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 الشعار

 يف أي أرض تطأ فأنت مسؤول عن تربيتها

“Dimanapun kau berada maka kau bertanggung jawab atas pendidikan di dalamnya” 

(Mahfudzat) 
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 اإلهداء

 إىل: العلم هذا البحث أهدي

 أمي احملبوبة نينيك فوزية النساء يب )هللا يرمحه( وأ والدّي الكارمني سالمت رايدي

 أخي الصغري الفطرة مداي فاز

ذان قد أعطيان التوجهات و إثنني ستياوان املاجستري الّ  أمحد يوسف السيد و الدكتور أمحد صاحلني املاجسترياألستاذ د فضيلة السيّ 
 البحثاإلرشادات يف كتابة هذا 

و خاصة يف قسم تعليم اللغة العربيةكلية علوم الرتبية و التدريس   مجيع األساتيذ و املدرسني يفو   

 و كّل من يسهلين يف كتابة هذا البحث
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 كلمة الشكر و التقدير

 بسم هللا الرمحن الرحيم

على رسول هللا الذي حث  صالة و السالمالاحلمد هلل رب العاملني الذي جعل اللغة العربية لغة القرآن و احلديث و اإلسالم، و 
 على اللغة العربية.

ب يف مشكالت و قد متت الباحثة كتابة هذا البحث حتت املوضوع:  كلية علم الدعوة و   يفتعلام اللغة العربية األوىل طالا
لنيل الدرجة . 2017/2018اران  العا  الدراس  وايل سوجنو اإلسالمية احلكومية مساإلتصال قسم تنمية اجملتمعية اإلسالمية جبامعة 

 اجلامعية املمتازة يف قسم تعليم اللغة العربية.

فهذا البحث شرط للحصول على الدرجة املمتازة يف كلية علوم الرتبية و التدريس لقسم تعليم اللغة العربية جبامعة وايل سوجنو 
 اإلسالمية احلكومية سامارانج .

 لذلك تريد الكاتبة إلقاء الشكر و التقدير إىل:

 فضيلة احلاج رهارجو املاجستري كعميد كلية علوم الرتبية و التدريس جبامعة وايل سوجنو اإلسالمية احلكومية مسارانج. .1
فضيلة السيد أمحد إمساعيل املاجستسر كرئيس قسم تعليم اللغة العربية بكلية علوم الرتبية و التدريس جبامعة وايل سوجنو اإلسالمية  .2

 احلكومية مسارانج.
 تويت قرة العني املاجستري ككاتبة هذا القسم. ة ضيلة السيدف .3
فضيلة السيد األستاذ الدكتور أمحد صاحلني املاجستري كمشرف أّول الذي أعطى إىل الباحثة التوجيهات و اإلرشادات يف كتابة هذا  .4

 البحث.
لثاين الذي أعطى إىل الباحثة التوجيهات و اإلرشادات يف كتابة هذا إثنني ستياوان املاجستري كمشرف ا فضيلة السيد أمحد يوسف .5

 البحث.
سائر فضائل السادات املدّرسني و املّدرسات بكلّية علوم الرتبية و التدريس الذين قد علموا الباحثة و أرشدوا إىل سبيل العلم و  .6

 العرفان.
 ، و أخي الصغري الفطرة مداي فاز.أمي احملبوبة نيك فوزية النساءو ني أيب )هللا يرمحه( ، سالمت رايديالكارمني والَديّ  .7
 مجيع األصدقاء يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة وايل سوجنو اإلسالمية احلكومية مسارانج. .8
ة مسارانج، الذين قد مجيع أعضاء كلية علم الدعوة و اإلتصال قسم تنمية اجملتمعية اإلسالمية جبامعة وايل سوجنو اإلسالمية احلكومي .9

 يساعدونين يف مجع البياانت هلذا البحث.
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 ملخص

قسم تنمية اجملتمعية اإلسالمية جبامعة وايل سوجنو  : مشكالت تعّلم اللغة العربية األوىل لطاّلب كلّية علم الدعوة و اإلتصال املوضوع
 .2017/2018 اإلسالمية احلكومية مسارانج العام الدراسي

 : فرسدا موالان فاز اإلسم

 1403026084:  الرقم

ة و يكون اهلدف من تعليمها تزويد الطالب يواد الدراساملادة من املدراسّي أي كالقرر املإّن اللغة العربية تُعّلم يف املدارس ك
تنمية اجملتمعية قسم  لم الدعوة و اإلتصال خاصة يفكلّية ع  و ملزم على كّل طاّلب يت متكنهم من استخدامها.ابلقدرة و الكفاءة اللغوية ال

هذا القسم يقديرون على فهم هذه  فرادولكن ليست كل من أ  ،تعليم اللغة العربية 2017/2018فصل )أ( العام الدراسي  اإلسالمية
لغة العربية و كيفية لتحليل تلك ففي هذا البحث ستبحث الباحثة عن مشكالهتم يف تعّلم ال الدراسة، لكثرة أسبابه اخلارجي و الداخلي.

طريقة اإلستبيان الطريقة املقابلة، و الطريقة املالحظة، و النوع هذا البحث هو حبث النوعي امليداين، و استخدمت الباحثة ف املشكالت.
ن مشكالت تعّلم اللغة عاستخدمت الباحثة طريقة حتليلية البياانت الوصفية، ألن هذا البحث يهدف لوصف جلمع البياانت. و يف حتليله 

 العربية و كيفية لتحليلها يف مكان البحث املذكورة.

إما داخل  هذه القسم مشكالت كثرية تعّلم اللغة العربية يفة نتيجة عن هذه البحث، يعين أن و بعد حبث طول تناولت الباحث
ابستخدام املقّرر املواد املكتوبة يف الكتاب ، ب خلفية اللغة العربيةليس لدى الطال، و هذه املشكالت حتتوي على: أّن الفصل أو خارجه
يف عملية  التعامل بني امللمني و املتعلمني قّوة و غريها. و أما لتحليلها فالبد هناك نقصان املفردات يف اللغة العربية، اللغة العربية متاما

 التعليم، و هناك اجلهد يف أنفس املتعلمني. 
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 الباب األول

 مقدمة

 خلفية املسألة .أ

خص لتناول التغيري السلوك الكامل كنتيجة التعلم هو عملية جهد الش
فبتعلم يستطيع الطالب أن يعطي حماسنا  1املالحظة الفردية يف تعامل ببيئته.

س يف التعلم حبث عن اىل حياته املستقبل، حىت أن تتحسن حياته. ألّن لي
 2اهلدف بل إمنا حبث عن عملية للوصول إىل اهلدف.

التعلم هو عملية الطالب املعقدة فمصنوع بطالب نفسه. الطالب 
فأشار بعض العلماء إىل أراٍء  3حيددون وجود أو عدم الوجود عملية التعلم.

 خمتلفة عن التعلم:

 

 

 

                                                           
1 Slameto, Belajar dan Faktor- Faktor yang Mempengaruhinya, 

(Jakarta: Rineka Cipta, 1995), hlm. 2. 

2 Oemar Hamalik , Proses Belajar Mengajar,(Jakarta: Bumi Aksara, 

2003), hlm. 29  

3 Dimyati dan Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2002), hlm. 7  
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   عن التعلم  (Skinner)نظرية سكنر .1

عّّب سكينر أبّن التعلم هو سلوك، عندما تعلم شخصا فتتحّسن 
ود التعلم فستنحّط استجابته. و ستوجد استجابته، و ابلعكس بعدم وج

 هذ األحوال اآلتية يف التعلم:

 .فرصة وقوع األحادث اليت تؤدي إىل استجابة الطالب (أ
 .استجابة الطالب (ب
 4العواقب املؤيدة لتلك االستجابة. (ت

  عن التعلم  (Gagne)نظرية جانيية .2
فقال جانيية التعلم هو عملية معقدة، ونتائجها قدرة. بعد أن تعلم نفرا 
فله مهارة، و معرفة، و روح، و نتيجة. و نشأة تلك القدرة هي منشط من 
البيئة و عملية معرفية لدى الطالب. و بذلك التعلم هو جمموعة عملية اليت 

 5ت و تكون القدرة اجلديدة.تغري صفة املنّشط البيئة، من التحويل املعلوما
 عن التعليم(Piaget) نظرية بياجة  .3

يتم تشكيل املعرفة من قبل األفراد ألن يتفاعل األفراد، ببيعتم و تغريت 
البيعة. تعلم املعرفة تتكون من ثالث مراحل: مرحلة االستكشاف، اعرتاف 

لفكرة و تطبيق الفكرة، يتعرَّف الطاّلب على املفاهيم املرتبطة ابألعراض. و ا

                                                           
4 Dimyati dan Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran, hlm. 9. 

5 Dimyati dan Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran, hlm. 10.  
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يف مرحلة تطبيق الفكرة يستخدم الطاّلب فكرة ليبحثوا عميقا عن األعراض 
 6األخرى.

الفكرية العقلية يف علم اللغة العربية اهداف جتعل طالب ليعمل عملية 
متاما للوصول إىل املهارة اللغوية. املهارة اللغوية لللغة العربية تتكون على مهارة 
االستماع، و مهارة الكالم، و مهارة الكتابة، و مهارة القراءة. ليتمكن تلك 
املهارات فالزم على املعلم أن يضّمن إىل نفوس الطاّلب أبّن تعليم اللغة العربية 

 7ة.هو عملية مرحي
و يف الواقع، كان اجّتاه تعّلم اللغة العربّية مل يزال نصفا بني اجتاه املهارة و 

يكوِّن اللغة العربية كهدف. يف هذا احلال طاّلب اجتاه العلمية. فاجتاه املهارة 
اللغة العربية مطلوب أن يتقن اللغة العرية على فصوهلا العديدة، تعين يف أربعة 
الفصول من املهارات: احملادثة، و االستماع، و الكتابة، و القراءة. فبذلك 

اللغة يستطيع الطالب أن يتكلم إما شفهيا أو حتريراي. فاجتاه العلمية يكون 
العربية كآلة، يعين يدرس اللغة العربية بتأكيد على انحية كفاأة الطالب يف 

حيتاج  القراءة و الرتمجة و فهم على مجيع انحية اللغوية من اللغة العربية.
الطاّلب إلتقان على كلتا منهما، بل واحد منهما حيتاج إىل أن يكون الرتكيز: 

املوجهة إىل إتقان الطالب يف أربع هل وضع اللغة العربية كدراسة املهارة 
مارات اللغوية؟ أو ُوضع اللغة العربية كدراسة العلمية املوجهة إىل إتقان املادة و 

                                                           
6 Dimyati dan Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran, hlm. 13. 

7 Fathul Mujib, Rekonstruksi Pendidikan Bahasa Arab dari 

Pendekatan Konvensional ke Integratif Humanis, (Yogyakarta: Pedagogia, 

2010), hlm 85. 
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منهجيتها؟. فهذه هي النقطة النادرة اليت نفهمها معا، فبذلك ليس تعّلم اللغة 
فإّن ماّدة اللغة العربية ال يسّبب إىل  8العريب أو تليمها بعيدا من املشكالت.

