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ABSTRAK

Muslim, 2011 : Kesulitan siswa dalam belajar bahasa arab kelas dua
Madrasah   Tsanawiyah Al-Huda Pekanbaru.

Nim : 10612003190

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesulitan siswa dalam pelajaran
bahasa arab di Mts Al-huda kelas dua pekanbaru. Adapun tujuan belar bahasa arab
di sekolah itu adalah agar siswa mampu memahami pelajaran bahasa arab dari
tulisan, bacaan, dan dari segi berbicara.

Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kesulitan siswa dalam
pelajaran bahasa arab di Mts Al-huda Pekanbaru? Serta untuk mengetahui factor-
fakto penyebab kesulitan siswa dalam pelajaran bahasa arab disekolah tersebut.

Analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan
teknik pengumpulan data mengguakan angket. Angket digunakan untuk
memperoleh jawaban tentang bagaimana kesulitan siswa dalam pelajaran bahasa
arab dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi/penyebab kesulitan tersebut.

Dari observasi penulis menemukan kesimpulan bahwa kesulitan siswa
dalam pelajaran bahasa arab di Mts Al-huda kelas dua pekanbaru tergolong
“banyak” dengan persentase 75% siswa kelas dua Mts al-huda pekanbaru merasa
kesulitan dalam pelajaran bahasa arab dan 25% tidak merasa kesulitan. Adapun
factor-factor penyebab kesulitan siswa itu adalah:

1. Faktor intern (yang berasal dari diri siswa itu sendiri) diantaranya adalah
- Kondisi siswa yang tidak stabil
- IQ yang rendah
- Terganggu pendengaran atau penglihatan
- Dll

2. Faktor ekstern (yang berasal dari luar diri siswa) diantaranya adalah
- Kondisi keluarga
- Kondisi lingkungan
- Kondisi di sekolah



ABSTRACT

Muslim : Student Difficulties In Learning Arabic In Class Two
Al- Huda Madrasah Tsanawiyah Pekanbaru

Nim : 10612003190

This research aims to find out student difficulties in learning Arabic in
class two Al-huda Madrasah Tsanawiyah Pekanbaru. As for Arabic learning
objectives for student in school that are able to understand the Arabic language
both terms of writing, reading, or terms of speech.

Problem in this research is how difficult student in learning Arabic in class
two Al-huda Madrasah Tsanawiyah Pekanbaru? And to investigate factors student
difficulties in learning the Arabic school.

Data analisis in this research is descriptive quantitative, data collection
technique using a questionnaire. Questionnaire used to obtain answer about how
the student difficulties in learning Arabic and what factor affect the difficulty.

As for the factors that cause student difficulties was:
1. Internal factors with are :
- Low IQ
- Disturbed vision and hering
2. Exsternal factors with are :
- Family conditions
- Environmental condition and
- School conditions.
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ه٤٣٢۱اآلخرربيع٣باكنبارو،

م٢٠۱۱مارسمن٨

مسلم

: القيدرقم
۱۰٦١٢٠٠٣١٩٠
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الفصل األول

المقدمة

خلفية المشكلة .أ

نشاط . معناها تعامل بني املدرس و الطالب, تعلمالتعليم و الهي أنشطةىف احلقيقةالرتبية 
وأما التعليم هو . سالتعليم والتعلم هو متواصل األفعال ىف إستالم الدرس الذى أعطى فيه املدر 

كماقال حسب اهللا ىف  .املدرس ىف سعي التعليم لتحصيل الرتبيةعقود األعمال الذى يفعل به
" :أسس علم الرتبية"كتابه 

, اإلجتماعية والثقافة ىف إنتشارهنظام اإلنسان ليحمل نفسهةالرتبية هي سعي
 ,.1

عليهموقعوعلى األقل, غ الطالبعية لتبلِّ أن دور الرتبية سلنامن الفكرة السابقة واضح
ينجح يف حتصيل ل, ىف الدرسةتحصيل أغراض الرتبية وهى اإلجناز لومهم أيضًا . تغيري األخالق

يف واالطالب سلطهل , هدف التعليم والتعلم البد على املعلم أن يفهم املواد ويعلم قدرة الطالب
حىت , املعلم أن يعرف مشكالت الطالبفعلى . همسو يفهموا در أن وسهم أم اليستطيعوندر 

 .
ويزداد األحوال بإمهال . إن صعوبة الطالب ىف فهم الدرس يظهر بضعفهم ورغبتهم عنه

االسرة و الطبيعية املدرس عليهم، لعدمه فهمه على تفرقهم النفسية من الزكاء و األجسام و خلفية 
وأكثر املدرس أكثر امتماما على من أعلى هم ويعملون من هو أسفل منهم، بل كل . و غري ذالك

.هلم احلق و الفرصة للنجاح
إذا كانإذن.إىل الفرق الطبيعى بني واحد و آخرُيسبِّب هذا , كل شخص خمتلف

هذا , و القراءة أو اإلستماعيةمن جهة الكتابة أهميلإكما نرجو همسو در الطالب  اليفهمون 
2.بة الدرسو تسّمى صع

1 Hasbullah. Dasar-dasar Ilmu Pendidikan, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006 ص :1
2 Abu Ahmadi, Psikologi Belajar. Jakarta, Rineka Cipta, 1999 ص :  77



ى  خر األلكن بسبب العوامل, بسبب العوامل يف إخنفاض معدل الذكاءيسصعوبة الدرس ل
من رسالة البحث . ضامنة فيه ليحصل ىف الدرسليسوإرتفاع معدل الذكاء.كما مذكورة السابقة 

إستخلص هذا احلال أن صعوبة 3.(IQ)له دور أهم من الذكاء) EQ(دلت على أن مكافئ 
.الدرس

علوم و, الرتبية الرمسية الىت علمْت فيها علوم الدينمن مؤسساتاملدرسة الثانوية اهلدى
فعلوم الدينية وجدت إهتماما  وبني مها , رسة الثانوية اهلدى علوم الدينىف املدالعلوموأهم. ةالعام

علوم الدينية % ٧٠_٦٥بنيودروس علوم الدين أكثر من دروس العامة.كبريا من علوم العامة
اللغة العربية و العقيدة : ومن علوم الدينية الىت تدرس فيها وهىعلوم العامة % ٣٥-٣٠وبني 

.القرآن احلديثواألخالق والفقه و 
مبدرسة اهلدى الثانوية اإلسالمية باكنبارو،ألن هذه اللغة العربية وجبت على الطالب

اللغة وجدت إهتماما كبريا ىف هذه املدرسة ألن اللغة العربية لغة القرآن الذي يوجب على كل 
أما املراد و . املسلمني و املسلمات أن يفهموا ما فيه، حىت يكونوا مسلمني ماهرا يف علوم الدين

املقصود أن يتعلم الطالب اللغة 
ُعلَِّمْت اللغة العربية ىف املدرسة الثانوية . يصلوا خاشعا، وليستطيعون أن يرتمجوا القرآن بإحسان

.أهلدى باكنبارو أربعة مرّات ىف األسبوع
ألفكار و األرآء ىف معاملة

وكذالك أيضًا باللغة العربية هلا حمل . اليوميةحلياةاللغة هلا دور مهم ىف معايشة الناس. الناسبني
اللغة العربية كإحدى ٦.. مرتفع للمسلمني

للغات كلما و أخلدها أثرًا و أوسعها صدرًا و أدومها اللغات السامية القريبة إىل أصلها هى أغىن ا
٧.على حوادث الدهر حماسنة و غريها من أفضليات هذه اللغات

وهذه , تعليم اللغة العربية عندها أهداف و مقاصد معني. إن اللغة العربية هى اللغة األجنبية
لعربية ليس ملعرفة احلضارة إن اهلدف تعليم اللغة ا. األهداف الىت تثبت املدخل املستعمل عليها

3 Ari Ginanjar Agustian, Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi dan Spritual. Arga 2001
٧:ص, بیروت–صيدا, املكتبة العصرية, الطبعة الثامنة و الثالثون, م٢٠٠٠ه ١٤٢١. جامع الدروس اللة العربیة, الشیخ مصطفى الغالیین٦
، الطبعة األولى، سوسقا بریس و م٢٠٠٤- ھ ١٤٢٥الدكتور محمد نذیر كریم ، المیّسرمن تاریخ األدب العربى المعبر، ٧

٢٩: نبارو ریاو إندونیسیا، صإنفینیت للطعة و النشر باك



لكن أكثر من ذالك للتقوية قدرة اإلستماع و قدرة القراءة و قدرة الكتابة و قدرة , العربية فحسب
8.احملادثة بلسان و بكتابة اللغة العربية

كل , ولتحصيل املهارات ىف اإلستماع و القراءة و احملادثة و الكتابة ىف درس اللغة العربية
القراءة و الكتابة و النحو و اإلنشاء و : ذالك حتتاج اىل املادة اللغة العربية الىت تتضمن عليها وهى

. احلوار و اإلستماع
ة مـا مـن حيـث القـراءة أو على أساس ذالك الباحث يريد أن يبحـث عـن صـعوبة اللغـة العربيـ

لوكــــان قــــوم ,ألن الطــــالب يشــــعرون الصــــعوبة ىف درس اللغــــة العربيــــة, اإلســــتماع أو احلــــوار أو الكتابــــة
.املؤسسة طبقت درس اإلضاىف إلرفاع استطاع الطالب

الـيت ينبغـي الطـالب , لكن الواقع ىف امللعب يدل الفرق حينما املدرس علم بالطريقة املختلفـة
علــى هــذا ,, فهمــوا اللغــة العربيــةعون ان يييســتط

.الدليل عند الباحث يفعل البحث ىف املدرسة الثانوية اهلدى
وجد الباحث هذه املشكالت عند يفعل دراسة املقدمة ىف املدرسة الثانوية أهلدى باكنبارو و 

:وهى, يسئلها اىل املدرسات الىت تعّلم فيها
كثري من الطالب اليستطيعون أن جييبوا سؤاال من املدرس .أ

.ب

العربية
كثري من الطالب مرتدد عندما املدرس يشرح الدراسى.ج
قليل من الطالب أن يكتبوا وظيفة املنزلية عن دروسهم. د
ذين يستطيعون أن يكتبوا كتابة اللغة العربيةقليل من الطالب ال. ه

مث يبحثها ليكون إسهاما علميا ,, لذلك
صعوبة الطالب : 

.باكنبارواللغة العربية املدرسة الثانوي أهلدىتدريسىف

دوافع إلختيار الموضوع.ب

8 Ahmad Fuad Efendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab. Misykat, Malang. 2004 ص : 24



:اختارت الباحثة هذا املوضوع للدوافع اآلتية
هذا املوضوع مهم ألن تعليم اللغة العربية حيتاج إىل خربة اخلاصة. ١
اللغة العربيةتعلمملعرفة السبب ملاذا الطالب يشعرون الصعوبة ىف . ٢
الباحثة من قسم اللغة العربيةإن هذا املوضوع له عالقة ومناسبة بشأن . ٣
إن هذا البحث مل يبحث أحد من قبل. ۴
بحثاحث أن يكن البمي. ۵

الحاتتوضيح اإلصط.ج

:لدفع عن اخلطء ىف فهم هذه الرسالة، فأراد الكاتب أن تبني االصتالحات املوجودة فيها مما يلى 
9.عسري أو معقدالصعوبة هى . ١

١٠.تعلُّم، ما يتعلَُّمه املرءدراسة، : الدرس. ٢

١١.. ٣

المشكلة. د

تقدمي املشكلة. ا
:فاملشكلة املوجودة كما ياىل منها, قدم الباحث خلفية املشكلة السابقة

اللغة العربيةتعلمطبقة صعوبة الطالب ىف .أ
اللغة العربيةتعلم.ب
اللغة العربيةتعلمسعى املعلم إلرتفاع قدرة الطالب ىف . ج

حتديد املشكلة. ۲

1177: ،جوكجاكرتا، ملىت كريا كرامتيكا صم ١۹٩٨/ ه ٤۱١۹. أتابك على أحمد زھدي محضر، قاموس كرابیاك العصرىّ 9
٨٩۰: ،جوكجاكرتا، ملىت كريا كرامتيكا صم ١۹٩٨/ ه ٤۱١۹. یاك العصرىّ أتابك على أحمد زھدي محضر، قاموس كراب۱۰
٧:ص, بیروت–صيدا, املكتبة العصرية, الطبعة الثامنة و الثالثون, م٢٠٠٠ه ١٤٢١. جامع الدروس اللة العربیة, الشیخ مصطفى الغالیین١١



