادلراجع و ًتاث. العلمية, وكتب 

لغة الغة اإلذميايسية و اخمتلفة ايضا مثل لغة اإلندونيسية و  كانت لغتها
 العربية. 
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، كان أغلب ادلراجع قسم تعليم اللغة العربيةطالب وعلى 
ألّن ذلك يتعلق مبا  ادلراجع اإلندونيسة والعربية.ىي  ادلستخدمة عندىم

تعليم اللغة العربية   قسمطالب ووجب على . البحث العلمي و منيكتبون
 اكثري سوف تستخدمون أيضا  باللغة العربية. إذان  البحث العلميكتابة 

.  ينبغي أن ال يكون مشكلة ذلمولكن ىذا احلال من ادلراجع العربية. 
الواقع الذي حيدث  ألهنّم ال بدا عليهم أن يفهم ادلراجع العربية. ولكنّ 

الصعوبة لفهم ادلراجع بوكثري منهم ال يزالون أن يشعرون  ىو العكس فيهم
 العربية.

 لة الكتابة العربيةآ يف استخدام الكفاءة نقص (و

 ملكو بغيين اليت الكتابة العربية ىي ادلهارةلة آادلهارة لدّق على 
لكوهنم قد كثر عليهم  . اليت ديلكها الطالب قسم تعليم اللغة العربيةعلى 

مثل كتابة كتابة اللغة العربية دما أعطاىا ادلدرسون من الواجبات اليومية،. 
وكانت كتابة اللغة العربية ىي حاجتهم كتابة الرسالة أو غريمها. ادلقالة أو  

 خلاصة الستعداد كتابة البحث العلمي.ا

الذي حدث بني أيديهم على العكس. كثري منهم ولكن الواقع 
مل يستطيعوا أن يكتبوا باللغة العربية بسبب قلة ادلمارسة يف كتابة الواجب 
باستخدام العربية. قالوا كذلك ألن احملاضر نادر يف أن يأمر طالهبم 



74 
 

للغة العربية. ىذا احلال يسببهم بعملية الواجب خاصة باستخدام بدق ا
 الصعوبة أثناء كتابة البحث العلمي باستخدام كتابة العربية. 

 قصر البحث .ج

ال يكون لكل البحث كامال، إذ أن يف كل البحث الزيادة والتقصرية. 
وىكذ، يكون ىذا البحث العلمي يف التقصرياة دلقتصرة الباحث. والذي تكون 

ة مجع البيانات. إما البيانات األساسية وإما البيانات التقصرية يف ىذا ىي عملي
السناوية. ال سيما كان مدار البحث ىو طالب قسم تعليم اللغة العربية 

الذين مل يزل يعملون كتابة البحث العلمي. وأكثرىم مسغولون  ٣١٠٢للمرحلة 
بأنشطتهم، حىت يكون للباحث إللقائهم و يطلب منهم البيانات لعملية ىذا 

 . حثالب

ومن التقصرية األخرى من ىذا البحث، النظرية ادلستخدمة لو. إذ 
الباحث يعرف أن للحصول على ادلراجع ذلذا البحث ال يكون سهال. وال 

، احلقوق للمدرس سيما النظريات ادلتعلقة بادلشكالت يف كتابة البحث العلمي
 طالبو أثناء كتابة البحث العلمي.  إشرافيف 

 تكميل التقصريات ادلوجودة يف ىذا البحث. وقد حاول الباحث يف
  ولكن تلك التقصريات مل تكن متكملة حىت ال يعترب ىذا البحث حبثا جيدا.
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طالب قسم تعليم اللغة العربية في عملية كتابة البحث  تالحلول لمشكال .د
 العلمي

يف كتابة البحث العلمي كثرية. ىذا احلال   مشكالت طالب إن
من أسئلة ادلشكالت يف  و . ذلمالباحث  أعطاىا ستبانة اليتإلمنظور من نتيجة ا

كتابة البحث  يف , خاصةكتابة البحث العلمي كثري منهم يشعرون بالصعوبة
. ادلشرفب اإلشرافالكتابة العلمية واللغة العربية وعملية  جهةالعلمي من 

تؤثر إىل وعدم ادلناسبة اليت  مؤّشرا, أّن يكون اخلطاءوالباحث جيعل ىذا احلال 
ذلك ادلؤشر منظور بوجود الطالب الذين مل ينجحوا حىت  وجود ادلشكالت.