 مشكالت تعّلمها كامال، بل ميكن أن حيُدث أيضا ابلعوامل التالية:
 عدم االهتمام .1
 ليس لدى الطالب خلفية اللغة العربية .2
 دراسةاملادة و املنهج ال .3
 الصعوبة يف فهم اللغة العربية  .4
 كانت بيئة الفصول الدراسية غري املراتية .5
 9.العوامل النفسية: االنطباع السليب على اللغة العربية .6

من املؤشرات يف إجناز الكفاءة يف جامعة وايل سوجنو اإلسالمية واحدة 
احلكومية هي فهم حمتوايت الكتب أو النصوص املكتوب ابللغة العربية أو 
اللغة اإلنكليزية من غري صعوبة، فاسرتاتيجيات لتحقيقه هي بتدريس اللغة 

 10.(PIB)العربية أو اللغة اإلنكليزية يف برانمج مكثف اللغات 
تدريس اللغة يف جامعة وايل سوجنو اإلسالمية احلكومية مشويل اللغة 

األوىل و الثاين، و اللغة اإلنكليزية األوىل و الثاين، و اللغة اإلندونيسيا،  العربية
وتطبيقه  (PIB)يف برانمج مكثف اللغات  (PPB)ينظّمه مركز تنمية اللغات 

                                                           
8 Fathul Mujib, Rekonstruksi Pendidikan Bahasa Arab dari 

Pendekatan Konvensional ke Integratif Humanis, hlm 85-86. 

9 Fathul Mujib, Rekonstruksi Pendidikan Bahasa Arab dari 

Pendekatan Konvensional ke Integratif Humanis, hlm 88.  

10 Buku Panduan Progran Sarjana (S.1) dan Diploma (D.3) IAIN 

Walisongo, 2014, hlm. 89  
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من ضمن عناصر برانمج مكثف اللغة هو برانمج  بتقسيف مع كليّات.
فوجب على كّل الطالب أن يتبع هذا الّبانمج  (PIBA)مكثف اللغة العربية 

  11و البد هلم انجحا منه، و فيه كلية علم الدعوة و االتصال.
كانت كلية علم الدعوة و االتصال جبامعة وايل سوجنو اإلسالمية 
احلكومية سامارانج واحدة من أقدم الكليات يف مجيع أحناء جامعة اإلسالمية 
احلكومية يف إندونيسيا، و تكون أقدم الكلية يف جامعة وايل سوجنو اإلسالمية 

حلكومية سامارانج. لتحقيق أهداف بعثته و رؤيته طالعت كلية علم الدعوة و ا
 12االتصال أقسام الدراسة، و منها قسم التنمية اجملتمعية اإلسالمية.

إنتاج علماء املسلمني الذين  تنمية اجملتمعية اإلسالمية إىليهدف قسم  
لدديهم القددرة األكادمييدة و املهنِّيّدة يف علدم دعدوة و تنميدة اجملتمعيدة اإلسددالمية و 

العربيدة   و ملزم على كّل طاّلب هذا القسم تعلديم اللغدة 13يقدرون على تنفيذه.
لكثدرة هذا القسم يقديرون على فهم هدذه الدراسدة، فراد ولكن ليست كل من أ

 أسبابه اخلارجي و الداخلي.
و هددددفت الباحثددددة يف اختيدددار هددددذا البحددددث ألن يف كّليدددة علددددم الدددددوة و 
اإلتصدددال دروس عدددن كيفيدددة اإلياعدددة الصدددحيحة بوسددديلة املدددذايع، و التلفددداز، و 

خددر أوابلوسددائل اإلعددالم املطبوعددة. و أمددا املددذيع وسددائل اإلعددالم اجلمدداهري اآل
اجليددددد عددددادة مطلددددوب إلتقددددان أنددددواع اللغددددات األجنبيددددة، و منهددددا اللغددددة العربيددددة. 

                                                           
11 Buku Panduan Progran Sarjana (S.1) dan Diploma (D.3) IAIN 

Walisongo, 2014, hlm. 214-215 

12 http://fakdakom.walisongo.ac.id   

13  Buku Panduan Progran Sarjana (S.1) dan Diploma (D.3) IAIN 

Walisongo, 2014, hlm. 100. 
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فسددتعرف الباحثددة هددل لطدداّلب هددذه الكّليددة مشددكالت عنددد تعلّددم اللغددة العربيددة 
األوىل؟ و هددددذا البحددددث خمصددددوص يف قسددددم تنميددددة اجملتمعيددددة اإلسددددالمية ألن ال 

 ها واسعا. يكون حبث
 

 املسألةحتديد  .ب

 على خلفية البحث املذكورة، فتحددت الباحثة حبثا يف ما يلي:  بناء
علم الدعوة األوىل يف كلية   تعّلم اللغة العربيةطاّلب يف ما مشكلة  .1

وايل سوجنو اإلسالمية  تصال قسم تنمية اجملتمعية اإلسالمية جبامعةواإل
و كيف حتليل هذه  ؟۲۰۱۸/  ۲۰۱۷ي العام الدراس ارانجاحلكومة مس
 املشكالت؟

 
 اهداف البحث و منافعه .ت

 اهداف البحث .1

على املسائل املذكورة، يهدف هذا البحث ملعرفة مشكلة  بناء
تعّلم اللغة العربية و كيفية حتليلها يف كلية علم الدعوة و طاّلب يف 

و اإلسالمية جبامعة وايل سوجناالتصال قسم تنمية اجملتمعية اإلسالمية 
 .۲۰۱۸/  ۲۰۱۷العام الدراسي  احلكومة سامارانج

 منافعه  .2
 للمعلمني (أ

 مبعرفة مشكالت تعّلم املتعلمني، فلمعلمون
 يستطيعون أن يبحثوا طريقة التعليم الصحيحة و املناسبة (1
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 ارتقاء جودة عملية التعّلم و التعليم يف الفصل (2
 للمتعلمني  (ب

 كلة املواجهة يف تعّلمهم عن اللغة العربيةهلم معرفة املش (1
فإن عرفوا فيسدّهلهم يف تنظديم طريقدة الدتعّلمهم يف التعلديم اللغدة  (2

 العربية التايل
 اعطاء الفرصة و تشجيع املتعلمني ليناقش مع أصدقائهم (3

 للباحثة   (ت
تتناول اخلّبة اجلديدة يف حبث عن مشكالت التعّلم اللغة العربية و 

ا لدى الطالب غري قسم تعليم اللغة العربية.حتليله
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 الباب الثاين
ب مشكالت  العربية اللغة تعلام يف طالا

 
ب تمشكال .أ  العربية اللغة تعلام يف طالا

 تعريف التعّلم .1
التعّلم هو عملية ميارسها الفرد لتغيري سلوكه. ال أتيت نتيجته بشكل مباشر، بل تظهر من خالل أدائه 

 1أوسلوكه. فباختصار إنه عبارة عن عملّية لتغيري السلوك.
و التعلم هو عملية استجابة جلميع األحوال حول شخص و العملية املوّجهة إىل املراد، و العملية 

 وهذا هو أراء بعض العلماء ألكثر فهما عن التعّلم: 2ابحلواس لتناول العلم )من خالل نظر، و فهم الشيء(.
عند إمام الغزايل: أبّن التعّلم واجب، و استشهد هذه الواجبة من حديث رسول هللا صّلى هللا عليه وسّلم  (أ

  3ني". وأّكد إمام الغزايل أبّن التعّلم سعيا لتقّرب من هللا، لسالمة يف الدنيا واألخرة."أطلب العلم و لو ابلص
 الق، ولكّن هذا التأكيد أكثر ميوال إىل املعّلم. مفهوم التعّلم عند إمام الغزايل أكثر أتكيدا إىل األخ

تكون تلك روحّية و النفسّية اليت هبا و أما مفهوم التعّلم و التعليم عند إمام الزرنوجي هو أبّن التعّلم عملّية ال (ب
ق األشياء واضحة، و التعّلم عنده تكوين األخالق. و التعّلم عند إمام الزرنوجي أكثر أتكيدا إىل األخال

أيضا إّما للمعّلم أو املتعّلم، و معناه البّد أن يكون يف تعامل املعّلم و املتعّلم حني ما عملّية التعليم رفع 
 4األخالق من غري إنطفاء إبتكار التعّلم.

أبّن التعّلم كعملية املشاهدة، و القراءة، و جتريبة الشيء، و االستماع، و إطاعة  Spearsعّرف سبريس  (ت
 مر.األ

 أبّن التعلم هو تغيري الكفاءة و املهارة كنتيجة العملية املفعول. Geoch أعلن (ث
 أبّن التعلم كعملية احلادثة التقدمية يف توفيق السلوك ببيئته.Skinner عّرف سكنر   (ج
نفوس الطاّلب   بناءا على تعريفات املذكورة فيشمل التعلم: منّو املعرفة، و املهارة، و الروح، و السلوك يف  (ح

 5كالعاقبة من عملية املشاهدة، و االستماع، و املمارسة العملية.
 عوامل التعّلم  .2

 احلوافز و الدوافع (أ
وافع و احلوافز أساسية يف التعّلم. لذلك على املعّلم افع وراءه، و الدو ال يتم التعّلم إاّل عند وجود الد

ول إىل أهدافهم. اإلرادة الدفع هو التشجيع من النفوس الطاّلب للوص 6أن يعّرف الدافعية للتعّلم عند طاّلبه.
للنجاح هو التشجيع لعملية التعّلم. و الدفع التعلم هو شيء ما يشجع الطاّلب على القيام عملية التعّلم، و 

                                                           
 .1 ( ص.2011نشر، الطبعة املنقحة )فونوروكو: دارالسالم للطباعة و ال أصول الرتبية و التعليم اجلزء الثالث،، سوترسنو أمحد و آخرون 1

2 Nana Sudjana, Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1995), hlm 

28. 

3 Mohammad Muchlis Solichin, “Belajar dan Mengajar dalam Pandangan Al-Ghazali”, (Vol. 1, no. 2, 

tahun 2006), hlm. 145. 

4 Wahyu Wicaksono, “Konsep Pembelajaran Menurut Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Zarnuji (Sebuah 

Telaah Komparatif)”, Thesis (Undergraduate S1) Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 

Keguruan, (Semarang: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, 2012). 
5 Wahab Jufri, Belajar dan pembelajaran SAINS, (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2013) hlm. 37. 

