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 الملخص

مشكبلت الطبلب ادلتخرجُت من  دلوضوء:ا (ٕٕٕٙٓٓٔٔٚٔسيت فاريا )الباحثة ا
لشعبة تدريس , ادلدرسة العالية العامة يف تعلم اللغة العربية بااجلامعة اإلسبلمية احلكومية بنجكولو

ادلشرؼ األكؿ : نور ىدايات. ادلاجستَت ك ادلشرؼ الثاين : ،كلية الًتبية ك التدريس  ،اللغة العربية
 إيرناكيت. ادلاجستَت

 :مشاكل تعلم اللغة العربية يةالكلمة الرئيس

هتدؼ ىذه الدراسة إىل كصف مشاكل تعلم اللغة العربية كحلوذلا يف اجلامعة اإلسبلمية 
احلكوميةة بنجكولو كاليت يتم مراجعتها من حيث اللغة كغَت اللغويات ككذلك اجلهود اليت يبذذلا 

هج النوعي الذم ىو ربليلي ىذا النوع من البحوث ىو نوع من الن. الطبلب يف معاجلة ادلشكلة
يف ىذه الدراسة، مت . كصفي كيتم كصف النتائج مع الكلمات حسب الفئة للتوصل إىل استنتاج

بعد ذلك، يتم ربليل البيانات اليت مت  .مجع البيانات عن طريق تقنيات ادلراقبة كادلقاببلت كالوثائق
  .لبيانات، كالتوصل إىل استنتاجاتاحلصوؿ عليها بشكل أكرب عن طريق تقليل البيانات، كتقدًن ا

كيف ىذه الدراسة أجرل مقاببلت مع طبلب اللغة العربية يف الفصل الثاين يف اجلامعة اإلسبلمية 
 .احلكومية بنجكولو الذين جاءكا من خرغلي ادلدارس احلكومية

 نتائج البحث اليت مت احلصوؿ عليها ىي مشاكل تعلم اللغة العربية من حيث اللغة دبا يف
يف حُت أف مشاكل غَت . مشاكل ادلفردات، كمشاكل الكتابة، كالقواعد، كالقراءة كاحلفظ: ذلك

أف يقرأ احملاضركف : كتبذؿ اجلهود للتغلب على ادلشكلة، كىي. الدافع، كاالىتماـ: اللغويات تشمل
بلب ادلواد مقدما كيتم ذلك إلدخاؿ احلركؼ كاألصوات باإلضافة إىل أنا حملاضر يطلب من الط

يطلب ادلعلموف من الطبلب كتابة اللغة العربية، كلقرأة ادلزيد من النصوص . حفظ ادلفردات كمعناىا
العربية، غلب على الطبلب زيادة مفرداهتم العربية، مث إضافة ساعات دراسية خارج ساعات الفصل 

حملاضركف فهي أما ادلشكلة من حيث اجلهود غَت اللغوية اليت يبذذلا ا. الدراسي أك أخذ الدركس
 .ربفيز الطبلب، كخاصة اخلرغلُت العامُت كإضافة ساعات من الدركس خارج الفصوؿ الدراسية
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ABSTRAK 

 

Isti Faria, NIM : 1711220026, Tahun: 2022, Judul: Problematika Mahasiswa 

Lulusan dari SMA dalam Pembelajaran Bahasa Aarab di Institut Agama Islam 

Negeri Bengkulu, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan 

Tadris, Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu, Pembimbing 

1:Nur Hidayat, M.Ag., Pembimbing 2: Ernawati,M.Pd 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang problematika 

pembelajaran bahasa arab dan solusinya di iain bengkulu yang ditinjau dari segi 

kebahasaan dan non kebahasaan serta upaya yang dilakukan mahasiswa dalam 

mengatasi problematika tersbut. Jenis penelitian ini merupakan jenis pendekatan 

kualitatif yang berbentuk deskriptif analitis dan hasilnya digambarkan dengan 

kata-kata menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Dalam penelitian ini 

pengumpulan data dilakukan dengan teknik Observasi, Wawancara, 

Dokumentasi.Setelah itu, data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis dengan 

mereduksi data, penyajian data,dan membuat kesimpulan. Dan dalam penelitian 

ini mewawancarai mahasiswa bahasa arab semester dua di iain bengkulu yang 

berasal dari lulusan sekolah umum. 

Hasil dari penelitian yang diperoleh adalah problematika pembelajaran 

bahasa arab dari segi kebahasaan meliputi : problem kosakata,  problem menulis 

,tata bahasa, membaca dan hafalan. Sedangkan problem dari non kebahasaan yaitu 

meliputi : motivasi, minat. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi problem 

tersebut yaitu: untuk dosen membacakan materi terlebih dahulu hal ini dilakukan 

untuk mengenalkan huruf dan bunyi selain itu dosen meminta mahasiswa untuk 

menghafalkan mufrodat-mufrodat dan artinya. Guru menyuruh siswa unuk 

menulis arab,dan untuk lebih banyak membaca teks arab, mahasiswa harus lebih 

memperbanyak kosakata bahasa arab ,kemudian menambahkan jam belajar diluar 

jam kelas atau mengikuti les. Sedangkan untuk problematika dari segi non 

kebahasaan upaya yang dilakukan oleh dosen adalah dengan cara memotivasi 

mahasiswa khususnya lulusan umum dan menambah jam pelajaran diluar kelas. 

Kata Kunci: Problematika Pembelajaran Bahasa Arab 
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 الباب األول

 مقدمة

 خلفية البحث . أ

ادلشاكل شيء غلب حلو. مشاكل تعلم اللغة العربية، ليس فقط مراجعة ادلشاكل 

 اليت تنشأ، كلكن أيضا زلاكلة إغلاد حلوؿ كحلوؿ للمشكلة اليت يتعُت حلها. 

من الناحية النظرية ىناؾ مشكلتاف نواجههما كما زلنا نواجههما يف تدريس كتعلم 

ية، كعلا مشاكل اللغة كادلشاكل غَت اللغوية. مشاكل اللغة ىي تلك ادلتعلقة اللغة العرب

بعناصر أك مكونات مواد اللغة العربية اليت تسمى ادلشاكل اللغوية يف حُت ترتبط غَت 

اللغويات بعوامل نفسية مثل التحفيز كاالختبلفات الفردية يف صف كاحد ، تتعلق بتوافر 

 إلعبلـ كموارد التعلم باللغة العربية.ادلرافق كالبنية التحتية كا

يف تعلم اللغة العربية كخاصة التعلم ينبغي أيضا أف تعترب خلفية الطبلب، يف تعلم 

اللغة العربية ليس كل الطبلب لديهم خلفية اللغة العربية. كبادلثل، فإف ما ػلدث يف تعلم 

طبلب لديهم خلفية تعليمية اللغة العربية يف برنامج دراسة تعليم اللغة العربية أف ىناؾ 

من خرغلي ادلدارس احلكومية أك غَت البيكانًتين، كاليت ىي يف األساس عقبة يف تنفيذ 

 التعلم سوؼ ذبد أكثر يف الطبلب من خلفيات الدراسات العليا يف ادلدارس العامة.
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إف مشكلة الطبلب من ذكم اخللفيات غَت العربية أك خرغلي ادلدارس احلكومية 

يف اللغة العربية عند دخوذلم برنامج تعليم اللغة العربية سيواجهوف مشاكل اجلدد 

كصعوبات يف متابعة ادلواد ادلوجودة، لذلك بعضها شكليات فقط بعد احملاضرات اليت يف 

النهاية ىذا ضار جدا ذلم ؽلكن أف ذبعل آماذلم يف برامج تعليم اللغة العربية ال ؽلكن 

 ربقيقها.

عن طبلب الدراسات العليا يف ادلدارس احلكومية ىي يف  ادلشاكل اليت تنشأ

 ٔمعظمها، مل يتقن مكونات اللغة العربية مثل السوات، مفركدات، طركيب، كالكتابة,

كذبد صعوبة يف حضور احملاضرات. لذلك يصبح مشكلة يف أنشطة التدريس كالتعلم. 

اجستَت. ىذا النوع من على النقيض من الطبلب الذين يعرفوف خرغلي بيسانتُت كحىت ادل

مشكل الذم غلعل ادلعلمُت الذين ىم احملاضرين الذين ىم يف برنامج تعليم اللغة العربية 

لديهم مشاكل يف التدريس على جانب كاحد من احملاضر ال ينبغي أف سبيز كلكن من 

 ناحية أخرل قدرة الطبلب الذين يتخرجوف ادلنزلية كاخلرغلُت العامُت سلتلفة جدا.

رض من تعلم اللغة العربية ىو أف يتمكن الطبلب من فهم التعاليم اإلسبلمية، كالغ

كاإلؽلاف هبا، كشلارسةىا، كخاصة تلك اليت يتم تدريسها باللغة العربية، مع األخذ يف 

                                                           
1
 Syamsudin Asyrofi, Metodologi pembelajaran bahasa arab , Telaah problematika 

pembelajaran bahasa arab, (Yogyakarta: Pokja akademik UIN Sunan Kalijaga 2006) hal.70 
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االعتبار أف تعلم اللغة العربية مهم جدا باعتباره العاصمة األساسية لتعلم التعليم 

 ٕإنسانا يؤمن كؼلشى اهلل سبحانو كتعاىل.اإلسبلمي بعد ذلك حىت يصبح 

تعلم اللغة العربية أمر مثَت لبلىتماـ للغاية للمراجعة. ليس فقط بسبب كظيفتو 

كجوىره حلياة التواصل اإلسبلمي، كلكن بسبب طبيعتو اليت ىي يف خضم التقاليد 

ية يف التعليمية ادلستمرة. بشكل عاـ، ال يقتصر الطبلب يف سلتلف اجلامعات اإلسبلم

إندكنيسيا على خرغلي ادلدارس الدينية كادلدارس الداخلية.  ؽلنح خرغلو ادلدارس 

احلكومية، مثل ادلدارس الثانوية كما إىل ذلك، نفس الفرصة لقبوذلم كطبلب يف اجلامعات 

اإلسبلمية طادلا أهنم مؤىلوف للقبوؿ كطبلب للكلية. يف الواقع، ليس كل ادلدارس 

الدينية لديها مهارات اللغة العربية مرضية، على الرغم من أف ىناؾ  الداخلية أك ادلدارس

تعلم اللغة العربية يف كل مدرسة داخلية أك مدرسة. كستكوف ىذه ادلشكلة أكثر تعقيدا 

إذا قبلت اجلامعات اإلسبلمية الطبلب احملتملُت من خلفيات ادلدارس العامة، ككذلك 

العربية على كجو التحديد. ال ينبغي مساكاة تعلم اللغة  ادلدارس الثانوية اليت ال تتعلم اللغة

العربية خلرغلي ادلدارس احلكومية خبرغلي ادلدارس الداخلية أك ادلدارس الدينية.  غلب 

تطبيق فصوؿ خاصة أك تدريب خاص على اللغة العربية على طبلب خرغلي ادلدارس 

ضواء تسلط على اخلرباء احلكومية. كعبلكة على ذلك، كمن ادلثَت لبلىتماـ أف األ

                                                           
2
Ahmad susanto, teori Belajar da Mengajar di sekolah, (Jakarta : Prenada Media Group, 

2013 ) hal.4 
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كاجلمهور بشأف قدرة الطبلب أك الطبلب، كال سيما طبلب معهد بنغكولو اإلسبلمي 

 التابع للدكلة، على تعلم اللغة العربية.  

العبلقة بُت مشكلة طبلب الدراسات العليا العامة كتعلم اللغة العربية ىي عندما 

شمل عموما ادلعلمُت كالطبلب حيث تكوف يف عملية تنفيذ تعلم اللغة العربية اليت ت

يتعلق األمر دبشاكل أك مشاكل سلتلفة تنشأ من ادلعلمُت كالطبلب أنفسهم كعوامل 

ادلرافق القائمة. مشكلة أخرل يف مشكلة تعلم اللغة العربية ىي عدـ القدرة أك عدـ 

يَت التحسُت يف تكوين عادة جديدة ، ألنو عندما نتعلم لغة جديدة ، ال بد لنا من تغ

 ٖالعادات القدؽلة ادلوجودة يف لغتنا.

ىو كاحد من اجلامعات الدينية اإلسبلمية  اجلامعة اإلسبلمية احلكومية بنجكولو

احلكومية يف بنغكولو، إندكنيسيا. ىذه الكلية ىي كلية الشريعة إياف رادين فتح، كاليت 

احلـر اجلامعي يضم  ٗتطورت يف كقت الحق إىل مدرسة ثانوية دينية إسبلمية حكومية.

العديد من الكليات كبرامج الدراسات العليا دبا يف ذلك كلية الطبقية كتدريس ككلية 

أكشو الدين كعدب كالدكاح ككلية الشريعة كاالقتصاد اإلسبلمي. كثَتا ما نتحدث عن 

تعلم اللغة العربية يف سلتلف ادلؤسسات التعليمية سواء من ادلستول االبتدائي إىل مستول 

ة كاحد منهم يف اجلامعة اإلسبلمية احلكومية بنجكولو.الطبلب الذين يواصلوف الكلي
                                                           

3
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ke-3. Cet. Ke-2 

jakarta balai pustaka,2012. Hal.896 
4
iainbengkulu.ac.id. Diakses tanggal 2021-27-02. 
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دراستهم يف برامج تعليم اللغة العربية الذين لديهم خلفيات تعليمية سلتلفة من خرغلي 

ادلدارس الداخلية كادلدرسة العليا ككذلك العامة مثل ادلدرسة ادلهنية كالثانوية حيث لديهم 

كمثل عليا من خبلؿ مواصلة دراستهم يف برنامج تعليم اللغة العربية عموما توقعات عالية 

 التابع يف اجلامعة اإلسبلمية احلكومية بنجكولو.

أعلية تعلم اللغة العربية لطبلب الدراسات العليا العامة ألسباب عديدة كما ذكر 

ة جدا الثمامة، من بُت أمور أخرل: الدافع الديٍت األكؿ، اللغة العربية ىي لغة مهم

للمسلمُت بسبب لغة الكتاب ادلقدس للمسلمُت. اللغة العربية ذبعل اللغة العربية غلب 

أف تتعلم كأداة لفهم تعاليم الدين ادلستمدة من الكتاب ادلقدس للقرآف. ألف فهم القرآف 

كاحلديث كاجب كال ؽلكن فهمو إال باللغة العربية. ثانيا، سيشعر غَت العرب بأهنم 

كا شبو اجلزيرة العربية الذين يستخدموف عادة احملادثة العربية سواء أمية أك أجانب إذا زار 

فوشا إذا مل يتقنوا اللغة العربية. ثالثا، من خبلؿ معرفة اللغة العربية ؽلكن استخدامها  

كوسيط لتجنب السحوبات كاذلرطقة. رابعا ، العربية ىي اإلسبلـ الشيعي كادلسلمُت ، 

ي أحد أسباب رلد اإلسبلـ كادلسلمُت. تعليم اللغة العربية كسيلة اللغة العربية القوية ى

 لنشر الثقافة اإلسبلمية.
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 أسئلة البحث . ب

 بناء على كصف خلفية ادلشكلة, فإف ادلشكلة يف ىذا البحث ىي :

ما مشكبلت طبلب ادلتخرجُت من ادلدرسة العالية العامة يف تعلم اللغة العربية با  .ٔ

 ومية بنجكولو ؟اجلامعة الئلسبلمية احلك

ما ىي العوامل اليت ربوؿ دكف تعلم طبلب الدراسات العليا العامة اللغة العربية  .ٕ

 با اجلامعة الئلسبلمية احلكومية بنجكولو ؟

كيف يتم احلل من قبل طبلب الدراسات العليا العامة يف معاجلة مشكلة تعلم  .ٖ

 اللغة العربية با اجلامعة الئلسبلمية احلكومية بنجكولو ؟

 هداف وفوائد البحثأ . ج

 أهداف البحث . أ

كصف مشكلة تعلم اللغة العربية لطبلب الدراسات العليا العامة با اجلامعة  .ٔ

 الئلسبلمية احلكومية بنجكولو من حيث اللغويات كغَت اللغويات.

كصف العوامل اليت تعيق طبلب الدراسات العليا يف دراسة اللغة العربية يف  .ٕ

 نجكولو.اجلامعة الئلسبلمية احلكومية ب

كصف احللوؿ اليت قدمها طبلب الدراسات العليا يف التغلب على مشكلة تعلم  .ٖ

 اللغة العربية يف اجلامعة الئلسبلمية احلكومية بنجكولو .
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 فوائد البحث . ب

 ؽلكن أف تكوف نتائج ىذه الدراسة مفيدة لعدة جهات, دبا يف ذلك: 

لعلم كمساعلة اجلامعة الئلسبلمية احلكومية بنجكولو ، من أجل زيادة ا .ٔ

فكرية يف ربسُت جهود احلـر اجلامعي يف ربسُت جودة التعلم، كخاصة يف 

 طبلب تعليم اللغة العربية.

 للباحثُت أنفسهم كإضافة إىل العلـو اجلديدة، كخاصة يف تعلم اللغة العربية. .ٕ

بالنسبة دلعلمي أك زلاضرم تعليم اللغة العربية، من ادلتوقع أف يزيد من  .ٖ

نية يف التدريس حىت ؽلكن ربقيق األىداؼ يف تعلم اللغة بشكل الكفاءة ادله

 جيد.
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 الباب الثاني

 األساس النظري

 الوصف النظري . أ

 مشكالت تعلم اللغة العربية . أ

 تعريف مشكالت .4

ادلشكلة حبد ذاهتا ىي عقبة أك  ٘مشكلة اللغة ىي شيء ػلتوم على مشاكل.

جوة بُت الواقع كادلتوقع، من أجل مشكلة غلب حلها بعبارة أخرل ادلشكلة ىي الف

كادلشكلة ىي عقبة أماـ ربقيق أىداؼ التعلم،  ٙربقيق أقصى قدر من النتائج.

 .كبالتايل فمن الضركرم التغلب على ادلشكلة

ىناؾ أيضا يف القاموس عظيمة من اللغة إندكنيسية الكلمة مشكلة يعٍت بعد 

 ٚ تزاؿ غَت قابلة للحل.يسبب مشاكل; األشياء اليت ال تزاؿ تسبب مشكلة ال

                                                           
5
Daniel Haryono,kamus besar bahasa indonesia ,(jakarta: PT.Media pustaka poenix,2012) 

hal.667 
6
pengertian masalah http://id.shoong.com/humanities/theory-criticsm/2020002-pengertian-

masalah/ diakses pada tanggal 28 Februaru 2021 pada pukul 10:39 WIB 
7
Pusat Bahasa Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka,2005) 

hal.896 

http://id.shoong.com/humanities/theory-criticsm/2020002-pengertian-masalah/
http://id.shoong.com/humanities/theory-criticsm/2020002-pengertian-masalah/
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كعند التهانوم : "ادلشكل اسم فاعل من اإلشكاؿ كىو الداخل يف أشكالو 

كأمثالو، كعند األصوليُت اسم للفظ يشتبو ادلراد منو بدخولو يف أشكالو على كجو ال 

يعرؼ ادلراد منو إاّل بدليل يتميز بو من بُت سائر األشكاؿ كادلشكل مبل يناؿ ادلراد 

 ٛبالتأمل بعد الطلب.منو إال 

( ىي شيء ػلتوم على ٜٖٔ: ٜٕٓٓككفقا لسوىارسو، فإف مشكلة )

مشاكل. كؽلكن تفسَت ادلشاكل أيضا على أهنا شيء يعوؽ ربقيق األىداؼ. بشكل 

عاـ، تعرؼ ادلشكلة بأهنا الدكلة أك الفجوة بُت األمل كالواقع. ادلشكلة كصورة بُت 

 القائمة.االحتياجات اليت تربد كاالحتياجات 

ككفقا لعبد شوليل، فإف ادلشاكل جزء صغَت من احلياة. كال بد أف كل إنساف 

 كاجو مشاكل من نفسو كمن اآلخرين على حد سواء.

كاستنادا إىل التفسَت الوارد أعبله، ؽلكن استنتاج أف ادلشكلة مشكلة ال تزاؿ 

فجوة بُت  تثَت النقاش كتتطلب حبل لتحقيق اذلدؼ ادلنشود، حىت ال تكوف ىناؾ

 األمل كالواقع.
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 687, بيروت، د.ت ص 2: كشاف اصطالحات الفنىن، ج محمد علي الفاروقي التهانىي
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مشاكل تعلم اللغة العربية ىي عامل ؽلكن أف يعيق كيبطئ تنفيذ عملية 

التدريس كالتعلم يف رلاؿ دراسات اللغة العربية. بعض من فهم التعلم اليت قدمها 

 اخلرباء ىي :

التعلم ىو رلموعة من األحداث اخلارجية ادلصممة لدعم حدكث عمليات 

التعلم ىو عملية التفاعل بُت ادلتعلمُت كبيئتهم حبيث يكوف ىناؾ  ٜالتعلم الداخلي.