ومن املستحسن أن يتحدث , فاملشكلة ىف هذه الرسالة كثرية, كما شرح الباحث ىف أحوال السابقة
.تعلم اللغة العربية باملدرسة الثانوية اهلدى باكنباروصعوبة طالب الصف االثان ىف:  الباحث عنها

تكوين املشكلة. ۳
اللغة العربيةتعلمكم طبقة صعوبة الطالب ىف .أ

اللغة العربيةتعلم.ب

البحث وفوائدهاهداف. ه

البحث أهداف. ١
.اللغة العربيةتعلمطبقة صعوبة الطالب ىف ملعرفة .أ

اللغة العربية تعلمالىت تملعرفة ما العوامل .ب
فوائد البحث. ٢

:                                                       البحث السابق فاملنفعة من هذا البحث كما يلىهدافمبصدر أ
صعوبة " و وخصوصا ملعلم اللغة العربية عن هلدى باكنبار اكإلعالم جلميع املعلم مبدرسة . ١

طالب الصف االثان ىف تعلم اللغة العربية باملدرسة الثانوية اهلدى باكنبارو
طالب الصف االثان ىف تعلم اللغة صعوبة " يس اللغة العربية عنإعطاه العلوم لقسم تدر . ۲

.هلدى باكنباروااملدرسة الثانوي العربية 
الشــروط املقــررة ىف كليــة الرتبيــة والتعلــيم للحصــول علــى   شــهادة املؤهــل ىف لتــوفري شــرط مــن. ٣

الطبــة األوىل بقســم درس اللغــة العربيــة جلامعــة ســلطان شــريف قاســم اإلســالمية احلكوميــة 
رياو



الفصل الثانى

المفهوم النظري

النظريات والمفاهيم اإلجرائية

النظريات. ۱

صـعوبة الطـالب . عوقـة أو عائقـة الـىت توّجـه الفرديـة ىف األفعـال علـى األعمـالالصـعوبة هـى
.الصعوبة الظاهرة ىف املاهرة و القدرةىف الفهم درس اللغة العربية دليل دل اىل فرقة

الــذى معنــاه صــعوبة learning disabilityصــعوبة الــدرس ترمجــة مــن اللغــة اإلجنيلزيــة و هــو 
Lioydوقـال حّالحـن كائوفـاّن و , هناك إختالف" صعوبة الدرس"ىف إستعمال اإلصطالح . الدرس

اىل . 
. الصعوبة ىف اإلستماع و الفكرة و القراءة و الكتابة و التعدد و غري ذلك

NJCLD (The National Joint Commite For Learning Disability) قـال صـعوبة
, الـــدرس تـــدل اىل فرقـــة الصـــعوبة بعالمـــات صـــعوبة ىف الكتابـــة و املطالعـــة و القـــدرة ىف علـــم الرياضـــية

لو صعوبة الدرس كانت حبال اآلخـرى اآلذيـة أو ممـا تـأثري , عصب الوسطىاآلذية تسبب املفسدة ىف
12.املثال خالف احلضارة او الثقافة و التدريس اخلطأ من اهلدف, البيئة

لـيس الطـالب الـذين : قـاال R.M. Thomas dan Rochman Natawijayaأوسـع يعـّربان 
للطـالب عنـدهم قـدرة املرتفـع يشـعرون لكـن, يشـعرون صـعوبة الـدرسعندهم قدرة الضعيف الـذين

.إذا كانوا نتيجتهم ىف الدرس سواء بالطالب الذين هلم قدرة الضعيف, صعوبة الدرس أيضاً 
للطـــالب عنـــدهم قـــدرة الضـــعيف فقـــط لكـــن لقـــدرة املرتفـــع يشـــعرونال,صـــعوبة ىف الـــدرسال

Burton.  الطالب سيشعرون صعوبة إذا كان الفشل ىف حتصيل هدف درسـه. يشعرون صعوبة أيضاً 

:ىف تعريفه قال أن فشل الدرس هو
12 Mulyono Abdurrahman. Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar, Rineka Cipta. Jakarta,
2003 ص : 6-7



قيــــل أن الطــــالب فشــــل إذا كــــانوا ىف وقــــت معــــني اليســــتطيعون أن يبلغــــوا حاصــــالً مــــن اهلــــدف . ١
.ن املدرسالتحصيل املعني م

ولكـــن ىف ,   أن الطالـــب فشـــل إذا كـــان اليســـتطيع أن ينـــال نتيجـــة جيـــدة الـــىت ينبـــغ عليـــه يناهلـــا. ٢
احلقيقة اليتفق مبهارته 

ماهرا ىف تكلم اللغة العربيةالطالب فشل لو كان هو اليستطيع أن يوجد . ٣
شــــرطاً إلســــتمرار املرحلــــة الطالــــب أن يكــــون فشــــل إذا مل يــــنجح لينــــال مهــــارة الــــىت حيتــــاج إليهــــا . ٤

13.هذه املشكالت تسمى  غريناضج حىت البد عليه  ليكرر درسه. األعلى

وجــدنا امللخــص أن الطــالب ســيجد صــعوبة الــدرس لــو كــان , مــن التعريــف الســابق املــذكور
كمــــا قــــال , الطالــــب ىف العــــام يشـــعر صــــعوبة الــــدرس لســـبب خــــاص, الحيصـــل لينــــال اهلــــدف املعـــني

Koestoer Partiwisastro , جتيـئ املشـكالت: وهـو" التشخيص و إنكسارصعوبة الدرس"ىف كتابه
سـواء كـان الرجـاء ىف مـنهج الدراسـى أو , اىل الطالب إذا مل يقيم بالرجاء الـذى تشـرتط عليـه املدرسـة

تــنجم املشــكالت إن كــان الطــالب بتحــت حــد األخــالق مــن . إفرتاضــات املــدرس و رئــيس املدرســة
كان لدرس الرمسي من املـنهج أو طبيعـة الـتعلم و عمـل اإلجتمـاعى الـذي سواء, بعض صديق الفصل

14.مهم لدي املدرس

معلَّق على حالة الداخليـة وحالـة اخلارجيـة الـىت , كل الطالب يوّجه مشكلة الدراسة املختلفة
وأمــا حالــة اخلارجيــة هــى احلــال , حالــة الداخليــة هــى احلــال الــذى أصــله مــن نفــس الشــخص. يوجههــا
هذا احلـال يتعلـق بإعتبـار أو . أصله من خارج نفسه تؤثر عملية الدرس ىف املدرسة أو ىف البيتالذى 

للطــالب حيقِّـق علـى الفرصـة لينــال : وهـو " فســيكولوجى درس تربيـة اإلسـالمية"بقـول طـاهٍر ىف كتابـه 
قــدرة : املثــال منهــا, عمــالً جيــداً، لكــن ىف احلقيقــة شــرح لنــا أن الطــالب عنــدهم خمتلــف ىف كــل حــالٍ 

الذكاء و قدرة القوة و خلفيـة اُألسـرة و الطبيعـة و تقريـب الـدرس الـذى َيْطَعـُن بـه بـني بعـض الطـالب 
15".على بعض

مــــن املعلــــوم علــــى قــــول الســــابقة أن خمتلــــف حالــــة الطــــالب يــــؤثر عمليــــة درســــه و يــــدفع اىل 
أن صــعوبة : وهـو " الميةفيســيكولوجى الرتبيـة اإلســ"مث قـال طــاهر ىف كتابـه . التحصـيل و إجنـاز درســه

ومث صعوبة  . درس الطالب ىف العادة إذا كان ضعيف إجناز الدرس

13 Abin Syamsuddin Makmun. Psikologi Kependidikan, Remaja Rosdakarya, Bandung 2007 1 :ص
14 Koestoer Partiwisastro dan A. Hadisuparto. Diagnosa dan Pemecahan Kesulitan Belajar.
Erlangga, Jakarta 1986 ص : 47
15 Tohirin. Psikologi Belajar Pendidikan Agama Islam, Pekanbaru, 175 :ص



املثــال زعــق الطــالب ىف الفصــل، , Misbehavior Maladaptifeالــدرس إذا كــان ظهــر ىف الطــالب 
.وغري ذالك, يعوق صديقه، وغاب بدون إذن

:كيفية إلستعانة صعوبة الطالب ىف الدرس منها
ىف هــذه املشــكالت، البــد علــى املــدرس أن . معنــاه ملعرفــة القضــايات و البــوادر الظــاهرالتعــرف، . ١

.يكتب البوادر إلصالح من قبل
التشخيص،وهو اخلطوة لتثبت املشكلة الوجه. ٢
املعاجلة،هى اخلطوة لعمل املساعدة أو املرشدة . ٣
16.التثمني، ملعرفة التحصيل من املعاجلة. ٤

:ذه الطريقة البد عليه أن يعمل اآلتيةقبل أن يفعل املدرس ه
أن املدرس حيّلل حتصيل التشخيص. ١
أن يتعرف و يقّرر احلال الذى حيتاج إىل إصالح                   . ٢
.واخلاص للربنامج تعليم اإلصالح, يرتب املدرس برنامج اإلصالح. ٣

:العوامل الذى يسبب به صعوبة الدرس قسمان, اإلمجال
:منها) العامل من لنفس ( الداخليةعامل . ١

ضعيف الذكاء.أ
غري ثابت الغضب و األخالق.ب
17.فسد السمع و البصر و غري ذالك. ج

:إلشراح، أن عامل الداخلى هو
أن الطالب ليس له هدف الدرس الواضح.أ

للطالــــب الــــذى يــــذهب اىل املدرســــة لوالديــــه أو للهاديــــة أو لطلــــب الصــــقيق فقــــط، فالطالــــب  
عنده اهلدف ىف الدرسكذالك، ما 

قليل من رغبة الطالب للدرس.ب
كـذالك أيضـاً ,الرغبـة الكبـرية تسـبب تعلـيالً كبـرياً . الرغبة معـني للنجـاح أو الفشـل مـن النشـاط

.إذا رغبة الطالب قليل فإهتمامه و درسه قليل، حىت تعوق درسه18.الدرس ىف املدرسة

16 Djumhur, dkk. Bimbingan Penyuluhan di Sekolah. Bandung, 1975 56 :ص
17 Muhibbin Syah.Op Cit. 173 :ص
18 Oemar Humalik,ص : 140



الصحة. ج
امــل العــائق لدرســه، مث آذيــة الغضــب و شــعر غــري إذا كــان الطالــب يعــاوده املــرض فــذالك ع

.الساكن و الغاضب و غري ذالك من صحة البدنية و الروحانية
طبيعة التعّلم . د

لـذالك البـد علينـا أن نصـلح طبيعـة تعليمنـا حـىت لنـا . كل احد عنده طبيعـة الـتعّلم املختلـف
.طبيعة التعليم احلسن

)عامل من خارج النفس(عامل اخلارجية. ٢
: عامل األسرة منها.أ

عامل الوالدين•
:يؤثر الوالدان اىل الطالب تأثريا منها

طريقة تربية الطالب- 
املناسبة بني الطالب ووالديه- 
الرتبية من والديه- 
حال األسرة• 
حالة اإلقتصادية• 

:عامل املدرسة منها. ب
:يسبب املدرس صعوبة الدرس  للطالب إذا كان هو, املدرس• 
املدرس ىف التعليم و التعلم ناقصقدرة -
املناسب بني الطالب واملدرس غري احلسن-
املدرس يعلم خارجا من قدرة الطالب-
عامل الوسائل ىف املدرسة• 
حالة البيوت تؤثر درس الطالب•
املنهج•
الوقت و النظام ىف املدرسة•

عامل البيئة اإلجتماعية و الوسائل اْلْ◌ِ◌إِلْكرتونك. ج



19.ذالكالصديق، بيئة اجل: عامل البيئة اإلجتماعية منها•

:الطريقة املستعملة ىف تعليم اللغة العربية منها
طريقة القراءة.أ

طريقة القياسية.ب
طريقة اإلستقرائية.ج

الدراسات السابقة. ب

: ســـلطان، يبحـــت عـــن-:أمـــا الدراســـة الســـابقة ىف هـــذه الرســـالة قـــد حبـــث مـــن قبـــل و هـــى
صعوبة املدرس ىف درس اللغة العربية

المفهوم العملي. ج

.املفاهيم اإلجرائية املستعملة إلعطاء البيان من النظريات لسهل املقياس والفهم
: ملقياس عن  صعوبة الطالب ىف تدريس اللغة العربية الىت تشتمل من عوامل اآلتية