يف ادلستوى الثامن أو أعاله أو كثر منهم من ال يستطيع أن يكمل كتابة 
البحث العلمي بالسنة الدراسية الواحدة. لذا، حتتاج احللول ذلذه ادلشكالت. 

 :وىذه ىي احللول لتلك ادلشكالت

 كالت للطالبمن ادلش ولحل .٠

الكسل يف كتابة  جتنابال الطالب سو الدوافع من نف غرس (أ 
 البحث العلمي.

األنشطة غري  تقليلعلى كتابة البحث العلمي و  األفكار تركيز (ب 
 .ادلهمة

 وفهم الكتب عن البحث العلمي. تكثري قراءة (ج 
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 قراءة الكتب العربية وفهمها. علىالتعّود  (د 

 اللغة األندونيسية أو العربية.ب العلمية ابةكتال علىالتعّود  (ه 

 م الصرف.أالعلوم العربية إما النحو  ةطالعم (و 

 تكثري حفظ ادلفردات العربية وادلفردات العلمية. (ز 

 على استخدام الة الكتابة العربيةالتعود  (ح 

 اإلشرافادلشرف أثناء بتصال اجليد اال بناء (ط 

 شكلة أثناء كتابة البحث العلمي.ادل مواجهة طلب احللول عند (ي 

 من ادلشكالت للمشرف ولحل .٣

 كتابة البحث العلميلدوافع  الطالب إعطاء (أ 

 اإلشراف بيان عملية إجراءإعطاء الطالب  (ب 

 عن البحث.إعطاء الطالب توجيهات  (ج 

 .إشراف الطالب إشرافا جيدا (د 

احملاولة ما ول أو احملاولة من الباحث، ولو أن تلك احلل تلك ىي
اجليد فيستطيع  زال من األنشطة أو التحطيط، ولكن إذا كان فيو التحقيق

 .أن يقلل ادلشكالت من الطالب يف كتابة البحث العلمي
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 الباب الخامس
 أ. الخالصة

ن أ يتططع  النعمة واهلدية حّت ث الباح ىعطأاحلمد هلل رّب العلمني الذي قد 
يف كطابة البحث  ٣١٠٢"مشكالت طالب قتم تعلعم اللغة العربعة املرحاة  يفحبثو  كملي

 .ا" يف ىذا الباب, يقدم الباحث النطائج واالقرتاحات اليت ميكننا أن نتطفعد منه.العلمي
ث العلمي يف كطابة البح شكالت الت واههها طالب قتم تعلعم اللغة العربعةامل
 الكطابةمن ههة  العلميكطابة البحث ىي: مشكالت  و  قتمني إىلالباحث  يقتمها
 اللغة العربعة.من ههة اسطخدام و  عةالعلم

أ(. الصعوبة يف : عةالعلم الكطابةمن ههة  العلميالبعث . مشكالت كطابة ٠
ج(. الصعوبة يف  خلفعة املتألة اهراءب(. الصعوبة يف  عو تقدمي املوض

الصعوبة يف  .ر( د(. الصعوبة يف اخطعار تركعز البحث حتديد املتألة اهراء
يف حتلعل الصعوبة  .(غ الصعوبة يف مج  البعانات .ز( حبث املراه  

 تنمعة األفكارالصعوبة يف  .ه( البعانات
:          العربعةغة اللّ  اسطخدام من ههة العلمي. مشكالت كطابة البعث ٣

 ب(. نقص فهم علم النحو اللغة العربعةب ملاجلأ(. الصعوبة يف تركعب 
نقص فهم  .ر( د(. الصعوبة يف املفردات  ج(. نقص فهم علم الصرف

 .نقص الكفاءة يف اسطخدام آلة الكطابة العربعةز(.  املراه  العربعة
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 :ىي هلا حلوالالباحث  اقرتح شكالت التابقةاملمن 
 لطالبلملشكالت ا من . حلول٠

ف  من نفوس الطالب الهطناب الكتل يف كطابة البحث غرس الدواأ(. 
تركعز األفكار على كطابة البحث العلمي وتقلعل األنشطة غري ب(. , العلمي
الطعّود على د(. , تكثري قراءة وفهم الكطب عن البحث العلميج(.   ,املهمة