التعلم ىو نشاط تعلم الطبلب يف ربقيق ىدؼ  ٓٔتغيَت يف السلوؾ يف اذباه أفضل.

 ٔٔالتعلم.

من فهم ادلشاكل كالتعلم الذم سبق ذكره، ؽلكن أف يستنتج أف فهم مشاكل 

اليت غلب حلها من أجل ربقيق  التعلم ىو عقبة أك مشكلة يف عملية التدريس كالتعلم

 أقصى قدر من األىداؼ.
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Nazarudin,Manajemen Pembelajaran (jogjakarta: Sukses Offset, 2007 ) hal.162 
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 أنواع المشاكل في تعلم اللغة العربية .2

 تعلم اللغة العربية ىناؾ مشكلتاف ؽلكن أف تنشأا يف التعلم لغَت العرب، كعلا:في

 مشكالت لغوية . أ

 نظام الصوت .4

العلم الصوت الذم يطلق عليو علم األصوات باللغة العربية يعٍت 

أمثلة على  ذم يتعلم عن تكوين األصوات اللغوية كنقلها كقبوذلا.العلم ال

 مشاكل الصوت العريب ادلعنية ىي:

 كجود احلركؼ الساكنة العربية ؼلتلف عن اإلندكنيسية. (ٔ

 رمز صوت احلرؼ العريب الذم ىو الكثَت من التنوع. (ٕ

ىناؾ تغيَت يف معٌت كلمة أك مجلة بسبب تغيَت جزء كاحد من كلمة م  (ٖ

 ة( إىل )صيب(.)الدكل

ىناؾ تغيَت يف ادلعٌت بسبب التغيَتات يف كضع الضغط على كلمة )نرب(  (ٗ

 أك اجلملة ) التجويد(.

يف الواقع، تعلم اللغة العربية يف إندكنيسيا مستمر منذ قركف، كلكن 

جوانب الصوت كأساس لتحقيق مهارات االستماع كالتحدث أقل انتباىا. 

لعربية أكال ىو فقط أف الطبلب قادركف كذلك ألف اذلدؼ من تعلم اللغة ا
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على فهم اللغة ادلكتوبة الواردة يف الكتب العربية. ثانيا، يستند تعريف جوىر 

اللغة بشكل أكرب إىل األساليب ادلوجهة ضلويا. يف حد ذاتو كصف كفهم اللغة 

ذلذه الطريقة غَت مكتملة كسليمة، ألنو ػلتوم على الضغط أف اللغة ىي يف 

كبلـ. من الضركرم أف نعرؼ أنو يف سلتلف ادلساجد ، حىت يف األساس ال

ادلنازؿ من أجل تعليم القرآف مت تدريس قواعد اللغة تسمى احلركؼ 

ادلخارجولية يف علم تاجويد. كمع ذلك، فإف ادلعرفة تركز فقط على أعلية قراءة 

 القرآف، كليس لغرض بناء كتطوير ادلهارات باستخداـ اللغة العربية.

اآلف نظاـ الصوت ىو أقل الحظت يف تعلم اللغة العربية حىت 

نتيجة للشخص الذم درس اللغة العربية منذ فًتة طويلة ال يزاؿ غَت جيد يف 

نطق الكلمات أك أقل سرعة يف فهم الكلمات اليت يتحدث هبا اآلخركف. 

كعبلكة على ذلك، ال تزاؿ ىناؾ أخطاء يف الكتابة عندما يتم إمبلء الدركس 

 دركس اللغة العربية أك غَتىا من الدركس ادلتعلقة باللغة العربية.إما 

 مفردات اللغة .2

يف الوقت احلاضر ىناؾ العديد من الكلمات كادلصطلحات العربية 

اليت يتم استيعاهبا كدرلها يف مفردات اللغات اإلندكنيسية أك اإلقليمية. يف 

كثر كأكثر يف كقت الواقع، أصبحت الكلمات ادلشتقة من الكلمات العربية أ
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من  ٕٔالحق مفردات اإلندكنيسيا )اللغة األـ اإلندكنيسية أك اللغة الوطنية(

 األسهل بناء ادلفردات كالفهم، كإرفاقها بذاكرة ادلرء.

استيعاب مصطلحات جديدة كمفردات جديدة مفيد جدا 

 لؤلشخاص الذين يتعلموف اللغة العربية يف إندكنيسيا كليس يف أمريكا كانكلًتا

كبلداف أخرل ألف الطبلب يف اندكنيسيا أسرع كمجع ادلزيد من ادلربرات 

ادلفردات اجلديدة. كؽلكن استخداـ ىذه اخلطوة كأساس لشراء مفردات 

 جديدة كترتيب الًتتيب الذم يتم بو تقدًن ادلواد العربية.

باإلضافة إىل ادلزايا، فإف نقل كاستيعاب الكلمات من اللغات 

 ادلتعلمُت لو عيوب أيضا، من بُت أمور أخرل: األجنبية إىل لغة

 حدكث ادلعاين ادلتغَتة. (ٔ

مثل كلمة "كاسيدا" اليت تأيت من كلمة قصيدة. كاسيدا يف العربية 

يعٍت رلموعة من اآليات اليت ذلاكازاف قفية. يف اإلندكنيسية، الكاشيدة تعٍت 

عرية )يف فقط األغاين العربية أك اإليقاعات الصحراكية مع الكلمات الش

 شكل شعر(.
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Bharata, 1971) hal.31 



14 

 
 

 الفادنيا تغَتت من الصوت األصلي كلكن ادلعٌت ال يزاؿ قائما. (ٕ

مثاؿ على كلمة "بركة" باللغة اإلندكنيسية، يف حُت أف العربية ىي 

الربكة كمثاؿ آخر ىو كلمة "كبار" باللغة اإلندكنيسية، "اخلرب" باللغة 

 العربية.

 الفادنيا اليزاؿ كلكن ادلعٌت سلتلف. (ٖ

لمة "اجلملة"، يف اإلندكنيسية يتم تفسَتىا على أهنا صياغة مثل ك

)رقم(، بينما يف اللغة العربية تعٍت الكلمات. كفيما يتعلق بادلفردات 

مشكلة ينبغي أف يكوف معركفا أف العديد من جوانب شرؼ )مورفولوجيا( 

 يف اللغة العربية ال توجد يف اإلندكنيسية، مثل االقًتانات )طاشريف(.

 الجملةنظام  .3

عند قراءة النص العريب، غلب على الطبلب فهم ادلعٌت أكال. هبذه 

الطريقة سيتمكنوف من قراءتو بشكل صحيح. كىذا ال ينفصل عن معرفة علم 

الناكك باللغة العربية، أم توفَت فهم لكيفية قراءة الصحيح كفقا لقواعد اللغة 

عراب ك البناء ، بل أيضا العربية. يف الواقع، علم الناىوة ال يرتبط فقط با إل

بإعداد اجلمل، حبيث تتضمن القواعد أشياء أخرل غَت اإلعراب ك البناء مثل 

ادلثٌت )ادلطابقة( كادلقيقية )ترتيب الكلمات(. ادلطابقة مثل ادلطابقة مبتداء ك 
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اخلرب، كالطبيعة كادلوشوؼ، كادلطابقة من حيث نوع اجلنس أم مزكر مؤنث ، 

رقاـ كىي ادلفرد، موتسانا، كجم، كمن حيث ادلشرفة كادلطابقة من حيث األ

 كالنكَتة.

كإذا كنت يف شك بشأف ما أرسلناه إىل خادمنا، مث إنتاج كتاب من 

 ربك، كندعو ربك، كنعرؼ أف اهلل ىو كل متسامح، كل الرأفة.

لذلك ليس من السهل فهم قواعد اللغة العربية من قبل متعلمي 

حلاؿ يف إندكنيسيا، على الرغم من أنو يتقن قواعد اللغة غَت العربية، كما ىو ا

 اللغة اإلندكنيسية، إال أنو لن غلد ادلقارنة باللغة اإلندكنيسية.

 كتابة .4

الكتابة العربية اليت زبتلف سباما عن الكتابة البلتينية، ىي أيضا عقبة 

 منفصلة أماـ متعلمي اللغة العربية، كخاصة يف إندكنيسيا.

ىي الكتابة البلتينية بدءا من اليمُت إىل اليسار،  ادلشكلة يف الكتابة

فضبل عن الكتابة العربية بدءا من اليسار إىل اليمُت. احلركؼ البلتينية ذلا 

شكلُت فقط، أم األحرؼ الكبَتة كاألحرؼ الصغَتة، يف حُت أف احلركؼ 

العربية ذلا أشكاؿ سلتلفة، كىي قائمة بذاهتا، بداية ككسط كهناية. على سبيل 

ادلثاؿ احلرؼ  ) ع/ ع ظلوذج مستقل ع ، النموذج األكيل .ع. ع. استهبليل 
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، النموذج األكسط استهبليل استهبليل ، كالنموذج النهائي استهبليل 

 استهبليل استهبليل .

مع كجود عدد من االختبلفات يف الكتابة بُت اللغة العربية 

اإلندكنيسيُت كتابة  كاإلندكنيسية أك البلتينية، ليس من السهل على الطبلب

احلركؼ العربية ناىيك عن صبها يف مقاؿ طويل كذلا قيمة مجاؿ، باستثناء 

 ٖٔالطبلب الذين مركا بعملية تعلم طويلة كمنتظمة.

 مشكالت غير لغوية . ب

 الذم سادتونو فإف ىاء، للربكفيسور كفقا اللغوية غَت للعوامل بالنسبة أما

 :يشمل أطركحتو يف مونَتا ناليل اقتبسو

 الطالب املع .4

 للمتعلمُت، التعليمية اخللفية: ادلتعلمُت من ادلستمدة العوامل كتشمل

 النفس علم كتاب يف ديسميتاة  كفقال. العاطفية كادلشاعر كادلثابرة كالتحفيز،

 من كاحدة ىي كادلتعلمُت التعليم، عملية يف أنو يقولوف ادلتعلمُت التنموم

 سؤاؿ موضوع ادلتعلموف يصبح. ركزيام موقعا ربتل اليت البشرية ادلكونات

 .التعليم تسمى اليت التحوؿ عمليات مجيع يف كاىتماـ
                                                           

13
Acep Hermawan, Metode Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2011) hal.103-105 
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 قوم دافع لديهم ليس الذين أنفسهم ادلتعلمُت عوامل بسبب

 يتمكن حىت الطبلب ربفيز ىو احلل. صعبا يعترب العربية للغة كمنظورىم

 الفعاؿ الدافع ربقيق مثل التعلم، يف متحمسُت يكونوا أف من الطبلب

 تتعلق ألسباب العربية اللغة إتقاف يف الرغبة ىو الفعاؿ الدافع. كالتكاملي

 أك اجتماعي تقدير أك كظيفة على بسهولة احلصوؿ مثل ادلنفعة، أك بالفائدة

 اكتساب يف الرغبة ىو التكاملي الدافع. أخرل اقتصادية فوائد على احلصوؿ

 .العربية باللغة الناطق اجملتمع مع االندماج أجل من األجنبية اللغة مهارات

 كالركح الدافع خلق أجل من الصعبة العربية اللغة صورة على القضاء

 كالذم العربية، اللغة دلمارسة النهائي اذلدؼ ربقيق ؽلكن حبيث العاطفية

 العربية اللغة استخداـ على قادرا تكوف أف يف منو النهائي اذلدؼ يتمثل

 األشخاص مع للتواصل كحبرية بطبلقة، ب،مناس بشكل كادلكتوبة ادلنطوقة

 مهارات مهارات، أربع ربقيق مت أخرل كبعبارة العربية، اللغة يستخدموف الذين

 .الكتابة كمهارات القراءة، مهارات الكبلـ، مهارات االستماع،

 المعلم عامل .2

 يتعمد من كل ىم التوعية اختصاصيي أف تعريف ؽلكن ببساطة،

 يطمحوف اليت التعليمية األىداؼ لتحقيق( تعلمُتادل) اآلخرين على التأثَت
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 تنفصل ال اليت نفسها العربية اللغة يف ادلعلم قدرة العامل ىذا كيشمل ٗٔ.إليها

 القدرة عن فضبل العربية، اللغة استخداـ على كالقدرة التعليمية، خلفيتو عن

 .كالتعلم التدريس بأنشطة القياـ قبل ادلواد تنظيم على

 ادلعرفة، على قائمة مدرسة ربقيق يف منو بد ال أمر لمادلع مهنية إف

. التعلم أساليب ذلك يف دبا البشرية كالتنمية الدراسية كادلناىج التعلم فهم أم

 التعلم" مهنية كفاءة ذكم مدرسوف لديها اليت ادلدارس ستطبق عاـ، بشكل

 فقط ادلعلموف يتحدث حيث التدريس طريقة زلل لتحل" العمل طريق عن

 ٘ٔ.فقط ادلتعلموف تمعكيس

 يدعوف الذين أكلئك ىم اجليدين العربية اللغة معلمي فإف لذلك،

 مهارة كلكن. ادلواد يعطي عندما العربية اللغة استخداـ إىل دائما الطبلب

 كثَت يف يوجد ال. ذاهتا حد يف مشكلة األحياف بعض يف أيضا ىي ادلعلمُت

 لذلك اخلرباء، غَت يدرسهم ةالعربي الدراسات رلاؿ يف مدرسوف األحياف من

 نقص إىل أساسا ذلك كيرجع متنوع، كالسبب. برصانة أيضا التعلم عملية تتم

 .اجملاؿ ىذا يف خرباء ىم الذين ادلعلمُت

                                                           
14

Mangun Budiyanto, Ilmu Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Griya Santri ,2011), hal.61 
15

Umi macmudah & abdul wahab rasyidi, ACTIVE LERNING, ( Yogyakarta : UIN Malang 

Press, 2008 ) hal.12  
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 مهاراهتم نوعية ربسُت دائما العربية اللغة معلمي على غلب كحل،

 على كأ كادلناقشات، كالندكات التدريبات من العديد يف ادلشاركة خبلؿ من

 التأكيد إىل ادلعلموف ػلتاج. اللغة تعليم حوؿ الكتب قراءة من الكثَت األقل

 ادلعيار تصبح اللغوية الطبلب مهارات. للتفكَت كسيلة ىي اللغة أف على

 القواعد مع يتفقوف الذين ادلعلموف ينظر أف غلب. للطبلب التفكَت دلهارات

 الطبلب، يرضي أف غلب العربية ةاللغ تعلم. اللغة يف الطبلب إبداع يف العربية

 جذب إىل ربتاج كالعواطف كالفضوؿ، الطبلب، اىتمامات فإف كبالتايل

 صحة يكونوا أف ينبغي كال رتيبُت يكونوا أف إىل ادلعلموف ػلتاج ال. االنتباه

 يقولو ما إىل االنتباه أكال ادلعلمُت على غلب. العربية باللغة التعلم تقنيات

 .الطبلب تعبَت كيفية إىل اهاالنتب قبل الطبلب

 األسلوب املع .3

 لتعليم أفضل طريقة توجد ال كلكن أعلية األكثر العامل ىي الطرؽ

 .اخلاصة كمزاياىا ضعفها نقاط ذلا طريقة كل. أجنبية لغة

 مثَتة ليست ادلقدمة األساليب أك األساليب اختيار يف الدقة عدـ

 للمعلم ؽلكن الذم احلل. مالتعل يف متحمسُت ليسوا الطبلب حبيث لبلىتماـ
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 مثل العربية، اللغة تدريس عملية يف الصحيحة الطريقة اختيار ىو بو القياـ

 .التدريس يف مبتكرة أساليب تطبيق

 عامل الكتاب الدرس .4

كستكوف الكتب  .ادلتعلمُت كقدرة لتطور كفقا ادلادة تكوف أف غلب

لعربية كلغة أجنبية مشكلة يف ادلدرسية اليت ال تويل اىتماما دلبادئ تقدًن ادلواد ا

ربقيق األىداؼ. كتشمل ىذه ادلبادئ االختيار كالتدرج كاالرتباط. كيعٍت 

االختيار أف الكتب ادلدرسية غلب أف تبُت اختيار ادلواد اليت ػلتاجها بالفعل 

الطبلب يف مستول معُت أك تعطى األكلوية دلستول معُت من الوحدات 

جيد ىو كتاب يستند إىل منهج دراسي  التعليمية. لذلك كتاب تعليمي

كاضح ، على سبيل ادلثاؿ منهج مستول كحدة التعليم . التدرج يعٍت 

ادلستويات، أم ادلستويات يف العرض التقدؽلي، بدءا من ادلواد السهلة إىل 

ادلواد الصعبة. يف حُت أف االرتباط يعٍت أف كل كحدة ادلقدمة غلب أف يكوف 

 يف سبيكة كاملة. ذلا عبلقة تعزيز متبادؿ

غلب أف يتم إعطاء صورة اجتماعية كثقافية عن اللغة العربية يف 

الكتاب ادلدرسي ألنو من خبلؿ فهم ىذا اجلانب سيساعد الطبلب على 

فهم استخداـ التعبَتات أك اجلمل أك الكلمات أك أمساء األشياء اليت ترتبط 
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كلكن ىذا ال يعٍت أف  بالفعل بادلبلؾ االجتماعيُت كالثقافيُت ذلذه اللغة.

عرض ادلواد غلب أف يكوف ىو نفسو مثل العرب االجتماعيُت كالثقافيُت. ألف  

كتاب اللغة العربية اجليد للطبلب اإلندكنيسيُت ىو نظاـ العرض كفقا 

 لشخصية األمة اإلندكنيسية.

 عامل وقت التعلم .5

 التعلم، كتَتة زادت كلما. اللغة تعلم يف جدا مهم عامل ىو الوقت

 .أفضل النتائج كانت كلما

من حيث تعلم اللغة العربية للطبلب يف احلـر اجلامعي ىو قليل جدا 

نسبيا. من حيث الوقت القليل جدا فإنو يشعر أمل بعيد جدا كضلن على 

احلصوؿ على أقصى استفادة من تعلم اللغة العربية. كعبلكة على ذلك، ىذه 

نبغي أف يكوف الوقت ادلتاح اآلف لغة أجنبية كاملة جدا غلب أف نتعلمها. كي

 أكثر من الوقت ادلتاح حىت ؽلكن تعظيم التعلم كربقيق النتائج ادلتوقعة.

 المرافق عامل .6

 مثل العربية اللغة تعلم عملية تدعم كسيلة ىو ىنا ادلرافق من ادلقصود

 .العربية كادلختربات كادلكتبات الكتب



22 

 
 

 توفَت يف ادلدرسية القيود أك اإلعبلـ كسائل على القائمة القيود

 الكافية، التعليمية اإلعبلـ كسائل توفَت ىو احلل. التعليمية اإلعبلـ كسائل

 ؽلكن اإلعبلـ كسائل ألف جدا، مهم التعلم يف اإلعبلـ كسائل استخداـ ألف

 هبا، موثوؽ/  قوية بيانات كتوفَت الطبلب، فهم كزيادة الطبلب، ذبذب أف

 اإلعبلـ كسائل باستخداـ كذلك لبيانات،ا تفسَت كتسهيل ادلعلومات، كضغط

 إثارة أكثر التعلم عملية ذبعل أف كؽلكن التعلم عملية كتبسط تسهل أف ؽلكن

 ٙٔ.لبلىتماـ

 عامل البينة االجتماعية .7

 اليت كالظركؼ الوضع ىو ىنا االجتماعية البيئية بالعوامل ادلقصود

 الوضع ىي الجتماعيةا العوامل إف الدين حبر كقاؿ ٚٔ.العربية اللغة فيها تدرس

 أف اخلرباء معظم يقوؿ. العربية اللغة فيها تدرس اليت البيئات أك كالظركؼ

ؼ.  ذكرت بذلك، يتعلق كفيما. عليهم تؤثر بيئة بدكف شيئا يعنوف ال األفراد

 يف سواء حياتو، يف بالفرد ػليط شيء ىي البيئة أف ،(ٕ٘: ٕٜٛٔ) بايت

 احمليط، كاجملتمع األصدقاء لولعب نزكادل الوالدين مثل مادية بيئات شكل

                                                           
16

Ibid , hal.15 
17

Nalil Muniroh , “problematika pembelajaran maharoh Al-Kitabah di kelas V the 

comprehensive islamic lab school pondok pesantren wahid hasyim gaten sleman yogyakarta tahun 

akademik 2009-2010”, skripsi, fakultas tarbiyah UIN Sunan kalijaga yogyakarta,2010. 
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 العليا، كادلثل منها، يعاين اليت ادلشاعر مثل نفسية بيئات شكل يف ككذلك

 ٛٔ.ذلك إىل كما تواجهها اليت كادلشاكل

 يف مشكلة عموما ىي االجتماعية البيئة عوامل أف احلقائق تظهر

 مناطق يف ادلوجودكف العربية اللغة متعلمو ؽليل. إندكنيسيا يف العربية اللغة تعلم

 سلبية نقلة الشرط ىذا كسيكوف. ادلنطقة يف االرتباط لغة استخداـ إىل معينة

 يف كاإلقليمية كاإلندكنيسية العربية اللغتُت بُت ألف العربية، اللغة تعلم يف

 .اذليكلي اجلانب على األقل على كاضح، بشكل سلتلفة إندكنيسيا

 تعلم يف التأثَت من عالية كثافة لديها اليت االجتماعية البيئات بعض

 كدراسة العمل، كأصدقاء كاجلَتاف، معا، يعيشوف الذين الناس تشمل اللغات

 كاذلاتف كالتلفزيوف اإلذاعة مثل اإلعبلـ ككسائل كاألصدقاء، األصدقاء

 احلالة ىذه يف لغوية بيئة خلق إف. جرا كىلم كالصحف، كاجملبلت كالكتب

 عملية يف األقل على العربية، اللغة تعلم يف الصحيحة اخلطوة سيكوف

 ٜٔ.الدراسية الفصوؿ يف كالتعلم التدريس

 ادلدرسة مشاركة باستثناء للمجتمع للمدرسة أفضل عرض يوجد ال

 احمللي كاجملتمع ادلدرسة بُت تربط اليت احلالة كتسمح. اجملتمعية األنشطة يف
                                                           

18
Baharuddin, psikologi pendidikan refleksi teoritis terhadap fenomene ,(yogyakarta: ar-

ruzz media group,2007) hal.68-69 
19

Acep Hermawan, Op.Cit., hal. 110 
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 األنشطة دلختلف حبرية استقصائية دراسات بإجراء بادلعلمُت الكامل باإلدلاـ

 ٕٓ.موتقدمو التعلي لتطوير مفيدة تكوف أف ؽلكن اليت

 العوامل التي تؤثر على تعلم اللغة العربية .3

التعلم ىو تغيَت يف السلوؾ البشرم أك تغيَت دائم نسبيا يف القدرة نتيجة 

 ٕٔللخربة.