اللغة العربية اىل اللغة اإلندونسيةةترمجيفيشعرون الصعوبةالطالب. ۱
الذى يتعلمها الطالبة الدرس السابقكر ا ذيف ميشعرون الصعوبةالطالب . ۲
اللغة العربيةواعدقيشعرون الصعوبة يف حتفيظالطالب . ۳
يشعرون الصعوبة يف إجابة السؤالالطالب . ۴
ا املدرساملادة الذي يتعلمهيشعرون الصعوبة يف مالخص الطالب . ۵
متثيلليشعرون الصعوبة يفالطالب . ٦

19 Abu Ahmadi, Widodo Supriyono. Psikologi Belajar. Rineka Cipta, Jakarta, 2004ص :91



الفصل الثالث

طريقة البحث

طريقة البحث.أ

ميدان البحث. ١
باكنبارو فصل الثاىناإلسالميةهلدى الثانويةادرسة ينفَّذ هذا البحث مب

أفراد البحث و موضوعه. ٢
وموضــوع . باكنبــارواإلســالميةهلــدى الثانويــةادرســة مبالصــف الثــاىنطــالبأمــا فــرد البحــث 

باكنبارو اإلسالميةهلدى الثانويةادرسة مبالثان صعوبة طالب الصف البحث هو 
جمتمع البحث و العينة. ٣

مبدرسة اهلدى الثانوية جمتمع البحث من هذا البحث يعىن التالميذ الذين يتعلمون 
الثاىن صعوبة طالب صفويأخذ الباحث العينة ملعرفة . شخص١٥۰وعددهم اإلسالمية باكنبارو 

.وعددهم مخسون فرد" ىف تعلم اللغة العربيةاهلدى الثانوية اإلسالمية باكنبارومبدرسة 
تقنية إجتماعية اإلستبيان. ٤

م ميـذ ملعرفـة صـعوبة الطـالب ىف تعلـالطـالب أو التالعـنل بكتابة اء وهو سؤال يسأاإلستفت.أ
اللغة العربية

العوامــل الــذين يــؤثرون لزيــادة اإلعــالن عــن, طــالبالعــنل مباشــرة ة تســأســؤالهــىاملقابلــة.ب
. صعوبة التالميذ ىف تعلم اللغة العربية

بياناتتقنية حتليل ال. ٥
ــــات ــــة الوصــــفية, بعــــد أن مجعــــت البيان ىف هــــذا البحــــث، . حيللهــــا الباحــــث بطريقــــة التحليلي

= x 100FP:  يستعمل الباحث الرموز دراسة وصفية كما ياىل
N

= Pالعدد ىف املائ
= Fالتكرار الذي يؤتى به
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الفصل الرابع

تقديم البيانات و تحليلها

تقديم البيانات .أ

الباحث ىف الفصل األول أن األغراض من هذا البحث ملعرفة صعوبة طالبكما شرح
.باكنبارو ومعرفة أسباب صعوبة الطالباإلسالميةهلدى الثانويةادرسة مبالصف الثاىن

يستعمل الباحث اإلستفتاء . ىف إجتماعية البياناتاملقابلةالباحث يستعمل تقنية اإلستفتاء و 
اإلسالميةهلدى الثانويةادرسة مبإلجابة العوامل الصعوبة للطالب بإعطاء السؤال اىل الطالب 

.باكنبارو وعددهم مخسون
ملعرفة العوامل الىت تسبب صعوبة الطالب ىف تعلم اللغة املقابلةيستعمل الباحث تقنية 

.املدرس الذي يعلم اللة العربيةعنباشرة العربية بسؤاالت م
كل اإلستفتاء الذي . وجد الباحث البيانات بإنتشار اإلستفتاء اىل الطالب وعدده مخسون

البيانات الذى إجتمع الباحث باإلستفتاء  وتقدم البيانات ىف . انتشر الباحث كلها رجعت اليه
.جدول

ات ىف صفحة اإلستفتاء الذي قام به لوضح ترتيب عملية اإلستفتاء حصلت منه البيان
:و تظهر تلك البيانات ىف جدول اآلتية . الباحث

الجدول األول
الكتابةتعلمعن صعوبة الطالب فى 

فى المائةالعددبديل الجوابينرقم
اللغة تعلمصعوبة الكتابة فى.۱

العربية لمادة اإلمالء
۳۵۷۰%

%۱۵۳۰اللغة العربية تعلمغير صعوبة  فى .۲



لمادة اإلمالء
%۵۰۱۰۰مجموع

هلدى باكنبارو   امن جدول السابقة عرفنا و نظرنا أن الطالب فصل الثاىن املدرسة الثانوية 
هلدى ب فصل الثاىن املدرسة الثانوية اأن الطال% ۳۰و. يشعرون الصعوبة ىف تعلم اإلمالء۷۰%

. باكنبارو ال يشعرون الصعوبة ىف تعلم اإلمالء
هلــــــــــــدى باكنبــــــــــــارو يشــــــــــــعرون مــــــــــــن الطــــــــــــالب ىف املدرســــــــــــة الثانويــــــــــــة اهكـــــــــــذ أن أكثــــــــــــر
.الصعوبة ىف تعلم اإلمالء

الجدول الثانى
اللغة العربيةتعلمصعوبة الطالب عن تحفيظ قواعد النحو فى 

فى المائةالعددبديل الجوابينرقم
صعوبة عن تحفيظ قواعد النحو .۱

اللغة العربيةتعلمفى 
۳٣٦٦%

غير صعوبة عن تحفيظ قواعد .۲
اللغة العربيةتعلمالنحو فى 

۱٧۳٤%

%۵۰۱۰۰مجموع

هلدى امن جدول الثانية السابقة عرفنا و نظرنا أن الطالب فصل الثاىن املدرسة الثانوية 
أن %۳٤و. اللغة العربيةتعلميشعرون الصعوبة عن حتفيظ قواعد النحو ىف %٦٦باكنبارو   

الطالب فصل الثاىن املدرسة الثانوية أهلدى باكنبارو ال يشعرون الصعوبة عن حتفيظ قواعد النحو ىف 
. اللغة العربيةتعلم

هلدى باكنبارو يشعرون الصعوبة عن حتفيظ من الطالب ىف املدرسة الثانوية اهكذ أن أكثر
هذا احلال مناسب بتحصيل حديث صحفّى الذي يفعل . اللغة العربيةتعلمقواعد النحو ىف 



تعلمالكاتب على املدرس الذي يعّلم اللغة العربية أن صعوبة الطالب عن حتفيظ قواعد النحو ىف 
.روسهم

الجدول الثالث
اللغة العربيةتعلمصعوبة الطالب عن مادة القراءة  فى 

فى المائةالعددبديل الجوابينرقم
تعلمالصعوبة عن مادة القراءة فى .۱

اللغة العربية
۲۸۵٦%

غير الصعوبة عن مادة القراءة فى .۲
اللغة العربيةتعلم

۲۲٤٤%

%۵۰۱۰۰مجموع

هلدى الب فصل الثاىن املدرسة الثانوية  االثالثة السابقة عرفنا و نظرنا أن الطمن جدول 
أن الطالب %٤٤و. اللغة العربيةتعلميشعرون الصعوبة عن  مادة القراءة ىف %۵٦باكنبارو 

اللغة تعلمفصل الثاىن املدرسة الثانوية أهلدى باكنبارو ال يشعرون الصعوبة عن مادة القراءة ىف 
العربية

هلدى باكنبارو يشعرون الصعوبة عن مادة من الطالب ىف املدرسة الثانوية اهكذ أن أكثر
هذا احلال مناسب بتحصيل حديث صحفّى الذي يفعل الكاتب على . اللغة العربيةتعلمالقراءة ىف 

اللغة العربية تسبَُّب تعلممادة القراءة  ىف املدرس الذي يعّلم اللغة العربية أن صعوبة الطالب عن
.درجة فهم  الطالب ضعفا ىف دروسهم

الجدول الرابع
اللغة العربيةتعلمصعوبة الطالب عن تلفيظ حرف الهجائية  فى

فى المائةالعددبديل الجوابينرقم



الصعوبة عن تلفيظ حرف الهجائية  .۱
اللغة العربيةتعلمفى

۳۷۷٤%

غير الصعوبة عن تلفيظ حرف .۲
اللغة العربيةتعلمالهجائية  فى 

۱۳۲٦%

%۵۰۱۰۰مجموع

هلدى ب فصل الثاىن املدرسة الثانوية امن جدول الرابعة السابقة عرفنا و نظرنا أن الطال
أن %۲٦و. اللغة العربيةتعلميشعرون الصعوبة عن  تلفيظ حرف اهلجائية  ىف %۷٤باكنبارو 

هلدى باكنبارو ال يشعرون الصعوبة عن تلفيظ حرف اهلجائية  فصل الثاىن املدرسة الثانوية اب الطال
اللغة العربيةتعلمىف 

هكذ أن أكثر من الطالب ىف املدرسة الثانوية أهلدى باكنبارو يشعرون الصعوبة عن تلفيظ 
فّى الذي يفعل هذا احلال مناسب بتحصيل حديث صح. اللغة العربيةتعلمحرف اهلجائية  ىف 

تعلمتلفيظ حرف اهلجائية  ىف الكاتب على املدرس الذي يعّلم اللغة العربية أن صعوبة الطالب عن
.اللغة العربية تسبَُّب درجة فهم  الطالب ضعفا ىف دروسهم

الجدول الخامس
اللغة العربيةتعلمصعوبة الطالب للفهم تعريف فعل الماض  فى 

فى المائةالعددبديل الجوابينرقم
الصعوبة للفهم تعريف فعل الماض  .۱

اللغة العربيةتعلمفى 
۲۹٥٨%

غير الصعوبة للفهم تعريف فعل .۲
اللغة العربيةتعلمالماض فى 

۲۱٤٢%

%۵۰۱۰۰مجموع



هلدى درسة الثانوية امن جدول اخلامسة السابقة عرفنا و نظرنا أن الطالب فصل الثاىن امل
أن %٤٢و. اللغة العربيةتعلمىف يشعرون الصعوبة للفهم تعريف فعل املاض%٥٨باكنبارو 

هلدى باكنبارو ال يشعرون الصعوبة للفهم تعريف فعل املاض  ب فصل الثاىن املدرسة الثانوية االطال
اللغة العربيةتعلمىف 

هلدى باكنبارو يشعرون الصعوبة للفهم ة اهكذ أن أكثر من الطالب ىف املدرسة الثانوي
هذا احلال مناسب بتحصيل حديث صحفّى الذي يفعل . اللغة العربيةتعلمتعريف فعل املاض ىف 

تعلمالكاتب على املدرس الذي يعّلم اللغة العربية أن صعوبة الطالب للفهم تعريف فعل املاض  ىف 
.ماللغة العربية تسبَُّب رغبة  الطالب ضعفا ىف دروسه

الجدول السادس
اللغة العربيةتعلمصعوبة الطالب للفهم تعريف فعل المضارع  فى 

فى المائةالعددبديل الجوابينرقم
الصعوبة للفهم تعريف فعل .۱

اللغة العربيةتعلمالمضارع  فى 
۲۷٥٤%

غير الصعوبة للفهم تعريف فعل .۲
اللغة العربيةتعلمالمضارع فى 

۲۳٤٦%

%۵۰۱۰۰مجموع

من جدول السادسة السابقة عرفنا و نظرنا أن الطالب فصل الثاىن املدرسة الثانوية أهلدى 
أن %٤٦و. اللغة العربيةتعلمىف يشعرون الصعوبة للفهم تعريف فعل املضارع%٥٤باكنبارو 

الطالب فصل الثاىن املدرسة الثانوية أهلدى باكنبارو ال يشعرون الصعوبة للفهم تعريف فعل املضارع  
اللغة العربيةتعلمىف 

هكذ أن أكثر من الطالب ىف املدرسة الثانوية أهلدى باكنبارو يشعرون الصعوبة للفهم 
هذا احلال مناسب بتحصيل حديث صحفّى الذي يفعل . اللغة العربيةتعلمتعريف فعل املضارع ىف 



تعلمالكاتب على املدرس الذي يعّلم اللغة العربية أن صعوبة الطالب للفهم تعريف فعل املاض  ىف 
.اللغة العربية تسبَُّب رغبة  الطالب ضعفا ىف دروسهم