 .452(، ص. 2014، )رايض: العبيكان للنشر، علم النفس الرتبويامساعيل حممد الفقي، عبد اجمليد سيد منصور، حممد عبد احملسن التوجيري،  6
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لدفع التعّلم أتثريا كبريا على حتقيق النتائج. ينشأ الدفع للتعّلم عادة بسبب التحفيز إما من داخل أنفسهم أو 
رتباطا وثيقا ابألهداف اليت ستعينها الطاّلب، ألن الدافع و األهداف جزء من خارج أنفسم يرتبط الدافع إ

 7مهم يف عملية التعّلم للحصول على النتائج املرجّوة.
 (Depdiknas, 2004:3)لوطنية  مبادئ التحفيز يف التعّلم عند قسم الرتبية او هناك 

 حوافزهم لتعّلم. فإذا املواد التعليمية مناسبة مبواهبتهم، و رغبتهم، و معرفتهم فسيرتّقى  (1
كأساس إلتقان املعرفة و املوهبة و   معرفة الطاّلب و موهبتهم، و مهارهتمميكن استخدام  (2

 املهارات التالية.
 متّكن املعّلم أن يصبح منوذجا للطاّلب ألن يرونه و يقّلدونه.الدفع لتعّلم الطاّلب إذا  فسيرتّقى (3
اليت قدمها املعّلم دائما جديدة و خمتلفة ابملواد و البد أن تكون مواد التعليمية و أنشطته  (4

 األنشطة السابقة، و هذه سوف تكون تشجيعا للطاّلب على اتباعها.
 رغبتهم و قدرهتم. مناسبة مبوهبتهم والدرس الذي يقوم به الطاّلب  (5
 اعطاء الوقت الكافية إىل الطاّلب ألداء الواجبة. (6
 اهلنيئة.اجلو لتعّلم املرحية و  (7
 ابسرتاتيجياهتم.اعطى املعّلم فرصة واسعة إىل الطاّلب ألن يتعّلمون بطريقتهم و  (8
   تاجي.ميكن تطوير كفاءة التعّلم الطاّلب، كاالعتقاد املنطقي، و املنهجي، و االستن (9

 كّل احلواس.   ـتفأكثر فهم الطاّلب إذا توّرط (10
قادر و شجاع ألن  بني املعّلم و املتعّلم، حّّت أن يكون املتعّلمهناك اتصال وثيق و مريح  (11

 8يعّّب رأيتهم.
 

 األهداف اليت يتعنت حتقيقها  (ب
هي االجتاه اّليت ستعّلجها عملية التعليمّية، األهداف أيضا كواحدة من عوامل التعّلم،  اغراض التعّلم

فتعلَّم الطاّلب و ستتناول النتائج التعّلم فّعاليا إذا كانوا يهدفون إىل حتقيق أهدافهم. و هذا اجلهد يدعم 
و من واجب املعلم معاونة املتعّلم يف تعيني و حتديد أهدافه و غاايته، و ليس هذا  9فّعالية و كفاءة التعّلم.

 10فحسب، بل انتقاء و تعيني الوسائل و الطرق اليت حتقيق األهداف.
 

 ال اليت تؤثر على عملية التعّلم األحو   (ت
 الطاّلب كأفراد فريدة (1

كانت حالة التعّلم بني الطاّلب خمتلفة، و جيب على تعديلها أبحوال أنفسهم. فكّل الطاّلب ال يكون 
متساواي يف حاالهتم، وترتبط تلك االختالفات مع رغبتهم، و حاجتهم، و إرادهتم، وموهبتهم، و 

 قدرهتم.
 مأحوال التعلّ  (2

                                                           
7 Sumiati dan Asra, Metode Pembelajaran, (Bandung: CV Wacana Prima, 2008), hlm. 59-60. 

8 Sumiati dan Asra, Metode Pembelajaran, hlm. 237. 
9 Sumiati dan Asra, Metode Pembelajaran, hlm. 60. 

 .452، ص. علم النفس الرتبويامساعيل حممد الفقي، عبد اجمليد سيد منصور، حممد عبد احملسن التوجيري، 10 
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كانت حالة الطالب حني تعّلم مؤثر جدا على نتائج التعّلم. و حالة الطاّلب مرتبطة بعقليّته و بدنيّته 
 11و كذلك حالة بيئته يف التعّلم. إذا كانت حالة بيئة التعّلم مضطربة فلن يتّم التعّلم جّيدا.

 معملية التعلّ  (3
 حتتاج عملية التعّلم منهجا، و طريقة، و وقتا. و هذه احلالة كانت خمتلفة بني الطاّلب و بني املواد.

 املعّلم (4
تؤثر حالة املعّلم على نتائج التعّلم، ألن املعّلم يكون حمّرضا يف عملّية التعّلم. حالة املعّلم مرتبطة 

 .التعّلم حسنا و يصيل إىل األهداف املرجّوة بشخسيّته، و كفائته، و بدنيته أو عقليّته، ألن يتمّ 
 املرافق (5

كثريا ما جناح التعلم أو فشله بسبب رفيق الصّف أو رفيق اللعب. فلذلك البد على كّل الطاّلب أن 
 خيتار املرافق الصحيح. ألن ال يسبب إىل فشل التعّلم.

 برانمج التعليم املعنّي  (6
برانمج التعليم املعنّي، فلذلك جيب أن يكون مع مواد التعليم  عادة ما يتعّلمه الطاّلب يرتّكز على

 12تشجيعا و إرادة املناسب مبوهبة الطالب.
 

 تعّلم اللغة العربية .3
يكون اهلدف من تعليمها  واد الدراسة واملادة من املدراسّي أي كالقرر املإّن اللغة العربية تُعّلم يف املدارس ك

من أغراض متعددة كقراءة األدب يت متكنهم من استخدامها يف واحد تزويد الطالب ابلقدرة و الكفاءة اللغوية ال
و األعمال الفنّية أو االستماع إىل املذايع و فهم احلوار يف العروض السينيمائية، أو إستخدام اللغة بصفة عامة يف 

تكون اللغة العربية آلة لتعليم علوَم الدين اإلسالم، ألن اللغة العربية كسّكينة لفتح  13االتصال مبن يتكلمون هبا.
اللغة العربية من أمر صعب. ألهنا واحدة من عشر  و لقشر علوَم اإلسالم. كثري من اجملتمع حيتسبون أبّن تعّلم

 14أصعب اللغات يف العامل، و لكن هذا اليكون سببا لعدم تعّلم اللغة العربية.
، كعلم النحو، و علم الصرف، و علم البالغة. يناقش علم النحو عن للّلغة العربية فروع العلوم املختلفة

 تغيريات احلروف و األشكال يف أواخر الكلمة، و هذه أمثال يف األلفاظ اآلتية:
 استغفر اّلّلَ العظيم، بسم اّللِّ الرمحن الرحيم، اّلّلُ اكّب.

الرمحن الرحيم  اللاه اكّب = ُ_{ اثنيا، لفظ }بسم  اللاه { يف ثالثة األلفاظ املذكورة. أّوال، لفظ }اللا خيتلف لفظ }
{ املذكورة، اللا العظيم = َ_{. هناك األسباب الختالف األشكال يف ألفاظ } اللاه = ِ_{ اثلثا، لفظ }استغفر 

 و تناقش هذه األلفاظ يف علم النحو.
  ل: فعلم الصرف يبحث عن تغيريات الكلمات، و هلذه التغيريات أوزان خمتلفة، مث

 وزن  لفظ
 فعل  كتب
 يفعل  يكتب

                                                           
11 Sumiati dan Asra, Metode Pembelajaran, hlm. 60-61. 
12 Sumiati dan Asra, Metode Pembelajaran, hlm. 61.  

  ۲3-۱3 )مكة املكرمة: جامعة أم القرى، بدون اترخ( صفحةتعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى، حممود كامل الناقة، 13  

14 Efranji Agratama, Express Mudah Belajar Bahasa Arab, (Jakarta: Gramedia Widiasarana, 2016), hlm. 

1.  
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 فاعل  كاتب
 ف تغيري الكلمة إىل الكلمة اآلخر.عرَ ألن ت ك األوزان مدروس يف علم الصرفتل

 و أّما علم البالغة يبحث عن مجال اللغة كما نفصح و نسمع عن الكالم جيدا، و كيفية جعل اجلملة مع
 15ألعلى بعد علم النحو و علم الصرف.من طبقة العلم ا القافية اجلاملة. علم البالغة هي

يف تعّلم اللغة العربية أربع املهارات ألن يتقنها الطاّلب، و هن مهارة االستماع، و مهارة الكالم، و مهارة 
 القراءة، و مهارة الكتابة.

 :  شكالنيف مهارة االستماع هناك 
البياانت تفصيلّيا. فالبد يف  ع اليت يقوم هبا الشخص لفهم، يعين أنشطة االستما يأّوهلما االستماع التكثيف

 تركيز كامل ألن ال يقع فيه سوء الفهم.االستماع التكثيفي 
البياانت بشكل عام و ي، يعين أنشطة االستماع اليت يقوم هبا الشخص لفهم عساو اثنيهما االستماع الو 

 نطاق واسع فقط، بل البد لنا أن نقدر على فهم ما نسع جيدا.على 
 فهناك مخس مراحل عند عملية االستماع:

 مرحلة السمع (أ
 قاله املتحدث عند احملادثة.يف هذه املرحلة نسمع كل ما 

 مرحلة الفهم (ب
 .بعد أن نسمع فستنشأ الرغبة لفهم ما نسمع جيدا

 مرحلة التفسري (ت
د هو الذي يسمع و يفهم فقط، بل إمنا املستمع اجليد هو الذي يفّسر حمتوايت احملادثة ليس املستمع اجلي

 أيضا.
 مرحلة التقييم  (ث

 بعد تفسري حمتوايت احملادثة فتبدأ املستمعني يف تقييم رأي املتحدث و فكرته.
 

 مرحلة االستجابة (ج
 16ل، فأتى املستمع برأيه.فهذه املرحلة مرحلة أخرية يف أنشطة االستماع بعد كّل املراح

أهداف تعّلم االستماع هي ألن يقدرون الطاّلب على فهم كّل العبارات و يستجيبوهنا عند عملية التعليم 
. و أما فصل و أينما كانت، مثل االستماع املذايع أو االستماع التلفاز وغريهااللغة العربية يف الفصل أو خارج ال

 غراض ااخاص لتعليم االستماع هي:األ
 ، مهما كان من وجه التعريف أو املميزة أو خمالفته.النظام الصويت جيدافهم  (أ

و التشديد، و الوقفات، فهم اللهجة و النّب و التنغيم جيدا، و حرف مّتصل أو منفصل، و اإلدغام، و  (ب
 التنوين.

 فهم ما امللفوظ من امللحوظ جيدا. (ت
 فهم املفردات و الرتاكيب و األساليب جيدا. (ث
 فهم القواعد الصرفية و القواعد النحوية جيدا. (ج

                                                           
15 Efranji Agratama, Express Mudah Belajar Bahasa Arab, hlm. 1-3  

16 Ismail Kusmayadi, Think Smart Bahasa indonesia, (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2008), hlm. 

10-11.  
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 فهم الثقافة األجنبية خاصة الثقافة العربية. (ح
 17.لطاّلب تفاؤل ملا يسمعون و أاثره (خ

فأهداف تعّلم  ،و مهارة الكالم تنقسم إىل قسمني، أّوهلما التعبري الشفهي و اثنيهما احملادثة أو ااخوار
لة و أسلوب اللغة املستخدمة الكالم األّول هي أكثر بساطة، و لكّن جيب أن تكون منهجّية، ألّن اختيار اجلم

حيّدد على جودة و جاذبية  املستمع. و أهداف تعّلم الكالم الثاين هي أكثر صعوبة، ألّن فيها مطلوب املواضيع 
املتنّوعة و الذكاة لفهم املخاطب. و لكّن ليس دائما منهجّيا، ألن أهم الشيء يف احلوار هو فهم يف مضمون 

ّققا إذا فيها مناصرا من البيئة اليومية املواتية. و أّما أهداف التعبري الشفهي حتتاج احملادثة. هذه األهداف أكثر حت
 و أما األهداف العام يف تعليم مهارة الكالم هي:  18إىل تدريب ااخاص من اللغوّيني و الثقفّيني.