ؿ كفقا ؿ كيتاكر ، فإف التعلم ىو عملية ػلدث فيها السلوؾ أك يتغَت من خبل

يف حُت كفقا ؿ أرسو كعلي كذكر أف التعلم ىو جهد يبذلو  ٕٕادلمارسة أك اخلربة.

األفراد للحصوؿ على تغيَت سلوؾ جديد ككل، نتيجة لتجربة الفرد نفسو يف التفاعل 

 ٖٕمع بيئتهم.

التعلم كعملية أك نشاط يلمح إليها الكثَت من األشياء أك العوامل. ؽلكن 

 ى التعلم على النحو التايل:تصنيف العوامل اليت تؤثر عل

 ؽلكن تصنيف العوامل اليت تأيت من خارج الطالب إىل قسمُت، كعلا: .ٔ

 العوامل غَت االجتماعية ( أ

 ب( العوامل االجتماعية. 
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D.N. Adjai Robinson, Asas-Asas Praktik Mengajar, (Jakarta: Bhratara, 1988), hal. 132 
21

Hamsiah Djafar,op.cit.hal.2 
22

Rohmalina wahab,psikologi belajar, (jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005) hal.7 
23

Tohrin, psikologi pembelajaran pendidikan agama islam, (jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada,2005) hal.7 
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 . العوامل اليت تأيت من داخل الطالب، ؽلكن تصنيفها إىل قسمُت:ٕ

 أ( العوامل الفسيولوجية

 ٕٗب( العوامل النفسية 

رة صعوبات التعلم اليت يواجهها الطالب كاضحة من عادة ما تكوف ظاى

اطلفاض األداء األكادؽلي أك إصلازاتو التعليمية. كمع ذلك، ؽلكن إثبات صعوبة التعلم 

أيضا من خبلؿ ظهور اضطرابات سلوكية )سوء سلوؾ( الطبلب مثل الولع بالصراخ 

ذىبوف إىل ادلدرسة، يف الفصوؿ الدراسية، كتثقيف األصدقاء، كالقتاؿ، كغالبا ما ال ي

 العوامل اليت تسبب صعوبات يف التعلم تتكوف من نوعُت: كغالبا ما يًتكوف ادلدرسة.

 عوامل الطبلب الداخلية (ٔ

 كتشمل العوامل الداخلية ضعف الطبلب النفسي أك عدـ قدرهتم، كىي:

ادلعريف )رلاؿ حقوؽ الطبع كالنشر(، من بُت أمور أخرل، مثل القدرة الفكرية  . أ

 ضة أك االستخبارات لطالب.ادلنخف

 عاطفي )الذكؽ( ، مثل ادلزيد من العواطف كادلواقف. . ب

احلركي النفسي )عامل ادلبادرة( ، من بُت أمور أخرل ، مثل تعطيل حواس  . ج

 الرؤية كادلستمع )العينُت كاألذنُت(.
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 عوامل خارجية للطبلب (ٕ

يت ال تدعم كتشمل العوامل اخلارجية للطبلب مجيع احلاالت كالظركؼ البيئية ال

 أنشطة التعلم. كينقسم ىذا العامل إىل نوعُت:

البيئة األسرية، على سبيل ادلثاؿ؛ التنافر بُت األب كاألـ، كاحلياة االقتصادية  . أ

 األسرية ادلنخفضة.

البيئة الريفية/اجملتمعية، على سبيل ادلثاؿ؛ مناطق األحياء الفقَتة كرلموعات  . ب

ة، على سبيل ادلثاؿ؛ سوء حالة كموقع األقراف ادلشاغبُت. البيئات ادلدرسي

ادلباين ادلدرسية مثل قرب السوؽ كظركؼ ادلعلمُت كأدكات التعلم منخفضة 

 ٕ٘اجلودة.

ىناؾ العديد من البدائل اليت ؽلكن للمدرسُت ازباذىا للتغلب على صعوبات 

 التعلم اليت يواجهها طبلهبم. كمع ذلك، قبل ازباذ بعض اخليارات، يتوقع من ادلعلمُت

 ازباذ اخلطوات اذلامة التالية أكال:

ربليل نتائج التشخيص، أم دراسة أجزاء ادلشكلة كالعبلقات بينها للحصوؿ على  .ٔ

 فهم صحيح لصعوبات التعلم اليت يواجهها الطبلب.

 ربديد كربديد رلاالت زلددة من الكفاءة اليت تتطلب التحسُت. .ٕ
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 ٕٙجية.تطوير برامج التحسُت، كخاصة برامج التدريس العبل .ٖ

 ب. الطالب المتخرجين من المدرسة العالية العامة

 . تعريف الطالب4

الطالب لغة: من الطلب أم السعي كراء الشيء للحصوؿ عليو. الطالب 

اصطبلحا: ىو كل شخص ينتمي دلكاف تعليمي معُت، مثل: ادلدرسة، أك اجلامعة، أك 

ى العلم كامتبلؾ شهادة الكلية، أك ادلعهد كادلركز، كينتمي ذلا من أجل احلصوؿ عل

معًتؼ هبا من ذلك ادلكاف حىت يستطيع شلارسة حياتو العملية فيما بعد تبعا للشهادة 

 .اليت حصل عليها

لطالب ىو احملور األىم يف عملية التعليم/ التعّلم. كىو ادلركز الرئيس الذم 

ن أجلو. كمهما  ُيسلَّط عليو الضوء. فادلناىج نفسها توضع من أجلو، كُتطوَّر كرُبسَّن م

كانت الفلسفة اليت بُنيت عليها تلك ادلناىج، فإف أىدافها تنصّب على النمو 

النفسي كالعقلي كاجلسمي كالعاطفي كاالجتماعي للطالب، ليصبح يف ادلستقبل لبنة 

خَّتة من لبنات رلتمعو، كعنصران فعاالن نشطان، قادران على ربّمل ادلسؤكليات كاألعباء 

بو، مالكان للمهارات األساسية  كاىلو، متفاعبلن مع األحداث اليت سبرّ   اليت ستُلقى على

اليت تساعده يف حّل ادلشكبلت، مستعدان للتكّيف مع الظركؼ اليت يعيشها، متيقظان 
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للمتغَتات السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية كالعلمية، كمستجيبان دلا تتطلبو تلك 

 ٕٚادلتغَتات.

رس أك ؼلضع للتعليم العايل يف كلية مثل الطبلب ىم مصطلح لشخص يد

ادلدرسة الثانوية، كاألكادؽلية، كاألكثر شيوعا ىو اجلامعة. تارؼليا، الطبلب من سلتلف 

 البلداف ذلا دكر مهم إىل حد ما يف تاريخ بلد ما.

ؿ قاموس كبَت اللغة اإلصلليزية )كامو بيسار باىاسا إندكنيسيا( الطبلب ىم كفقا

امعات، يف اذليكل التعليمي يف إندكنيسيا الطبلب ػلملوف أعلى شخص يدرس يف اجل

 مركز تعليمي من بُت أمور أخرل.

الطالب أيضا دبثابة التعبئة اليت تدعو اجملتمع بأكملو لتكوف  عامل التغيَت كفقاؿ

قادرة على التحرؾ يف إجراء تغيَتات يف اذباه أفضل، مع النظر يف سلتلف العلـو 

لديهم. ليس الوقت بعد اآلف كطالب ىو رلرد الصمت كأيضا ال  كاألفكار كادلعرفة

يهتموف دبشكلة أمة كأيضا البلد، ألنو على الكتفُت ىم )الطبلب( نقطة الصحوة من 

 بلد أك أمة كضعت.

الطبلب لديهم أعلى مستول من التعليم، لذلك فمن  ادلعنوية القوة كفقاؿ

دة كذلك. سيتم مواءمة ادلستول الفكرم "إلزامية" بالنسبة ذلم أف يكوف األخبلؽ اجلي
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للطالب مع مستول األخبلؽ يف حياتو. ىذا الربد ىو السبب يف استخداـ الطبلب  

كقوة من أخبلؽ األمة اليت من ادلتوقع أف تكوف مثاال كأيضا زلركا للتحسن األخبلقي 

 يف اجملتمع.

المدارس  الفرق بين الطالب المتخرجين من المدرسة العالية العامة وخريجي .2

 الداخلية اإلسالمية

يف األساس، ال يقتصر الطبلب يف سلتلف اجلامعات اإلسبلمية يف إندكنيسيا 

على خرغلي ادلدارس الدينية كادلدارس الداخلية فقط. ك يتم منح خرغلي ادلدارس 

احلكومية مثل ادلدارس الثانوية ك ما ؽلاثلها الفرصة نفسها لقبوذلم كطبلب يف 

 مية طادلا أهنم مؤىلوف للقبوؿ كطبلب للكلية.اجلامعات اإلسبل

ادلشكلة ىي أنو ال توجد معايَت تتعلق دبتطلبات مهارات اللغة العربية أك 

األدكات ادلستخدمة لقياس ىذه ادلهارات يف اجلامعات اإلسبلمية يف قبوؿ الطبلب 

يت ؽلكن اجلدد، على الرغم من أف مهارات اللغة العربية ىي أحد الشركط األساسية ال

للمرء تطوير قدرهتا األكادؽلية على دراسة اإلسبلـ. غياب ىذا ادلعيار يدفع اجلامعات 
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اإلسبلمية يف إندكنيسيا إىل ربديد متطلبات صارمة يف قبوؿ الطبلب اجلدد من حيث 

 ٕٛمهارات اللغة العربية.

على الرغم من أف ليس كل ادلدارس الداخلية أك ادلدارس لديها مهارات اللغة 

العربية مرضية، على الرغم من أف ىناؾ تعلم اللغة العربية باىسا يف كل مدرسة داخلية 

أك مدرسة. عملية التعلم ليست رلرد التعلم اجلذرم أك حفظ ادلفاىيم أك احلقائق، 

كلكن يف زلاكلة لربط تلك ادلفاىيم إلنتاج فهم كامل. حبيث مفهـو التعلم سوؼ 

 ل نسياهنا.يكوف مفهوما جيدا كليس من السه

ال ينبغي مساكاة تعلم اللغة العربية لطبلب الدراسات العليا العامة مع الطبلب 

الذين يتخرجوف من بيسانتُت أك ادلدرسة. غلب تطبيق فصوؿ خاصة أك فصوؿ خاصة 

 حوؿ اللغة العربية على طبلب الدراسات العليا من ادلدارس احلكومية.

 ج. تعلم اللغة العربية

 اللغة العربية. تعريف تعلم 4

التعليم موقف  يتميز بالتفاعل بُت طرفُت رئيسُت: مرسل كىو ادلعلم,مستقبل 

كىو التلميذ, كيسعى ادلعلم خبلؿ ىذا ادلوقف كيف ظل توافر شركط معينة, كيف ضوء 

أىداؼ تعليمية زلددة إىل مساعدة التميذ على أف يكتسب رلموعة من ادلعارؼ 
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ؤدم بدكرىا إىل تعديل سلوكو كتعمل على ظلوه ظلوا كاالذباىات كادلهارت, كاليت ت

 ٜٕشامبل متكامبل.

يف القاموس الكبَت يف باىاسا إندكنيسيا يقاؿ إف التعلم ىو عملية التفاعل بُت 

 ٖٓادلتعلمُت كادلربُت كموارد التعلم يف بيئة تعليمية رمسية كغَت رمسية على حد سواء.

علم ذباه الطبلب يف تعلم اجلر حبيث لذلك ؽلكن أف نفهم أف التعلم ىو جهود ادل

 ؽلكن للطبلب تعلم شيء فعاؿ كفعاؿ.

كيف الوقت نفسو، أكضح باىادين أف التعلم ىو عملية دلساعدة الطبلب على 

التعلم بشكل جيد. يبدك أف أنشطة التعلم أكثر من رلرد تعليم، كلكن أيضا جهود 

 ٖٔحبيث تصبح أنشطتها ديناميكية.لتوليد االىتماـ كالدافع كتلميع األنشطة الطبلبية، 

كفقا ؿ أكمار ىاماليك ، فإف التعلم ىو اتصاؿ يتكوف من العناصر البشرية 

كادلواد كادلرافق كادلعدات كاإلجراءات اليت تؤثر على بعضها البعض لتحقيق أىداؼ 

التعلم ، كيف ىذه احلالة يشارؾ البشر يف نظاـ التدريس ادلكوف من الطبلب كادلعلمُت 

 ىم من ادلوظفُت.كغَت 
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ككفقا لنانا سودجانا، فإف التعلم ىو كل جهد منهجي كمدركس يبذلو ادلعلموف 

 خللق الظركؼ للطبلب للقياـ بأنشطة التعلم.

يف التعلم ىناؾ تفاعل بُت ادلعلمُت كالطبلب، يقـو معلم كاحد بنشاط يأخذ 

لسلة من األنشطة الطفل ضلو اذلدؼ، أكثر من أف الطفل أك الطالب ؽلكنو القياـ بس

 اليت خطط ذلا ادلعلم، كىي أنشطة التعلم ادلوجهة ضلو اذلدؼ ادلنشود.

كبالتايل، ؽلكن تعريف تعلم اللغة العربية على أنو جهد لتعليم الطبلب تعلم 

اللغة العربية مع ادلعلمُت كمسهلُت من خبلؿ تنظيم عناصر سلتلفة لتحقيق األىداؼ 

 اليت يريدكف ربقيقها. 

م اللغة العربية غلب أف تشَت إىل اجلهود ادلبذكلة لتعزيز كتطوير اجلوانب يف تعل

 األربعة للمهارات اللغوية، كىي: 

القدرة على االستماع ، كالكبلـ ، كالقراءة ، كالكتابة ، من أجل أف تكوف 

قادرة على فهم اللغة ، سواء من خبلؿ الصوت كالكتابة )تقببل( ، كقادرة على التعبَت 

 ٕٖفكار كادلشاعر.عن األ
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 . الغرض من تعلم اللغة العربية2

القدرة على استخداـ اللغة يف عامل تعليم اللغة كيسمى ادلهاراة اللغوية. ىناؾ 

أربع مهاراة: االستماع، التحدث، القراءة، كالكتابة. كتصنف مهاراة االستماع على 

العربية، أم إذا كاف  أهنا مهاراة تقبل )تلقي( دبعٌت أف الشخص يقاؿ إنو يتقن اللغة

قادرا على فهم كل خطاب اآلخرين الذين يتحدثوف العربية، سواء عن قصد أك عن 

غَت قصد. ادلهاراة التعبَتية ، )ادلستهلكة( ، كتغطي ثبلثة جوانب ، كىي ؛ القدرة 

على القراءة كالتحدث كالكتابة. كمن بُت ىذه ادلهاراة الثبلثة، ىناؾ عبلمات على أف 

تصف ىذه الدراسة أربعة عناصر من ادلهاراة  متع دبهارات يف اللغة العربية.الشخص يت

 اللغوية، كىي:

 مهاراة االستماع (ٔ

مهاراة االستماع ىي قدرة الشخص على ىضم أك فهم كلمة أك مجلة 

يتحدث هبا شريك خطاب معُت أك كسيط. كؽلكن ربقيق ىذه القدرة يف الواقع 

ماع إىل االختبلفات يف صوت عناصر من خبلؿ ادلمارسة ادلستمرة لبلست

الكلمات مع عناصر أخرل كفقا للمخراج الصحيح إما مباشرة من ادلتحدث 

األصلي أك من خبلؿ التسجيل ، كالقدرة على االستماع ىي عملية تغيَت شكل 
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الصوت )اللغة( إىل شكل من أشكاؿ ادلعٌت ، كإتقاف االستماع كإتقاف اللغة اليت 

 علومات من اآلخرين )ادلتحدثُت(.تقبلها ، كتلقي ادل

مهاراة االستماع كادلهارات تقببل تصبح عنصرا غلب أف يتقن أكال من قبل 

الطبلب. كبطبيعة احلاؿ، فإف أكؿ مرة يفهم فيها اإلنساف لغة اآلخرين من خبلؿ 

السمع، مث يف ىذا الرأم، فإف مهارات اللغة األجنبية اليت غلب أف تكوف ذلا 

ستماع. يف حُت أف القراءة ىي القدرة على فهم أف يتطور يف األسبقية ىي اال

 ٖٖمرحلة الحقة.

 مهاراة التحدث (ٕ

مهاراة التحدث ىي القدرة على التعبَت عن األصوات أك الكلمات ادلفصلية 

للتعبَت عن األفكار يف شكل أفكار أك آراء أك رغبات أك مشاعر للشريك الناطق. 

عبلمات ادلسموعة كالظاىرة اليت تستخدـ عددا دبعٌت أكسع، الكبلـ ىو نظاـ من ال

من العضبلت كاألنسجة العضلية جلسم اإلنساف لنقل العقل من أجل تلبية 

احتياجاتو، حىت أف الكبلـ ىو مزيج من العوامل اجلسدية كالنفسية كالعصبية 

كالداللية كاللغوية بشكل عاـ حبيث ؽلكن اعتباره أىم أداة بشرية للسيطرة 

 .االجتماعية
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هتدؼ مهاراة التحدث إىل سبكُت الطبلب من التواصل بشكل جيد كمعقوؿ 

مع اللغة اليت يتعلموهنا. كمن ادلفيد بشكل معقوؿ أف ننقل رسالة إىل اآلخرين 

بطريقة مقبولة اجتماعيا. كلكن بالطبع للوصوؿ إىل مستول ذكاء االتصاؿ يتطلب 

لة بالنسبة لتعلم اللغة، ألنو أنشطة تدريبية كافية تدعم. كىذه األنشطة ليست سه

 غلب خلق بيئة لغوية أكىل توجو الطبلب يف ىذا االذباه.

 مهاراة القراءة (ٖ

مهاراة القراءة ىي القدرة على التعرؼ على كفهم زلتول شيء مكتوب 

)رموز مكتوبة( عن طريق تبلكتو أك ىضمو يف القلب. كالقراءة ىي تغيَت يف شكل 

عٌت، القراءة ىي يف األساس عملية التواصل بُت الكتابة إىل شكل من أشكاؿ ادل

القارئ كالكتابة من خبلؿ النص الذم يكتبو، مث مباشرة يف ذلك ىناؾ عبلقة 

 معرفية بُت اللغة ادلنطوقة كاللغة ادلكتوبة.

ال تركز القراءة فقط على نشاط تبلكة كفهم القراءة بشكل جيد ، كاليت 

نفسية احلركية ، كلكن أكثر من ذلك يتعلق تنطوم فقط على العناصر ادلعرفية كال

بركح زلتول القراءة. لذا ، فإف القارئ اجليد ىو القارئ القادر على التواصل 
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بشكل كثيق مع القراءة ، فهو عادة ما يكوف سعيدا كغاضبا كمندىشا كمشتاقا 

 ٖٗكحزينا ، كما إىل ذلك كفقا دلوجة زلتول القراءة.