الجدول السابع
اللغة العربيةتعلمصعوبة الطالب لكتابة تمثيل فعل الماض   فى

فى المائةالعددبديل الجوابينرقم
الصعوبة لكتابة تمثيل فعل الماض  .۱

اللغة العربيةتعلمفى 
٤٤٨٨%

غير الصعوبة لكتابة تمثيل فعل .۲
اللغة العربيةتعلمالماض  فى 

٦۱۲%

%۵۰۱۰۰مجموع

من جدول السابعة السابقة عرفنا و نظرنا أن الطالب فصل الثاىن املدرسة الثانوية أهلدى 
أن %۱۲و. اللغة العربيةتعلمىف يشعرون الصعوبة لكتابة متثيل فعل املاض%٨٨باكنبارو 

ىف هلدى باكنبارو ال يشعرون الصعوبة لكتابة متثيل فعل املاضب فصل الثاىن املدرسة الثانوية االطال
اللغة العربيةتعلم

هكذ أن أكثر من الطالب ىف املدرسة الثانوية أهلدى باكنبارو يشعرون الصعوبة لكتابة 
هذا احلال مناسب بتحصيل حديث صحفّى الذي يفعل . اللغة العربيةتعلممتثيل فعل املاض ىف 

متثيل فعل املاض  ىف درس الكاتب على املدرس الذي يعّلم اللغة العربية أن صعوبة الطالب لكتابة 
.اللغة العربية تسبَُّب رغبة  الطالب ضعفا ىف دروسهم

الجدول الثامن
اللغة العربيةتعلمصعوبة الطالب لكتابة تمثيل فعل المضارع   فى 

فى المائةالعددبديل الجوابينرقم



الصعوبة لكتابة تمثيل فعل .۱
اللغة العربيةتعلمالمضارع  فى 

٤۰٨۰%

غير الصعوبة لكتابة تمثيل فعل .۲
اللغة العربيةتعلمالمضارع  فى 

۱۰۲۰%

%۵۰۱۰۰مجموع

هلدى ب فصل الثاىن املدرسة الثانوية امن جدول الثامنة السابقة عرفنا و نظرنا أن الطال
أن %٢۰و. اللغة العربيةتعلمىف يشعرون الصعوبة لكتابة متثيل فعل املضارع%٨۰باكنبارو 

هلدى باكنبارو ال يشعرون الصعوبة لكتابة متثيل فعل املضارع ب فصل الثاىن املدرسة الثانوية االطال
اللغة العربيةتعلمىف 

هلدى باكنبارو يشعرون الصعوبة لكتابة من الطالب ىف املدرسة الثانوية اهكذ أن أكثر
صيل حديث صحفّى الذي يفعل هذا احلال مناسب بتح. اللغة العربيةتعلممتثيل فعل املضارع ىف 

الكاتب على املدرس الذي يعّلم اللغة العربية أن صعوبة الطالب لكتابة متثيل فعل املضارع  ىف درس 
.اللغة العربية تسبَُّب رغبة  الطالب و فهمهم ضعفا ىف دروسهم

الجدول التاسع
اللغة العربيةتعلمصعوبة الطالب إلعطاء إجابة السؤال عن اإلسم   فى 

فى المائةالعددبديل الجوابينرقم
الصعوبة إلعطاء إجابة السؤال عن .۱

اللغة العربيةتعلماإلسم فى 
۳۹۷٨%

غير الصعوبة إلعطاء إجابة .۲
اللغة تعلمالسؤال عن اإلسم فى 

العربية

۱۱۲۲%



هلدى باكنبارو الثانوية اب فصل الثاىن املدرسة من جدول التاسعة السابقة عرفنا و نظرنا أن الطال
أن %٢۲و. اللغة العربيةتعلمىف يشعرون الصعوبة إلعطاء إجابة السؤال عن اإلسم%۷٨

الطالب فصل الثاىن املدرسة الثانوية أهلدى باكنبارو ال يشعرون الصعوبة إلعطاء إجابة السؤال عن 
اللغة العربيةتعلماإلسم ىف 

هلدى باكنبارو يشعرون الصعوبة إلعطاء من الطالب ىف املدرسة الثانوية اهكذ أن أكثر
هذا احلال مناسب بتحصيل حديث صحفّى الذي . اللغة العربيةتعلمإجابة السؤال عن اإلسم ىف

يفعل الكاتب على املدرس الذي يعّلم اللغة العربية أن صعوبة الطالب إلعطاء إجابة السؤال عن 
.لغة العربية تسبَُّب رغبة  الطالب و فهمهم ضعفا ىف دروسهمالتعلماإلسم  ىف 

الجدول العاشر
اللغة العربيةتعلمصعوبة الطالب لكتابة المادة   فى 

فى المائةالعددبديل الجوابينرقم
تعلم الصعوبة لكتابة المادة فى .۱

اللغة العربية
٤٢٨٤%

غير الصعوبة لكتابة المادة فى .۲
اللغة العربيةتعلم

۱٨۱٦%

%۵۰۱۰۰مجموع

هلدى ب فصل الثاىن املدرسة الثانوية امن جدول العاشرة السابقة عرفنا و نظرنا أن الطال
أن الطالب فصل%۱٦و. اللغة العربيةتعلمىف يشعرون الصعوبة لكتابة املادة%٨٤باكنبارو 

اللغة العربيةتعلمهلدى باكنبارو ال يشعرون الصعوبة لكتابة املادة ىف الثاىن املدرسة الثانوية ا
هكذ أن أكثر من الطالب ىف املدرسة الثانوية أهلدى باكنبارو يشعرون الصعوبة لكتابة 

هذا احلال مناسب بتحصيل حديث صحفّى الذي يفعل الكاتب على . اللغة العربيةتعلماملادة ىف 
اللغة العربية تسبَُّب رغبة  تعلمة العربية أن صعوبة الطالب لكتابة املادة ىف املدرس الذي يعّلم اللغ

.الطالب و فهمهم ضعفا ىف دروسهم



دى العاشرةاحجدول
اللغة العربيةتعلمصعوبة الطالب لكتابة تمثيل فعل األمر   فى 

فى المائةالعددبديل الجوابينرقم
الصعوبة لكتابة تمثيل فعل األمر .۱

اللغة العربيةتعلمفى 
٤٥۹۰%

غير الصعوبة لكتابة تمثيل فعل .۲
اللغة العربيةتعلماألمر فى 

٥۱۰%

%۵۰۱۰۰مجموع

ب فصل الثاىن املدرسة الثانوية من جدول إحدى العاشرة السابقة عرفنا و نظرنا أن الطال
%۱۰و. اللغة العربيةتعلمىف الصعوبة لكتابة متثيل فعل األمريشعرون %۹۰هلدى باكنبارو ا

هلدى باكنبارو ال يشعرون الصعوبة لكتابة متثيل فعل األمر ب فصل الثاىن املدرسة الثانوية اأن الطال
ىف درس اللغة العربية

هلدى باكنبارو يشعرون الصعوبة لكتابة من الطالب ىف املدرسة الثانوية اهكذ أن أكثر
هذا احلال مناسب بتحصيل حديث صحفّى الذي يفعل . اللغة العربيةتعلممتثيل فعل األمر ىف 

تعلمالكاتب على املدرس الذي يعّلم اللغة العربية أن صعوبة الطالب لكتابة متثيل فعل األمر ىف 
.ىف دروسهماللغة العربية تسبَُّب رغبة  الطالب و فهمهم ضعفا

العاشرةانىثجدول
اللغة العربيةتعلمصعوبة الطالب لترجمة اللغة العربية الى اإلندونسية أو ضده    فى 

فى المائةالعددبديل الجوابينرقم
الصعوبة لترجمة اللغة العربية الى .۱

اللغة تعلماللغة اإلندونسية فى 
العربية

٤٧۹٤%



غير الصعوبة لترجمة اللغة العربية .۲
اللغة تعلمالى اإلندونسية فى 

العربية 

٣٦%

%۵۰۱۰۰مجموع

ب فصل الثاىن املدرسة الثانوية من جدول إثنا العاشرة السابقة عرفنا و نظرنا أن الطال
اللغة تعلمىف لرتمجة اللغة العربية اىل اإلندونسية أو ضدهيشعرون الصعوبة%۹٤هلدى باكنبارو ا

هلدى باكنبارو ال يشعرون الصعوبة لرتمجة ب فصل الثاىن املدرسة الثانوية اأن الطال%٦و. العربية
اللغة العربيةتعلماللغة العربية اىل اإلندونسية أو ضده ىف 

هكذ أن أكثر من الطالب ىف املدرسة الثانوية أهلدى باكنبارو يشعرون الصعوبة لرتمجة 
هذا احلال مناسب بتحصيل حديث . اللغة العربيةتعلماللغة العربية اىل اللغة اإلندونسية أو ضده ىف 

لغة صحفّى الذي يفعل الكاتب على املدرس الذي يعّلم اللغة العربية أن صعوبة الطالب لرتمجة ال
اللغة العربية تسبَُّب رغبة  الطالب و فهمهم ضعفا ىف تعلمالعربية اىل اإلندونسية أو ضده ىف 

.دروسهم

ث العاشرةالجدول ث
اللغة العربيةتعلمصعوبة الطالب عن الحوار أو للتكلم    فى 

فى المائةالعددبديل الجوابينرقم
الصعوبة عن الحوار أو للتكلم فى .۱

اللغة العربيةتعلم
٣۱٦۲%

غير الصعوبة عن الحوار أو .۲
اللغة العربية تعلمللتكلم فى 

۱۹٣٨%

%۵۰۱۰۰مجموع



درسة الثانوية من جدول ثالث العاشرة السابقة عرفنا و نظرنا أن الطالب فصل الثاىن امل
أن %٣٨و. اللغة العربيةتعلميشعرون الصعوبة عن احلوار أو للتكلم ىف %٦۲هلدى باكنبارو ا

الطالب فصل الثاىن املدرسة الثانوية أهلدى باكنبارو ال يشعرون الصعوبة عن احلوار أو للتكلم ىف 
اللغة العربيةتعلم

هلدى باكنبارو يشعرون الصعوبة عن احلوار من الطالب ىف املدرسة الثانوية اهكذ أن أكثر
حلال مناسب بتحصيل حديث صحفّى الذي يفعل الكاتب هذا ا. اللغة العربيةتعلمأو للتكلم ىف 

اللغة العربية تعلمعلى املدرس الذي يعّلم اللغة العربية أن صعوبة الطالب عن احلوار أو للتكلم ىف 
.تسبَُّب رغبة  الطالب و فهمهم ضعفا ىف دروسهم

بع العاشرةار جدول 
اللغة العربيةتعلمالطالب عندهم كتاب    فى 

فى المائةالعددل الجوابينبديرقم
اللغة تعلمغير موجود الكتاب فى .۱

العربية 
۱٨٣٦%

اللغة تعلمموجود الكتاب فى .۲
العربية 

۳۲٦٤%

%۵۰۱۰۰مجموع

من جدول أربع العاشرة السابقة عرفنا و نظرنا أن الطالب فصل الثاىن املدرسة الثانوية 
أن الطالب فصل الثاىن %٦٤و. اللغة العربيةتعلمما عندهم كتاب ىف %۳٦هلدى باكنبارو ا

اللغة العربيةتعلماملدرسة الثانوية أهلدى باكنبارو  عندهم كتاب ىف 
اللغة تعلمهكذ أن أكثر من الطالب ىف املدرسة الثانوية أهلدى باكنبارو  عندهم كتاب ىف 

.اللغة العربيةتعلمو قليال منهم ما عندهم كتاب ىف .العربية



مس العاشرةاجدول خ
اللغة العربيةتعلمالطالب عندهم قاموس    فى 

فى المائةالعددبديل الجوابينرقم
تعلمغير موجود القاموس فى .۱

اللغة العربية
٤٧۹٤%

اللغة تعلمموجود القاموس فى .۲
العربية 

۳٦%

%۵۰۱۰۰مجموع

من جدول مخس العاشرة السابقة عرفنا و نظرنا أن الطالب فصل الثاىن املدرسة الثانوية 
أن الطالب فصل الثاىن %٦و. اللغة العربيةتعلمعندهم قاموس ىف ما%۹٤هلدى باكنبارو ا

.اللغة العربيةتعلماملدرسة الثانوية أهلدى باكنبارو  عندهم قاموس ىف 
تعلمهلدى باكنبارو ما عندهم قاموس ىف اهكذ أن أكثر من الطالب ىف املدرسة الثانوية 