 على نطق اجلمل مع القراءة الصحيحة. يقدرون الطاّلب (أ
 لتعبري الكلمة أو اجلملة عند احلوار.يقدرون الطاّلب على اتباع اللهجة املناسبة  (ب
 يقدرون الطاّلب على فهم معىن الكلمة أو اجلملة عند االستماع و اإللقائها. (ت
 19ر.يقدرون الطاّلب على استخدام الكلمة أو اجلملة الصحيحة عند احلوا (ث

لفّن  و تنقسم مهارة القراءة إىل قسمني، و مها القراءة اجلهرية لفهم مضمون القراءة، و القراءة الصامتة
ءة الصامتة هي ألن ميكنون الطاّلب على فهم كل الكلمات و األسالب املستخدمة و م القراالقراءة. أهداف تعلّ 

العبارات فيها، و أما أهداف تعّلم القراة اجلهرية هي ألن يفهمون الطاّلب عن طبيعة احلروف و خمارجها، و 
  20األسلوب، و الرتتيل، و القراءة الصحيحة مناسبة بقواعد النحو.

 
أهداف تعّلم الكتابة هي ألن يقدرون الطاّلب كتابة كّل الكالم املسموع و تعبري األفكار يف الكتابة 

 21مناسبة بقواعد النحو الصحيحة.
 

 م اللغة العربيةمشكالت تعلّ  .4
هناك مشكالت تعرتض طريق تعليمها تقتضينا طبيعة احلرص على لغتنا أن نتعرف إليها ألن مسؤولية 

 التغلب عليها تقع على عاتق املعّلم و اجملتمع، والبيئة و األسرة. و اليت ميكن إمجاهلا مبا يلي:
 .تعدد صور احلروف العربية و تنوعها ابختالف مواقعها الكلمة  (أ

إضافة احلركات و السكون إىل صورة احلروف لضبط النطق و صحة األداء و يف هذا مضاعفة للصعوابت   (ب
 على األطفال.

 عدم وجود الدوافع لتعليم اللغة عند بعض الطالب.  (ت
 اللغة قد حتتاج إىل الكثري من التكرار و يف حني قد ال حيقق معّلم ذلك يف تعليم.  (ث
 للغة قد ال تشبع حاجات املتعّلمني و ميوهلم.كتب تعليم ا (ج
 بعض الكلمات تتشابه يف الرسم و ختتلف يف املعىن. (ح
 الفرق الكبري بني الكلمة املكتوبة و املعىن الذي يفهم منها. (خ

                                                           
17 Munir, Perencanaan Sistem Pengajaran Bahasa Arab, (Jakarta: Prenada Media, 2016), hlm. 39-40. 

18 Munir, Perencanaan Sistem Pengajaran Bahasa Arab, hlm. 40-41. 

19 Chairani Astina, Terampil Berbicara Bahasa Arab Untuk mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan, 

(Wonosobo: Mangku Bumi Media, 2017), hlm. i. 
20 Munir, Perencanaan Sistem Pengajaran Bahasa Arab, hlm. 41-42.  

21 Munir, Perencanaan Sistem Pengajaran Bahasa Arab, hlm. 42.  
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 الفرق الكبري بني الكلمة حني تكتب و حني ينطق هبا. (د
 كتابة اهلمزة يف أول الكلمة و وسطها و أخرها. (ذ
 الالم الشمسية و الالم القمرية. كتابة التاء املربوطة و التاء املفتوحة و (ر
 ضعف احملصول اللغوي لدى الطالب. (ز

 22خلو الكتابة اإلمالئية من عالمات الرتقيم و عدم االهتمام هبا. (س
 

 تعليم اللغة العربية األوىل يف جامعة وايل سوجنو اإلسالمية احلكومية سامارانج. .5
تعّد اللغة العربية من أهم اللغات للدراسات اإلسالمية لكوهنا مفتاح الثقافة اإلسالمية. و أيضا إّن اللغة 

ربية لغة عاملية اليت نطقت هبا الناس يف عديد من املناسبات كاحللقات العلمية و العلقلت الدولة. لذا، فإن  الع
 كفاءة اللغة العربية نطقا و كتابًة مهمة و أساسية للمثّقفني.

بد من وجود كتب املقرر يف اللغة العربية مرتابطة، و متدرجة، و متتابعة، و شاملة، و و لتحقيق ذلك فال
متكاملة. إن صعوبة اللغة العربية اليت يشكو عنها احملاضرون و الطلبة ليست نتيجة عن طبيعتها و إمنا هي نتيجة 

جامعة وايل ملادة اللغة العربية لدى الطالب  لعربية. فكتاب "زاد النجاح" مقررعن ضعف مناهج تعليم اللغة ا
و الشاملة مكونة من القواعد و التدريبات و املفردات مع  سوجنو اإلسالمية احلكومية. و فيه تقدمي املواد الكافية

 .(IMKA)متريناهتا، بل هذه املواد كمواد متهيدية الختبار معيار الكفاءة يف اللغة العربية 

ل كتاب زاد النجاح األول يف تعليم اللغة العربية األوىل يف جامعة وايل سوجنو اإلسالمية ستعمَ و يُ 
ل يف مهارة االستماع و الكالم. و املوضوعات يف هذا الكتاب تتعلق ابألنشطة اليومية احلكومية، و الكتاب األو 

 23و الدراسية.

 

 الدراسة السابقة .أ
فا منهجيا عن نتائج البحث من الباحثون الثابقون املناسبون مبوضوع يف الدراسة السابقة جتعل الباحثة وص

حبثها، و بعبارة أخرى يوزن هذا املوضوع البحث ببحوث اثبقة اليت كانت متساوية نتائج حبثها. بناءا على ما 
 الحظت الباحثة عن املوضوعات املناسبة كما يلي:

"مشكالت تعليم اللغة العربية و حتليله )دراسة  اوال، حبث العلم الذي كتبه أمحد شكراي حتت املوضوع
ا تركيز البحث هلذ 24(".2007/2008حممدية سوكو رجيو كندال عام الدراسي  04احلالية يف مدرسة املتوسطة 

حممدية سوكو رجيو، الحنطاط  04البحث العلم هو مشكالت تعليم اللغة العربية و حتليله يف مدرسة املتوسطة 
نتيجة التعليم اللغة العربية بنسبة نتيجة التعليم العلوم العامي، و إحدى من مشكالت التعليم اللغة العربية يف هذه 

تابة عربية صحيحة. و أهم االختالف يف هذا البحث هو املدرسة هي كثري من الطالهبا مل يستطيع أن يكتب ك
اللغة تعلّم اللغة العربية، و أّما للبحث الذي كتبته الباحثة تركيزه عن مشكالت  تعليم تركيز حبثه عن مشكالت

                                                           
-34(، ص. 2000ية، الطبعة االوىل لعربية السعودية: مكتبة ااخبيت الثقاف)اململكة ا طروق تدريس اللغة العربية من منظور تربوي حديث، حسني راضي عبد الرمحن، 22 

36. 

 ي.-(، صفحة ط۲۰۱۷مطبع مركز تنمية اللغة   )مسارنج: )االستماع و الكالم(، 1زاد النجاح فخر الدين عزيز و إخوان، 23 

24 Ahmad Sukria, Problematika Pembelajaran Bahasa Arab dan Pemecahannya (Studi Kasus pada Siswa 

SMP Muhammadiyah 04 Sukorejo Kendal Tahun Ajaran 2007/2008), Skripsi Jurusan Tarbiyah Fakultas Agama 

Islam, (Surakarta: Fakultas Agama Islam UMS, 2008) .  
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العربية، و حّبث أمحد شكراي حبثه يف مستوى مدرسة املتوسطة و ال يف اجلامعة. و التشابه بني هذين حبثني هو يف 
 انحية حتليله.

اثنيا، حبث العلم الذي كتبه آدي سافرتا حتت املوضوع "مشكالت تعليم اللغة العربية يف قسم العربية يف  
و تركيز حبثه يعين عن مشكالت تعليم اللغة العربية يف هذه اجلامعة  25كلية العلوم و الثقافة جبامعة إندونيسيا".

قبلها علَم اللغة العربية تكثيفيا، و نتيجة البحث هلذا  خاصة لطاّلب خبلفية مدرسة العالية العامية اليت مل يتعّلمون
البحث العلم يعين أن تعليم اللغة العربية جبامعة إندونيسيا ال يزال يف اختياج ارتقاء اجلودة و الكمية خاصة يف مادة 

ىل و هو عن التعليم القواعد. و كان أهم االختالف يف هذا البحث متساواي أبهم االختالف للدراسة السابقة األو 
اللغة العربية، و ليس هلذا البحث حتليال. و التشابه بني هذين حبثني هو يف انحية مصادر حبثهما  تعليم مشكالت

 يعين طالب اجلامعة. 
و  26اثلثا، جمالت حبثية اليت كتبها عزيز فخر الرزي، حتت املوضوع: تعليم اللغة العربية: مشكالته و حتليله.

نتيجة حبثها هي أن حتليل مشكالت تعليم اللغة مل يتوصل إىل درجة النجاح الكافية لكثري من العوامل املسببة، و 
الف يف هذه اجملاّلت البحثية متساواي أيظا أبهم واحد منهن: مسألة عن طريقة التعليم املستخدمة. وكان أهم االخت

والتشابه بني هذين حبثني هو يف تعليم اللغة العربية: مشكالته. للدراسة السابقة األوىل و الثاين يعين عن  االختالف
 انحية حتليله.

ب يف مشكالت فلذلك حبث العلم حتت املوضوع  وة كلية علم الدع  يفتعلام اللغة العربية األوىل طالا
العام الدراسي  اراج اإلسالمية احلكومة مسواالتصال قسم تنمية اجملتمعية اإلسالمية جبامعة وايل سوجنو 

 فيها شيء جديد و هلا بعض االختالف مع بعض حبث العلم السابقة املذكورة.  ۲۰۱۸/  ۲۰۱۷

 

                                                           
25 Adi Saputra, Problematika Pembelajaran Bahasa Arab Pada Program Studi Arab Fakultas Ilmu 

Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, Skripsi Jurusan Arab Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, (Depok: 

Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI, 2009)  

26 Aziz Fakhrurozi, “Pembelajaran Bahasa Arab: Problematika dan Solusinya” (Vol. 1, No. 2, tahun 

2014), hlm. 177.  
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 الباب الثالث
 مناهج البحث

و مناهج البحث العلمي  1الواضحة يسلكها الدارسون يف دراستهم.املناهج مجع من املنهج و هي الطرق 
جمموعة من اخلطوات املنظمة و العمليات العقلية الواعية و املبادئ العامة و الطرق الفعلية اليت يستخدمها الباحث 

  2الظاهرة موضوع دراسته.لتفهم 
 نوع البحث و منهجه .أ

نوع هذا البحث هو حبث نوعي، البحث النوعي هو البحث الذي يستخدم خلفية الطبعية، بقصد تفسري 
و ينقسم حبث النوعي إىل قسمني، يعين حبث النوعي امليداين و  3لظواهر احلادثة، و يتم إبشراك املناهج املختلفة.ا

وعي الوصفي امليداين، يعين طريقته يف مجع البياانت حبث النوعي املكتيب. و حبث الذي كتبته الباحثة هو حبث الن
 4بشكل الكلمات و الصور و ليست ابألرقام.