 مهاراة الكتابة (ٗ

ة ىي القدرة على كصف أك التعبَت عن زلتول العقل ، بدءا من مهاراة الكتاب

جوانب بسيطة مثل كتابة الكلمات إىل اجلانب ادلعقد من التأليف. ؽلكن تقسيم 

مهارات الكتابة يف دركس اللغة العربية بشكل عاـ إىل ثبلث فئات ال تنفصل، 

 ٖ٘كىي اإلمبلؾ كاخلط كماكياج.

كثيقا ببعضها البعض، ألنو يف اكتساب كترتبط ادلهارات األربع ارتباطا 

ادلهارات اللغوية، عادة ما يتم السعي إليها من خبلؿ العبلقات ادلنتظمة. يف 

البداية عندما يتعلم الطفل االستماع إىل اللغة، مث التحدث، بعد ذلك تعلم القراءة 

 كالكتابة. ىذه ادلهارات األربع ىي يف األساس كحدة.

َت يف شكل أفكار أك مشاعر إىل شكل من أشكاؿ كمهاراة الكتابة ىي تغي

الكتابة، كالكتابة ىي عملية تنموية تتطلب اخلربة كالوقت كاالتفاؽ كادلمارسة 

كتتطلب طريقة تفكَت منظمة للتعبَت عنها يف شكل لغة مكتوبة. لذلك، ربتاج 
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مهارات الكتابة إىل احلصوؿ على ادلزيد من االىتماـ كجبدية كجانب كاحد من 

 هارات اللغوية.ادل

 . جوانب المهاراة في اللغة العربية3

الغرض من تعلم اللغة ضركرم لكي يتواصل الشخص بشكل صحيح كصحيح 

مع اآلخرين كبيئتهم ، سواء شفهيا أك كتابيا. كباإلضافة إىل ذلك، ؽلكن للغة العربية 

كتب الدينية فهم القرآف كاحلديث كمصدر لقانوف التعاليم اإلسبلمية، كؽلكنها فهم ال

كالثقافية اإلسبلمية ادلكتوبة باللغة العربية، كؽلكن أف تتحدث كتؤلف باللغة العربية. 

مهارات اللغة العربية كادلوقف اإلغلايب ذباه اللغة العربية مهم جدا يف ادلساعدة على 

فهم مصدر التعاليم اإلسبلمية، كىي القرآف كاحلديث، فضبل عن الكتب العربية 

 اإلسبلـ للمتعلمُت.ادلتعلقة ب

 ( أف الغرض العاـ لتعلم اللغة العربية ىو:ٚٔٔ: ٜ٘ٚٔتوضح كزارة الدين )

 أف تكوف قادرا على فهم القرآف كاحلديث كمصدر للشريعة اإلسبلمية. (ٔ

أف يكوف قادرا على فهم الكتب الدينية كالثقافية اإلسبلمية ادلكتوبة باللغة  (ٕ

 العربية.

 لف يف اللغة.لتكوف قادرة على الكبلـ كيؤ  (ٖ
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أىداؼ التعلم ىي األىداؼ اليت غلب ربقيقها يف هناية التدريس، فضبل عن 

 ادلهارات اليت غلب أف يكوف الطبلب. أىداؼ ادلواضيع العربية ىي:

تطوير القدرة على التواصل باللغة العربية، سواء ادلنطوقة أك ادلكتوبة، كاليت تشمل  (ٔ

 حدث كالقراءة كالكتابة.أربع مهارات لغوية، كىي االستماع كالت

التوعية بأعلية اللغة العربية باعتبارىا إحدل اللغات األجنبية لتكوف األداة الرئيسية  (ٕ

 للتعلم، خاصة يف مصادر التعاليم اإلسبلمية.

تطوير فهم الًتابط بُت اللغات كالثقافات كتوسيع اآلفاؽ الثقافية. كبالتايل يتوقع  (ٖ

متعددة الثقافات كاالطلراط يف التنوع من ادلتعلمُت أف يكوف لديهم رؤل 

 ٖٙالثقايف.

 الغرض من تعلم اللغة العربية بشكل عاـ ىو:

 من أجل فهم كفهم ما يقرأ يف الصبلة مع فهم عميق. (ٔ

من ادلتوقع أف يفهم قراءة الققراف كيعرؼ قواعد تاجويد، حىت يتمكنوا من  (ٕ

 احلصوؿ على الربكات يف دراسة القرآف.

ؿ أنو ؽلكنك تعلم العلـو اإلسبلمية من خبلؿ الكتب من ناحية أخرل، يقا (ٖ

 ادلكتوبة باللغة العربية، مثل الًتمجة الشفوية كاحلديث كالفقو، كما إىل ذلك.
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لكي تكوف جيدا يف التحدث كادلاكياج باللغة العربية للتواصل مع ادلسلمُت يف  (ٗ

اء العامل حىت اخلارج، ألف اللغة العربية ىي يف الواقع لغة ادلسلمُت يف مجيع أضل

 اللغة العربية اليت أصبحت اآلف لغة علمية.

كؼللص ادلؤلف إىل أف الغرض من تعلم اللغة العربية ىو يف األساس اكتساب 

ادلعرفة كادلهارات كادلواقف أك القيم العقلية اليت ترتبط ارتباطا كثيقا باللغة العربية. 

ادلمكن تطبيقها يف احلياة  كسيتم ربقيق أىداؼ التعلم إىل أقصى حد إذا كاف من

 اليومية.

ككفقا لشرؾ أكمر ىاماليك، فإف أحد األىداؼ اذلامة يف إطار نظاـ التعلم ىو 

 عنصر من عناصر نظاـ التعلم الذم يصبح نقطة انطبلؽ يف تصميم نظاـ عاطفي.

 . فوائد تعلم اللغة العربية4

. من بينها العديد من ىناؾ العديد من الفوائد لفهم اللغة العربية بالنسبة لنا

 الفوائد من متعة فهم اللغة العربية بالنسبة لنا. كتشمل ىذه اخلطوات ما يلي:

تسهيل فهم ادلصدر الرئيسي لديننا، كىو القرآف ألف القرآف قد كشف باللغة  (ٔ

 العربية.

القرآف باللغة العربية  ِإنَّا أَنْػزَْلَناُه قُػْرآننا َعَربِيًّا َلَعلَُّكْم تَػْعِقُلوَف " يعٍت: "كقد أرسلنا

 ( ٕحىت تفهمو". س. يوسف: 



41 

 
 

كما أنو يسهل علينا فهم مصادر أخرل للعلـو اإلسبلمية، مثل األحاديث 

 ككتب العلماء اليت ال صلدىا دائما ترمجات.

كباإلضافة إىل ذلك، عندما نقرأ ىذه ادلصادر باللغة األصلية، يبدك األمر كما 

ألمر سلتلف إذا قرأنا الًتمجة، ألف ما نقرأه ىو كلمات لو أننا نتحدث إليها مباشرة. ا

 ادلًتجم كسنفقد "طعم" أك دزكؽ ادلصدر األصلي.

فضيلة اللغة العربية ىي بسبب لغة القرآف. يف الواقع ىذا السبب قوم دبا يكفي 

ليكوف سببا كبَتا دلاذا غلب أف تتعلم اللغة العربية. كما كرد ذكر اللغة العربية يف القرآف 

 أكثر من عشرة أماكن كاحد منهم يف حرؼ الزمر:

"كلقد ضربنا للناس يف ىذا القرآف من كل مثل لعلهم يتذكركف . قرآنا عربيا غَت 

 ذم عوج لعلهم يتفقوف ." 

كىذا ىو: "لقد صنعنا للبشرية يف ىذا القرآف كل نوع من ادلثل حبيث ؽلكن أف 

وف قد يكونوف فيو عرابُت. )أز زكمار تكوف ربذيرا. إنو قرآف عريب ال يوجد فيو ملتوي

:ٕٚ-ٕٛ) 
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 تسهيل حفظ القرآف كفهمو (ٕ

ىذا كاضح جدا ألنو سيكوف من ادليسر حقا أف ضلفظ القرآف عندما نفهم 

معٌت اآلية اليت ضلفظها. كما قامت حاليا بتوزيع ترمجة القرآف للكلمة اليت 

 تساعدنا على معرفة معناىا. احلمد هلل ذلذا معركؼ عظيم.

الفائدة التالية لتعلم اللغة العربية ىي تسهيل فهم زلتويات القرآف كحفظها. 

ؽلكن للمسلمُت من خبلؿ تعلم اللغة العربية أيضا تعليم كشلارسة زلتول القرآف 

بسهولة أكرب. كذلذا يعطي اهلل األكلوية يف اللغة العربية حىت نفهم اإلسبلـ بشكل 

 أفضل من خبلؿ القرآف.

 ليم اإلسبلـأسهل لفهم تعا (ٖ

الناس الذين يفهموف اللغة العربية، كخاصة أكلئك الذين يفهموف األساليب 

يف الناغو سيكوف فهم اإلسبلـ أسهل من أكلئك الذين ال يتعلمونو على 

اإلطبلؽ. كعبلكة على ذلك، كواعظ، كونو داعيا، كيام أك ألستاذ، بالتأكيد 

ء الفهم الديٍت الصحيح أكثر إحلاحا تعلم ذلك حبيث أنو من السهل إعطا

 للشعب.

 

 



42 

 
 

 أسهل الستكشاؼ ادلعرفة من العلماء (ٗ

الناس الذين يفهموف اللغة العربية سوؼ بسهولة حفر ادلعرفة من العلماء 

مباشرة أك قراءة سلتلف أعماؿ العلماء اليت انتشرت على نطاؽ كاسع. يف حُت 

فقط على كتب الًتمجة أف أكلئك الذين ال يفهموف اللغة العربية ؽلكنهم االعتماد 

 كىي زلدكدة يف طبيعتها.

 العربية هتدئ الركح  (٘

اللغة العربية ىي لغة ناعمة كأكثر متعة، كيهدئ الركح. ابن كثَت عند شرح 

 رسالة يوسف اآلية الثانية تنص على ما يلي :

ألف العربية ىي اللغة األكثر ببلغة، كاللغة األكثر كضوحا، كاألكثر مشوال 

 كادلعٌت األكثر مغزل الذم يهدئ الركح.")ادلفردات(، 

 زيادة ادلعرفة  (ٙ

فوائد تعلم اللغة العربية ال يشعر هبا ادلسلموف فحسب، بل ؽلكن أف يشعر 

هبا اجلميع أيضا. ؽلكن للمرء أف يزيد ادلعرفة من خبلؿ تعلم كإتقاف اللغات 

ى الشخص األجنبية دبا يف ذلك اللغة العربية. ؽلكن أف تسهل اللغة العربية عل

معرفة تطور بلد يستخدـ اللغة العربية. ؽلكن للناس زيادة معرفتهم بشكل كبَت 
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من خبلؿ تعلم اللغة العربية، حبيث ؽلكن استخداـ معرفتهم يف يـو من األياـ 

 ألنفسهم كلآلخرين على حد سواء.

 استكشاؼ التفاىم (ٚ

ك ؽلكن تعميق فهم ادلرء. الشخص الذم يتحدث لغة أجنبية دبا يف ذل

العربية سيكوف قادرا على غرس الشعور بالتسامح. كما ؽلكن أف ينشأ التسامح 

كالتعاطف من تعلم اللغة العربية. ؽلكن للمرء أف يفهم كيفهم بسهولة ما ػلدث 

 يف البلداف اليت تستخدـ اللغة العربية.

 زيادة القدرة الذاتية  (ٛ

رات ادلرء. ؽلكن تعلم لغة أجنبية ككذلك اللغة العربية ؽلكن أف ػلسن مها

أف يكوف إتقاف اللغة العربية مفيدا لزيادة القدرة الذاتية كربفيزه على مواصلة 

التعلم. إذا كاف الشخص يف السابق ال يعرؼ اللغة العربية مث يتقن اللغة العربية مث 

 انو سوؼ تشجع من خبلؿ رؤية تطوير القدرة الذاتية ادلملوكة.

 . أهمية تعلم اللغة العربية5

علية تعليم اللغة العربية لقد صلح ادلسلموف يف نشر اإلسبلـ يف ربوع الدنيا أ

تقريبا كىناؾ أكثر من مليار كمائىت ألف مسلم موجودين يف أضلاء العامل حاليا, فيما 

مليوف فقط, دبعٌت أف ىناؾ ما يقرب من مليار مسلم  ٕٓ٘ال يتجاكز عدد العرب 
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ربية . إف ادلسلم كادلسلم فهو مهتم باللغة العربية غَت عريب ىؤالء ال يعرفوف اللغة الع

كمهتم بالقرآنالكرًن كمهتم بسماع القرآف الكرًن كمهتم بسماع اخلطب اليت تلقي 

 ٖٚبااللغة العربية.

 د. حلول أو جهود الحل مشاكل تعلم اللغة العربية

 إف التغلب على مشكلة تعلم اللغة العربية يتطلب كجود معلم لغة عربية أكثر

مهنية يف تقدًن ادلواد أك اختيار اسًتاتيجية تدريس موثوقة حبيث ؽلكن للطبلب 

االستماع بسهولة إىل اخلطاب من خبلؿ تعليمات ادلعلم حوؿ الفاذ كادلفردات اجليدة 

كيف الوقت نفسو ؽلكن فهم معٌت أك نية ادلواد اليت سبت دراستها. مث لتحفيز الطبلب 

إضافية باللغة العربية، حبيث يكوف الطبلب متحمسُت  على التعلم ػلتاجوف إىل دركس

يف الفهم كالقراءة كالكتابة كالتغلب علىادلفردات. ككما ذكر ركبرت ىيلر أف الدافع مهم 

 ٖٛجدا، ألف الدافع ىو الرغبة يف العمل، ؽلكن ربفيز اجلميع من قبل عدة قول سلتلفة.

 ؿ تقييم تعلم اللغة العربية.بعد ذلك، ؽلكن للمعلمُت معرفة صلاح الطبلب من خبل

 اجلهود اليت يبذذلا زلاضرك اللغة العربية للتغلب على ادلشكلة ىي:

                                                           
سف الدين حسن العوض, البحث يف الندكة الدكلية حوؿ ذبرية تطيم اللغة العربية يف إندكنسيا ما ذلاكما عليها,)ماالنج: ٖٚ

 ٓٚٔـ(,  ٕٔٔٓالربنامج احلاص لتعليم اللغة العربية ,
 

38
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يبذؿ زلاضرك اللغة العربية جهودا لتحديد كتصنيف قدرة الطبلب على معرفة  .ٔ

اللغة العربية بتصنيف جيد، متوسط كأقل، من خبلؿ االختبار ادلسبق يف بداية 

رلموعة قدرات الطالب بالتساكم يف مهمة احملاضرات، حبيث يتم تقسيم 

 الطالب.

تشكيل رلموعة دراسية عن طريق كضع أحد الطبلب اجليد كمدرس نظَت يف كل  .ٕ

 رلموعة.

ربفيز الطبلب دائما قبل كبعد الدرس، دلمارسة دائما، كليس اليأس يف تعلم  .ٖ

 العلم.

غة العربية اليت مت تنفيذ تقنيات التكرار يف بداية كل زلاضرة لتذكر دائما معرفة الل .ٗ

 تعلمها من قبل.

ربسُت تغذية الطبلب بعدـ استخداـ الكثَت من طريقة احملاضرات كلكن أكثر  .٘

 على استخداـ طريقة التعبَت كشلارسة الضرب.

اجلهود ادلتوقعة من اإلدارة ىي تنفيذ القبوؿ اخلاص للطبلب من ادلدارس  .ٙ

 احلكومية.

لعربية فيما يتعلق دبشكلة أساليب التعلم إف اجلهود اليت يبذذلا زلاضرك اللغة ا

ىي خلفيات تعليمية ليست من تعليم اللغة العربية )ادلدارس احلكومية( اليت تؤثر على 
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معرفة احملاضرين حوؿ أساليب تعلم اللغة العربية. اجلهود ادلبذكلة للخركج من ادلشكلة 

من أجل إضافة  ىي البحث دائما عن مراجع حوؿ كتب أساليب تعلم اللغة العربية

نظرة ثاقبة على طرؽ تعلم اللغة العربية. باإلضافة إىل ذلك، يأمل زلاضرك اللغة العربية 

يف التدريب أك التدريب على أساليب التعلم كمحاكلة لتحسُت كفاءة زلاضرم اللغة 

 العربية.

ادلشكلة ادلتعلقة بقلة الوقت، احملاضرين ال تزيد من عدد الدكرات الساعاة 

دة، ألنو مت ربديده من خبلؿ ادلناىج الدراسية للتخصصات. ؽلكن بذؿ اجلهود ادلعتم

للتغلب على مهارات الطبلب يف اللغة العربية من خبلؿ األنشطة العملية األساسية 

للكلية. كباإلضافة إىل ذلك، من ادلتوقع أف تكثيف اللغات األجنبية، كخاصة العربية 

 للغة العربية خبلؿ فًتة معينة.للطبلب اجلدد من خبلؿ تطبيق بيئة ا

 الدراسات السابقة . ب

بقدر ما يقرأ مؤلفو الدراسة ىناؾ العديد من نتائج البحوث ذات الصلة 

 كالًتكيزات ادلختلفة. ىنا يقدـ الباحثوف بعض األحباث السابقة:

 فرق معادلة الموضوع اسم البحث رقم

مشكلة تعلم  نوردم سانرا ٔ
احملادثة يدرس 

الفرؽ يف ىذه الدراسة ىو أف أكجو التشابو يف ىذه 
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مج الطبلب برنا
تعليم اللغة العربية 

بااجلامعة اإلسبلمية 
 احلكومية باريبارم

الدراسةتستخدـ أنواع 

البحوث النوعية 

الوصفية،كتستخدـ 

تقنيات مجع البيانات 

يف شكل مبلحظات 

 كمقاببلت ككثائق

نوردم سانرا يستخدـ 

تقنيات ربليل البيانات يف 

ل أساليب االستقراء شك

كيعطي معٌت للبيانات اليت 

مت مجعها. بينما يستخدـ 

الباحثوف أنفسهم تقنيات 

ربليل ربليل كصفي تصف 

كربلل بشكل نقدم مجيع 

الظواىر اليت ربدث أك توجد 

يف ادليداف من أجل التوصل 

 إىل استنتاجات موضوعية.

جهود ادلعلم  علي زلسن ٕ

للتغلب على 

االختبلفات يف 

خللفية التعليمية ا

أكجو التشابو يف ىذه 

الدراسة على حد 

سواء استخداـ 

البحوث النوعية 

الفرؽ يف ىذه الدراسة ىو أف 

زلسن يستخدـ مجع علي 

البيانات مع ادلبلحظات 

كادلقاببلت كالوثائق 
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لطبلب الصف 

السابع يف تعلم 

ادلعتقدات 

األخبلقية يف 

ادلدرسة ستاناكية 

يوجياكارتا الثاين 

العاـ الدراسي 

ٕٕٓٔ-ٕٖٓٔ 

كاستخداـ نفس 

اإلجراء ربليل 

 البيانات.

كاالستبيانات. بينما يستخدـ 

ادلؤلف ادلبلحظات 

 كادلقاببلت كالوثائق فقط

ترم رمحة  ٖ

 ليستارم

مشكبلت تعلم 

اللغة العربية كاحللوؿ 

البديلة يف مدينة مسا 

إسبلـ الفبلح 

 جاميب.

أكجو التشابو يف ىذه 

الدراسة ىي على 

قدـ ادلساكاة بشأف 

ادلشاكل اللغوية 

كادلشاكل غَت 

 اللغوية.

الفرؽ يف ىذه الدراسة ىو أف 

ترم رمحة ليستارم تركز على 

قيود ادلشاكل اللغوية 

كادلشاكل غَت اللغوية. يف 

حُت أف الباحثُت يركزكف 

 فقط على ادلشاكل اللغوية.

الفرؽ يف ىذه الدراسة ىو أف أكجو التشابو يف ىذه ربليل الصعوبات  عبد اللطيف ٗ
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يف تعلم اللغة 

الة العربية )ح

طبلب الفصل 

السادس من برنامج 

بااجلامعة اإلسبلمية 

احلكومية باريبارم 

 لتعليم اللغة العربية(

الدراسة على حد 

سواء باستخداـ 

البحوث النوعية 

باستخداـ تقنيات 

مجع البيانات يف 

شكل مبلحظات 

كمقاببلت ، 

 كالوثائق.

يف باستخداـ عبد اللط

تقنيات ربليل البيانات يتم 

باستخداـ أساليب استبطانية 

كخصمية كيعطي معٌت 

للبيانات اليت مت مجعها 

بنجاح. يف حُت أف الباحثُت 

أنفسهم استخداـ تقنيات 

التحليل التحليلي الوصفية 

اليت تصف كربلل التهاب 

القرنية مجيع الظواىر اليت 

ربدث أك توجد يف ىذا 

أجل التوصل إىل اجملاؿ من 

 استنتاجات موضوعية.