هذا احلال مناسب بتحصيل حديث صحفّى الذي يفعل الكاتب على املدرس الذي . اللغة العربية
ب اللغة العربية تسبَُّب رغبة  الطالتعلميعّلم اللغة العربية أن أكثر من الطالب ما عندهم قاموس ىف 

.اللغة العربيةتعلمحىت إهتمامهم قليال جدا ىف, و فهمهم عن اللغة العربية ناقص

العاشرةادسجدول س
اللغة العربيةتعلمالطالب الذين يسئلون عند التعلم   فى 

فى المائةالعددبديل الجوابينرقم
الذين ال يسئلون عند التعلم فى .۱

اللغة العربية تعلم
٣۹٧٨%

تعلمالذين يسئلون عند التعلم فى .۲
اللغة العربية 

۱۱۲۲%



%۵۰۱۰۰مجموع

من جدول ست العاشرة السابقة عرفنا و نظرنا أن الطالب فصل الثاىن املدرسة الثانوية 
أن الطالب فصل الثاىن %۲۲و. اللغة العربيةتعلمال يسئلون عند التعلم ىف %٧٨هلدى باكنبارو ا

.اللغة العربيةتعلماملدرسة الثانوية أهلدى باكنبارو  يسئلون عند التعلم ىف 
هكذ أن أكثر من الطالب ىف املدرسة الثانوية أهلدى باكنبارو ال يسئلون عند التعلم ىف 

درس هذا احلال مناسب بتحصيل حديث صحفّى الذي يفعل الكاتب على امل. اللغة العربيةتعلم
اللغة العربية تسبَُّب تعلمالذي يعّلم اللغة العربية أن أكثر من الطالب ال يسئلون عند التعلم  ىف 

.اللغة العربيةتعلمحىت إهتمامهم قليال جدا ىف , رغبة  الطالب و فهمهم عن اللغة العربية ناقص

بع العاشرةاجدول س
للغة العربيةاتعلمالطالب الذين يذاكرون درسهم بأصدقائهم  فى 

فى المائةالعددبديل الجوابينرقم
الذين ال يذاكرون درسهم .۱

اللغة العربية تعلمبأصدقائهم  فى 
٤٦۹۲%

الذين ال يذاكرون درسهم .۲
اللغة العربية تعلمبأصدقائهم فى 

٤٨%

%۵۰۱۰۰مجموع

من جدول سبع العاشرة السابقة عرفنا و نظرنا أن الطالب فصل الثاىن املدرسة الثانوية 
أن الطالب %۸و. اللغة العربيةتعلميذاكرون درسهم بأصدقائهم ىف ال%۹۲أهلدى باكنبارو 

.اللغة العربيةتعلمفصل الثاىن املدرسة الثانوية أهلدى باكنبارو  يذاكرون درسهم بأصدقائهم ىف 
هكذ أن أكثر من الطالب ىف املدرسة الثانوية أهلدى باكنبارو ال يذاكرون درسهم 

هذا احلال مناسب بتحصيل حديث صحفّى الذي يفعل الكاتب . اللغة العربيةتعلمبأصدقائهم ىف 
تعلمعلى املدرس الذي يعّلم اللغة العربية أن أكثر من الطالب ال يذاكرون درسهم بأصدقائهم ىف 



حىت إهتمامهم قليال جدا ىف , ربية تسبَُّب رغبة  الطالب و فهمهم عن اللغة العربية ناقصاللغة الع
.درس اللغة العربية

العاشرةنماجدول ث
اللغة العربيةتعلمللذين يتعلمون درسهم فى البيت الطالب ا

فى المائةالعددبديل الجوابينرقم
فى الذين ال يتعلمون درسهم .۱

اللغة العربية تعلملالبيت 
٣٦٧۲%

يتعلمون درسهم فى البيت  الذين.۲
اللغة العربية تعلمل

۱٤۲٨%

%۵۰۱۰۰مجموع

من جدول مثان العاشرة السابقة عرفنا و نظرنا أن الطالب فصل الثاىن املدرسة الثانوية 
أن الطالب %۲٨و. درس اللغة العربيةليتعلمون درسهم ىف البيت ال %٧۲باكنبارو اهلدى

.درس اللغة العربيةليتعلمون درسهم ىف البيت فصل الثاىن املدرسة الثانوية أهلدى باكنبارو  
باكنبارو ال يتعلمون درسهم ىف البيت  اهلدىهكذ أن أكثر من الطالب ىف املدرسة الثانوية 

اتب على هذا احلال مناسب بتحصيل حديث صحفّى الذي يفعل الك. اللغة العربيةتعلمعلى 
درس اللغة ليتعلمون درسهم ىف البيت  املدرس الذي يعّلم اللغة العربية أن أكثر من الطالب ال 

تعلمقليال جدا ىف حىت إهتمامهم, العربية تسبَُّب رغبة  الطالب و فهمهم عن اللغة العربية ناقص
.اللغة العربية

سع العاشرةاجدول ت
س اللغة العربيةالطالب الذين يحبون أن يتعلمون  در 

فى المائةالعددبديل الجوابينرقم



الذين ال يحبون أن يتعلمون درس .۱
اللغة العربية

۳٧٧٤%

الذين يحبون أن يتعلمون درس .۲
اللغة العربية 

۱۳۲٦%

%۵۰۱۰۰مجموع

من جدول تسع العاشرة السابقة عرفنا و نظرنا أن الطالب فصل الثاىن املدرسة الثانوية 
أن الطالب فصل الثاىن %۲٦و. ال حيبون أن يتعلمون  درس اللغة العربية% ٧٤باكنبارو اهلدى

.املدرسة الثانوية أهلدى باكنبارو  حيبون أن يتعلمون  درس اللغة العربية
ب ىف املدرسة الثانوية أهلدى باكنبارو ال حيبون أن يتعلمون  درس هكذ أن أكثر من الطال

هذا احلال مناسب بتحصيل حديث صحفّى الذي يفعل الكاتب على املدرس الذي . اللغة العربية
يعّلم اللغة العربية أن أكثر من الطالب ال حيبون أن يتعلمون  درس اللغة العربية تسبَُّب رغبة  

.حىت اليرغبون أن يتعلمون درس اللغة العربية, لغة العربية ناقصالطالب و فهمهم عن ال

شروناالجدول الع
الطالب الذين يعرفون الهدف أن يتعلمون  درس اللغة العربية

فى المائةالعددبديل الجوابينرقم
لذين ال يعرفون الهدف أن .۱

يتعلمون درس اللغة العربية
٤۱٨۲%

الذين يعرفون الهدف أن يتعلمون .۲
درس اللغة العربية 

۹۱٨%

%۵۰۱۰۰مجموع



اهلدىمن جدول العشرون السابقة عرفنا و نظرنا أن الطالب فصل الثاىن املدرسة الثانوية 
أن الطالب فصل الثاىن %۱٨و. ال يعرفون اهلدف أن يتعلمون  درس اللغة العربية% ٨۲باكنبارو 
.الثانوية أهلدى باكنبارو  يعرفون اهلدف أن يتعلمون  درس اللغة العربيةاملدرسة 

باكنبارو ال يعرفون اهلدف أن اهلدىهكذ أن أكثر من الطالب ىف املدرسة الثانوية 
هذا احلال مناسب بتحصيل حديث صحفّى الذي يفعل الكاتب على . يتعلمون  درس اللغة العربية
عربية أن أكثر من الطالب ال يعرفون اهلدف أن يتعلمون  درس اللغة املدرس الذي يعّلم اللغة ال

حىت اليرغبون أن يتعلمون درس , العربية تسبَُّب رغبة  الطالب و فهمهم عن اللغة العربية ناقص
.اللغة العربية

شريناعالدى و احجدول 
الطالب الذي يرشد والدانهم فى البيت لدرس اللغة العربية

فى المائةالعددينبديل الجوابرقم
الذي ال يرشد والدانهم فى البيت .۱

لدرس اللغة العربية
٤٤٨٨%

الذي ال يرشد والدانهم فى البيت .۲
لدرس اللغة العربية 

٦۱۲%

%۵۰۱۰۰مجموع

من جدول إحدى و عشرون السابقة عرفنا و نظرنا أن الطالب فصل الثاىن املدرسة 
أن الطالب %۱۲و. % ۸۸باكنبارو اهلدىالثانوية 

.

هذا احلال مناسب بتحصيل حديث صحفّى الذي يفعل الكاتب على املدرس .لدرس اللغة العربية

.حىت اليرغبون أن يتعلمون درس اللغة العربية, رغبة  الطالب و فهمهم عن اللغة العربية ناقص



شريناعالو انىثجدول 
الطالب الذين يعّبرون أن درس اللغة العربية مهمة

فى المائةالعددبديل الجوابينرقم
الذين ال يعبرون أن درس اللغة .۱

العربية مهمة
٤۳٨٦%

الذين يعبرون أن درس اللغة .۲
العربية مهمة 

٧۱٤%

%۵۰۱۰۰مجموع

من جدول إثنا و عشرون السابقة عرفنا و نظرنا أن الطالب فصل الثاىن املدرسة الثانوية 
أن الطالب فصل الثاىن %۱٤و. ال يعربون أن درس اللغة العربية مهمة% ۸٦باكنبارو اهلدى

. املدرسة الثانوية أهلدى باكنبارو  يعربون أن درس اللغة العربية مهمة
ىف املدرسة الثانوية أهلدى باكنبارو ال يعربون أن درس اللغة هكذ أن أكثر من الطالب 

هذا احلال مناسب بتحصيل حديث صحفّى الذي يفعل الكاتب على املدرس الذي . العربية مهمة
يعّلم اللغة العربية أن أكثر من الطالب ال يعربون أن درس اللغة العربية مهمة تسبَُّب رغبة  الطالب 

ون أن يتعلمون درس اللغة العربيةحىت اليرغب, ية ناقصو فهمهم عن اللغة العرب

شريناعالث و الجدول ث
الطالب الذين يحبون أن يستأذنون عند فى درس اللغة العربية 

فى المائةالعددبديل الجوابينرقم
الذين يحبون أن يستأذنون عند .۱

فى درس اللغة العربية
۳٤٦۸%

الذين ال يحبون أن يستأذنون عند .۲
فى درس اللغة العربية  

۱٦۳۲%



%۵۰۱۰۰مجموع

ن السابقة عرفنا و نظرنا أن الطالب فصل الثاىن املدرسة الثانوية من جدول ثالث و عشري
أن الطالب فصل %۳۲و. حيبون أن يستأذنون عند ىف درس اللغة العربية% ٦۸باكنبارو اهلدى

. الثاىن املدرسة الثانوية أهلدى باكنبارو ال حيبون أن يستأذنون عند ىف درس اللغة العربية
هكذ أن أكثر من الطالب ىف املدرسة الثانوية أهلدى باكنبارو  حيبون أن يستأذنون عند ىف 

على املدرس هذا احلال مناسب بتحصيل حديث صحفّى الذي يفعل الكاتب . درس اللغة العربية
الذي يعّلم اللغة العربية أن أكثر من الطالب حيبون أن يستأذنون عند ىف درس اللغة العربية تسبَُّب 

.حىت اليرغبون أن يتعلمون درس اللغة العربية, رغبة  الطالب و فهمهم عن اللغة العربية ناقص
شريناعالو رابعجدول 

فى الفصلاللغة العربيةتعلمشعرون أمانا عندالطالب الذين ي

فى المائةالعددبديل الجوابينرقم
تعلمشعرون أمانا عنديالالذين.۱

فى الفصلاللغة العربية
٢٠٤٠%

شعرون أمانا عند تعلمالذين ي.۲
فى الفصلاللغة العربية

۳۰٦٠%

اهلدى املدرسة الثانويةن السابقة عرفنا و نظرنا أن الطالب فصل الثاىن من جدول أربع و عشري
أن الطالب فصل الثاىن %٦۰و. اللغة العربيةتعلمالفصل عندىفال يشعرون أمانا% ٤٠باكنبارو 

. عند ىف درس اللغة العربيةالفصلىفيشعرون أماناباكنبارو اهلدىاملدرسة الثانوية 
الفصلىفيشعرون أماناباكنبارو اهلدىهكذ أن أكثر من الطالب ىف املدرسة الثانوية 

هذا احلال مناسب بتحصيل حديث صحفّى الذي يفعل الكاتب على . اللغة العربيةتعلمعند ىف 
الفصل عند ىف تعلم اللغة ىفيشعرون أمانااملدرس الذي يعّلم اللغة العربية أن أكثر من الطالب 