اللغة ب العلمعة كطابةال علىالطعّود (. ه, قراءة الكطب العربعة وفهمها
(. ز, مطالعة العلوم العربعة إما النحو أم الصرف(. و, ونعتعة أو العربعةنداإل

الطعود على اسطخدام الة (. ح, تكثري حفظ املفردات العربعة واملفردات العلمعة
طلب (. ي, تصال اجلعد باملشرف أثناء اإلشرافبناء اال (. ط, الكطابة العربعة

 ث العلمي.احللول عند مواههة املشكلة أثناء كطابة البح
 مشرف. حلول من املشكالت لل٣

بعان عملعة إهراء ,و إعطاء الطالب دواف  لكطابة البحث العلمي
 إشراف الطالب إشرافا هعدا., و توهعهات عن البحث, و اإلشراف

 
 ب. اإلقتراحات 

بعد أن حبث الباحث البحث عن مشكالت طالب قتم تعلعم اللغة 
الباحث االقرتاحات ولعّل ىذه  يالعلمي يلقيف كطابة البحث  ٣١٠٢العربعة املرحلة 

 .يكطابة البحث العلم  يفاالقرتاحات نافعة لنمو كفاءة الطالب 
 العلميث حىذا الب يف ة. جيب على الطالب أن  يالخط احللول املكطوب٠
 العلميمشكالت كطابة البحث  يفالبحث العمعق  نيالقادم نيلباحثمن ا. ترهى ٣

واههها الطالب يف كطابة ي الذي شكالتامل ةكثر لمشكالت أخرى  منو هديو و 
 العلميالبحث 

 



33 

 ج. االختتام
 إىلمحدا وشكرا لّلو عّز وهّل الذي أعطانا نعمة اإلسالم وقوة اإلميان ووفقنا 

دين اإلسالم ورزقنا العقل التلعم حت يتططع  الكاتبة أن يطم ىذا البحث العلمي 
 ّمد وعلى آلو وححبو امجني.بكل طاقة واهطهاد والصالة والتالم على حم

لو املناف  للباحث خاحة وجلامعة وايل  أن يكون ىذا البحث من يرهى
ن أسوجنو اإلسالمعة احلكومعة مسارانج كمكان البحث وللقارئني والتنتى الباحث 

 .البحث العلمي اىذ متامولك  الذين قدموا الدعم واملتاةمة يف إألشكر شكرا كثريا ي
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Lampiran 1 

 ٣١٠٢قسم تعليم اللغة العربية المرحلة وصفية طالب 

 الرقم اإلسم رقم الطالب األحوال
 ١ حممد خضري ١٠٠١١١٣٣١ ناء كتابة البحث العلميأث

 ١ أيلوك مودة ١٠٠١١١٣٣١ واشرتك يف حفلة التخرج
 ٠ لطفية ادلنورة ١٠٠١١١٣٣٠ أثناء كتابة البحث العلمي
 ١ نيل اذلداية ١٠٠١١١٣٣١ أثناء كتابة البحث العلمي
 ٢ مصباح ادلنًن ١٠٠١١١٣٣٢ أثناء كتابة البحث العلمي

 ٣ فطري كورنيا ديوي ١٠٠١١١٣٣٣ البحث العلمي أثناء كتابة
 ٤ عزز اذلدى ١٠٠١١١٣٣٤ أثناء كتابة البحث العلمي
 ٥ اسوانطا ١٠٠١١١٣٣٥ أثناء كتابة البحث العلمي
 ٦ فطري مولين ١٠٠١١١٣٣٦ أثناء كتابة البحث العلمي
 ١٣ سيت لستاري موليانة ١٠٠١١١٣١٣ أثناء كتابة البحث العلمي

 ١١ فيكي فوسفا أروم ١٠٠١١١٣١١ البحث العلمي أثناء كتابة
 ١١ ليليا خنلة فريد نور زول ١٠٠١١١٣١١ أثناء كتابة البحث العلمي
 ١٠ أولفيانا ريستا فيربينيت ١٠٠١١١٣١٠ أثناء كتابة البحث العلمي