ريا رزقي   ٘
 كورنياكايت

مشكبلت تعلم 

اللغة العربية يف 

التشابو يف ىذه 

الدراسة ىو أف كبل 

فرؽ يف ىذه الدراسة ىو أف ال
عبد اللطيف باستخداـ 

تقنيات ربليل البيانات يتم 
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صف الربنامج 

للطبلب  ٔاخلاص 

األجانب يف السنة 

الدراسية احلديثة يف 

بوندكؾ داركسبلـ 

غونتور بونوركغو 

ٕٕٓٔ-ٕٖٓٔ 

استخداـ أنواع 

 البحوث النوعية

باستخداـ أساليب استبطانية 
كخصمية كيعطي معٌت 
للبيانات اليت مت مجعها 

بنجاح. يف حُت أف الباحثُت 
أنفسهم استخداـ تقنيات 
التحليل التحليلي الوصفية 
اليت تصف كربلل التهاب 

يت القرنية مجيع الظواىر ال
ربدث أك توجد يف ىذا 

اجملاؿ من أجل التوصل إىل 
 استنتاجات موضوعية.

الفرؽ يف ىذه الدراسة ىو 
أهنا تركز على البحوث. تركز 
ريا رزقي كورنياكايت يف حبثها 
على البحث يف األساليب 

كادلواد كتعلم كسائل اإلعبلـ. 
يف حُت ركز الباحثوف 

أنفسهم ىذا البحث على 
 ادلشاكل اللغوية.
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 اإلطار النظري . ج

يف ىذه ادلناقشة الفرعية، ػلاكؿ الباحثوف كصف إطار التفكَت يف مشكلة 

جلامعة الئلسبلمية طبلب الدراسات العليا من العاـ يف تعلم اللغة العربية يف 

 احلكومية بنجكولو:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اجلامعة اإلسبلمية احلكومية بنجكولو

 برنامج دراسة تعليم اللغة العربية

 عميلة تعلم اللغة العربية
 

اسًتاتيجيات التعليم 
طرؽ التعلم 
ربية ككسائل مرافق تعلم اللغة الع

 اإلعبلـ
مواد تعليمية 

 

 مشاكل تعلم اللعة العربية

 

 زلاضر طالب جامعي

تُبذؿ اجلهود للتغلب على 

مشاكل طبلب الدراسات العليا 

اجلامعة باعامةفيتعلماللغةالعربية

 .اإلسبلمية احلكومية بنجكولو
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 ثالباب الثال

 منهج البحث

 أنواع البحث . أ

تبع ىو من خبلؿ نوع نوع من النهج. كىذا يعٍت أف البيانات كنوع النهج ادل 

اليت مت مجعها ليست يف شكل أرقاـ ، بل تأيت البيانات من سلطوطات ادلقاببلت 

 كالسجبلت ادليدانية كغَتىا من الوثائق الرمسية.

كالصك ادلستخدـ ىو أداة غَت اختبارية. أدكات غَت االختبار ىي تقنيات 

 تستخدـ االختبارات ، كتستخدـ ىذه الدراسة ادلقاببلت.التقييم اليت ال 

 مصادر البيانات  . ب

كادلصدر ادلقصود لبيانات البحوث ىو ادلعلومات ادلتعلقة بادلسائل ادلتصلة 

بادلشكلة اليت سبت دراستها أك ادلتوقعة. ككانت موضوعات البحث زلاضرين كطبلب 

مية بنجكولو يف الفصل الدراسي الثاين تعليم اللغة العربية با اجلامعة اإلسبلمية احلكو 

جاءكا من ادلدارس احلكومية. زلاضرين كمعلمُت يهدفوف إىل احلصوؿ على بيانات حوؿ 

حدكث عملية تعلم اللغة العربية. مث الطبلب، كخاصة الطبلب غَت العرب الذين يهدفوف 

 إىل معرفة مدل فهم الطبلب للمواد التعليمية اليت يقدمها احملاضر.
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دؼ من ىذه الدراسة ىو زلاضر اللغة العربية اليت يصل عددىا إىل شخص اذل

 شخصا كمستجيبُت. ٜ٘كاحد كطالب الفصل الدراسي الثاين الذم يضم 

من نتائج ادلقاببلت مع احملاضرين كالطبلب، أف طبلب اخلرغلُت العامُت 

علم اإلضايف ػلتاجوف إىل ظلط تدريس إضايف خاص كبنية ربتية تستفيد من التعليم كالت

ألف غالبيتهم ال يزالوف يعانوف من مشاكل يف اللغة العربية األساسية لذلك من الصعب 

 ٜٖجدا متابعة ادلواد التعليمية يف برامج تعليم اللغة العربية.

 وقت ومكان البحثال . ج

كقد أجرم موقع البحث يف إياف بنغكولو الذم يقع يف الشارع. رادين باتاه ، 

 ٗٗٔ٘ٙمدينة بنغكولو ، بنغكولو  .كاسع .كاسعة ، سياج اهلل ،قطر قرية باجار ديوا ، 

 حدود البحث . د

كنظرا للمشاكل العديدة اليت مت تقدؽلها أعبله، فقد حصر الباحثوف ىذا 

البحث كركزكا على ادلشاكل ادلتعلقة دبشكلة تعلم اللغة العربية من حيث اللغة ككيفية 

 العربية. اجلهود ادلبذكلة للتغلب على مشكلة اللغة
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 أساليب جمع البيانات . ه

 يستخدـ ادلؤلف تقنيات مجع البيانات أك ادلعلومات التالية:

  ( ادلراقبة ٔ

ادلبلحظة ىي طريقة للمراقبة ادلباشرة كالتسجيل ادلنهجي للظواىر اليت سبت 

يستخدـ ادلؤلف طريقة مراقبة ادلشاركُت حيث يشارؾ ادلؤلف مباشرة يف  ٓٗدراستها.

دلوضوع الذم ذبرم دراستو. أثناء إبداء ادلبلحظات، شارؾ الباحثوف يف الكائن أك ا

القياـ دبا فعلو مصدر البيانات، كشعركا أيضا بفرح احلزف. مع مبلحظة ىؤالء 

ادلشاركُت، ستكوف البيانات اليت مت احلصوؿ عليها أكثر اكتماال ككضوحا، حىت 

 يعرفوا مستول معٌت كل سلوؾ يظهر.

دلراقبة اليت يستخدمها صاحب الببلغ دلراقبة كيفية تعلم كتستخدـ تقنيات ا

اللغة العربية يف ادلعهد اإلسبلمي لوالية بنغكولو. مع ىذه الطريقة ادلبلحظة ؽلكن 

للمؤلف أف يرل مباشرة تنفيذ تعلم اللغة العربية ادلتعلقة مشاكل من تعلم اللغة 

 العربية كاحللوؿ اليت يقدمها احملاضرين.
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   ( مقابلةٕ

ادلقابلة ىي عملية أسئلة كأجوبة يف األحباث الشفوية حيث يستمع شخصاف 

 أك أكثر كجها لوجو مباشرة إىل ادلعلومات. 

استخدـ ادلؤلفوف الواانكارا للحصوؿ على بيانات عامة من طبلب الدراسات 

دـ العليا يف برامج تعليم اللغة العربية كادلشاكل ادلتعلقة بتعلم اللغة العربية. يستخ

ادلؤلف طريقة مقابلة منظمة حيث أعد ادلؤلف أشكاال سلتلفة من األسئلة اليت مت 

إعدادىا بشكل جيد حملاضرم اللغة العربية ادلتعلقة بعملية التعلم ، خاصة حوؿ 

 مشاكل تعلم اللغة العربية.

  ( التوثيق ٖ

 أسلوب الوثائق ىو سجل لؤلحداث ادلاضية. كفقا ؿ أريكونتو دراسة الوثائق

ىو البحث عن بيانات عن ادلسائل أك ادلتغَتات يف شكل مبلحظات ، كالنصوص ، 

كالكتب ، كالصحف ، كاجملبلت ، كزلاضر االجتماعات ، كجدكؿ األعماؿ كىلم 

تستخدـ طريقة التوثيق ىذه للحصوؿ على البيانات يف شكل كثائق مطلوبة  ٔٗجرا.

ب كاحملاضرين كإدارات احلـر لدعم ىذا البحث مثل البيانات ادلتعلقة بعدد الطبل
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اجلامعي. ؽلكن أف تتخذ الوثائق شكل كتابات أك رسومات أك أعماؿ ضخمة 

 لشخص ما.

 أساليب تحليل البيانات . و

كفقا ألىداؼ البحث الذم سيتم ربقيقو، فإف تقنيات ربليل البيانات النوعية 

ليت ىي زلور يف ىذه الدراسة ىي ربليبلت كصفية، كىي كصف كربليل مجيع األشياء ا

 ٕٗالًتكيز يف البحث.

دبجرد مجع البيانات اخلطوة التالية ىي ربليل البيانات. ربليل البيانات 

ادلستخدمة من قبل البحوث ىو ربليل كصفي للتحليبلت ، كىي كصف كربليل نقدم 

 جلميع الظواىر ادلوجودة يف ادليداف من أجل التوصل إىل استنتاجات حبثية موضوعية.

 لبيانات الباحثُت استخداـ اإلجراءات التالية:يف ربليل ا

  ( مجع البياناتٔ

يف ىذه الدراسة، مجع الباحثوف البيانات باستخداـ أساليب ادلقابلة كادلراقبة 

 كالتوثيق.
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 ( احلد من البياناتٕ

بعد مجع البيانات، يقلل الباحثوف من البيانات من خبلؿ ربليل البيانات 

 الرئيسية اليت تتوافق مع تركيز الدراسة. كاختيار كاختيار األشياء

 ( عرض البيانات ٖ

بعد تقليل البيانات، تصبح البيانات اجملمعة أكثر تركيزا على ادلشاكل يف تعلم 

اللغة العربية. كعبلكة على ذلك، يتم تقدًن ىذه البيانات يف شكل كتابات 

ليا من تصف زلتول ىذا االقًتاح، كىي عن مشاكل من طبلب الدراسات الع

 العاـ يف تعلم اللغة العربية.

  ( استخبلص النتائجٗ

إف استخبلص النتائج ىو آخر مرحلة ربليل نوعية للبيانات بعد مجع البيانات 

كزبفيضها كعرضها بدقة كانتظاـ. كاخلطوة التالية ىي استخبلص استنتاجات، 

الظركؼ  كينبغي اختبار االستنتاجات ادلتخذة للحقيقة كمدل مبلءمتها إلظهار

الفعلية. كاالستنتاج األساسي باستخداـ التفكَت االستقرائي ىو إطار فكرم 

يبتعد عن احلقائق اخلاصة كاألحداث ادللموسة، مث عن احلقائق أك األحداث 

 اخلاصة كالوقائع ادللموسة اليت يتم تعميمها حبيث يكوف ذلا طابع عاـ.
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 صحة البيانات . ز

حة البيانات ، كالباحثُت استخداـ ىذه الدراسة من أجل احلصوؿ على ص

تقنيات التثليث ، كىذه التقنية ىي فحص أك التحقق من صحة البيانات باستخداـ 

مصادر سلتلفة أجريت بطرؽ سلتلفة. ادلصادقة على صحة البيانات اليت مجعها ادلؤلف، 

سبلمية يف أم رئيس برنامج تعليم اللغة العربية كزلاضر باللغة العربية يف معهد الدكلة اإل

 بنغكولو.

( ىناؾ عدة طرؽ لتقنيات ترايدنت، من ٖٖٔ-ٖٖٓ: ٕٔٔٓكفقا دليليونغ )

 بُت أمور أخرل:

   . التثليث مع مصادرٔ

التثليث مع ادلصادر ىو نشاط التحقق من أك اختبار خطورة بيانات ادلعلومات 

 اليت مت احلصوؿ عليها من مصادر سلتلفة.

 . طريقة التثليث ٕ

التثليث بطريقتُت، علا التحقق من نتائج البحوث استنادا إىل  كؽلكن إجراء

 تقنيات مجع البيانات، كالتحقق من مصادر البيانات باستخداـ تقنيات شلاثلة.
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استنادا إىل تفسَت التثليث أعبله ، تستخدـ ىذه الدراسة طريقة التثليث. 

ع البيانات حيث يتم معلومات البيانات اليت يتم احلصوؿ عليها استنادا إىل تقنيات مج

 احلصوؿ على ادلعلومات من أنشطة ادلراقبة كادلقاببلت كالوثائق.
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 الباب الرابع

 نتائج البحث

 صورة العامة عن منطقة البحث . أ

 صورة العامة شعبة تعليم اللغة العربية .ٔ

 4.4الجدول 

 شعبة تعليم اللغة العربيةلصورة العامة 

 تعليم اللغة العربية : برنامج الدراسة

كحدة إدارة الربامج 

 الدراسية

كلية الًتبية كتدريس جامعة اإلسبلمية احلكومية  :

 بنجكولو

 جامعة اإلسبلمية احلكومية بنجكولو : كلية

قرار مدير عاـ ادلؤسسات الدينية اإلسبلمية رقم :  : رقم قرار التأسيس )*(

E/ٕٖٗ/ٕٓٓٔ 

 ٕٔٓٓرب سبتم ٓٔ : تاريخ مرسـو إنشاء 
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 ضابط التوقيع

 

قرارمدير عاـ ادلؤسسات الدينية اإلسبلمية  : مرسـو إنشاء الربنامج الدراسية

 ٕٔٓٓ/ٖٕٗ/ Eرقم :

 الشهر كالسنة

 ٕٔٓٓسبتمرب  ٓٔ : تنفيذ الربامج الدراسية

 ٕٔٓٓ/ٖٕٗ/:E : رقم مرسـو تصريح التشغيل )*(

 ٕٔٓٓسبتمرب  ٓٔ : تاريخ مرسـو تصريح التشغيل

 أ : ترتيب االعتماد األخَت )الدرجة(

 ٕٓٔٓ//SK BAN-PT : ٕٓٓX/S1/Ak-XIII/BAN-PTرقم 

 شارع. رادف فتاح باجار ديوا بنجكولو  : عنواف برنامج الدراسة 

 ٕٙٚٔ٘( ٖٙٚٓ)  : رقم ىاتف برنامج الدراسة

 ٕٚٔٔ٘(ٖٙٚٓ)Fax : رقم الفاكس لربنامج الدراسة
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لكًتكين الصفحة الرئيسية كالربيد اإل

 لربنامج الدراسة

: Pba_iainbkl@yahoo.com 

 

 الرؤية و البعثة مكان البحث .ٕ

 الرؤية ( أ

رؤية شعبة تعليم اللغة العربية ىي "شلتازة ككفؤة يف تلبية احتياجات معلمي 

ة كالدراسات اإلسبلمية تعليم اللغة العربية ادلؤىلُت يف تطوير تعليم اللغة العربي

 . ٖٕٚٓكالعلـو كريادة األعماؿ يف جنوب شرؽ آسيا يف عاـ 

 البعثة ( ب

تنظيم تعليم كتدريس اللغة العربية ادلوجو ضلو االستقبلؿ مع الفركؽ  (ٔ)

 اإلسبلمية يف تطوير إمكاناهتا.

 تنظيم  البحوث كتطوير تعليم اللغة العربية للمراحل االبتدائية كادلتوسطة. (ٕ)

دمة اجملتمع من خبلؿ الدراسات كاإلرشاد كالًتقية كما شابو ذلك القياـ صل (ٖ)

ادلتعلقة بالتعليم االبتدائي إىل الثانوم من منظور إسبلمي حبيث يتمتع 

الطبلب بالكفاءة كمدرسُت زلتملُت اللغة العربية يف ادلدارس أك ادلدارس 

mailto:Pba_iainbkl@yahoo.com
mailto:Pba_iainbkl@yahoo.com
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خصية الدينية كادلدارس اإلسبلمية الداخلية ذات البصَتة الواسعة كالش

 النبيلة.

 بناء شبكات شراكة مع ادلؤسسات احمللية كاألجنبية. (ٗ)

 أهداف شعبة اللغة العربية .ٖ

إنتاج خرغلُت يتمتعوف بكفاءات تربوية كمهنية كشخصية كاجتماعية عميقة  (ٔ

كشاملة, كيفكركف بشكل نقدم كفكريوف كلديهم ركح  ريادة األعماؿ 

ربية من ادلرحلة االبتدائية إىل ادلتعلقة بالتعليم اإلسبلمي كتعليم اللغة الع

 الثانوية.

إنتاج أعماؿ حبثية تصف فهم األساسيات العلمية كأساس حلل ادلشكبلت يف  (ٕ

 رلاؿ تعليم كتعليم اللغة العربية يف اجملتمع.

نتائج التعليم كالتدريس ككذلك البحث يف رلاؿ تعليم ك تعليم اللغة العربية  (ٖ

 للمجتمع كعامل الًتبية.

 قادرين على توجيو السائحُت احملليُت كاألجانب كفقا دلبادئ إنتاج خرغلُت (ٗ

 كمعايَت كأخبلقيات السياحة كريادة األعماؿ.

إنتاج خرغلُت قادرين على تقدًن خدمات االستشارات اللغوية للمبادئ  (٘

 كاألعراؼ كاألخبلؽ كريادة األعماؿ.
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 أهداف واستراتيجيات اإلنجاز .ٗ

 القدرات ادلتوقعة للخرغلُت :

رة على فهم نطاؽ تعليم اللغة العربية يف ادلدارس كادلدارس كلعامة القد ( أ

 اجلمهور.

 القدرة رؤية شاملة للمؤسسات التعليمية كاحلاجة إىل اللغة العربية. ( ب

القدرة على تطبيق النظريات يف تعلم اللغة العربية يف ادلدارس كادلدارس  ( ج

 الدينية كاجلمهور.

ادلطبق ىو جعل الرؤية كالرسالة كاألىداؼ لتحقيق األىداؼ ادلعلنة, فإف النمط 

اليت مت ربديدىا كمحور كمعايَت العمل لكل جهاز عمل يف برنامج دراسة تعليم اللغة 

العربية )رئيس كسكرتَت كموظفوف كزلاضركف(. فلذلك سيكوف ىناؾ سباسك بُت 

 من اجملاالت, سواء يف نطاؽ القادة كاحملاضرين كادلوظفُت كشركاء العمل كاخلرغلُت

أجل ذبميع ادلناىج الدراسية كادلناىج الدراسية كظلاذج التعلم بناء على أداء الطبلب. 

 تتم اسًتاتيجية اإلصلاز من خبلؿ:

 ربسُت جودة أنشطة احملاضرات. (ٔ)

 تنظيم الدكرات التدريبية كالندكات ادلختلفة خارج احملاضرات العادية. (ٕ)

 مراقبة كتقييم تنفيذ ادلمحاضرات. (ٖ)
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 خلدمات األكادؽلية يف برنامج دراسة تعليم اللغة العربية ربسُت جودة ا (ٗ)

 خلق مناخ عمل كجو أكادؽلي مبلئم. (٘)

 للتعليم العايل.Tri Dharma تطوير معمل كمركز لتنفيذ  (ٙ)

تنمية التعاكف مع اجلهات ادلختلفة للنهوض بربنامج دراسة تعليم اللغة  (ٚ)

 ٖٗالعربية.

 المرافق والبنية التحتية .٘

 4.2الجدول 

والبنية التحتية في برنامج دراسة تعليم اللغة العربية في جامعة  المرافق

 فاتموات سوكرنو بنجكولو اإلسالمية الحكومية 

 عدد الوحدات نوع المرافق والبنية التحتية الرقم

 ٔ غرفة مكتبية لربنامج دراسة تعليم اللغة العربية  .ٔ

 ٖٓ غرفة احملاضرات  .ٕ

 ٕ يةغرفة لبلمتحانات الشاملة كادلنتقاس  .ٖ
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 ٔ غرفة احلاسوب  .ٗ

 ٔ غرفة الندكة  .٘

 ٕ غرفة التدريس ادلصغر  .ٙ

 ٖٓ السبورة البيضاء  .ٚ

 ٓٓٓٔ كرسي الكلية  .ٛ

 ٘ٗ كرسي زلاضر  .ٜ

 ٖ خزانة الكتب خ .ٓٔ

 ٔ غرفة العيادة  .ٔٔ

 ٖ حاسوب زلموؿ  .ٕٔ

 ٘ تركيز  .ٖٔ

 ٕ  Contionerماء   .ٗٔ

 ٖ خزانة شعبة اللغة العربية  .٘ٔ
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 ٖ معجب  .ٙٔ

 ٔ بوصة ٕٕتلفزيوف   .ٚٔ

مصدر البيانات : توثيق شعبة تعليم اللغة العربية, جامعة فاسبوات سوكرنو بنجكولو 

 اإلسبلمية احلكومية .