.فصلهم جيداسبَُّب العربية ي



شريناعالو خامسجدول 
فى الفصلدرس اللغة العربيةيستعمل الوسائل عندمدرس الذي ال

فى المائةالعددبديل الجوابينرقم
ال يستعمل الوسائل عندالذين.۱

فى الفصلدرس اللغة العربية
٤۸۹٦%

درس الذين يستعمل الوسائل عند.۲
فى الفصلاللغة العربية

۲٤%

السابقة عرفنا و نظرنا أن املدرس الذي علم اللغة العربية ىفنمن جدول مخس و عشري
أن %٤و. درس اللغة العربيةعنديستعمل الوسائلال % ۹٦باكنبارو اهلدىاملدرسة الثانوية 

عند ىف درس يستعمل الوسائلاملدرسة الثانوية أهلدى باكنبارو املدرس الذي علم اللغة العربية ىف
. اللغة العربية

ال باكنبارو اهلدىىف املدرسة الثانوية املدرس الذي علم اللغة العربيةهكذ أن أكثر من 
هذا احلال مناسب بتحصيل حديث صحفّى الذي . عند ىف درس اللغة العربيةيستعمل الوسائل

املدرس الذي علم اللغة العربيةاللغة العربية أن أكثر من ونعّلمتينالذيالطالبيفعل الكاتب على 
.عند ىف درس اللغة العربيةيستعمل الوسائلال باكنبارو اهلدىىف املدرسة الثانوية 

شريناعالو سادسجدول 
اللغة العربيةتعلمطالب الذين يستمعون الدرس بالجيد  عندال

فى المائةالعددبديل الجوابينرقم
ال يستمعون الدرس بالجيد الذين.۱

اللغة العربيةتعلمعند
٣۲٦٤%

الذين يستمعون الدرس بالجيد .۲
اللغة العربيةتعلمعند

۱۸٣٦%



أن الطالب فصل الثاىن املدرسة الثانوية السابقة عرفنا و نظرنانمن جدول ست و عشري
يستمعون %۱۸و. اللغة العربيةتعلمعندال يستمعون الدرس باجليد% ٦٤أهلدى باكنبارو 

.الدرس باجليد
يستمعون الدرس ال هكذ أن أكثر من الطالب فصل الثاىن املدرسة الثانوية أهلدى باكنبارو 

حديث صحفّى الذي يفعل الكاتبهذا احلال مناسب بتحصيل. اللغة العربيةتعلمعند ىف باجليد
تعلمعند ىف ال يستمعون الدرس باجليدعلى املدرس الذي يعّلم اللغة العربية أن أكثر من الطالب 

حىت اليرغبون أن يتعلمون , اللغة العربية تسبَُّب رغبة  الطالب و فهمهم عن اللغة العربية ناقص
.اللغة العربيةدرس

شريناعالو سابعجدول 
طالب الذين يدخلون الفصل فى وقت معين عند تعلم اللغة العربيةال

فى المائةالعددبديل الجوابينرقم
ال يدخلون الفصل فى وقت الذين.۱

اللغة العربيةتعلممعين عند
۲٦٥۲%

يدخلون الفصل فى وقت الذين۲
اللغة العربيةتعلممعين عند

۲٤٤۸%

أن الطالب فصل الثاىن املدرسة الثانوية السابقة عرفنا و نظرنانمن جدول سبع و عشري
يدخلون %٤۸و. اللغة العربيةتعلمعنديدخلون الفصل ىف وقت معنيال % ٥۲أهلدى باكنبارو 

.الفصل ىف وقت معني
يدخلون الفصل ال هكذ أن أكثر من الطالب فصل الثاىن املدرسة الثانوية أهلدى باكنبارو 

حديث صحفّى الذي يفعل هذا احلال مناسب بتحصيل. اللغة العربيةتعلمعند ىف ىف وقت معني
يدخلون الفصل ىف وقت ال على املدرس الذي يعّلم اللغة العربية أن أكثر من الطالب الكاتب



حىت , اللغة العربية تسبَُّب رغبة  الطالب و فهمهم عن اللغة العربية ناقصتعلمعند ىف معني
.اليرغبون أن يتعلمون درس اللغة العربية

شريناعالو جدول ثامن
عن صعوبة الطالب فى درس اللغة العربيةمجموع تحصيل اإلجابة من اإلستفتاء

المدرسة الثانوية ألهدى باكنبارو

بديل األجوبة
العددبأ

رفم 
الجدول

التكرار
الذي يؤتى 

به

(F)

ىف العدد
املائ

(p)

التكرار
الذي يؤتى 

به

(F)

ىف العدد
املائ

(p)

التكرار
الذي يؤتى 

به

(F)

ىف العدد
املائ

(p)

۱۳٥٧۰۱٥۳۰٥۰۱۰۰
۲۳۳٦٦۱٧۳٤٥۰۱۰۰
۳۲٨٥٦۲۲٤٤٥۰۱۰۰
٤۳٧٧٤۱۳۲٦٥۰۱۰۰
٥۲۹٥٨۲۱٤۲٥۰۱۰۰
٦۲٧٥٤۲۳٤٦٥۰۱۰۰
٧٤٤٨٨٦۱۲٥۰۱۰۰
٨٤۰٨۰۱۰۲۰٥۰۱۰۰
۹۳۹٧٨۱۱۲۲٥۰۱۰۰
۱۰٤۲٨٤۱٨۱٦٥۰۱۰۰
۱۱٤٥۹۰٥۱۰٥۰۱۰۰
۱۲٤٧۹٤۳٦٥۰۱۰۰



۱۳۳۱٦۲۱۹۳٨٥۰۱۰۰
۱٤۱٨۳٦۳۲٦٤٥۰۱۰۰
۱٥٤٧۹٤۳٦٥۰۱۰۰
۱٦۳۹٧٨۱۱۲۲٥۰۱۰۰
۱٧٤٦۹۲٤٨٥۰۱۰۰
۱٨۳٦٧۲۱٤۲٨٥۰۱۰۰
۱۹۳٧٧٤۱۳۲٦٥۰۱۰۰
۲۰٤۱٨۲۹۱٨٥۰۱۰۰
۲۱٤٤٨٨٦۱۲٥۰۱۰۰
۲۲٤۳٨٦٧۱٤٥۰۱۰۰
۲۳۳٤٦٨۱٦۳۲٥۰۱۰۰
۲٤۲۰٤٠٣٠٦٠٥٠۱٠۰
۲٥٤۸۹٦۲٤٥۰۱٠۰
۲٦٣۲٦٤۱۸٣٦٥۰۱٠۰
٢٧٢٦٥٢۲٤٤۸٥۰۱٠۰
۹۸۸٣٧٢۱۳۵۰۱۰۰مجموع

تحليل البيانات. ب

إستعمل الباحث طريقة حتليل الوصفية لتحليل البيانات ىف هذا البحث، وهي نتيجة عن 
وأما . باكنباروملدرسة الثانوية اهلدى باكنباروالعربيةصعوبة طالب الصف الثان ىف تعلم اللغة

البيانات سيحللها الباحث هى البيانات املأخوذة ثالث و عشرين من اإلستفتاء الذي ينتشرها 
. الباحث اىل الطالب فصل الثاىن ىف املدرسة الثانوية أهلدى باكنبارو

هلدى باكنبارو، فالباحث االلغة العربية املدرسة الثانوية تعلمملعرفة صعوبة الطالب ىف 
:يستعمل الوزن اآلتية 



كثري جداً % = ۱۰۰-% ٧٦. ۱
كثري%   = ٧٥-% ٥۱. ۲
قليل%   = ٥۰- % 00. ۳

اللغة العربية املدرسة الثانوية أهلدى باكنبارو، تعلملتعيني درجة صعوبة الطالب ىف مث
% ٣٧= ۹۸۸X۱۰۰فصار حتصيله = x 100FP:رموز كما اآلتيةلباحث يستعمل الفا

N۱۳۵
ىف تعلم هلدى باكنبارو امن حتصيل السابقة، فعرفنا أن الطالب فصل الثاىن املدرسة الثانوية 

.اللغة العربيةتعلممنهم يشعرون الصعوبة ىف "كثري" اللغة العربية 
هلدى باكنبارو   امن جدول األول عرفنا و نظرنا أن الطالب فصل الثاىن املدرسة الثانوية 

هلدى اأن الطالب فصل الثاىن املدرسة الثانوية % ۳۰و. اإلمالءتعلميشعرون الصعوبة ىف %  ۷۰
. باكنبارو ال يشعرون الصعوبة ىف درس اإلمالء

هكذ أن أكثر من الطالب ىف املدرسة الثانوية أهلدى باكنبارو يشعرون الصعوبة ىف درس 
.اإلمالء

هلدى امن جدول الثانية السابقة عرفنا و نظرنا أن الطالب فصل الثاىن املدرسة الثانوية 
أن %۳٤و. يشعرون الصعوبة عن حتفيظ قواعد النحو ىف درس اللغة العربية%٦٦باكنبارو   

هلدى باكنبارو ال يشعرون الصعوبة عن حتفيظ قواعد النحو ىف االطالب فصل الثاىن املدرسة الثانوية 
. اللغة العربيةتعلم

هلدى باكنبارو يشعرون الصعوبة عن حتفيظ اهكذ أن أكثر من الطالب ىف املدرسة الثانوية 
. اللغة العربيةتعلمقواعد النحو ىف 

هلدى امن جدول الثالثة السابقة عرفنا و نظرنا أن الطالب فصل الثاىن املدرسة الثانوية 
أن الطالب %٤٤و. يشعرون الصعوبة عن  مادة القراءة ىف درس اللغة العربية%۵٦باكنبارو 

اللغة تعلمهلدى باكنبارو ال يشعرون الصعوبة عن مادة القراءة ىف افصل الثاىن املدرسة الثانوية 
العربية

هلدى باكنبارو يشعرون الصعوبة عن مادة اهكذ أن أكثر من الطالب ىف املدرسة الثانوية 
. اللغة العربيةتعلمالقراءة ىف 



هلدى امن جدول الرابعة السابقة عرفنا و نظرنا أن الطالب فصل الثاىن املدرسة الثانوية 
أن %۲٦و. اللغة العربيةتعلميشعرون الصعوبة عن  تلفيظ حرف اهلجائية  ىف %۷٤باكنبارو 

هلدى باكنبارو ال يشعرون الصعوبة عن تلفيظ حرف اهلجائية  االطالب فصل الثاىن املدرسة الثانوية 
اللغة العربيةتعلمىف 

عن تلفيظ هكذ أن أكثر من الطالب ىف املدرسة الثانوية أهلدى باكنبارو يشعرون الصعوبة
.اللغة العربيةتعلمحرف اهلجائية  ىف 

هلدى امن جدول اخلامسة السابقة عرفنا و نظرنا أن الطالب فصل الثاىن املدرسة الثانوية 
أن %٤٢و. اللغة العربيةتعلمىف يشعرون الصعوبة للفهم تعريف فعل املاض%٥٨باكنبارو 

اكنبارو ال يشعرون الصعوبة للفهم تعريف فعل املاض  هلدى باالطالب فصل الثاىن املدرسة الثانوية 
اللغة العربيةتعلمىف 

هلدى باكنبارو يشعرون الصعوبة للفهم اهكذ أن أكثر من الطالب ىف املدرسة الثانوية 
.اللغة العربيةتعلمتعريف فعل املاض ىف 

هلدى اسة الثانوية من جدول السادسة السابقة عرفنا و نظرنا أن الطالب فصل الثاىن املدر 
أن %٤٦و. اللغة العربيةتعلمىف يشعرون الصعوبة للفهم تعريف فعل املضارع%٥٤باكنبارو 

هلدى باكنبارو ال يشعرون الصعوبة للفهم تعريف فعل املضارع  االطالب فصل الثاىن املدرسة الثانوية 
اللغة العربيةتعلمىف 

هلدى باكنبارو يشعرون الصعوبة للفهم اانوية هكذ أن أكثر من الطالب ىف املدرسة الث
. اللغة العربيةتعلمتعريف فعل املضارع ىف 

هلدى امن جدول السابعة السابقة عرفنا و نظرنا أن الطالب فصل الثاىن املدرسة الثانوية 
أن %۱۲و. اللغة العربيةتعلمىف يشعرون الصعوبة لكتابة متثيل فعل املاض%٨٨باكنبارو 

هلدى باكنبارو ال يشعرون الصعوبة لكتابة متثيل فعل املاض ىف االطالب فصل الثاىن املدرسة الثانوية 
اللغة العربيةتعلم