 ١١ نور ادلزدلفة ١٠٠١١١٣١١ حفلة التخرّجتنتظار 
 ١٢ مفتاح الصاحلة رمحة ١٠٠١١١٣١٢ أثناء كتابة البحث العلمي
 ١٣ حممد يسرا النجيب ١٠٠١١١٣١٣ أثناء كتابة البحث العلمي
 ١٤ بيال رسديانا ١٠٠١١١٣١٤ أثناء كتابة البحث العلمي
 ١٥ ليلي إسىن غنية ١٠٠١١١٣١٥ أثناء كتابة البحث العلمي

 ١٦ راغيل باسوين ١٠٠١١١٣١٦ حفلة التخرّجينتظار 



 ١٣ ريستو فريهاتنينجتياس ١٠٠١١١٣١٣ أثناء كتابة البحث العلمي
 ١١ فًني أوليا رمحة ١٠٠١١١٣١١ أثناء كتابة البحث العلمي
 ١١ فوجي أستويت ١٠٠١١١٣١١ أثناء كتابة البحث العلمي

 ١٠ نيلة احلسىن ١٠٠١١١٣١٠ حفلة التخرّجتنتظار 
 ١١ أمحد ضحى مستجب ١٠٠١١١٣١١ أثناء كتابة البحث العلمي

 ١٢ علية الرمحة ١٠٠١١١٣١٢ جحفلة التخرّ تنتظار 
 ١٣ نور أسلمة ١٠٠١١١٣١٣ أثناء كتابة البحث العلمي
 ١٤ حممد قشيم ١٠٠١١١٣١٤ واشرتك يف حفلة التخرج
 ١٥ فريدة اذلداية ١٠٠١١١٣١٥ أثناء كتابة البحث العلمي
 ١٦ أمحد عارف مزكي ١٠٠١١١٣١٦ أثناء كتابة البحث العلمي
 ٠٣ أمحد خية الدين ١٠٠١١١٣٠٣ أثناء كتابة البحث العلمي
 ٠١ إسوانطا ١٠٠١١١٣٠١ أثناء كتابة البحث العلمي
 ٠١ مرس الدين سًنيغار ١٠٠١١١٣٠١ أثناء كتابة البحث العلمي
 ٠٠ حممد ريزالفقيه ١٠٠١١١٣٠٢ أثناء كتابة البحث العلمي
 ٠١ أنا دار احلسنيين ١٠٠١١١٣٠٣ أثناء كتابة البحث العلمي

 ٠٢ سيسكا سينيسيا ١٠٠١١١٣٠٤ بحث العلميأثناء كتابة ال
 ٠٣ جنيب حسن ١٠٠١١١٣٠٥ أثناء كتابة البحث العلمي
 ٠٤ ديكي أيب فًنادانا ١٠٠١١١٣٠٦ أثناء كتابة البحث العلمي
 ٠٥ أمحد نوف الرزق ١٠٠١١١٣١٣ أثناء كتابة البحث العلمي
 ٠٦ إكرم مستقيمة ١٠٠١١١٣١١ أثناء كتابة البحث العلمي

 ١٣ عفيفة زين ١٠٠١١١٣١٠ كتابة البحث العلميأثناء  
 ١١ حممد أسعد ١٠٠١١١٣١١ أثناء كتابة البحث العلمي



 ١١ حممد نور هادي ١٠٠١١١٣١٢ أثناء كتابة البحث العلمي
 ١٠ خملصة النصيحة ١٠٠١١١٣١٣ أثناء كتابة البحث العلمي
 ١١ لطيفة هديننجسية ١٠٠١١١٣١٤ أثناء كتابة البحث العلمي

 ١٢ زلفكر أمحد أديفورا ١٠٠١١١٣١٥ اء كتابة البحث العلميأثن
 ١٣ نصف اليلي ١٠٠١١١٣١٦ أثناء كتابة البحث العلمي
 ١٤ فهّمة الرمحة ١٠٠١١١٣٢١ واشرتك يف حفلة التخرج
 ١٥ حممد محد النافع ١٠٠١١١٣٢١ أثناء كتابة البحث العلمي
 ١٦ حبيب الصالح ١٠٠١١١٣٢٠ أثناء كتابة البحث العلمي
 ٢٣ علي مرتض ١٠٠١١١٣٢١ أثناء كتابة البحث العلمي
 ٢١ إرفان مولنا متثيل ١٠٠١١١٣٢٢ أثناء كتابة البحث العلمي
 ٢١ علية الرفعة ١٠٠١١١٣٢٣ أثناء كتابة البحث العلمي
 ٢٠ نور عنيسة ١٠٠١١١٣٢٥ أثناء كتابة البحث العلمي
 ٢١ بريرة ١٠٠١١١٣٢٦ أثناء كتابة البحث العلمي