 حالة المعلم .ٙ

 4.3الجدول 

حالة المعلم في برنامج دراسة تعليم اللغة العربية في جامعة فاتموات 

 سوكرنو بنجكولو اإلسالمية الحكومية

 الدرس اسم المعلم الرقم

 فلسفة العلـو علي ادلاجستَتينور الدكتور.خَت   .ٔ

قويد اإلمبل, تاريخ أدب اللغة األكؿ,  نور ىدايات ادلاجستَت  .ٕ

 تاريخ اللغة أدب الثاين

فقو للغة األكؿ, فقو للغة الثاين,  إركين سريانغرات  .ٖ

 العلم للغة, العلم للغة النفس
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تطوير مناىج اللغة العربية كندكات  الدكتور. قليب خَتم  .ٗ

 لغة العربيةاقًتاح ال

رئيس شعبة تعليم اللغة العربية  زلمد ىداية الرمحن. ادلاجستَت  .٘

 األكادؽلي

اسًتاتيجيات كطرؽ تدريس اللغة  إيرنا كايت, ـ.ؼ.د  .ٙ

العربية, تطوير الطبلب, كسئل 

 اإلعبلـ العربية

 قرأة الكتوب فبلح النعم. ادلاجستَت  .ٚ

 العلم للغة الدكتور. كسمانطاين ـ.س.إ  .ٛ

 الببلغة جغفر صادؽ ادلاجستَت امحد  .ٜ

 تطوير نظاـ التقييم إيكا كلندارم ادلاجستَت  .ٓٔ

 ادلطلعة, زلدثة األكؿ أخَت الدين ادلاجستَت  .ٔٔ

 استمع األكؿ, استمع الثاين ذكالفكر زلمد. ؿ,ج.ـ.أ  .ٕٔ
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 الدراسات اإلسبلمية كخلط العريب نور ىرينتو اجملاستَت  .ٖٔ

 شأ الثاينإنشأ األكؿ , إن يٍت باترياين. ـ أ  .ٗٔ

 عبادة اجملتمع ديب أفريشاه ادلاجستَت د .٘ٔ

 عبادة اجملتمع خاشعُت ادلاجستَت .ٙٔ

 

 حالة الطالب .ٚ

 4.4الجدول 

حالة الطالب في برنامج دراسة تعليم اللغة العربية في جامعة فاتموات 

 سوكرنو بنجكولو اإلسالمية الحكومية

 ج ب أ الفصل الرقم

 ٕٔ ٕٓ ٜٔ ٕٕٓٓفئة  -الفصل الدراسي الثاين  .ٔ

 ٕٓ ٓٔ ٙٔ ٜٕٔٓفئة  -الفصل الرابع  .ٕ

 ٚٔ ٕٓ ٚٔ ٕٛٔٓفئة  -الفصل السادس  .ٖ
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 - ٛٔ ٕٕ ٕٚٔٓفئة  –الفصل الثامن   .ٗ

 ٛ٘ ٛٙ ٗٚ كمية

 ٕٓٓرلموع : 

مصدر البيانات : توثيق شعبة تعليم اللغة العربية, جامعة اإلسبلمية احلكومية بنجكولو 

 ة احلكومية.فاسبوات سوكرنو بنجكولو اإلسبلمي

   4.5الجدول 
 الحكومية المدارس خريجو 2222 من الثاني الفصل في الطالب عدد

 المدارس خريجو ج ب أ الفصل الرقم

 الحكومية

 ٜٔ ٕٔ ٕٓ ٜٔ ٕٕٓٓفئة  -الفصل الدراسي الثاين . ٔ

 

 نتائج البحث . ب

ككفقا لنتائج البحث الذم أجرم، حصل الباحثوف على بيانات عن مشكلة 

استخدـ . لغة العربية لطبلب الدراسات العليا العامة يف كالية بنجكولو اإلسبلميةتعلم ال

الباحثوف يف ىذه الدراسة مجع البيانات من خبلؿ نتائج ادلقاببلت مع طبلب التعليم 
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كيف ىذه الدراسة أجرل الباحثوف دراسة عن أطفاؿ الًتبية العربية  . العريب ككذلك الوثائق

شخصا كطالبة زبرجوا من ادلدارس احلكومية  ٓٙ ثاين بلغ رلموعهايف الفصل الدراسي ال

 ٓٙ طالبا زبرجوا من ادلدارس احلكومية بإمجايل ٜٔ شخصا، من أصل ٜٔ بلغ عددىم

 .رليبا

. البحث من كالًتكيز الغرض مع تتفق اليت البيانات قدمت الفصل ىذا يف

 يف البحوث من عليها حلصوؿا مت اليت البيانات كعرض تقدًن إىل البيانات عرض كيهدؼ

 البحث، لًتكيز كفقا اجلامعة اإلسبلمية احلكومية بنجكولو العريب التعليم دراسة برنامج

 على للتغلب ادلبذكلة اجلهود ككيفية اللغة حيث من العربية اللغة تعلم مشكلة كىي

 .ادلشكلة

  اللغة حيث من العربية اللغة مشكلة . أ

 حىت أك تعقد أك سبنع أك تداخلت سلتلفة مشاكل ىي التعلم مشاكل

 عامل ىي العربية اللغة تعلم مشاكل. التعلم أىداؼ ربقيق يف الفشل إىل تؤدم

 .العربية اللغة تعلم يف كالتعلم التعليم عملية تنفيذ من كيبطئ يعيق أف ؽلكن
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 يف زلاضرين مع مقاببلت من عليها احلصوؿ مت اليت البيانات إىل كاستنادا

األستاذ ذك الفكر  قاؿ ،بااجلامعة اإلسبلمية احلكومية بنجكولو ربيةالع اللغة تعليم

 قاؿ:استمعع  دكرات يف العربية باللغة كمحاضر ،ـ.أ.ؿ,جزلمد،

 يوجد ال أنفسهم، الطبلب من الواقع يف تأيت العربية اللغة تعلم مشكلة"
 باللغة التحدث يستطيعوف ال احلكومية ادلدارس من يتخرجوف طبلب
 نتعلم أف أردنا إذا العربية باللغة التحدث للجميع ؽلكن العربية،
 ٗٗ".جبدية

 تعلم يف ادلوجودة ادلشاكل من العديد الباحثوف تناكؿ الدراسة، ىذه يف

 يف العامة العليا الدراسات طبلب كخاصة الطبلب، يعانيها اليت العربية اللغة

 .الثاين الدراسي الفصل

 الطالب مشكلة .4

يت أجريت كجد الباحثوف أف عملية تعلم اللغة من نتائج ادلقاببلت ال

العربية أقل فعالية بسبب العملية احلالية للتعلم عرب اإلنًتنت، حبيث يصبح 

يف ىذه احلالة، يؤثر إبداع ادلعلمُت بشكل كبَت على فهم . التعلم غَت فعاؿ

لذلك غلب . الطبلب يف إتقاف ادلواد اليت ىي اذلدؼ الرئيسي يف عملية التعلم

. ى احملاضرين إتقاف ادلواد كفهم شخصية الطبلب ذكم اخللفيات ادلختلفةعل
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كشلا يعزز ذلك نتائج ادلقاببلت البحثية مع احملاضر العريب األستاذ ذكالفكر 

 :زلمد.ؿ,ج.ـ.أ على النحو التايل 

"عندما علمت، رأيت أيضا ىؤالء األطفاؿ بعض الذين يفهموف كالبعض 
 ٘ٗ".شرحتواآلخر الذين مل يفهموا ما 

 
إف البيانات ادلتعلقة بعدـ فهم الطبلب يف تعلم اللغة العربية أعبله تعززىا 

 : نتائج مقابلة مع أحد طبلب أماندا كمخرب يف رلاؿ البحث، كىي

إذا كانت اللغة العربية أقل دراية، ألنٍت يف الواقع مل أدرس اللغة العربية "
طيع بالتأكيد القياـ على اإلطبلؽ من قبل لكنٍت متأكد من أننا نست

 ٙٗ".بذلك
 

 :كسبشيا مع الرأم أعبله، قالة فربيا سيبل

. إذا كانت دركس الكاداانغ العربية أفهم كاؾ، كأحيانا أيضا ال أفهم" 
 ٚٗ"ألنٍت مل أتعلم اللغة العربية يف ادلدرسة الثانوية إذا كاف احملاضر جيدا

 
بية كبعض الطبلب كاستنادا إىل نتائج ادلقاببلت مع معلمي اللغة العر 

أيضا، ؽلكن للباحثُت أف يستنتجوا أف عدـ فهم الطبلب لتعلم اللغة العربية 
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يرجع إىل عدـ تعلم اللغة العربية على اإلطبلؽ باإلضافة إىل عدـ التعلم الفعاؿ 

 .للغة العربية بسبب التعلم عرب اإلنًتنت

ة ىناؾ أيضا يف عملية تعلم اللغة العربية، باإلضافة إىل العوامل الداعم

من نتائج ادلقاببلت إىل الطبلب الذين ال يتحدثوف العربية يرجع . عوامل مثبطة

ذلك إىل االختبلفات يف خلفية تعليم الطبلب، كىذا يعٍت أف ىناؾ طبلبا 

ىناؾ بعض . يأتوف من ادلدرسة الثانوية، كادلدرسة ادلهنية، كبعضهم من بيسانتُت

درسوا اللغة العربية على اإلطبلؽ يف ادلدرسة االعًتافات من الطبلب بأهنم مل ي

 .الثانوية، لذلك غلدكف صعوبة يف تعلم اللغة العربيةك كتابة اللغة العربية

كقد ذكر ذلك آرت أحد الطبلب الذين جاءكا من مدرسة حكومية 

 :كقالة

مل يسبق لو أف تعلم اللغة العربية الشقيقة الكربل ادلناسب للمدرسة "
 بعض األحياف صعوبة عند كتابة نفس غلعل نفس حىت يف. الثانوية

إذا حلفظ فإنو من السهل يف الواقع طادلا أنو . اجلملة على أم حاؿ
يتكرر جبد، كأحيانا أيضا أف يكوف مادة إضافية النيارم ادلضافة خارج، 
ألف احملاضرة احلق لن تتعلم األساسيات، رلرد تكرار قوارب الكاياؾ أجا 

كهبذه الطريقة تؤثر اخللفية ٛٗ"طلح النيارم أفعلى سبيل ادلثاؿ مص
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اجلامعة اإلسبلمية التعليمية بشكل كبَت على تعلم الطبلب العرب يف 
 .احلكومية بنجكولو

 
ىذا ما نقلتو أيضا فربيا سيبل، إحدل الطالبات العربيات ادلتخرجات من 

 :ادلدارس احلكومية، كقالت

ي ىوية كانعكاس أخت مؤثرة جدا، ألف اخللفية التعليمية ى" 
 ٜٗ"للشخص

كقد صرح بذلك أيضا فيغا أنغاسيت أحد الطبلب العرب الذين جاءكا 

 :من ادلدارس احلكومية كقالة

إف اخللفية التعليمية ىي شقيقة كبَتة مؤثرة جدا كلكن إذا كنا على " 
 ٓ٘"استعداد للتعلم بالتأكيد ؽلكن

 
طبلب العرب الذين كسباشيا مع ىذا الذم نقلتو أيضا أنييم، قالة أحد ال

 :يأتوف من سكواله عادة

مؤثر بالنسبة ألكلئك الذين ال يريدكف الدراسة بنشاط األخوات " 
األكرب سنا، كلكن إذا كاف أكلئك الذين ىم رلتهدكف كمستعدكف 

اجلميع أذكياء بينما يريدكف . للتعلم ليس ذلم أم تأثَت على اإلطبلؽ
 ٔ٘.ال أحد غيب كسوؿ فقط". التعلم
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 :ىذا أيضا من قبل تيارا ديوم سيبتا قائبل كقلة
 ٕ٘أكثر أك أقل يا تأثَت أخت "." 
 

 ٖ٘.مؤثرة أخت" :كسبشيا مع ىذا نقلت أيضا من قبل فَتا جونيتا كقالة

 من يتمكنوا حىت كادلبادرات األنشطة تطوير للطبلب ؽلكن التحفيز، مع

 .التعلم أنشطة تنفيذ يف االنسجاـ على كاحلفاظ توجيو

  :العرب الطبلب إىل ادلقاببلت ئجنتا من

 غَت أننا يعتربكف اآلباء بعض ألف كاألمهات، لآلباء محاسا أكثر ىم"
 أف كيريدكف. التعليمية خلفيتهم بسبب العربية اللغة تعلم على قادرين
 اللغة تعلم على تأثَت أم ذلا ليس التعليمية خلفيتهم أف لآلباء يثبتوا

 من جاء الذم العربية اللغة تعليم بلبط أحد سيٍت بذلك صرح. العربية
 .ٗ٘"احلكومية ادلدارس خرغلي

 
 :كقالة راتيو قبل من أيضا نقل ىذا مع كسبشيا

 كالوقت، ادلاؿ تفقد كنت إذا كاستمر الرئيسي، الدافع ىم اآلباء" 
 .٘٘الطاقة كنفس
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  العرب: الطبلب مع ادلقاببلت نتائج على كبناء لذلك، ككفقا

 ديوم تيارا تنقلو الذم القرآف معٌت معرفة يريدكف هنمأل متحمسوف فإهنم"
 .ٙ٘سيبتا

 
 :سارم بوسبيتا كيٍت قالت

 العربية اللغة بسبب متحمس أنٍت دلعرفة الشكول عن أبدا تتوقف ال" 
 .ٚ٘للقرآف"

 :جونيتا فَتا أيضا ذلك نقلت كقد

العربية  باللغة التحدث على قادرة أكوف أف أريد ألنٍت متحمس أنا" 
 اللغة معلمة تكوف أف تريد كاحد اهلل يـو شاء إف مواصلة اخت،
 ٛ٘العربية"

 
 من الطبلب أف إىل طللص أف ؽلكن الطبلب مع ادلقاببلت نتائج من

 البنية كمرافق خاصة إضافية تعليمية أظلاط إىل حباجة العامة ادلدارس خرغلي

 يعانوف يزالوف ال غالبيتهم ألف اإلضايف كالتعلم التعليم من تستفيد اليت التحتية
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 ادلواد متابعة جدا الصعب من لذلك األساسية العربية اللغة يف مشاكل من

 ٜ٘.العريب التعليم برامج يف التعليمية

 العربية اللغة تعلم مشاكل سلتلف دلعرفة الدراسة، ىذه يف عاـ، بشكل

 يف احلكومي اإلسبلمي ادلعهد يف العامة العليا الدراسات لطبلب اللغة حيث من

 :الثاين الدراسي بنغكولو صلف

 المفردات (4

 يرغبوف الذين للمبتدئُت كاحلفظ للتعلم جدا مهمة العربية ادلفردات

 ليس العربية اللغة تعلم يف كاجليدة القدرة إف. العربية اللغة يتقنوا أف يف

 كىي اإلسبلمي، ادلقدس الكتاب يف اللغة القرآف تذكر. السهل باألمر

 .بالكامل العربية اللغة

 العربية باللغة التحدث أف الطبلب يعترب العربية، اللغة تعلم يف

 .العربية اللغة تعلم يف للطبلب مشكلة يصبح ادلفردات كنقص

 طبلب مع مقاببلت من عليها احلصوؿ مت اليت البيانات إىل كاستنادا

 :اجلامعة اإلسبلمية احلكومية بنجكولو يف العربية اللغة تعليم
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 عدـ بسبب العربية باللغة التحدث يف بةصعو  غلدكف الطبلب" 
 من يتمكنوا مل أهنم حىت ادلتعلمُت ؽللكها اليت ادلفردات كجود

 ٓٙ."سيت أنغا فيغا بو صرح ما كىذا ،"العربية باللغة التحدث
 اللغة تعليم كطالبجونيتا   فَتا قبل من أيضا نقلت ىذا مع كسبشيا

  ة:كقال العامة العربية

 مل البداية يف أننا كما سنا أكرب شقيقة ىناؾ أف ىي ادلشكلة"
 حد إىل معقدة اآلف الثانوية ادلدرسة يف ؼالنحو كالصر  العلم يدرس

 ٔٙ".األخت مفردات حفظ الصعب كمن. ذلك لفهم لنا ما
 

 ة:تنقل إينيم أف كما
 ٕٙ."ادلفردات حفظ عند تواجهها اليت ادلشكلة "
 

 نظام الجملة (2

 فيما الطبلب يواجهها اليت تالصعوبا ادلشكلة اللغة قواعد تعٍت

 ىيكل من ككجزء لؤلفكار كبياف كأخرل كلمة بُت للعبلقة بقواعد يتعلق

 الكلمات بُت بادلثل كادلعاملة بالتجمع الصياغة مشكلة تتعلق. اجلملة

 .ةاجلمل يف كالبنود كالعبارات

 :قائبل العربية باللغة عاـ تعليم كطالب راتيو ذلك ذكر كما
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ة اجلمل انطق ما، نوعا صعبة ادلباؾ حفظ حيث من مشكلة كىي" 
 ٖٙ".أيضا

 
 : سارم نيتا دياف بو صرح الذم ىذا مع كسبشيا

 ادلدرسة حىت اإلعدادية، ادلدرسة ادلدرسة، شقيق ىناؾ كاف إذا"
 اضافية فمن لذلك اإلطبلؽ، على العربية اللغة تدرس مل االبتدائية

 قادرة تكوف أف بغل سنا األكرب األخوات أف اآلف نتعلم أف جدا
 ٗٙ."الداخلية ادلدرسة مستول من مطابقة على

 
 :راتيو أيضاة قلف ىذا مع كسبشيا

 كغلعل ما نوعا الصعب من سنا األكرب األخوات حفظ حيث من" 
 ٘ٙ".أيضا اجلمل

 كتابه (3

 أيضا ىو كىذا البلتينية، الكتابة عن كثَتا زبتلف العربية اللغة كتابة

اجلامعة  يف العامة العليا الدراسات لطبلب اهب اخلاصة العقبات من كاحدة

 . اإلسبلمية احلكومية بنجكولو

 الفصل يف العامة العليا الدراسات طبلب أحد مع مقابلة نتائج من

 :ةقال ميليندا العربية اللغة يف زبصص الثاين الدراسي
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 التمييز الصعب من كأنو العربية، اللغة كتابة مع اخللط قليبل اهنم" 
 من اآلف خاصة العربية اجلمل كجعل احلركؼ، ربط كنؽل ما بُت

 ٙٙ".اإلنًتنت عرب الدراسة خبلؿ
 اإلسبلمي بادلعهد العربية اللغة تعليم طالب ذلك ذكر كما

 : ةكقال سيبل يافرب  كولوبنج احلكومي

 صعبة كبَتة شقيقة الكربل، األخت كتابة يف ادلشكلة كانت إذا"
 ؽلكن اليت الرسائل ىي ما فاألحيا بعض يف أيضا اخللط ما، نوعا

 ٚٙ.النحو كالصرؼ" كحفظ توصيلها،
 : سيبلفربيا  أيضا ىذاة قلك 

 ذلك من بدال الكربل، الشقيقة كتابة يف ادلشكلة كانت إذا"
 ؽلكن ما األحياف بعض يف أيضا اخللط جدا، صعبة كبَتة شقيقة
 إىل جدا، الكثَت أيضا ىوالنحو ك الصرؼ  كحفظ الرسائل، توصيل
 ٛٙ".بالدكار الصداع إىل باإلضافة أكتش االنًتنت على التعلم جانب

 مشكلة المحاضر .2

كاستنادا إىل نتائج ادلقاببلت اليت أجراىا الباحثوف، ؽلكن أف يعرؼ أف 

اختصاصيي التوعية باللغة العربية يتقنوف استخداـ اللغة العربية، كلكن ىؤالء 

 :يف عملية التعلمادلعلمُت ال يستخدموف اللغة العربية بشكل كامل 
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أنا أستخدـ اللغة العربية فقط يف بداية الدرس، كأحيانا أستخدـ اللغة " 
 ٜٙ.العربية يف عملية التعلم كلكن ليس بشكل كامل"

 
كيتم ذلك ألف ليس كل فهم ما ينقلو اختصاصيو التوعية عند استخداـ 

دلختلفة اللغة العربية، بسبب افتقارىم إىل القدرات كاخللفيات التعليمية ا

  .للطبلب

  العربية اللغة تعلم مشكلة على للتغلب المبذولة الجهود . ب

 كمن. للطبلب بالنسبة كخاصة اآلف، بعد جديدة ليست التعلم صعوبات

 التعلم يف صعوبات من يعانوف الذين الطبلب لدل جدا البارزة اخلصائص

 األداء كاطلفاض التعلم، ركح كغياب الدركس، فهم على القدرة مستول

 .التعليمي التحصيل أك األكادؽلي

استنادا إىل البيانات اليت حصل عليها الباحثوف من خبلؿ مقاببلت مع 

ـ.أ، لزيادة ربفيز تعلم الطبلب يف .احملاضر العريب األستاذ ذك الفكر زلمد،ؿ,ج

 و:تعلم اللغة العربية ى

ورة يف رأيي زيادة الدافع لتعلم األطفاؿ نعم غلب من خبلؿ تقدًن ادلش" 
طريقة أخرل ىي إعطاء قيمة جيدة كالثناء ذلم . ذلم بالرغبة يف التعلم