للبحث النوعي صفة طبعي، مباشر إىل مصادر البياانت و تكون الباحثة   Biklenو   Bogdan رأي عند
ث النوعي أكثر الوصفية، كانت البياانت اجملموعة على شكل الصور و لبحلالبياانت. و  أدوات رائسية لتناول

و استخدم طريقة . (Outcome)الكلمات و ال ابألرقم. و هو أيكد إىل عملية البحث و ال حاصل الضرب 
 احلثّي يف حتليل البياانت. 

النوعي هي تكثيفيا يف قيام  أبن مميزة حبث Susan Stainback (2003)يف كتاب  Ericksonو اعلن 
، و فيه حتليل عاكسي عن البياانت، و به، و اشرتكت الباحثة قدميا يف مكان البحث، و تدوين املالحظات بتأنّ  

 5جعل نبذة البحث تفصيليا.
املنهج املستخدم يف هذا البحث هو منهج الظواهر، و هو أّن الباحثة تنظر إىل أعراض اليت حتدث يف 

 ,Fatchan)خيّلف أفعاله ظواهر الشخص و النحية اليت لكشف املعىن و لفهم املنهج الظواهر  يهدف 6امليدان.

2011). 

 
 مكان البحث و مّدته .ب

وايل سوجنو  كلية علم الدعوة واالتصال قسم تنمية اجملتمعية اإلسالمية جبامعةمكان هذا البحث يف  
ألهنا شعرت أبن يف هذه اخرتهتا الباحثة  يف حرم الثالث، يف شارع دكتور محكا جناليان. ارانجاإلسالمية احلكومة مس

 الكلية كثري من املشكالت يف انحية تعّلم اللغة العربية.
 
 

 مصادر البياانت .ت
استخدمت الباحثة دراسة ميدانية لنيل املعلومات و البياانت املتعلقة هبذا البحث، و ذلك من خالل حضور 

االتصال" عند درس اللغة العربية جلمع البياانت و  الباحثة يف "قسم التنمية اجملتمعية اإلسالمية يف كلية علم الدوة و
 املعلومات املتعلقة ابلبحث. و ألجل ذلك تتكون مصادر البياانت من:

                                                           
  .10، )لبنان: بروس برس، بدون التاريخ( ص. كيف تكتب حبثا أو منهجية البحثاميل يعقوب،  1
  .1(، ص. 1995)إفريقيا: جامعة إفريقيا العاملية،  مناهج البحث العلمي و طرق كتابة الرسائل اجلامعية،عبد الرمحن أمحد عثمان،  2

3 Lexy J Moloeng, Metodologi Penelitian Kualtatif, (Bandung: Remaja Rosda karya, 2009), Hlm 5.  
4 Lexy J Moloeng, Metodologi Penelitian Kualtatif, hlm. 11. 
5 Sugiono, Metode Peneltian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: 

Alfabeta, 2012), hlm. 21-22. 
6 Muhammad Idrus, Metode Penelitian Ilmu Sosial, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009), hlm. 246. 
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 املصدر األساسي  .1
كلية علم فهو مصدر أخذته الباحثة أساس لقيام البحث، و يف هذا البحث أخذت الباحثة من املتعلمني يف  

ارانج عند درس وايل سوجنو اإلسالمية احلكومة مس عية اإلسالمية جبامعةالدعوة واالتصال قسم تنمية اجملتم
مهم عملية تعلياألول" الذي يستخدمونه املعلمون ل 7. و كذلك من الكتاب "زاد النجاحاللغة العربية األوىل

 عند درس اللغة العربية األوىل.
 املصدر الثانوي .2

هو املصدر الذي استخدمته الباحثة إكماال للمصدر األساسي. و بناء على ذلك يكون املصدر الثانوي 
إلكمال املصدر  هلذا البحث كل ما يتعلق ابملوضوع من املعلومات اليت تتمكن الباحثة من مجعها

 8األساسي.
 بؤرة البحث .ث

تنبغي للباحثة أن حتّددت بؤرة البحث و جماله قاصرا كي ال خيرج البحث عن املوضوع. و البؤرة يف هذا 
لّية علم الدعوة و اإلتصال قسم تنمية اجملتمعية اإلسالمية طاّلب كت تعّلم اللغة العربية األوىل لالبحث مشكال

 .2017/2018ارانج العام الدراسي وايل سوجنو اإلسالمية احلكومية مسجبامعة 

 طريقة مجع البياانت .ج
 طريقة املالحظة .1

و  9رة.موضةةوعات املبحوثةةة مباشةةرة كانةةت أو  ةةري مباشةة ةهبةةا املالحظةة الطريقةةة الةةيت قامةةتطريقةةة املالحظةةة هةةي 
ملشةةةةرتكية و املالحظةةةةة  ةةةةري تنقسةةةةم طريقةةةةة املالحظةةةةة يف انحيةةةةة عمليةةةةة مجةةةةع البيةةةةاانت إىل قسةةةةمني: املالحظةةةةة ا

فكانةت الباحثةةة ال  .هةذا البحةةث بيةاانت جلمةةعو اسةتخدمت الباحثةةة طريقةة املالحظةة  ةةري مشةرتكية  مشةرتكية،
ظةةة الفرديةةةة فقةة .  و أمةةا يف انحيةةةة تشةةرتك مباشةةرة يف أنشةةطة املسةةةتجبني عنةةد مجةةع البيةةةاانت، و تكةةوت املالح 

و  10األدوات املستخدمة تنقسم طريقة املالحظةة إىل قسةمني أيظةا: املالحظةة املنظمةة و املالحظةة  ةري منظمةة.
  ألهنا قد صّممت البياانت اليت ستالحظها متام.استخدمت الباحثة املالحظة املنظمة 

 طريقة املقابلة .2
جلةةةةواب وجهةةةةا بوجةةةةه بةةةةني السةةةةائل و املقابلةةةةة هةةةةي عمليةةةةة لتنةةةةاول البيةةةةاانت عنةةةةد البحةةةةث، بطريقةةةةة السةةةةؤال و ا

و طريقة املقابلة هي مواجهة بةني الباحةث أو مةن يوكلةه و بةني شةخش أو أشةخاص قخةرين يقصةد  11املسؤول.
و هتةةدف إىل احلصةةول علةةى املعلومةةات الضةةرورية ملوضةةوع مةةا، و علةةى الباحةةث أن يركةةز  12منهةةا مجةةع البيةةاانت.

علةةى املعلومةةات الةةيت ال ميكةةن احلصةةول عليهةةا إاّل مةةن املفحةةوص أو العميةةل نفسةةه. و  مةةع البيةةاانت عةةادة مةةن 
 13األشخاص الذين هلم عالقة بطبيعة موضوع البحث.

 طريقة االستبيان .3
و  14طريقةةةةةة االسةةةةةتبيان هةةةةةي طريقةةةةةة جلمةةةةةع البيةةةةةاانت إبعطةةةةةاء األسةةةةة لة أو األجوبةةةةةة إىل املسةةةةةؤولني ليجيبينهةةةةةا.

اسةةةتخدمت الباحثةةةة مقيةةةاس ليكةةةرت ليقةةةيش بينةةةات االسةةةتبيان. و هةةةو مقيةةةاس ليقةةةيش املوافةةةق و ا راء و تصةةةر 
 15الشخص أو األشخص للظواهر االجتماعية.

                                                           
 .ة اللغاتزاد النجاح: الكتاب املستخدم لعملية التعليم اللغة العربية يف جامعة وايل سوجنو اإلسالمية احلكومية سامارانج الذي يطبعه مركز تنمي 7 

8 Nasution, Metode research, (jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), hlm. 145.  
9 Mohammad Ali, Penelitian Kependidikan Prosedur & Strategi, (Bandung: Angkasa, 2013), hlm. 99.  
10 Sugiono, Metode Peneltian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: 

Alfabeta, 2012), hlm. 204-205. 
11 Burhan Bungin, Metodologi peneltian Kualtatif, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 136. 

 216(، ص. 2000)االرن: دار الفالح، سية، املهارات الدراحممد علي اخلويل،  12
  (،1998امي عفرجيي و اخواته، يف مناهج البحث العلمي و أساليبه، )عمان: حمدالوي، س 13

14 Suryani dan Hendrayadi, Metode Riset Kuantitatif, (Jakarta: Prenada Media, 2016), hlm. 173.  
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 اختبار صحة البياانت .ح
هناك طريقةات متنوعةة الختبةار صةحة البيةاانت. و اختبةار صةحة البيةاانت لبحةث النةوعي يف مةا يلةي: متديةد 
املشاهدة أو الدراسة، و زايدة االجتهاد يف البحث، و التثليث، و املناقشات مع القرينة، و حتليل احلالةة السةلبية، و 

 16فحص األعضاء.
يف هذا البحث استخدمت الباحثة طريقةة زايدة االجتهةاد يف البحةث. وهةي مالحظةة ابلضةب  و االسةتمرار. 

طةة أو صحيحة، و أن تصف الباحثة هبذه الطريقة متكن للباحثة أن حتققت البياانت مرة أخرى أ كانت البياانت خم
وصفا دقيقا عن البياانت. فلذلك أن تقرأ الباحثة املراجع من الكتب املتنوعة أو النتائج البحوث و البياانت املتعلقة 

 17بنتائج البحوث، حىت أن تزيد معلومات الباحثة و ميكن أن تستخدمها لفحص البياانت.
 

 طريقة حتليلية البياانت .خ
اسةتخدمت الباحثةة طريقةةة حتليليةة البيةةاانت الوصةفية، ألن هةةذا البحةث يهةةدف لوصةف عةةن مشةكالت تعلّةةم 

اجملتمعيةة اإلسةةالمية جبامعةةة  يف كّليةة علةةم الةدعوة واالتصةةال قسةم تنميةةة وكيفيةة لتحليةةل تلةك املشةةكالت اللغةة العربيةةة
وايل سةةةوجنو اإلسةةةالمية احلكوميةةةة سةةةامارانج. و هنةةةاك املقيةةةاس املسةةةتخدم حلسةةةاب بيةةةاانت االسةةةتبيان، فهةةةو مقيةةةاس 

 ليكرت الذي له مخاسي النق . 
طريقة حبث يف كتابه  Sugiyono (1999: 11)اليت أخذها  Kerlingerو تعريف الدراسة الوصفية عند 

"أبن الطريقة الوصفية هي حبث ملعرفة نتيجة املتغري، إما كان واحدا أو أكثر مةن  ةري إجةراء املقةارانت يبنّي الشريكة 
 أو إرطباهتا مع املتغرّيات األخرى".