 ٢٢ وحيو مواتيكا صليحة ١٠٠١١١٣٣٣ ناء كتابة البحث العلميأث
 ٢٣ حممد شيف الدين ١٠٠١١١٣٣١ واشرتك يف حفلة التخرج
 ٢٤ فوفوت عفدة النافعة ١٠٠١١١٣٣١ أثناء كتابة البحث العلمي
 ٢٥ دييان رمحوايت ١٠٠١١١٣٣٠ أثناء كتابة البحث العلمي
 ٢٦ ما عربييانانور  ١٠٠١١١٣٣١ أثناء كتابة البحث العلمي
 ٣٣ علي حمرتم ١٠٠١١١٣٣٢ أثناء كتابة البحث العلمي
 ٣١ عٌن النحاية ١٠٠١١١٣٣٣ واشرتك يف حفلة التخرج
 ٣١ جزيلة العّفة ١٠٠١١١٣٣٤ واشرتك يف حفلة التخرج
 ٣٠ أّمي وفًنة ١٠٠١١١٣٣٥ أثناء كتابة البحث العلمي



 ٣١ فيأنانج خني ١٠٠١١١٣٤٣ أثناء كتابة البحث العلمي
 ٣٢ طيف العزمي ١٠٠١١١٣٤١ أثناء كتابة البحث العلمي
 ٣٣ نويف إسنيين ١٠٠١١١٣٤٠ أثناء كتابة البحث العلمي
 ٣٤ نيلة ادلرمحة ١٠٠١١١٣٤٢ أثناء كتابة البحث العلمي
 ٣٥ حممد جوهري ١٠٠١١١٣٤٣ أثناء كتابة البحث العلمي
 ٣٦ نور العنوار ١٠٠١١١٣٤٤ أثناء كتابة البحث العلمي
 ٤٣ عبد اهلل هيدار ١٠٠١١١٣٤٥ أثناء كتابة البحث العلمي
 ٤١ عٌن مهّمة العليا ١٠٠١١١٣٤٦ أثناء كتابة البحث العلمي
 ٤١ أفريلييانديتا أول ١٠٠١١١٣٥٣ أثناء كتابة البحث العلمي
 ٤٠ إمسّية الليلى ١٠٠١١١٣٥١ أثناء كتابة البحث العلمي
 ٤١ خريدة اذلداية ١٠٠١١١٣٥٠ أثناء كتابة البحث العلمي
 ٤٢ كن فسيحة اخلسىنة ١٠٠١١١٣٥٢ أثناء كتابة البحث العلمي
 ٤٣ نيل السعادة نيل ادلىن ١٠٠١١١٣٥٣ أثناء كتابة البحث العلمي
 ٤٤ رضى ريّب هلموان ١٠٠١١١٣٥٤ أثناء كتابة البحث العلمي
 ٤٥ سييت خًن اجلّنة ١٠٠١١١٣٥٦ أثناء كتابة البحث العلمي

 ٤٦ ليليك نور فطرياين ١٠٠١١١٣٦٣ تابة البحث العلميأثناء ك
 ٥٣ أمحد عمر الدين ١٠٠١١١٣٦١ أثناء كتابة البحث العلمي
 ٥١ فزال قنعة ١٠٠١١١٣٦١ أثناء كتابة البحث العلمي
 ٥١ خسين مترين ١٠٠١١١٣٦٠ أثناء كتابة البحث العلمي
 ٥٠ دمياس أدييامتا ١٠٠١١١٣٦١ أثناء كتابة البحث العلمي
 ٥١ حمّمد نور الدين ١٠٠١١١٣٦٢ أثناء كتابة البحث العلمي
 ٥٢ علي محزة ١٠٠١١١٣٦٣ أثناء كتابة البحث العلمي



 ٥٣ عٌن شفاء فوزيا ١٠٠١١١٣٦٤ أثناء كتابة البحث العلمي
 ٥٤ غوس معروف ١٠٠١١١٣٦٥ أثناء كتابة البحث العلمي
 ٥٥ مسعود ١٠٠١١١١٣٣ أثناء كتابة البحث العلمي