هلدى باكنبارو يشعرون الصعوبة لكتابة اهكذ أن أكثر من الطالب ىف املدرسة الثانوية 
.اللغة العربيةتعلممتثيل فعل املاض ىف 

هلدى اسابقة عرفنا و نظرنا أن الطالب فصل الثاىن املدرسة الثانوية من جدول الثامنة ال
أن %٢۰و. اللغة العربيةتعلمىف يشعرون الصعوبة لكتابة متثيل فعل املضارع%٨۰باكنبارو 



هلدى باكنبارو ال يشعرون الصعوبة لكتابة متثيل فعل املضارع االطالب فصل الثاىن املدرسة الثانوية 
العربيةاللغةتعلمىف 

هلدى باكنبارو يشعرون الصعوبة لكتابة اهكذ أن أكثر من الطالب ىف املدرسة الثانوية 
.اللغة العربيةتعلممتثيل فعل املضارع ىف 

هلدى امن جدول التاسعة السابقة عرفنا و نظرنا أن الطالب فصل الثاىن املدرسة الثانوية 
%٢۲و. اللغة العربيةتعلمىف السؤال عن اإلسميشعرون الصعوبة إلعطاء إجابة%۷٨باكنبارو 

هلدى باكنبارو ال يشعرون الصعوبة إلعطاء إجابة السؤال اأن الطالب فصل الثاىن املدرسة الثانوية 
اللغة العربيةتعلمعن اإلسم ىف 

باكنبارو يشعرون الصعوبة إلعطاء اهلدىهكذ أن أكثر من الطالب ىف املدرسة الثانوية 
.اللغة العربيةتعلمإجابة السؤال عن اإلسم ىف 

اهلدىمن جدول العاشرة السابقة عرفنا و نظرنا أن الطالب فصل الثاىن املدرسة الثانوية 
أن الطالب فصل %۱٦و. اللغة العربيةتعلمىف يشعرون الصعوبة لكتابة املادة%٨٤باكنبارو 
اللغة العربيةتعلمهلدى باكنبارو ال يشعرون الصعوبة لكتابة املادة ىف ادرسة الثانوية الثاىن امل

هلدى باكنبارو يشعرون الصعوبة لكتابة اهكذ أن أكثر من الطالب ىف املدرسة الثانوية 
.اللغة العربيةتعلماملادة ىف 

اىن املدرسة الثانوية من جدول إحدى العاشرة السابقة عرفنا و نظرنا أن الطالب فصل الث
أن %۱۰و. اللغة العربيةتعلمىف يشعرون الصعوبة لكتابة متثيل فعل األمر%۹۰هلدى باكنبارو ا

باكنبارو ال يشعرون الصعوبة لكتابة متثيل فعل اهلدىاهلدىالطالب فصل الثاىن املدرسة الثانوية 
اللغة العربيةتعلماألمر ىف 

هلدى باكنبارو يشعرون الصعوبة لكتابة اهكذ أن أكثر من الطالب ىف املدرسة الثانوية 
.اللغة العربيةتعلممتثيل فعل األمر ىف 

من جدول إثنا العاشرة السابقة عرفنا و نظرنا أن الطالب فصل الثاىن املدرسة الثانوية 
اللغة تعلمىف اىل اإلندونسية أو ضدهلرتمجة اللغة العربيةيشعرون الصعوبة%۹٤هلدى باكنبارو ا

هلدى باكنبارو ال يشعرون الصعوبة لرتمجة اأن الطالب فصل الثاىن املدرسة الثانوية %٦و. العربية
اللغة العربيةتعلماللغة العربية اىل اإلندونسية أو ضده ىف 



وبة لرتمجة اللغة هلدى باكنبارو يشعرون الصعاهكذ أن أكثر من الطالب ىف املدرسة الثانوية 
اللغة العربيةتعلمالعربية اىل اللغة اإلندونسية أو ضده ىف 

من جدول ثالث العاشرة السابقة عرفنا و نظرنا أن الطالب فصل الثاىن املدرسة الثانوية 
أن %٣٨و. اللغة العربيةتعلميشعرون الصعوبة عن احلوار أو للتكلم ىف %٦۲هلدى باكنبارو ا

لثاىن املدرسة الثانوية أهلدى باكنبارو ال يشعرون الصعوبة عن احلوار أو للتكلم ىف الطالب فصل ا
اللغة العربيةتعلم

هلدى باكنبارو يشعرون الصعوبة عن احلوار اهكذ أن أكثر من الطالب ىف املدرسة الثانوية 
.اللغة العربيةتعلمأو للتكلم ىف 

من جدول أربع العاشرة السابقة عرفنا و نظرنا أن الطالب فصل الثاىن املدرسة الثانوية 
أن الطالب فصل الثاىن %٦٤و. اللغة العربيةتعلمما عندهم كتاب ىف %۳٦هلدى باكنبارو ا

اللغة العربيةتعلماملدرسة الثانوية أهلدى باكنبارو  عندهم كتاب ىف 
اللغة تعلمهلدى باكنبارو  عندهم كتاب ىف ااملدرسة الثانوية هكذ أن أكثر من الطالب ىف

.اللغة العربيةتعلمو قليال منهم ما عندهم كتاب ىف .العربية
من جدول مخس العاشرة السابقة عرفنا و نظرنا أن الطالب فصل الثاىن املدرسة الثانوية 

أن الطالب فصل الثاىن %٦و. اللغة العربيةتعلمعندهم قاموس ىف ما%۹٤هلدى باكنبارو ا
.اللغة العربيةتعلمهلدى باكنبارو  عندهم قاموس ىف ااملدرسة الثانوية 

تعلمهلدى باكنبارو ما عندهم قاموس ىف اهكذ أن أكثر من الطالب ىف املدرسة الثانوية 
.اللغة العربية

من جدول ست العاشرة السابقة عرفنا و نظرنا أن الطالب فصل الثاىن املدرسة الثانوية 
أن الطالب فصل الثاىن %۲۲و. اللغة العربيةتعلمال يسئلون عند التعلم ىف %٧٨هلدى باكنبارو ا

.اللغة العربيةتعلمهلدى باكنبارو  يسئلون عند التعلم ىف ااملدرسة الثانوية 
هلدى باكنبارو ال يسئلون عند التعلم ىف اهكذ أن أكثر من الطالب ىف املدرسة الثانوية 

.اللغة العربيةتعلم
من جدول سبع العاشرة السابقة عرفنا و نظرنا أن الطالب فصل الثاىن املدرسة الثانوية 

أن الطالب %۸و. اللغة العربيةتعلميذاكرون درسهم بأصدقائهم ىف ال%۹۲باكنبارو اهلدى
.اللغة العربيةتعلمباكنبارو  يذاكرون درسهم بأصدقائهم ىف اهلدىفصل الثاىن املدرسة الثانوية 



هلدى باكنبارو ال يذاكرون درسهم اهكذ أن أكثر من الطالب ىف املدرسة الثانوية 
.اللغة العربيةتعلمتعلمبأصدقائهم ىف 

نا أن الطالب فصل الثاىن املدرسة الثانوية من جدول مثان العاشرة السابقة عرفنا و نظر 
أن الطالب %۲٨و. اللغة العربيةتعلمال يتعلمون درسهم ىف البيت  على %٧۲باكنبارو اهلدى 

.اللغة العربيةتعلمهلدى باكنبارو  يتعلمون درسهم ىف البيت  على افصل الثاىن املدرسة الثانوية 
هلدى باكنبارو ال يتعلمون درسهم ىف البيت  اانوية هكذ أن أكثر من الطالب ىف املدرسة الث

.اللغة العربيةتعلمعلى 
من جدول تسع العاشرة السابقة عرفنا و نظرنا أن الطالب فصل الثاىن املدرسة الثانوية 

أن الطالب فصل الثاىن %۲٦و. ال حيبون أن يتعلمون  درس اللغة العربية% ٧٤باكنبارو اهلدى 
.اللغة العربيةتعلمهلدى باكنبارو  حيبون أن يتعلمون  ااملدرسة الثانوية 

تعلمهلدى باكنبارو ال حيبون أن يتعلمون  اهكذ أن أكثر من الطالب ىف املدرسة الثانوية 
.اللغة العربية

اهلدى من جدول العشرون السابقة عرفنا و نظرنا أن الطالب فصل الثاىن املدرسة الثانوية 
أن الطالب فصل الثاىن %۱٨و. اللغة العربيةتعلمفون اهلدف أن يتعلمون  ال يعر % ٨۲باكنبارو 

.باكنبارو  يعرفون اهلدف أن يتعلمون  درس اللغة العربيةاهلدى املدرسة الثانوية 
باكنبارو ال يعرفون اهلدف أن اهلدىهكذ أن أكثر من الطالب ىف املدرسة الثانوية 

.يتعلمون  درس اللغة العربية
دول إحدى و عشرون السابقة عرفنا و نظرنا أن الطالب فصل الثاىن املدرسة من ج

أن الطالب %۱۲و. اللغة العربيةتعلم% ۸۸باكنبارو اهلدىالثانوية 
.اللغة العربيةتعلمافصل الثاىن املدرسة الثانوية 

اثر من الطالب ىف املدرسة الثانوية هكذ أن أك
.اللغة العربيةلتعلم

من جدول إثنا و عشرون السابقة عرفنا و نظرنا أن الطالب فصل الثاىن املدرسة الثانوية 
أن الطالب فصل الثاىن %۱٤و. ال يعربون أن درس اللغة العربية مهمة% ۸٦باكنبارو اهلدى

. اللغة العربية مهمةتعلمباكنبارو  يعربون أن اهلدىاملدرسة الثانوية 



اللغة تعلمهكذ أن أكثر من الطالب ىف املدرسة الثانوية أهلدى باكنبارو ال يعربون أن 
.العربية مهمة

رسة الثانوية و عشرون السابقة عرفنا و نظرنا أن الطالب فصل الثاىن املدمن جدول ثالث
أن الطالب فصل %۳۲و. اللغة العربيةتعلمحيبون أن يستأذنون عند ىف % ٦۸هلدى باكنبارو ا

. هلدى باكنبارو ال حيبون أن يستأذنون عند ىف درس اللغة العربيةاالثاىن املدرسة الثانوية 
نون عند ىف هلدى باكنبارو  حيبون أن يستأذاهكذ أن أكثر من الطالب ىف املدرسة الثانوية 

.درس اللغة العربية
ن السابقة عرفنا و نظرنا أن الطالب فصل الثاىن املدرسة الثانوية من جدول أربع و عشري

أن الطالب %٦۰و. درس اللغة العربيةالفصل عندىفال يشعرون أمانا% ٤٠هلدى باكنبارو ا
. عند ىف درس اللغة العربيةالفصلىفيشعرون أماناهلدى باكنبارو افصل الثاىن املدرسة الثانوية 

الفصلىفيشعرون أماناهلدى باكنبارو اهكذ أن أكثر من الطالب ىف املدرسة الثانوية 
هذا احلال مناسب بتحصيل حديث صحفّى الذي يفعل الكاتب على . عند ىف درس اللغة العربية

الفصل عند ىف درس اللغة ىفنايشعرون أمااملدرس الذي يعّلم اللغة العربية أن أكثر من الطالب 
.فصلهم جيداسبَُّب العربية ي

السابقة عرفنا و نظرنا أن املدرس الذي علم اللغة العربية ىفنمن جدول مخس و عشري
أن %٤و. درس اللغة العربيةعنديستعمل الوسائلال % ۹٦هلدى باكنبارو ااملدرسة الثانوية 

عند ىف درس يستعمل الوسائلهلدى باكنبارو ادرسة الثانوية املاملدرس الذي علم اللغة العربية ىف
. اللغة العربية

ال هلدى باكنبارو اىف املدرسة الثانوية املدرس الذي علم اللغة العربيةهكذ أن أكثر من 
هذا احلال مناسب بتحصيل حديث صحفّى الذي . عند ىف درس اللغة العربيةيستعمل الوسائل

املدرس الذي علم اللغة العربيةاللغة العربية أن أكثر من ونعّلمتينالذيالبالطيفعل الكاتب على 
.عند ىف درس اللغة العربيةيستعمل الوسائلال هلدى باكنبارو اىف املدرسة الثانوية 

أن الطالب فصل الثاىن املدرسة الثانوية السابقة عرفنا و نظرنانمن جدول ست و عشري
يستمعون %۱۸و. درس اللغة العربيةعنديستمعون الدرس باجليدال % ٦٤هلدى باكنبارو ا