 

                                                                                                                                                                                     
15 Sugiono, Metode Peneltian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, hlm. 134.  
16 Sugiono, Metode Peneltian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, hlm. 368.  
17  Sugiono, Metode Peneltian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, hlm. 371.  
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 الباب الرابع
 توصيف البياانت و حتليلها

 توصيف البياانت .أ
 اااج  وايل سوجنو اإلسالمية احلكومية مسحملة عن كلية علم الدعوة و اإلتصال جبامعة  .1

اااج  واددة من قدد  وايل سوجنو اإلسالمية احلكومية مسكاجت كلية علم الدعوة و اإلتصال جبامعة 
وايل جامعة الكليات يف مجيع قحناء جامعة اإلسالمية احلكومية يف إجدوجيسيا، و تكون قدد  الكلية يف 

يف شااع الدكتوا ذامكا جناليان اااج   و تعع ذةة الكلية يف دم  الاال،، سوجنو اإلسالمية احلكومية مس
 اااج   و دول  دحدو  اما لايل:مس
 من جهة الشمدية: كلية الشميعة و العاجون و ذناك معصاف للطالب  (أ

تخد  ألجشطة الطالب املختلفة، و الةي مس (GSG)من جهة اجلنوبية: مبىن متعد  األغماض  (ب
 قمام  كعبة صغرية ملمااسة مناسك احل  

 من جهة الغمبية: املناطق لسّكان  (ت
 من جهة الشمالية: دددة واسعة اليت فيها قشجاا، و كلية اإلدتصا  و األعمال يف اإلسال   (ث

 
 

 النظم و البع، .2
 النظم (أ

اإلتصال على قساس وددة العلم إلجتاج العلماء التنافسي و  تنظيم الرتبية و التعليم علم الدعوة و
 لديهم األخالق الكمامة 

 البع، (ب
 تطويم علم الدعوة و اإلتصال على قساس البح،   (1
 تنظيم خدمة اجملتمعية على قساس حب، الدعوة و اإلتصال  (2
 ة و اإلتصال  كشف ِدَيَم احلكمِة احملليِة و تنميُتها و تطبُعها إىل جمال الدعو  (3
 1تطويم التعاون امختلف املؤسسات يف معياس اإلدليمي، و الوطين، و الدويل  (4

 
 حملة عن دسم تنمية اجملتمعية اإلسالمية .3

سم تنمية اجملتمعية اإلسالمية اّليت ستبحاها الباداة يف ذةه الكلية قدسا  الدااسة املتنوعة، منها د
عن مشكالت بعض طاّلهبا يف تعّلم اللغة العمبية األوىل  يهدف دسم التنمية اجملتمعية اإلسالمية إىل إجتاج 
علماء املسلمني الةين لديهم العداة األكا ميية و املهِنّية يف علم  عوة و تنمية اجملتمعية اإلسالمية و 

 على تنفيةه   يعداون
شخصا و ل  فصالن: فصل )ق( و فصل  70طاّلب فصل الدااسي األّول يف ذةا العسم دداى 

شخصا  و اخرتت الباداة فصل )ق( جبملة طاّلهبا  37شخصا و لفصل )ب(  33)ب(  لفصل )ق( 

                                                           
1  http://fakdakom.walisongo.ac.id 
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عين عند شخصا ألن يكون دحسوسة حباها  تنفية ذةه احملاضمة يف فصل )ق( ممًّة يف األسبوع، ي 33دداى 
 2، و مدّاسها ذو األستاذ الدكتوا احلاج قمحد ذشمي داصوان 14.30يو  اإلثنني يف الساعة 

 
 الكتاب املستخد  .4

جامعة وايل سوجنو اإلسالمية احلكومية  ة اللغة العمبية لدى طالب معما ملا  فكتاب "زا  النجاح"
و في  تعدمي املوا  الكافية و الشاملة مكوجة من العواعد و التدايبات و املفم ات مع متميناهتا، بل ذةه 

 .(IMKA)املوا  كموا  متهيدية الختباا معياا الكفاءة يف اللغة العمبية 

ول يف تعليم اللغة العمبية األوىل يف جامعة وايل سوجنو اإلسالمية و يستعمل كتاب زا  النجاح األ
احلكومية، و الكتاب األول يف مهااة االستماع و الكال   و املوضوعات يف ذةا الكتاب تتعلق ابألجشطة 

 3اليومية و الدااسية 
 املوضوعات املوجو ة يف ذةا الكتاب: (أ

 : التحيات و التعااف  الوددة األىل
 : السؤال عن األشخاص  الوددة الااجية
 : األسمة  الوددة الاالاة
 : األشياء و امللكية  الوددة المابعة

 : األادا  و الساعات  الوددة اخلامسة
 ملهنة: ا  الوددة السا سة
 : اجلهات و األماكني  الوددة السابعة
 : اللون و األسعاا  الوددة الاامنة

 : يف السوق  الوددة التاسعة
 : يف املطعم  الوددة العاشمة

 : السيادة و الفنا ق الوددة احلا ية عشمة
 : يف البيت الوددة الااجية عشمة
 : يف املستشفى الوددة الاالاة عشمة
 : املكتبة الوددة المابعة عشمة

 : يف اإل ااة الوددة اخلامسة عشمة
 : يف الفصل الوددة السا سة عشمة

 
 املاال من املفم ات املتعلعة: (ب

 املهنة
 Profesi مهنة

 Pegawai / Karyawan موظف

 Karyawan Senior موظف كبري

                                                           
2 Hasil observasi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi prodi Pengembangan Masyarakat Islam Pada 

tanggal 26 Juni 2018.   
 ي -(، صفحة ط۲۰۱۷ز تنمية اللغة مطبع ممك  )مسااج : )االستماع و الكال (، 1زا  النجاح فخم الدين عزيز و إخوان،  3 
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 Bank البنك

 Direktur مديم

 Wakil Direktur وكيل املديم

 Sekertaris سكمتري

 Bagian Informasi الستعالماتا

 Penukaran Mata Uang شباك العمالت

 Penjaga Bank بواب البنك

 Membuka يفتح-فتح

 Menutup يعفل-دفل

 Bendahara قمني الصندوق

 Doktor  وكتوا 

 Dokter طبيب

  Bekerja يعمل -عمل

 Rumah Sakit املستشفى

 Menjenguk عيا ة

 Menerima يستعبل-استعبل

 Pasien املمضى

 Menyembuhkan يعاجل-عاجل

 Sibuk مشغول

 Berbagai Macam Penyakit األمماض املختلفة

 Perut املعدة

 Hati العلب

 Mengungkap يكشف-كشف

 Bertanya يستفهم-استفهم

 Penyakit قمل

 /Menggambarkan يصف-وصف

Mendeskripsikan 

 
 و تدايبات  املاال من جص احملا ثة (ت

 املهنةاحلواا األول من موضوع 
 أان موظف كبري 

 : ذل قجت موظف يف ذةا البنك؟  قمحد
 : جعم، قان موظف كبري خالد
 : ذل قجت املديم؟  قمحد
 : ال خالد
 : ذل قجت موظف يف اإلستعالمات؟  قمحد
 : ال خالد
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 : يف شباك العملة األجنبية؟  قمحد
 ان قفتح و قدفل ابب البنك: ال، قان بواب البنك، ق خالد

 
 احلواا الااين

 املدرس من لبنان
 : ذل قجت عميّب؟ دحمو 
 : جعم دسن
 : من قّي بلد؟ دحمو 
 : من لبنان دسن
 : ذل قجت اجل قعمال؟ دحمو 
 : ال، قان مدّاس، و قجت؟ دسن
 : قان طالب دحمو 
 : ذل قجت من مصم؟ دسن
 : ال، قان من سوالا دحمو 

 يح بوضع دائرة حول احلروف املناسبة!اخرت اجلواب الصح
 كان خالد موظفا يف؟ (1

 ج  املكتبة ب  البنك املستشفى .أ
 ماذا يعمل خالد؟ (2

 ج  بواب   ب  طباخ مديم .أ
 قية العباااة اآلتية املناسبة ابلناص؟ (3

 ب  املداس سعو ي   املداس مصمي .أ

 ج  املداس لبناين

 ما جنسية طالب؟ (4
 ج  لبناين   سوايب مصمي .أ

 احلواا جيمي بني؟ (5
 ب  طالب و صيديل طالب و اجال قعمال .أ

 ج  طالب و مداس

 

 املاال من جص االستماع و تدايبات  (ث
 الطبيب و الصيديل

قان  كتوا كممي مما   قان طبيب ابلعاذمة  قان قعمل يف املستشفى  قذذب إىل املستشفى يف الصباح  و بعد 
 عيا .ي  كّل يو  قستعبل املمضى، و قعا ح األمماض املختلفة، يف المقس قو املعدة قو الظهم، قذذب إىل

العلب  قان قكشف على املميض و قستفهم من  عن قمل   و قصف ل  الدواء  زوجيت مممضة، ذي تساعدين 
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دق طول يف عيا .ي  قدياان قذذب إىل املمضى يف بيوهتم  الطبيب مشغول  ائما  و إمنا جمس التلفون ي
 النهاا و قدياان طول الليل 

 اخرت اجلواب الصحيحة بوضع دائرة حول احلرف املناسب!
 قين يعمل  كتوا كممي مما ؟ (1

 ج  املكتبة ب  البنك املستشفى .أ
 ذل يةذب إىل العمل يف املساء؟ (2

 ج  قدياان  ب  ال  جعم .أ
 يةذب الطبيب إىل املمضى يف بيوهتم ل    (3

 ج  األكل ب  كشف املمضى املمضى استعبال .أ
 من يصف الدوا؟ (4

 ج  مممضة ب  مهندس  طبيب .أ
 

 أجب عن األسئلة اآلتية!
 ما موضوع النص؟ (1
 ما اسم الدكتوا؟ (2
 ذل ذو يعمل يف لبنان؟ (3
 قية األمماض اليت تعاجلها؟ (4
 ماذا يفعل الدكتوا على املميض؟ (5

 
 املاال من العاعدة الصمفية (ج

تصميف يف اللغة التغيري، و يف الصناعة حتويل األصل الوادد إىل قمالة خمتلفة ملعان معصو ة ال حتصل ال
اإلهبا   مث الفعل إما ثالثي و إما اابعي  و كل وادد منهما إما سامل قو غري سامل و جعين ابلسامل ما 

 و اهلمزة و التضعيف  سلمت دموف  األصلية اليت تعابل ابلفاء و العني و الال  من دموف العلة
قما الاالثي اجملم  فإن كان ماضية على فَ َعَل مفتوح العني فمضااع  على يَفُلُل قو يَفِعَل بضم العني قو كسما 

 َيضِمب-يَنُصُم و َضَمبَ -حنو َجَصمَ 
يعلم  وإذا -و إن كان مضي  على فعل مكسوا العني فمضااع  على يفعل قو يفعل بفتح العني حنو علم

 ي  على فُعل مضمو  العني فمضااع  على يفعل قو يفعل بضم العني مان مض
  دماجا   - دمجة-و قما المابعي اجملم  فهو فعلل كددمج

 
 حتليل البياانت .ب

 مشكالت تعلم اللغة العمبية لطالب كلّية علم الدعوة و اإلتصال دسم تنمية اجملتمعية اإلسالمية  .1
لبياانت الوصفية يف حباها  فالطميعة االستبيان، و الطميعة استخدمت الباداة طميعة حتليلية ا