 ٥٦ نور ليلة ادلولديّة ١٠٠١١١١٣١ ء كتابة البحث العلميأثنا
 ٦٣ ألف خليفة حسن اخلاطمة ١٠٠١١١١٣١ أثناء كتابة البحث العلمي
 ٦١ عارف بودييانطا ١٠٠١١١١٣٠ أثناء كتابة البحث العلمي
 ٦١ عبد الغفور ١٠٠١١١١٣١ أثناء كتابة البحث العلمي
 ٦٠ وس معصومأغ ١٠٠١١١١٣٢ أثناء كتابة البحث العلمي
 ٦١ عّي فرحيا ١٠٠١١١١٣٣ أثناء كتابة البحث العلمي
 ٦٢ درّة النفيسة ١٠٠١١١١٣٥ أثناء كتابة البحث العلمي
 ٦٣ فجار صدق ١٠٠١١١١١٣ أثناء كتابة البحث العلمي
 ٦٤ حمفوظ خًن الرزقٌن ١٠٠١١١١١١ أثناء كتابة البحث العلمي
 ٦٥ مي عارف الدينفه ١٠٠١١١١١١ أثناء كتابة البحث العلمي

 ٦٦ إسين سيفتيياين ١٠٠١١١١١٠ حفلة التخرّجتنتظار 
 ١٣٣ زلفى عٌن الرمحة ١٠٠١١١١١٢ أثناء كتابة البحث العلمي
 ١٣١ ريستو بودينشة رزقي ١٠٠١١١١١٣ واشرتك يف حفلة التخرج
 ١٣١ أمام األنام ١٠٠١١١١١٤ واشرتك يف حفلة التخرج
 ١٣٠ إختا زوف نيدا ١٠٠١١١١١٣ أثناء كتابة البحث العلمي

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 2 

Angket untuk Mahahsiswa PBA UIN Walisongo Semarang 

Angkatan 2013 

Tentang Problematika Mahasiswa PBA dalam Proses Penulisan 

Skripsi 

A.  Identitas  

     Nama Lengkap   :  ..................................................................... 

     Nim   :   ...................................................................   

     Jenis Kelamin    :  ...................................................................      

 B. Petunjuk  

1. Bacalah dan telitilah pertanyaan di bawah ini dengan cermat.  

2. Pilihlah jawaban yang sesuai dengan memberi tanda silang 

(X) 

3. Mohon untuk menjawab pertanyaan dengan serius dan jujur 

sesuai dengan kondisi anda 

4. Identitas anda akan dijaga kerahasiaannya 

5. Terimakasih atas jawaban anda dan mohon maaaf telah 

mengganggu waktunya, semoga anda dimudahkan dalam 

proses penelitian dan penulisan skripsi 

6. Jazakumullah khoiron jaza’ 

C. Pertanyaan tentang kesulitan mahasiswa dalam menulis skripsi 

sebagai karya tulis ilmiah 

1. Berapa kali anda mengajukan judul skripsi? 

a. Satu kali 

b. Dua kali 

c. Tiga kali 

d. Lebih dari tiga kali 

2. Jika anda mengajukan judul lebih dari tiga kali apa 

alasannya? 



a. Judul ditolak 

b. Ada judul baru yang lebih menarik 

c. Ragu dengan judul sebelumnya 

d. Alasan lain sebutkan: 

.................................................................................... 

3. Apa kegiatan yang anda lakukan saat anda menulis skripsi? 

a. Menyelesaikan kuliah 

b. PPL 

c. KKN 

d. Bekerja  

e. Kegiatan lain sebutkan: 

.................................................................................... 

4. Sebelum anda menulis skripsi, apakah anda mengetahui cara 

menulis skripsi dengan baik dan benar? 

a. Iya, tahu banyak 

b. Iya, tahu sedikit 

c. Tidak tahu sama sekali 

5. Apakah anda memiliki bakat menulis? 

a. Iya 

b. Tidak 

6. Selain makalah, apakah anda pernah menulis karya tulis 

sebelumnya? 

a. Iya, sudah 

b. Belum 

7. Jika sudah, karya apa yang anda tulis? (boleh menjawab lebih 

dari satu jawaban) 

a. Laporan hasil penelitian 

b. Resensi buku 

c. Jurnal ilmiah 

d. Majalah 

e. Karya tulis lain, 

sebutkan........................................................................ 