لنتائج التعلم اجليدة كأيضا صلاحها، ألف القيم كالثناء ىو أحد السبل 
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لتطوير دافع قوم للتعلم كؽلكن تشجيعهم على أف يكونوا أكثر 
 ٓٚ.اجتهادا"

 
مع طبلب  كاستنادا إىل البيانات اليت مت احلصوؿ عليها من مقاببلت

 يف اللغة العربية يف فربيا سيبل:  التعليم

بذلت جهود للتغلب على ادلشكلة من خبلؿ طلب ادلساعدة من " 
األصدقاء الذين زبرجوا من الكوخ، كما أخذت دركسا يف اللغة 

 ٔٚ."العربية
 

ىذا أيضا من قبل راتيو كطالب تعليم اللغة العربية زبرج من ادلدرسة كذكر 

 : العامة قائبل

 عادة ما يطلب نفس صديق التدريس، إف مل يكن من خبلؿ"
youtobeأخت".ٕٚ 

 
كيف انسجاـ مع ىذا، ينص أيضا على ذلك الفن الذم يتغلب على 

 :ادلشكلة  مع

تتكرر يف كثَت من األحياف كذلك، حىت التكوف جامدة جدا عند  " 
 ٖٚ."إنو مثل كتابة القرآف. كتابة اللغة العربية
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 :كما ذكرت ميليندا

آخذ دركسا إضافية أخت األكرب  سنا يف اخلارج، كأدرس أحيانا مع  " 
 ٗٚ.كاف الذم زبرج من مدرسة داخلية"

 
 :كسبشيا مع ىذا نقل أيضا فَتا جونيتا

للجهد، ال يزاؿ يف عملية أخت، كضرب ادلفردات من أخت، أكثر " 
كاف من ادلناسب كجها لوجو أيضا طلب ادلساعدة . قراءة أخت ىيك

ادلساكاة ألنو اآلف مرة أخرل على االنًتنت نعم يف بعض  على قدـ
 ٘ٚ".القاموس كقراءة youtobeاألحياف من خبلؿ 

 
 غلدكف يزالوف ال الطبلب أف استنتاج ؽلكن ادلقابلة، نتائج إىل كاستنادا

 كعدـ ربطها، ؽلكن ال كاليت ربطها ؽلكن اليت احلركؼ بُت التمييز يف صعوبة

 يعترب العربية اللغة تعلم يف. اجلمل إصدار يف صعوبة حبيث مفردات كجود

 يف للطبلب مشكلة يصبح ادلفردات كنقص العربية باللغة التحدث أف الطبلب

 بسبب العربية باللغة التحدث يف صعوبة الطبلب يواجو. العربية باللغة التحدث

 .العربية باللغة التحدث من يتمكنوا ال حىت الطبلب لدل اليت ادلفردات نقص
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 بحثال . ج

 يف التحليل مؤلف مث. كالوثائق ادلقاببلت نتائج من البيانات على احلصوؿ بعد

 يف النظر خبلؿ من ادلشكلة صياغة من احلقائق عن البحث ىو للتحليل كصف شكل

 يتم اليت البحوث نتائج أشكاؿ من شكل ىناؾ سيكوف مث ، القائم النظرم األساس

 .كصفيا كصفها

 الطالب مشكلة .4

 قبل من كخاصة مواجهتها، غلب اليت ادلشاكل من العديد ىناؾ تزاؿ ال

 أك صعبة مشاكل ىي التعلم مشاكل. كاألمهات كاآلباء احمللية كاجملتمعات ادلربُت

 ٙٚ.التعلم عملية أثناء تواجو مشاكل

 كالتحفيز، الطبلب، تعليم خلفية: الطبلب من تأيت اليت ادلشاكل كتشمل

 باللغة اجلمل إصدار عند بصعوبة الطبلب يشعر حبيث العربية ادلفردات كنقص

 .العربية باللغة كالكتابة العربية،

 تعلم عملية أف تبُت الباحثوف، أجراىا اليت ادلقاببلت نتائج إىل كاستنادا 

 جو يكوف ال حبيث اإلنًتنت عرب التعلم عملية بسبب فعالية أقل العربية اللغة

 خاصة التعلم، لفهم جدا مهما حملاضرا إبداع يعترب احلالة، ىذه يف. فعاال التعلم
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 بنغكولو إياف يف العريب التعليم برامج يف عاـ بشكل العليا الدراسات طبلب يف

 .عربية خلفية لديهم العريب التعليم طبلب كل ليس ألف

 التعليم برامج يف العليا الدراسات طبلب يواجهها اليت ادلشاكل كتشمل

 :يلي ما العربية باللغة

 المفردات (4

 ألف العربية اللغة سيتعلم شخص ؽللكها أساسية أداة ىي فرداتادل

 بشكل كادلشاعر احملتول مع تعامل. اجلمل تشكيل على تعمل ادلفردات

 .كتابيا أك شفويا سواء مثايل

 تأيت ادلفردات إف اإلندكنيسية العربية باللغة konteporer قاموس يقوؿ

 يف ٚٚ.كادلصطلحات اتالكلم معٌت على ربتوم اليت العربية اللغة من

 أك ادلردات معٌت نفس ذلا مفردات أهنا على تفسَتىا يتم اإلصلليزية ادلفردات

 . ادلستخدمة الكلمات مجيع

 اجلمل، بناء يف استخدمت كلمة ادلفردات تسمى ادلنوير قاموس يف

 ٛٚ.معينُت كمعٌت معٌت ذلا يكوف حبيث
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 يف كخاصة ة،العربي اللغة تعليم برامج طبلب أف البحث نتائج من

 إف. ادلفردات من الكثَت إىل حباجة زالوا ما العامة، العليا الدراسات طبلب

 العليا الدراسات طبلب كخاصة الطبلب، ؽللكها اليت ادلفردات نقص

 كخاصة العربية، باللغة مباشرة التحدث يف صعوبة غلدكف غلعلهم العامة،

 التعلم عن اىيكن ادلواد فهم كيصعب الكثَت من يشكوف الذين الطبلب

 .اإلنًتنت عرب األنظمة باستخداـ

 فصلها دكف ادلفردات تدريس خبلؿ من ادلفردات مشاكل تقليل ؽلكن

 كسوؼ مثالية، مجل يف ادلفردات تعلم إعطاء يتم أف يعٍت كىذا. اجلمل عن

 .اللغة حياة يف يـو كل كظيفيا عليها العثور يتم

 نظام الجملة (2

 يتعلق فيما الطبلب يواجهها اليت عوباتالص تعٍت اللغة قواعد مشكلة

. اجلملة بنية من ككجزء لؤلفكار كبياف أخرل كلمة مع كلمة عبلقة بقواعد

 يشمل العربية اللغة مهارات إىل هتدؼ اليت العربية اللغة تدريس فإف كلذلك،

 ٜٚ.النحوم كالتدريس ادلفردات، كتعليم الكتابة، تعليم أيضا
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 تواجو تزاؿ ال العربية اللغة تعليم جبرام طبلب أف حبثي نتائج من

 .الطبلب لدل اليت ادلفردات نقص بسبب اجلمل إصدار عند صعوبات

 تبسيط خبلؿ من الصياغة مشكلة من التقليل أيضا كؽلكن

 .النحو كمفاىيم مصطلحات

 كتابه (3

 تصبح كما ٓٛاألخرل، الكتابات عن سباما سلتلفة العربية الكتابة

 من. العربية اللغة تعليم برامج من العامُت رغلُتاخل طبلب أماـ منفصلة عقبة

 كتابة عند أيضا صعوبة غلدكف العامة العليا الدراسات طبلب أف حبثي نتائج

 ؽلكن اليت احلركؼ بُت للتمييز باالرتباؾ الطبلب يشعر العربية، اللغة

 .ربطها ؽلكن ال كاليت توصيلها

 اإللغاء خبلؿ من شلكن حد أدىن إىل الكتابة مشكلة تقليل ؽلكن

 اللغة مكونات تدريس مع ادلدرلة العربية احلركؼ كتابة لتدريس التدرغلي

 .األخرل
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 Juwariyah dahlan,metode belajar mengajar bahasa arab,( surabaya: al-ikhlas, 1992), 

hal.44-46 
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 مشكلة المحاضر.2

 يتعمد من كل ىو التوعية اختصاصيو يعنيو ما أف تعريف ؽلكن ببساطة،

 يطمحوف اليت التعليمية األىداؼ لتحقيق( ادلتعلمُت) اآلخرين على التأثَت

 ٔٛ.إليها

 من يعانوف الطبلب أف العربية اللغة يف احملاضرين مع ادلقاببلت نتائج من

 عند االرتباؾ احملاضركف يواجو حبيث العربية اللغة تعلم يف كالدافع االىتماـ عدـ

 .ادلواد إعطاء

 العربية اللغة تعلم مشكلة على للتغلب المبذولة الجهود .3

 الجهود التي يبذلها الطالب . أ

 صعوبة لديك كاف إذا كاألصدقاء، العرب ادلعلمُت تسأؿ أف دائما حاكؿ (ٔ

 يـو كل العربية ادلفردات كحفظ دائما تعلم (ٕ

 .شلارسة ادلفردات اليت مت حفظها دائما حىت ال ننسى (ٖ

خذ الوقت للمشاركة يف أنشطة رلموعة التعلم العريب مثل األنشطة  (ٗ

 .البلصفية ادلنفذة

                                                           
81

 Mangun budiyanto, ilmu pendidikan islam ,(yogyakarta : griya santri,2011), hal.61 

 



91 
 

 
 

 الجهود التي يبذلها المحاضرون . ب

 قة:تشجيع ربفيز الطبلب بطري

 العربية اللغة تعلم أعلية للمتعلمُت يشرحوف ادلعلموف (ٔ

 بشغف العربية اللغة يعلموف ادلعلموف (ٕ

 باللغة تعلم كل يف ادلفردات حفظ الطبلب التوعية اختصاصيو ؽلنح (ٖ

 .العربية

 صعبا العربية اللغة تعلم على العثور عدـ على ادلتعلمُت تشجيع (ٗ

 .العربية اللغة لتعلم الستسبلـا عدـ على ادلتعلمُت ربفيز يف االستمرار (٘

 اآلخرين الطبلب مع الطبلب بُت كالقدرات اخللفيات اختبلؼ مع (ٙ

 يواجهوف الذين للمتعلمُت التوجيو لتقدًن استعداد على دائما ادلعلمُت

 .العربية اللغة تعلم يف صعوبات

من اجلهود اليت بذذلا اختصاصيو التوعية يف التغلب على مشكلة تعلم 

بية مل تكن مؤىلة تأىيبل كامبل، لذلك ال يزاؿ ىناؾ العديد من اللغة العر 

يف  عملية التعلم ىناؾ عنصراف . ادلتعلمُت الذين مل يتمكنوا من فهم اللغة العربية

ادلتعلمُت كبَتة جدا يف عملية التنمية . ال ؽلكن للمعلمُت كادلتعلمُت فصلهما
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عن الصعوبات أك ادلشاكل كلكن يف مثل ىذه الظركؼ ال ؽلكن فصلها . الذاتية

كخاصة بالنسبة للطبلب الذين حصلوا للتو على ادلواد العربية اليت مل يسبق لو 

 .مثيل من قبل
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 الباب الخامس

 الخاتمة

 الخالصة . أ

 لطبلب العربية اللغة تعلم مشكلة حوؿ باحثوف أجراىا اليت البحوث نتائج من

 ،امعة اإلسبلمية احلكومية بنجكولوجلا يف اإلسبلمي ادلعهد يف العامة العليا الدراسات

 كادلبلحظات ادلقاببلت خبلؿ من ادلؤلف عليو حصل الذم كالتحليل الوصف إىل استنادا

 العربية، اللغة تعلم عند ربدث اليت ادلشاكل أف يستنتج أف للمؤلف ؽلكن كالوثائق،

 يف صعوبة تواجو ؿتزا ال الطبلب الكتابة يف. العربية كالكتابة القراءة يفهموف ال كالطبلب

 احلجية، رسائل سلسلة كيفية يفهموف ال كالطبلب القراءة، من قصَتة طوؿ بُت التمييز

 العربية باللغة التحدث يف كصعوبة العربية، اللغة باستخداـ الكتابة على معتادين كغَت

 التجويد مع العريب النص حفظ يف صعوبة غلدكف كالطبلب ادلفردات، نقص بسبب

 باللغة االستجابة أك اجلمل تأليف يف صعوبة أيضا كالطبلب الصحيح، ـالكبل كأسلوب

 .مستقل بشكل العربية

ىناؾ العديد من العوامل اليت سبثل إشكالية يف تعلم اللغة العربية، من بُت أمور 

 .الذين يتألفوف من خلفيات تعليمية غَت متجانسة أخرل،الطبلب
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 كجود كعدـ العربية، اللغة تعلم يف ادلتعلمُت قدرة على كبَت بشكل تؤثر

 على كلها كالظركؼ احلايل الوضع عن ناىيك التدريس أساليب تطبيق يف اختبلؼ

 للمواد أقل كاالىتماـ احلماس إىل يفتقركف الذين الطبلب أسباب أحد ىو كىذا االنًتنت

 .ادلقدمة

 :كىي عديدة، أطراؼ هبا تقـو اليت ادلشكلة، على للتغلب ادلبذكلة اجلهود

 ادلساعدة طلب مث دائما حفظها مت اليت ادلفردات شلارسة خبلؿ من ادلتعلمُت،

 اخلارج يف التدريس أك اجلماعية األنشطة متابعة كزلاكلة الكوخ من يأتوف الذين لؤلصدقاء

 .يوتوب يف مراجع عن كيبحثوف العربية، اللغة لتعلم إضافية مواد عن يبحثوف

 اإلفتراحات . ب

 طالب .ٔ

 القراءة شلارسة العامة، العليا الدراسات طبلب كخاصة الطبلب، على غلب

 كقراءة الوعظ مثل قدراهتم، لتسهيل ادلنزؿ يف هبم اخلاصة العربية باللغة كالكتابة

 كما . العربية اللغة على يعتادكف اجلامعي، احلـر يف يكونوف عندما. يـو كل القرآف

 من الكثَت حبفظ اضركفاحمل يأمرىم عندما كسبلف يكونوا أال الطبلب على غلب

 التحدث على قادرين يكونوا أف أنفسهم الطبلب خَت أجل من ألنو ادلفردات،

 العربية، باللغة جديدة كتعابَت مفردات إضافة دائما ػلاكلوا أف غلب العربية، باللغة
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 قادر شخص أم مع العربية باللغة التحدث على دائما كيتعرفوا ؽلارسوا أف غلب

 العربية اللغة رلاؿ يف ادلختصُت دائما يسألوا أف غلب العربية، ةباللغ التحدث على

 أف غلب العامة التعليمية اخللفيات ذكم للطبلب بالنسبة صعوبات، كجدكا إذا

 .اجلامعي احلـر ساعات خارج إضافية دراسة عن يبحثوا

 العربية اللغة يف زلاضرة .ٕ

 ربسُت حاضرينللم ينبغي أنو إال التدريس، يف جيد أنو من الرغم كعلى

 التدريس ككيفية ادلناسبة اإلعبلـ كسائل كاختيار األساليب، كتنوع التعلم، جودة

 كينبغي للطبلب، احلافز كتوفَت ادلشاكل، ىذه على للتغلب التعلم على كقدرهتم

 العقبات، ىذه على للتغلب كتصحيحا فعالية أكثر حبلوؿ سلرج إغلاد للمحاضرين

 .ككفاءة ليةفعا أكثر يكونوا أف أجل من
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, بَتكت، د.ت  ٕ: كشاؼ اصطبلحات الفنوف، ج زلمد علي الفاركقي التهانوم
 ٙٛٚص

سف الدين حسن العوض, البحث يف الندكة الدكلية حوؿ ذبرية تطيم اللغة العربية يف 

إندكنسيا ما ذلاكما عليها,)ماالنج: الربنامج احلاص لتعليم اللغة العربية 
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INSTRUMEN WAWANCARA 

 

A. Wawancara Dosen 

1. Problem apa yang ustadz hadapi ketika mengajar ? 

2. Problem apakah yang dihadapi oleh mahasiswa lulusan umum  khususnya pada saat 

pembelajaran bahasa arab didalam kelas? 

3. Faktor apa yang biasanya muncul dan menyebabkan problematika? 

4. Usaha atau upaya apa yang ustadz lakukan selaku pendidik  bahasa arab untuk 

mengatasi masalah–masalah  pembelajaran bahasa arab ? 

5. Bagaimana cara ustadz dalam  mengatasi dan membantu mahasiswa khususnya 

lulusan umum ketika mengalami kesulitan dan kebosanan dalam menerima pelajaran 

bahasa arab yang mereka belum pernah belajar sebelumnya ? Apa solusi yang ustdz 

berikan ? 

6. Metode apa yang biasanya ibu atau bapak gunakan dalam pembelajaran bahasa arab ? 

7. Bagaimana cara ustadz dalam memberikan motivasi kepada mahasiswa khusunya 

mahasiswa umum supaya semangat dan rajin  belajar bahasa arab ? 

8. Bagaimana menurut pendapat ustadz tentang pembelajaran bahasa arab di iain 

bengkulu ? 

9. Bagaimana harapan ustadz untuk mahasiswa lulusan umum dalam pembelajaran 

bahasa arab dimasa yang akan datang ? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

B. Wawancara Mahasiswa 

1. Alasan Mengapa kamu mengambil jururan bahasa arab?Apakah kamu menyukai 

pelajaran bahasa arab ?  

2. Masalah atau problem apa yang kamu hadapi dalam belajar bahasa arab ? 

3. Faktor apa yang menyebabkan munculnya suatu problem dalam belajar bahasa arab? 

4. Upaya apa yang kamu lakukan untuk mengatasi masalah tersebut ? 

5. Bagaimana motivasimu belajar bahasa arab ? 

6. Bagaimana pendapatmu tentang cara mengajar dosen bahasa arab di iain ? Apakah 

kamu suka dengan cara mengajar dosen bahasa arab di iain? 

7. Apakah dosen selalu memberikan  semangat untuk giat dalam belajar bahasa arab 

khususnya pada mahasiswa lulusan umum ? 

8. Menurutmu apakah latar belakang pendidikan berpengaruh terhadap kemampuan 

berbahasa arab ?  

9. Apa harapan besar kamu belajar bahasa arab ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

HASIL WAWANCARA 

 

Narasumber  : Dosen Pendidikan Bahasa Arab 

Nama  : Zulfikri muhammad, Lc 

Nip  :    197312112005011005 

Hari/Tanggal  : 01 September 2021 

 

No Pertanyaan Jawaban 

1.  Problem apa yang ustadz hadapi 

ketika mengajar ? 

 

Kendalanya ya dari anak-anak juga dari 

materi  

2.  Problem apakah yang dihadapi 

oleh mahasiswa lulusan umum  

khususnya pada saat 

pembelajaran bahasa arab 

didalam kelas? 

 

Mahasiswa masih merasa kesulitan belajar 

bahasa arab, karena mahasiswa masih 

belum tau metode belajar bahasa arab, 

masih kurang kosa kata, serta mereka 

masih  kesulitan menulis dan membedakan 

huruf yang bisa disambung dan yang tidak 

bisa disambung. 

3.  Faktor apa yang biasanya 

muncul dan menyebabkan 

problematika? 

 

Kalau faktor  itu ya dari mahasiswa nya ya, 

kalau mahasiswa nya sungguh-sungguh 

mau dia dari pesantren atau dari lulusan 

umum bagi saya sama aja , kalau sudah 

masuk bahasa arab semuanya sama aja.  

4.  Usaha atau upaya apa yang 

ustadz lakukan selaku pendidik  

bahasa arab untuk mengatasi 

masalah –masalah pembelajaran 

bahasa arab ? 

 

Solusinya ya membuat anak-anak supaya 

suka dan semangat untuk belajar bahasa 

arab , karena rata-rata anak mengeluh 

kesulitan belajar bahasa arab  

5.  Bagaimana cara ustadz dalam  

mengatasi dan membantu 

mahasiswa khususnya lulusan 

umum ketika mengalami 

kesulitan dan kebosanan dalam 

menerima pelajaran bahasa arab 

Tetunya saya memberikan motivasi kepada 

mahasiswa khususnya mereka yang lulusan 

dari sekolah umum untuk semangat belajar 

dan menghafal serta memperbanyak kosa 

kata bahasa arab. Yang jelas saya kasih 

motivasi lah untuk mereka. 



 
 

 
 

yang mereka belum pernah 

belajar sebelumnya ? Apa solusi 

yang ustdz berikan ?? 

 

6.  Metode apa yang biasanya 

ustadz gunakan dalam 

pembelajaran bahasa arab ? 

 

Biasanya saya menggunakan metode 

membaca, metode terjamah , dan latihan-

latihan. Karena dengan menggunakan 

metode tersebut akan melatih mahasiswa 

dalam belajar bahasa arab. 