االستبيان  املالدظة، و الطميعة املعابلة مستخد  جلمع البياانت املعصو  لبحاها  و ابستخدا  طميعة
اليت جيب دساهبا  فحسبت الباداة بياانت اإلستبيان ملعمفة جتاجيها امعياس  تناولت الباداة بياانت

 اسي النع.  فالبياانت املعصو ة يف ما يلي:ليكمت الةي ل  مخ
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باملستجي الداجة aspek األسئلة جمموع  
 الداجة

جمموع 
 الداجات
 اإلمجايل

ويةالنسبة املئ  

1 SS 1 1 1 

108 0,654545 
S 2 7 14 

RG 3 7 21 
TS 4 18 72 

STS 5 0 0 
2 SS 5 1 5 

113 0,684848 
S 4 15 60 

RG 3 14 42 
TS 2 3 6 

STS 1 0 0 
3 SS 1 1 1 

138 0,836364 
S 2 1 2 

RG 3 2 6 
TS 4 16 64 

STS 5 13 65 
4 SS 1 3 3 

106 0,642424 
S 2 3 6 

RG 3 11 33 
TS 4 16 64 

STS 5 0 0 
5 SS 1 2 2 

103 0,624242 
S 2 8 16 

RG 3 8 24 
TS 4 14 56 

STS 5 1 5 
6 SS 5 2 10 

114 0,690909 
S 4 15 60 

RG 3 12 36 
TS 2 4 8 

STS 1 0 0 
7 SS 1 0 0 

123 0,745455 
S 2 4 8 

RG 3 10 30 
TS 4 10 40 

STS 5 9 45 
8 SS 1 0 0 

100 0,606061 
S 2 10 20 

RG 3 15 45 
TS 4 5 20 

STS 5 3 15 
9 SS 5 10 50 

134 0,812121 
S 4 17 68 

RG 3 4 12 
TS 2 2 4 
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STS 1 0 0 
10 SS 1 7 7 

91 0,551515 
S 2 4 8 

RG 3 14 42 
TS 4 6 25 

STS 5 2 10 
11 SS 1 3 3 

95 0,575758 
S 2 10 20 

RG 3 10 30 
TS 4 8 32 

STS 5 2 10 
12 SS 1 3 3 

92 0,557576 
S 2 12 24 

RG 3 8 24 
TS 4 9 36 

STS 5 1 5 
13 SS 1 5 5 

100 0,606061 
S 2 8 16 

RG 3 4 12 
TS 4 13 52 

STS 5 3 15 
14 SS 5 10 50 

139 0,842424 
S 4 20 80 

RG 3 3 9 
TS 2 0 0 

STS 1 0 0 
15 SS 5 17 85 

149 0,90303 
S 4 16 64 

RG 3 0 0 
TS 2 0 0 

STS 1 0 0 
جمموع 

الداجات 
 اإلمجايل

1705 

قدصى 
 الداجة

165 

ق ىن 
 الداجة

33 

النسبة 
 املئوية

9,533333333 

 

  %100× النتيجة النهائية = )جمموع الداجات اإلمجايل : قدصى الداجة( 
ن النتائ  اليت  م احلصول عليها من طميعة االستبيان ذي فمن جدول احلساب املكتوب جمى أب

   و قما معايري التفسري البياانت عند معياس ليكمت كما يلي:9,533333333
 = )ض( 19,99% - 0%

 = )ق( 39,99% - 20%
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 = )ج( 59,99% - 40%
 = )ج ج( 79,99% - 60%
80% - 100% ) ( = 

 ين: ن يعو مؤشم حتعيق الكفاءة لكتابة ذةه االستبيا
 ذي  اس صعبالتعبري أبن  اس اللغة العمبية  (أ

 التعبري أبن دب  اس اللغة العمبية يستطيع قن ينشأ الغرية يف تعّلمها (ب
 خربة الطاّلب يف تعّلم اللغة العمبية دبل  خوهلم إىل ذةه اجلامعة (ت
 طاّلب يف فهم   شمح املعّلم عند  اس اللغة العمبيةالصعوبة  (ث
 طاّلب يف فهم ما كتبت يف الكتاب املعماالصعوبة  (ج
 جهد الطاّلب يف عملية الواجبات (ح
 كفاءة طاّلب يف كتابة العمبية (خ
 صعوبة الطاّلب عند االستماع ما شمح املعّلم (د
 إفا ة الكتب املعما يف عملية تعّلم الطاّلب (ذ
 صعوبة الطاّلب يف دماءة النص العميب بدون الشكل (ر
 صعوبة الطاّلب يف جطق اللغة العمبية عند احملا ثة (ز

 يف ذذن الطألب الةي جيعل صعوبتهم يف فهم املكتوب قو فهم املسموعجعصان املفم ات  (س
 بيئة الطاّلب اليت ال تدفع يف عملّية تعّلم اللغة العمبية (ش

 داسيدا ألن يتمكنوا ذةا الجاللغة العمبية تعبري الطاّلب يف تعّلم  (ص
 قمهية تعّلم اللغة العمبية يف جامعة وايل سوجنو اإلسالمية احلكومية مسماج  (ض

م اللغة العمبية عند طالب كلية علم الدعوة و اإلتصال دسم و االستنتاج منها يعين، كان يف تعلّ 
جتيجت  عة، ألن إذا جمى من معايري التفسري البياانت الساب تنمية اجملتمعية اإلسالمية، مشكالت الكارية 

   %19,99و  %0)ض( و ذو ما بني  ضعيفتعع النتيجة يف جعطة  9,533333333النهائية تعين 
و طميعة جلمع البياانت التايل ذي طميعة املعابلة  و استخدمت الباداة طميعة املعابلة احملد ة 

 امعياس املعابلة كما يلي:
 ذل حتب اللغة العمبية؟ .1
 العمبية األوىل  اسا صعبا؟ ذل تعتعد أبن  اس اللغة .2
 قي ابب قصعب عندك؟ .3
 ما ذي مشكلة األكرب يف تعّلم اللغة العمبية األوىل؟ .4
 كيف الطميعة ملواجهة املشكالت يف تعّلم اللغة العمبية األوىل؟  .5
 ؟1زا  النجاح كيف طميعة تعّلمك ابستخدا  كتاب  .6
 ألوىل  اخل الفصل؟إىل قّي دد فهمك يف تعّلم اللغة العمبية ا .7
 ق فهمت عن العواعد األسسية  لللغة العمبية؟ .8
 ق ميكنك إعطاع املاال من كلمة اليت فيها مبتدق و خرب؟ .9

 قميكنك ذكم قمساء الكائنات ما دولك ابللغة العمبية؟ .10
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شخصا كعينات ليتم  10شخصا  و قخةت الباداة  33عد  املستجيب اإلمجايل ذو 
يت  م ديا  هبا، استنتجت الباداة أبّن معظم طاّلب ذةا الفصل جيدون ائ  املعابلة الّ معابلتهم  من جت

 صعوبة عند تعّلم اللغة العمبية بعوامل التالية:
 م مل يتعلموهنا من دبل ألهن لطالب خلفية اللغة العمبية، ليس لدى ا (ق

ذةه تكون صعوبتهم يف فهم ما ُكِتبْت املوا  املكتوبة يف الكتاب ابستخدا  اللغة العمبية متاما، و  (ب
  اخل الكتاب  

 جعصان املفم ات يف اللغة العمبية  (ت
 يشمح املعّلم املا ة املعماة ابللغة العمبية و قكام الطالب مل يفهموهنا كاريا  (ث
 البيئة ال تدفع لتعّلم اللغة العمبية  (ج

ت يف تعّلم اللغة العمبية  اخل الفصل قو من العوامل املةكواة ميكن قن يستنت  أبّن هلم مشكال
 خااج  

 
 هلةه املشكالتتحليل ال .2

و ذناك طميعة املشكالت، فالبّد للمعّلم قن يعطي الدوافع الكارية  إىل املتعّلم،  و حتليل هلةه
ع إىل طالب  ألن يكون الطالب جشيطة و انجحة يف عملية عطاء الدوافخمتلفة يستعميلها املعّلم إل

 م:التعل
 4لتعّلم الطاّلب مناسبة امبا ئ التحفيز يف تعّلم  توفري الدوافع و احلوافز (ق

 توجي  الطاّلب إىل األذداف اليت يتعني حتعيعها  (ب
 أتثري المغبة التعّلم  (ت
 اشماف الطاّلب يف ضب. الودت و يف االجضباط عند تعّلم  (ث
  الطاّلب ألن يكون إجيابيا ال سلبيا اعطاء الفمصة إىل (ج
 الواجبات اخلطواة لدى الطاّلب اعطاء  (ح
 وجو  التفاعل و التواصل بني املعّلم و املتعّلم  (خ
 5املعاوجة للتعّلم اجشاء جو الفصل  ( 

م املعتعد أبّن  اس اللغة العمبية ذي الداس ذ يغري تفكري ذلك البد للمعّلم  قن من غري  و
و قن يمشد و الصعب تكون إعتعا ا أبّن كل الناس يستطيعون قن يتعّلم ذةا الداس بسهولة  

و خبالف تعّلمهم   ال يكون مهمال يف وا إعدا  التعّلم خااج الفصل، كيجيعليستهدف الطاّلب ألن 
يف سؤال ا، مهما كان خااج الفصل  و قن ال يستحَي ذلك فالبد للمتعّلم قن جيتهد كاريا يف تعّلمه

 تدايبات العند تعّلم قو عند عملّية الواجبات قو  ذميساعدإىل َمن قكام كفاءة، كي 
 

  

                                                           
   مكتوب يف الباب الااين 4

5 Sumiati dan Asra, Metode Pembelajaran, hlm.  
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 الباب اخلامس
 االختتام

تطيع الباحثة أن تتم أتليف هذا البحث. و بعد أن تبحث عن هذا احلمد هلل الذي بنعمته و فضله تس
 يص نتائج البحث.بواب السابقة، ستقوم الباحثة بتلخاملوضوع يف األ

 
 اخلالصة .أ

 بعد حتليل البياانت من املناقشة الكاملة اليت وصفت أعاله، فخّلصت الباحثة ما يلي:  .1
نرى أبن النتائج اليت مت احلصول عليها من طريقة ابع يف الباب الر فمن جدول احلساب املكتوب  (أ

 . و أما معايري التفسري البياانت عند مقياس ليكرت كما يلي:9,533333333االستبيان هي 
 = )ض(  19,99% - 0%

 = )ق( 39,99% - 20%
 = )ج( 59,99% - 40%
 = )ج ج( 79,99% - 60%
 = )م(  100% - 80%

مبعايري التفسري البياانت احملسوبة مبقياس ليكرت كان يف تعّلم اللغة  و االستنتاج منها يعين، مناسبة
 الكثرية.مشكالت العربية عند طاّلب كلية علم الدعوة و اإلتصال قسم تنمية اجملتمعية اإلسالمية، 

 ،  مبعىن ضعيف.%19,99 - %0يف نقطة ، 9,533333333ألن نسبته املئوية قدرى 
 
 بياانت املقابلة التالية:ال نتيجة ت منو ميكن معرفة تلك املشكال (ب

 ليس لدى الطالب خلفية اللغة العربية، فلذلك هم مل يتعلموهنا من قبل. (1
املواد املكتوبة يف الكتاب ابستخدام اللغة العربية متاما، و هذه تكون صعوبتهم يف فهم ما   (2