8. Apakah anda merasa sulit dalam membuat latar belakang? 

a. Sulit sekali 



b. Sulit 

c. Agak sulit 

d. Tidak sulit 

9. Apakah anda merasa sulit dalam membuat rumusan masalah? 

a. Sulit sekali 

b. Sulit 

c. Agak sulit 

d. Tidak sulit 

10. Apakah anda merasa sulit dalam menentukan fokus 

penelitian? 

a. Sulit sekali 

b. Sulit 

c. Agak sulit 

d. Tidak sulit 

11. Apakah anda merasa sulit dalam mencari referensi? 

a. Sulit sekali 

b. Sulit 

c. Agak sulit 

d. Tidak sulit 

12. Apakah anda merasa sulit dalam pengumpulan data? 

a. Sulit sekali 

b. Sulit 

c. Agak sulit 

d. Tidak sulit 

13. Apakah anda merasa sulit dalam mengolah/menganalisis data? 

a. Sulit sekali 

b. Sulit 

c. Agak sulit 

d. Tidak sulit 

14. Apakah anda merasa sulit mengungkapkan ide/ 

mengembangkan ide dalam menulis? 

a. Sulit sekali 

b. Sulit 

c. Agak sulit 



d. Tidak sulit 

15. Jika anda menjawab jawaban a/ b pada pertanyaan nomor 13 

diatas, apa alasannya? (boleh menjawab lebih dari 

satujawaban) 

a. Tidak mempunyai bakat menulis 

b. Tidak pernah berlatih menulis 

c. Kurangnya wawasan karena jarang membaca 

d. Jawaban lain 

....................................................................................... 

16. Dari beberapa kesulitan diatas, apa saja yang paling membuat 

anda merasa sulit dalam membuat skripsi? (boleh menjawab 

lebih dari satu jawaban) 

a. Mengajukan judul 

b. Membuat latar belakang 

c. Membuat rumusan masalah 

d. Menentukan fokus penelitian 

e. Mencari referensi 

f. Mengumpulkan data 

g. Mengolah/menganalisis data 

h. ...................................................................................... 

 

D. Pertanyaan tentang kesulitan mahasiswa dalam menulis skripsi 

segi bahasa arab 

 

1. Bagaimana perasaan Anda dalam menulis skripsi dengan 

menggunakan bahasa arab? 

a. Sulit 

b. Agak sulit 

c. Tidak sulit 

2. Jika Anda menjawab jawaban a/b, kesulitan apa yang anda 

hadapi? (boleh menjawab lebih dari satu jawaban) 

a. Kesulitan dalam Nahwu 

b. Kesulitan dalam Sharaf 

c. Kesulitan Mufrodat 



d. Kesulitan menyusun kalimat berbahasa Arab 

e. Kesulitan dalam memahami referensi berbahasa Arab 

f. Kurangnya kemampuan mengetik bahasa Arab 

g. Jawaban 

lain:................................................................................ 

3. Diantara beberapa kesulitan diatas, mana yang paling sulit 

bagi Anda? (boleh menjawab lebih dari satu jawaban) 

a. Kesulitan dalam Nahwu 

b. Kesulitan dalam Sharaf 

c. Kesulitan Mufrodat 

d. Kesulitan menyusun kalimat berbahasa Arab 

e. Kesulitan dalam memahami referensi berbahasa Arab 

f. Kurangnya kemampuan mengetik bahasa Arab 

g. Jawaban 

lain:................................................................................ 

4. Bagaimana cara Anda menulis skripsi berbahasa Arab? 

a. Langsung dalam bentuk bahasa Arab 

b. Menulis dengan bahasa Indonesia kemudian 

menerjemahkan ke bahasa Arab 

c. Jawaban 

lain:................................................................................ 

5. Jika Anda mengalami kesulitan untuk menerjemahkan dalam 

menulis skripsi dengan bahasa Arab, apa yang Anda lakukan? 

a. Berusaha sendiri semampunya 

b. Meminta bantuan teman 

c. Menggunakan google translate 

d. Jawaban 

lain:................................................................................ 

6. Apakah anda menggunakan google translate dalam menulis 

skripsi berbahasa Arab? 

a. Selalu 

b. Kadang-kadang 

c. Jarang sekali 

d. Tidak pernah 
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