7.  Bagaimana cara ustadz dalam 

memberikan motivasi kepada 

mahasiswa khusunya mahasiswa 

umum supaya semangat dan 

rajin  belajar bahasa arab ? 

 

Saya terus memberikan motivasi supaya 

mereka semangat dalam belajar bahasa 

arab, saya juga memberikan latihan-latihan 

supaya mereka paham. 

8.  Bagaimana menurut pendapat 

ustadz tentang pembelajaran 

bahasa arab di iain bengkulu ? 

 

Sudah cukup bagus ya kalau untuk 

pembelajaran bahasa arab, tinggal 

mahasiswa nya lagi ditingkatkan lagi untuk 

belajar bahasa arab 

9.  Bagaimana harapan ustadz untuk 

mahasiswa lulusan umum dalam 

pembelajaran bahasa arab 

dimasa yang akan datang ? 

 

Harapan sayakalau kalian sudah memilih 

bahasa arab sebagai jurusan kalian ya 

kalian harus sungguh-sungguh saya yakin 

semuanya bisa belajar bahasa arab asal 

kalian ada niat yang kuat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

HASIL WAWANCARA 

 

Wawancara I 

Narasumber  :  Mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Arab 

Nama   : Vera Junita 

Asal Sekolah  : SMAN 07 Bengkulu Selatan 

Metode   : Wawancara  

Hari / tanggal   : 10 Agustus 2021 

 

 

No Pertanyaan Jawaban 

1.  Alasan Mengapa kamu 

mengambil jururan bahasa 

arab?Apakah kamu menyukai 

pelajaran bahasa arab ?  

 

Terimakasih mbak atas pertanyaannya, 

sebelumnya di SMA saya tidak belajar 

bahasa arab mbak, tapi pas waktu MTS 

pernah, alasan saya mengambil jurusan 

bahasa arab karena saya ingin lebih 

mengenal agama allah mbak, bisa 

mempelajari arti-arti dan makna al-quran 

,dan salah satunya yaitu pengen hijrah 

mbak kejalan yang lebih baik lagi. 

2.  Masalah atau problem apa yang 

kamu hadapi dalam belajar 

bahasa arab? 

Problem nya ada mbak,seperti kita yang 

awalnya tidak pernah belajar ilmu-ilmu 

nahwu dan shorof dll di SMA kan agak 

menyulitkan kita untuk memahaminya. 

Problemnya lebih ke susah menghafal 

mufrodatnya sih mbak. 

3.  Faktor apa yang menyebabkan 

munculnya suatu problem dalam 

belajar bahasa arab? 

 

Dari faktor pendidik alhamdulillah enak 

mbak,tapi karena masih dalam pelajaran 

daring , lebih susah masuk ke otaknya sih 

mbak, dari lingkungan alhamdulillah mbak 

, kalau dari waktu itu ada jadwal sendiri 

mbak,waktu untuk belajar ,untuk kuliah. 

Kemudian faktor belum banyak hafal 

mufrodat sih mbak kosa katanya, karena 

kemarin di MTS Cuma belajar sedikit. 

4.  Upaya apa yang kamu lakukan Untuk upaya masih dalam proses mbak, 



 
 

 
 

untuk mengatasi masalah 

tersebut ? 

 

memperbanyak hapalan kosa katambak, 

lebih banyak membaca sih mbak. 

Kalau waktu di bengkulu sama temen 

mbak,karena sekarang corona lagi parah 

makanya pulang jadi lewat online mbak, 

seperti belajar lewat youtobe, baca-baca 

kamus. 

5.  Bagaimana motivasimu belajar 

bahasa arab ? 

 

Pengen bisa ngomong bahasa arab 

mbak,terus insyaallah suatu saat pengen 

jadi guru bahasa arab. 

6.  Bagaimana pendapatmu tentang 

cara mengajar dosen bahasa arab 

di iain ? Apakah kamu suka 

dengan cara mengajar dosen 

bahasa arab di iain? 

 

Untuk cara mengajar berbeda-beda sih 

mbak dari setiap dosen,tapi alhamdulillah 

cukup bisa dipahami, tapi kalau online gini 

terus ada sebagian dosen yang jarang 

masuk, Cuma ngasih materi, nggak 

dijelasin, pas waktu UTS langsung ngasih 

soal,itu terkadang sih mbak yang agak 

kesulitan disaya.  

7.  Apakah dosen selalu 

memberikan  semangat untuk 

giat dalam belajar bahasa arab 

khususnya pada mahasiswa 

lulusan umum ? 

 

Sering mbak,pas setoran dibilang sama 

dosennya “ yang semangat ya 

menghafalnya karena kan kamu dari SMA 

otomatis banyak ketinggalan dari anak-

anak yang lulusan dari MAN Pesantren , 

jadi lebih giat lagi belajarnya” 

8.  Menurutmu apakah latar 

belakang pendidikan 

berpengaruh terhadap 

kemampuan berbahasa arab ?  

 

Berpengaruh mbak 

9.  Apa harapan besar kamu belajar 

bahasa arab ? 

 

Harapan besar saya mbak ,bisa jadi orang 

sukses mbak, bahagian orang tua. 

 



 
 

 
 

Wawancara II 

Narasumber  :  Mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Arab 

Nama   : Enim 

Asal Sekolah  :  SMAN 1 Seluma 

Metode   : Wawancara  

Hari / tanggal   : 11 Agustus 2021 

 

 

No Pertanyaan Jawaban  

1.  Alasan Mengapa kamu 

mengambil jururan bahasa 

arab?Apakah kamu menyukai 

pelajaran bahasa arab ?  

 

Kemaren lulus Span mbak, 

nggak ada keinginan buat masuk 

PBA ini soalnya kemaren PBA 

jadi pilihan kedua. 

2.  Masalah atau problem apa yang 

kamu hadapi dalam belajar 

bahasa arab? 

Hafalan mbak, karenadari SD, 

SMP, sampai SMA enggak 

pernah belajar bahasa arab 

3.  Faktor apa yang menyebabkan 

munculnya suatu problem dalam 

belajar bahasa arab? 

 

Mungkin karena baru belajar 

dari awal kali ya mbak, dari 

mulai hafalan yang mendadak. 

Kalau hafalannya dikasih tau 

jauh hari masih bisa mbak 

menghafal Cuma kalau misalnya 

ni hari dikasih tau besok setoran 

hafalannya itu yang buat susah 

mbak apalagi aku orangnya 

susah menghafal.  

4.  Upaya apa yang kamu lakukan 

untuk mengatasi masalah 

tersebut ? 

 

Usaha sampai bisa mbak 

5.  Bagaimana motivasimu belajar 

bahasa arab ? 

 

Kalau orang lain bisa kenapa 

saya tidak, sama-sama makan 

nasi 

6.  Bagaimana pendapatmu tentang Kami kan ni offline mbak jadi 



 
 

 
 

cara mengajar dosen bahasa arab 

di iain ? Apakah kamu suka 

dengan cara mengajar dosen 

bahasa arab di iain? 

 

kurang tahu bagaimna cara 

dosen mengajarnya mbak 

soalnya kan jarang juga dosen 

jelaskan materi paling Cuma 

dikasih materi suruh pelajari, 

kalau sejauh ini enak kok mbak 

cara dosen mengajar. 

7.  Apakah dosen selalu 

memberikan  semangat untuk 

giat dalam belajar bahasa arab 

khususnya pada mahasiswa 

lulusan umum ? 

 

Enggak juga mbak , ada juga tuh 

dosen yang nyaranin kalau gak 

mampu suruh pindah aja 

8.  Menurutmu apakah latar 

belakang pendidikan 

berpengaruh terhadap 

kemampuan berbahasa arab ?  

 

Berpengaruh bagi yang tidak 

mau giat belajar mbak tapi kalau 

yang rajin dan mau belajar ngak 

berpengaruh sama sekali mbak, 

setiap orang cerdas mbak selagi 

mau belajar, tidak ada orang 

yang bodoh Cuma malas aja kata 

guru saya pas SMP. 

9.  Apa harapan besar kamu belajar 

bahasa arab ? 

 

Belum ada kalau untuk saat ini 

mbak 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Wawancara III 

Narasumber  :  Mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Arab 

Nama   : Dian Nita Sari 

Asal Sekolah  :  SMAN 09 Bengkulu Utara 

Metode   : Wawancara  

Hari / tanggal   : 12 Agustus 2021 

 

 

No Pertanyaan Jawaban  

1.  Alasan Mengapa kamu 

mengambil jururan bahasa 

arab?Apakah kamu menyukai 

pelajaran bahasa arab ?  

 

Alasannya sih sederhana mbak, 

dulu waktu kebingungan mau 

ambil jurusan apa. Tiba-tiba 

waktu scrool fb , ada motivasi 

tentang pentingnya mempelajari 

bahasa arab. Jadi tergerak aja 

hati pengen mempelajari bahasa 

arab , karena kan al-quran 

menggunakan bahasa arab serta 

bahasa penduduk surga bahasa 

arab. Kurang lebih begitu mbak. 

2.  Masalah atau problem apa yang 

kamu hadapi dalam belajar 

bahasa arab? 

Kalau masalah sih ada mbak, 

dikarenakan sewaktu sekolah di 

SMA , SMP, bahkan SD belum 

pernah sama sekali belajar 

bahasa arab, jadi lumayan ekstra 

belajar sekarang mbak harus bisa 

mnyamai dari tingkat pesantren. 

Kalau tulisan gak terlalu mbak, 

mungkin bagian mufrodat sama 

bikin kalimat masih suka salah. 

3.  Faktor apa yang menyebabkan 

munculnya suatu problem dalam 

belajar bahasa arab? 

 

Dari segi kebahasaan sih mbak, 

soalnya belum pernah belajar 

sama sekali jadi bener-bener 

waktu kuliah ini lah belajar 

bahasa arab 



 
 

 
 

4.  Upaya apa yang kamu lakukan 

untuk mengatasi masalah 

tersebut ? 

 

Ya dengan belajar lebih ekstra, 

lagi pula ada juga beberapa 

temen kelas yang sama mbak, 

tapi kalau untuk kursus belum 

nemu. Kadang kalau materi gak 

terlalu susah ya belajar sendiri 

lewat youtob dan google, tapi 

kalau gak bisa sendiri belajar 

sama temen dari pondok. 

5.  Bagaimana motivasimu belajar 

bahasa arab ? 

 

Pengn aja gitu mbak, kalau baca 

kisah-kisah nabi atau ya yang 

berbahasa arab itu gak 

kesusahan. 

6.  Bagaimana pendapatmu tentang 

cara mengajar dosen bahasa arab 

di iain ? Apakah kamu suka 

dengan cara mengajar dosen 

bahasa arab di iain? 

 

Suka mbak, mudah untuk 

dipahami, bahasanya kalau saat 

mengajar pun langsung ke inti 

pengajaran tidak bertele-tele 

sampai bikin pusing , walaupun 

ya sekarang ada sebagian dosen 

yang Cuma kasih materi saja 

tidak menjelaskan disuruh 

belajar sendri. Apalagi sekarang 

masa pandemi jadi kebanyakan 

hanya memberikan materi. 

7.  Apakah dosen selalu 

memberikan  semangat untuk 

giat dalam belajar bahasa arab 

khususnya pada mahasiswa 

lulusan umum ? 

 

Selalu mbak 

8.  Menurutmu apakah latar 

belakang pendidikan 

berpengaruh terhadap 

Enggak jugasihmbak, bahkan 

ada yang enggak sekolah 

ataupun kuiah mereka bisa 



 
 

 
 

kemampuan berbahasa arab ?  

 

belajar bahasa arab. Semua 

tergantung niat dan kemampuan 

dari diri masing-masing  orang 

untuk belajar. 

9.  Apa harapan besar kamu belajar 

bahasa arab ? 

 

Harapannya dengan belajar 

bahasa arab ini  supaya bisa 

dengan mudah mempelajari 

kisah-kisah nabi dan al-quran 

untuk mempermudah ilmu 

agama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Wawancara IV 

 

Narasumber  :  Mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Arab 

Nama   : Pebria Sela 

Asal Sekolah  :  SMK 02 Bengkulu Utara 

Metode   : Wawancara  

Hari / tanggal   : 14 Agustus 2021 

 

No Pertanyaan Jawaban  

1.  Alasan Mengapa kamu 

mengambil jururan bahasa 

arab?Apakah kamu menyukai 

pelajaran bahasa arab ?  

 

Karena emang dari MTS minat 

bahasa arab kak, Cuma gak 

kesampaian masuk pondok jadi 

masuk SMK,  makanya pas 

kuliah ngambil bahasa arab 

2.  Masalah atau problem apa yang 

kamu hadapi dalam belajar 

bahasa arab? 

Kalau problem sih dibagian 

penlisannya sih mbak, agak 

lumayan susah mbak, bingung 

juga kadang huruf apa aja yang 

bisa disambung, dan hafalan 

nahwu shorofnya juga lumayan 

banyak, ditambah lagi dengan 

belajar online aduh tambah 

puyeng. 

3.  Faktor apa yang menyebabkan 

munculnya suatu problem dalam 

belajar bahasa arab? 

 

Faktor lingkungan dan diri 

sendiri mbak 

4.  Upaya apa yang kamu lakukan 

untuk mengatasi masalah 

tersebut ? 

 

Aku biasanya minta tunjuk sma 

temen-temen yang lulusan 

pondok aku juga ikut les bahasa 

arab mbak 

5.  Bagaimana motivasimu belajar 

bahasa arab ? 

 

Kalau motivasi pertama ya 

karena bahasa arab itu kan 

bahasa al-quran dan kunci 

seseorang agar bisa ke negeri 



 
 

 
 

arab seperti cita-cita saya yaiyu 

ingin lanjut S3dikota tarim. 

6.  Bagaimana pendapatmu tentang 

cara mengajar dosen bahasa arab 

di iain ? Apakah kamu suka 

dengan cara mengajar dosen 

bahasa arab di iain? 

 

 Kalau menurut saya sendiri 

untuk kuliah saat ini kurang 

efektif kak, karena seharusnya 

pembelajaran dilakukan dengan 

cara praktek sehingga 

mahasiswa mampu 

mengapriasikan dan memahami 

materi dengan baik. 

7.  Apakah dosen selalu 

memberikan  semangat untuk 

giat dalam belajar bahasa arab 

khususnya pada mahasiswa 

lulusan umum ? 

 

Selalu mbak apalagi yang dari 

lulusan sekolah umum untuk 

selalu giat belajar 

8.  Menurutmu apakah latar 

belakang pendidikan 

berpengaruh terhadap 

kemampuan berbahasa arab ?  

 

Sangat berpengaruh kak,karena 

latar belakang pendidikan itu 

merupakan identitas serta 

cerminan bagi seseorang 

tersebut 

9.  Apa harapan besar kamu belajar 

bahasa arab ? 

 

Bisa mempraktekan bahasa arab 

dalam kehidupan sehari-hari, 

serta dapat mengucapkan ejaan, 

kata-kata dalam bahasa arab 

yang baik. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Wawancara V 

 

Narasumber  :  Mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Arab 

Nama   : Vega Anggasti 

Asal Sekolah  :  SMAN 1 Kepahiang 

Metode   : Wawancara  

Hari / tanggal   : 16 Agustus 2021 

 

 

No Pertanyaan Jawaban  

1.  Alasan Mengapa kamu 

mengambil jururan bahasa 

arab?Apakah kamu menyukai 

pelajaran bahasa arab ?  

 

Karena emang mau sendiri kak 

terus keluarga juga mendukung , 

dan  bisa ngajarin adek-adek 

untuk belajar bahasa arab juga 

kedepannya 

2.  Masalah atau problem apa yang 

kamu hadapi dalam belajar 

bahasa arab? 

Kalau aku sendiri tu mbak 

susahnya tu karena masih 

banyak belum tau karena emang 

dari SMA juga kan, jadi masih 

kurang dalam kosa kata terus 

cara pengucapannya juga mbak 

dan kalau mau ngomong bahasa 

arab nya sendiri masih sedikit 

kaku. Menghafalnya juga sedikit 

sussah mbak karena banyak 

kata-kata yang baru dan susah 

untuk diucapkan juga mbak, 

kalau tulisan gak terlalu mbak 

3.  Faktor apa yang menyebabkan 

munculnya suatu problem dalam 

belajar bahasa arab? 

 

Faktor lingkungan , dan diri 

sendiri dan pendidik 

4.  Upaya apa yang kamu lakukan 

untuk mengatasi masalah 

tersebut ? 

Biasanya kalau  mengenai 

pelajaran tanya ke temen atau 

abang-abang yang 



 
 

 
 

 berpengalaman. 

5.  Bagaimana motivasimu belajar 

bahasa arab ? 

 

Kalau aku sendiri sih kak 

keluarga 

6.  Bagaimana pendapatmu tentang 

cara mengajar dosen bahasa arab 

di iain ? Apakah kamu suka 

dengan cara mengajar dosen 

bahasa arab di iain? 

 

Kalau dari dosen bahasa arab 

sendiri alhamdulillah semuanya 

enak mbak terus cara 

menyampaikan nya juga bisa 

dimengerti 

7.  Apakah dosen selalu 

memberikan  semangat untuk 

giat dalam belajar bahasa arab 

khususnya pada mahasiswa 

lulusan umum ? 

 

Iya kak dosen selalu kasih 

semangat juga buat belajar 

ekstra dan kalau sungguh-

sungguh mendapatkan hasil 

yang bagus 

8.  Menurutmu apakah latar 

belakang pendidikan 

berpengaruh terhadap 

kemampuan berbahasa arab ?  

 

Lumayan berpengaruh mbak tapi 

kalau kitanya emang niat dan 

mau belajar pasti bisa. 

9.  Apa harapan besar kamu belajar 

bahasa arab ? 

 

Bisa bahasa arab terus nambah 

pengalaman jga kak disini dan 

bisa ngajarin adek-adek juga 

nantinya 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Wawancara VI 

 

Narasumber  :  Mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Arab 

Nama   : Ratih 

Asal Sekolah  :   

Metode   : Wawancara  

Hari / tanggal   : 18 Agustus 2021 

 

 

No Pertanyaan Jawaban  

1.  Alasan Mengapa kamu 

mengambil jururan bahasa 

arab?Apakah kamu menyukai 

pelajaran bahasa arab ?  

 

Gak ada alasan khusus mbak , 

waktu seleksi SPAN PKTKIN 

kemaren pengen aja pilih jurusan 

itu 

2.  Masalah atau problem apa yang 

kamu hadapi dalam belajar 

bahasa arab? 

Dari segi hafalan mbak agak 

susah , buat kalimat juga 

3.  Faktor apa yang menyebabkan 

munculnya suatu problem dalam 

belajar bahasa arab? 

 

Faktor diri sendiri mbak  

4.  Upaya apa yang kamu lakukan 

untuk mengatasi masalah 

tersebut ? 

 

Biasanya minta ajarin sama 

temen mbak, kalau gak suka 

pembahasan arab lewat youtob 

kak 

5.  Bagaimana motivasimu belajar 

bahasa arab ? 

 

Orang tua sih mbak motivasi 

utamanya,terus kalau aku nyerah 

rugi uang, waktu sama tenaga. 

6.  Bagaimana pendapatmu tentang 

cara mengajar dosen bahasa arab 

di iain ? Apakah kamu suka 

dengan cara mengajar dosen 

bahasa arab di iain? 

 

Seru tapi agak menegangkan 

mbak 



 
 

 
 

7.  Apakah dosen selalu 

memberikan  semangat untuk 

giat dalam belajar bahasa arab 

khususnya pada mahasiswa 

lulusan umum ? 

 

Iya mbak selalu 

8.  Menurutmu apakah latar 

belakang pendidikan 

berpengaruh terhadap 

kemampuan berbahasa arab ?  

 

Enggak sih mbak,selagi ada niat 

belajar sama usaha 

9.  Apa harapan besar kamu belajar 

bahasa arab ? 

 

Harapannya semoga aku bisa 

ngelewatin semester atas di PBA 

dengan lancar dan sampai selesai  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 
 



 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 
 

 



 
 

 
 

 

 

 
 

 



 
 

 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
 

 



 
 

 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 لتوثيقا
 

 مقابلة مع محاضر
 

                           
 

                          
 

Gambar 1 dan 2:  Wawancara peneliti dengan ustad zulfikri muhammd,Lc,M.S.I selaku dosen 

bahasa arab  di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu 
 



 
 

 
 

 مقابلة مع طالب
 

                          
 

  

                            
 



 
 

 
 

                       
 

                       
Gambar 3-6 : wawancara pneliti dengan mahasiswa semester dua tahun 2020  lulusan sekolah 

umum  

 



 
 

 
 

                    

              



 
 

 
 

                  
  

  
 

Gambar 7-13 : wawancara peneliti dengan mahasiswa semester dua tahun 2020 lulusan 

sekolah umum dengan menggunakan media whatsapp 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 