 ُكِتبْت داخل الكتاب. 
 نقصان املفردات يف اللغة العربية. (3
 يشرح املعّلم املادة املقررة ابللغة العربية و أكثر الطالب مل يفهموهنا كثريا. (4
 البيئة ال تدفع لتعّلم اللغة العربية. (5

 
تلك املشكالت، فالبّد للمعّلم أن يعطي الدوافع الكثرية  إىل املتعّلم، و يغري تفكريهم املعتقد لتحليل و  .2

هذا  ونعب تكون إعتقادا أبّن كل الناس يستطيعون أن يتعّلمأبّن درس اللغة العربية هي الدرس الص
و أن يرشد و يستهدف الطاّلب ألن جيعلوا إعداد التعّلم خارج الفصل، كي ال يكون  سهولة.لالدرس اب

و خبالف ذلك فالبد للمتعّلم أن جيتهد كثريا يف تعّلمها، مهما كان خارج الفصل. و  مهمال يف تعّلمهم.
 سؤال إىل َمن أكثر كفاءة، ألن يساعد عند تعّلم أو عند عملّية الواجبات أو تدريبات. أن ال يستحَي يف

 
 االقرتاحات .ب
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بعد أن تبحث الباحثة عن مشكالت تعّلم اللغة العربية األوىل لطالب كلية علم الدعوة و اإلتصال 
مارانج العام الدراسي قسم تنمية اجملتمعية  اإلسالمية جبامعة وايل سوجنو اإلسالمية احلكومية سا

 ، تريد أن تقدم االقرتاحات هي:2017/2018
 للباحثة نفسها .1

ينبغي للباحثة أن تكتب أحسن البحوث يف املستقبل من البحث املكتوب اآلن، ألن يف هذا البحث 
 هناك األخطاءات و العيوابت الكثرية اليت حتتاج إىل تنقيحها.

 طالب لل .2
وا اجتهادا عميقا يف تعّلمهم خاصة يف درس اللغة العربية داخل الفصل أو الزم على الطالب أن جيتهد

يسألوا إىل من يعرف أو يفهم عنها، كي يزيد  خارجها. و إذا جيدون الكلمة الصعبة أو غري مفهومة ألنْ 
 خزينتهم عن اللغة العربية.

 
 

 كلمة االختتام .ت
إلميان ووفقنا إىل دين اإلسالم و رزقنا العقل محدا و شكرا هلل الذي أعطاان نعمة اإلسالم و قوة ا

السليم حىت تستطيع الباحثة أن تتم هذا البحث بكل الطاقة و االستطاعة. و أعطاان علوما و فرصة ابهرة 
مشكالت تعّلم اللغة العربية األوىل لطالب كلية حىت تستطيع الباحثة أن تتم هذا البحث حتت املوضوع 

 تنمية اجملتمعية اإلسالمية جبامعة وايل سوجنو اإلسالمية احلكومة سامارانجعلم الدعوة واإلتصال قسم 

 .۲۰۱۸/  ۲۰۱۷العام الدراسي 

و أما الباحثة تقوم ابلتحليل من البياانت اليت نقلتها من كتب أهل العلم و العرفان، كما أّن الباحثة 
 كمال و التمام. إنسان عادي فال ختلو من خطأ و نسيان، فلذلك هذا البحث بعيد من ال
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Gedung I dan J adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan perkuliahan mahasiswa 

jenjang S1, gedung J memiliki 8 ruang kelas, selain ruang kelas di gedung ini juga terdapat 
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Hasil Wawancara dengan Mahasiswa prodi PMI a Semester 1 Tahun Ajaran 2017/2018 

 

1. Apakah anda menyukai bahasa Arab? 

Mahasiswa: Suka, tergantung dosen 

 

2. Apakah anda menganggap mata kuliah Bahasa Arab I merupakan mata kuliah yang sulit? 

Mahasiswa: Lumayan sulit 

 

3. Bab manakah yang anda anggap sulit? 

Mahasiswa: Semua 

 

4. Hal apakah yang paling menjadi problem dalam belajar bahasa Arab I ini? 

Mahasiswa: Belum menguasai mudrodat, istima’nya terlalu cepat dan kurang jelas 

 

5. Bagaimanakah cara anda menghadapi kesulitan dalam belajar bahasa Arab I ini? 

Mahasiswa: Duduk di barisan paling depan ketika proses pembelajaran berlangsung dan 

ketika di kos/asrama dipelajari kembali 

 

6. Bagaimanakah cara belajar anda dengan menggunakan buku  1زاد النجاح  ? 

Mahasiswa: Memahami kosa kata, mendengarkan audio sebelum pembelajaran dimulai 

 

7. Sejauh manakah pemahaman anda dalam mempelajari bahasa Arab I di kelas? 

Mahasiswa: kurang maksimal dalam pemahaman, karena masih awam dalam mempelajari 

bahasa Arab 

 

8. Sudahkah anda memahami kaidah-kaidah dasar dalam bahasa Arab? 

Mahasiswa: Lumayan, hanya mengerti sebagian dan tidak menyeluruh 

 

9. Dapatkah anda memberikan contoh kalimat yang terdiri dari Mubtada’ Khabar? 

Mahasiswa: Tidak bisa, lupa, ليةةعائشة مج  

 

10. Dapatkah anda menyebutkan nama-nama benda di sekitar anda dengan menggunakan 

bahasa Arab ? 

Mahasiswa: قةم، كرسي، انفذة، سبورة، ابب، مسطرة،مكتب  dan lain-lain 

 

 

 



PEDOMAN WAWANCARA 

Problematika Belajar Bahasa Arab I 

Pada Mahasiswa FDK Prodi Pengembangan masyarakat Islam 

Nama  : ........................... Lokasi : .................... 

NIM  : ........................... 

Tanggal Wawancara : ...............  Jam : ...................WIB 

 

1. Apakah anda menyukai bahasa Arab? 

 

2. Apakah anda menganggap mata kuliah Bahasa Arab I merupakan mata kuliah yang sulit? 

 

3. Bab manakah yang anda anggap sulit? 

 

4. Hal apakah yang paling menjadi problem dalam belajar bahasa Arab I ini? 

 

5. Bagaimanakah cara anda menghadapi kesulitan dalam belajar bahasa Arab I ini? 

 

6. Bagaimanakah cara belajar anda dengan menggunakan buku  1زاد النجاح  ? 

 

7. Sejauh manakah pemahaman anda dalam mempelajari bahasa Arab I di kelas? 

 

8. Sudahkah anda memahami kaidah-kaidah dasar dalam bahasa Arab? 

 

9. Dapatkah anda memberikan contoh kalimat yang terdiri dari Mubtada’ Khabar? 

 

10. Dapatkah anda menyebutkan nama-nama benda di sekitar anda dengan menggunakan 

bahasa Arab ? 

 

 

 

 

  



ANGKET PROBLEMATIKA BELAJAR BAHASA ARAB I 

PADA MAHASISWA JURUSAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM 

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI 

 UIN WALISONGO SEMARANG 

Nama :................................ 

NIM :................................ 

1. Tulis nama anda di tempat yang sudah disediakan 

2. Beri tanda centang (√) pada kolom yang sudah disediakan, yang anda anggap sesuai dengan keadaan sebenarnya 

3. Hasil dari pengisian angket ini semata-mata untuk penelitian dan tidak akan berpengaruh pada penilaian dosen anda 

4. Terima kasih kesediannya mengisi angket ini dengan tulus dan jujur. 

Keterangan: 

SS : Sangat Setuju 

ST : Setuju 

RG : Ragu-ragu 

TS : Tidak Setuju 

STS : Sangat Tidak Setuju 

 

NO PERTANYAAN 
JAWABAN 

SS S RG TS STS 

1 Mata kuliah bahasa Arab 

adalah salah satu mata 

kuliah yang dianggap 

sulit di jurusan ini 

     

2 Saya menyukai mata 

kuliah ini sehingga saya 

bersemangat saat 

mempelajarinya di dalam 

maupun di luar kelas 

     

3 saya belum pernah 

mempelajari bahasa 

Arab sebelum kuliah di 

UIN Walisongo 

     

4 Saya sulit memahami 

apa yang disampaikan 

oleh dosen saat kegiatan 

belajar mengajar 

berlangsung 

     

5 Saya sulit memahami 

apa yang tertulis dalam 

buku paket 

     

6 Saya meminta bantuan 

teman setiap kali 

mengerjakan tugas dari 

dosen 

     

7 Saya belum bisa menulis 

arab dengan benar 

     

8 Saya sulit mendengarkan 

dan mencerna saat dosen 

berbicara dengan bahasa 

Arab 

     

9 Buku paket yang 

diberikan oleh PPB 

(Pusat Pengembangan 

Bahasa) sangat 

membantu proses belajar 

saya 

     

10 Saya merasa kesulitan 

saat membaca teks 

berbahasa Arab tanpa 

harakat 

     



11 Saya merasa kesulitan 

saat mencoba berbicara 

menggunakan bahasa 

Arab 

     

12 Saya tidak menghafal 

banyak mufrodat (Kosa 

kata) sehingga saya 

kurang memahami 

ungkapan yang tertulis 

maupun yang terucap 

dalam bahasa arab 

     

13 Di luar kelas tidak ada 

yang mendukung dan 

membantu saya dalam 

proses mempelajari mata 

kuliah ini 

     

14 Saya akan belajar dengan 

sungguh-sungguh agar 

dapat menguasai mata 

kuliah ini 

     

15 Belajar bahasa Arab 

sangat penting untuk 

berlangsungnya kuliah 

saya di UIN Walisongo 

     

 

 

 

  



 

 



 

 



 

 



 

 



 



 

 

 

 

 

 



 



 

 



 

 



 





 



 

 

 

 

 



 

Gedung Dekanat Fakultas Dakwah dan Komunikasi 

 

 

Gedung I 

 

Gedung J dan Perpustakaan Fakultas Dakwah 

 



 

Gedung Laboratorium Dakwah 

 

Wawancara dengan salah satu mahasiswi prodi PMI a Semester 1 tahun ajaran 2017/2018 

 

 

 

  



 ثةترمجة الباح

 : فرسدا موالان فاز  اإلسم

 1403026084:  رقم الطالبة

 1996يونليو  16: توابن،  املكان واتريخ املولود

 : الجو لور، سنجاهان، توابن  العنوان

 : كةلية عةوم الرتبلية و املدّرسني/ قسم تعةليم الةغة العربلية الكةلية/القسم

 081358517023:  رقم اهلاتف

 firstdamaulana18@gmail.com:  الربيد اإللكرتوين

 :  السرية الرتبوية

 (2008املدرسة اهلداية اإلبتدائلية سنجاهان توابن ) .1
 (2014كّةلية املعّةمات اإلسالملية مبعهد دار السالم كونتور لةبنات الثالث ويدودارين جناوي ) .2
 التدريس جبامعة وايل سوجنو اإلسالملية احلكوملية مسارانج كّةلية عةوم الرتبلية و .3

 
 