.الدرس باجليد



يستمعون الدرس ال هلدى باكنبارو اهكذ أن أكثر من الطالب فصل الثاىن املدرسة الثانوية 
حديث صحفّى الذي يفعل الكاتبهذا احلال مناسب بتحصيل. عند ىف درس اللغة العربيةباجليد

عند ىف درس ال يستمعون الدرس باجليديعّلم اللغة العربية أن أكثر من الطالب على املدرس الذي
حىت اليرغبون أن يتعلمون , اللغة العربية تسبَُّب رغبة  الطالب و فهمهم عن اللغة العربية ناقص

.درس اللغة العربية
الثانوية أن الطالب فصل الثاىن املدرسة السابقة عرفنا و نظرنانمن جدول سبع و عشري

يدخلون %٤۸و. درس اللغة العربيةعنديدخلون الفصل ىف وقت معنيال % ٥۲هلدى باكنبارو ا
.الفصل ىف وقت معني

يدخلون الفصل ال هلدى باكنبارو اهكذ أن أكثر من الطالب فصل الثاىن املدرسة الثانوية 
حديث صحفّى الذي يفعل هذا احلال مناسب بتحصيل. عند ىف درس اللغة العربيةىف وقت معني

يدخلون الفصل ىف وقت ال على املدرس الذي يعّلم اللغة العربية أن أكثر من الطالب الكاتب
حىت , عند ىف درس اللغة العربية تسبَُّب رغبة  الطالب و فهمهم عن اللغة العربية ناقصمعني

.اليرغبون أن يتعلمون درس اللغة العربية

عوبة الطالب فى درس اللغة العربيةالعوامل التى تؤثر ص.ج

:العوامل تؤثر صعوبة الطالب قسمان 
:منها) العامل من لنفس ( عامل الداخلية- 

ضعيف الذكاء. ۱
غري ثابت الغضب و األخالق. ۲
.فسد السمع و البصر و غري ذالك. ۳
أن الطالب ليس له هدف الدرس الواضح. ٤

لوالديـــه أو للهاديـــة أو لطلـــب الصـــقيق فقـــط، فالطالـــب  للطالـــب الـــذى يـــذهب اىل املدرســـة 
كذالك، ما عنده اهلدف ىف الدرس

قليل من رغبة الطالب للدرس. ٥



كــذالك ,الرغبــة الكبــرية تســبب تعلــيالً كبــرياً . الرغبــة معــني للنجــاح أو الفشــل مــن النشــاط
.تعوق درسهإذا رغبة الطالب قليل فإهتمامه و درسه قليل، حىت.أيضاً الدرس ىف املدرسة

الصحة. ٦
إذا كــان الطالــب يعــاوده املــرض فــذالك عامــل العــائق لدرســه، مث آذيــة الغضــب و شــعر غــري 

.الساكن و الغاضب و غري ذالك من صحة البدنية و الروحانية
طبيعة التعّلم . ٧

لـذالك البـد علينـا أن نصـلح طبيعـة تعليمنـا حـىت لنـا . كل احد عنده طبيعـة الـتعّلم املختلـف
.يعة التعليم احلسنطب

)عامل من خارج النفس(عامل اخلارجية- 
: عامل األسرة منها. ۱

عامل الوالدين.أ
:يؤثر الوالدان اىل الطالب تأثريا منها

طريقة تربية الطالب- 
املناسبة بني الطالب ووالديه- 
الرتبية من والديه- 
حال األسرة.ب
حالة اإلقتصادية.  ج

:عامل املدرسة منها.  ۲
:يسبب املدرس صعوبة الدرس  للطالب إذا كان هو, املدرس• 
قدرة املدرس ىف التعليم و التعلم ناقص-
املناسب بني الطالب واملدرس غري احلسن-
املدرس يعلم خارجا من قدرة الطالب-
عامل الوسائل ىف املدرسة• 
حالة البيوت تؤثر درس الطالب•
املنهج•
الوقت و النظام ىف املدرسة•



عامل البيئة اإلجتماعية و الوسائل اْلْ◌ِ◌إِلْكرتونك.  ۳
.: عامل البيئة اإلجتماعية منها•



1

الفصل الخامس

الخاتمة

الخالصة. أ

:على شرح ىف تقدمي البيانات السابقة، فيستخلص الباحث اخلالصة، منها 
" باكنبارو اهلدى اللغة العربية ىف املدرسة الثانوية لتعلمالطالب الذين يشعرون الصعوبة  .أ

%.٧٥- % ٥۱ىف املائة بني  % ٧٥ألن " كثري 
فعل : حيث الكتابة و اإلمالء و القراءة و قواعد النحو منهايشعر الطالب الصعوبة من.ب

.ومن حيث إجابة السؤال عن تدريبات. املاض وفعل املضارع و فعل األمر و اإلسم
اللغة العربية ىف املدرسة الثانوية أهلدى باكنبارو لتعلمأما العوامل الىت تؤثر صعوبة الطالب . ج

ضعيف الذكاء و غري ثابت الغضب و : منها) العامل من لنفس ( عوامل الداخلية : وهى
.األخالق و فسد السمع و البصر و غري ذالك

عامـل الوالـدين و  حـال األســرة و : منهـا ) العامـل مـن خـارج الــنفس ( و عوامـل اخلارجيـة  
: ئـــــة اإلجتماعيـــــة و الوســـــائل اْلْ◌ِ◌إِلْكرتونـــــك و عامـــــل البيئـــــة اإلجتماعيـــــة منهـــــاعامـــــل البي

.

اإلقتراحات. ب

بعد انتهـى الباحـث لبحـث هـذه الرسـالة، فـأراد الباحـث أن يقـدم اإلقرتاحـات كإصـالح عـن 
:املدرسة الثانوية أهلدى باكنبارو، منها صعوبة الطالب لدرس اللغة العربية ىف 
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.أ

.اإلهتمام كبري ىف درس اللغة العربية
وعلى كل املدرس أن يقرأ ويتعلم الكتب عـن تـدريس اللغـة العربيـة ليبلـغ اهلـدف اللغـة العربيـة .ب

.اىل الرجاء
. ولكل.ج
ــــــتعلم     .  د ــــــت لل ــــــدين الطــــــالب لريشــــــدان ويعلمــــــان أوالدهــــــم ىف البي مث يرجــــــو الباحــــــث اىل وال

.  والقراءة درس اللغة العربية



DAFTAR ANGKET

A. Petunjuk pengisian

1. Angket ini semata-mata untuk kepentingan ilmu pengetahuan

2. Kejujuran anda sangat diharapkan

3. Lingkarilah jawaban yang anda anggap benar

B. Pertanyaan-pertanyaan

1. Apakah anda kesulitan dalam menulis pelajaran imlak/tulisan bahasa arab?

a. Ia

b. Tidak

2. Apakah anda merasa kesulitan dalam menghafal kaidah-kaidah nahwu dalam
pelajaran bahasa arab?

a. Ia

b. Tidak

3. Apakah anda merasa kesulitan dalam membaca qiro’ah dalam pelajaran bahasa
arab?

a. Ia

b. Tidak

4. Apakah anda merasa kesulitan dalam mengucapkan/melafalkan pelajaran bahasa
arab?

a. Ia

b. Tidak

5. Apakah anda kesulitan dalam membuat contoh fi’il madhi?

a. Ia

b. Tidak

6. Apakah anda kesulitan dalam membuat contoh fi’il mudhori’?

a. Ia

b. Tidak

7. Apakah anda kesulitan untuk memahami maksud dari fi’il madhi dalam pelajaran
bahasa arab yang telah diajarkan?

a. Ia



b. Tidak

8. Apakah anda kesulitan menjawab soal latihan tentang isim dalam pelajaran
bahasa arab?

a. Ia

b. Tidak

9. Apakah anda kesulitan dalam menulis isi materi yang telah diajarkan?

a. Ia

b. Tidak

10. Apakah anda kesulitan dalam membuat contoh fi’il amar?

a. Ia

b. Ia

11. Apakah anda kesulitan dalam menterjemahkan bahasa arab kebahasa Indonesia
atau sebaliknya?

a. Ia

b. Tidak

12. Apakah kamu merasa kesulitan dalam berdialog dengan menggunakan bahasa
arab?

a. Ia

b. Tidak

13. Apakah kamu mempunyai buku/kamus bahasa arab?

a. Ia

b. Tidak

14. Adakah kamu bertanya kepada guru, ketika kamu tidak memahami pelajaran
bahasa arab?

a. Ia

b. Tidak

15. Adakah kamu mendiskusikan materi pelajaran bahasa arab bersama teman kamu?

a. Ia

b. Tidak

16. Adakah kamu belajar bahasa arab dirumah sebelum kamu berangkat kesekolah?

a. Ia



b. Tidak

17. Apakah kamu suka pelajaran bahasa arab?

a. Ia

b. Tidak

18. Apakah kamu mengetahui tujuan untuk menguasai / mempelajari bahasa arab?

a. Ia

b. Tidak

19. Pernakah kamu berfikir bahwa bahasa arab adalah bahasa al-qur’an yang harus
dipelajari oleh setiap umat islam?

a. Ia

b. Tidak

20. Adakah orang tua kamu membimbing atau menyuruh kamu belajar bahasa arab
dirumah

a. Ia

b. Tidak

21. Apakah kamu mengaggap belajar bahasa arab itu penting?

a. Ia

b. Tidak

22. Apakah anda suka keluar masuk/permisi ketika belajar bahasa arab?

a. Ia

b. Tidak

23. Apakah anda suka tidur ketika belajar bahasa arab?

a. Ia

b. Tidak

24. Apakah ruangan kelas kamu nyaman untuk belajar?

a. Ia

b. Tidak

25. Apakah kondisi rumah kamu nyaman untuk belajar?

a. Ia

b. Tidak



26. Apakah guru yang mengajarkan itu sering menggunakan media/alat peraga dalam
belajar bahasa arab?

a. Ia

b. Tidak

27. Apakah kamu dapat mendengar dengan jelas tentang pelajaran bahasa arab yang
diajarkan oleh gurumu?

a. Ia

b. Tidak

28. Apakah semua buku pelajaran bahasa arab kamu miliki?

a. Ia

b. Tidak

29. Apakah kamu masuk kelas tepat pada waktunya?

a. Ia

b. Tidak

30. Apakah hubungan kamu dengan guru baik?

a. Ia

b. Tidak



LEMBARAN WAWANCARA



اإلندونسيةملراجعااملصادر و 

- Hasbullah. Dasar-dasar Ilmu Pendidikan, Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2006
- Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan

Baru. Bandung, Remaja Rosda Karya, 2007
- Abu Ahmadi, Psikologi Belajar. Jakarta, Rineka Cipta,
1999
- Ari Ginanjar Agustian, Rahasia Sukses Membangun

Kecerdasan Emosi dan Spritual. Arga 2001
- M. Dalyono, Psikologi Pendidikan. Jakarta, Rineka Cipta,
2005

- Ahmad Fuad Efendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab.
Misykat, Malang. 2004

- W.J.S. Poerdaminta, kamus umum bahasa Indonesia.
Jakarta, Balai Pustaka 1992

- Desi Anwar, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Surabaya,
Amelia. 2002
- Mulyono Abdurrahman. Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan

Belajar, Rineka Cipta. Jakarta, 2003
- Abin Syamsuddin Makmun. Psikologi Kependidikan,

Remaja Rosdakarya, Bandung 2007 hal: 1
- Koestoer Partiwisastro dan A. Hadisuparto. Diagnosa dan

Pemecahan Kesulitan Belajar. Erlangga, Jakarta 1986
- Tohirin. Psikologi Belajar Pendidikan Agama Islam,
Pekanbaru,
- Djumhur, dkk. Bimbingan Penyuluhan di Sekolah.
Bandung, 1975
- Abu Ahmadi, Widodo Supriyono. Psikologo Belajar.

Rineka Cipta, Jakarta,   2004 hal:91



و أملراجع  العربيةاملصادر

الطبعة الثامنة و , م٢٠٠٠ه١٤٢١. ة العربيةغجامع الدروس الل, الشيخ مصطفى الغاليني-
, بريوت–صيدا , املكتبة العصرية, الثالثون

، الطبعة م۲۰۰٤- ھ١٤٢٥الدكتور حممد نذير كرمي ، امليّسرمن تاريخ األدب العرىب املعرب، - 
عة و النشر باكنبارو رياو إندونيسيابت للطاألوىل، سوسقا بريس و إنفيني

ملىت كريا كرافيك، . العصرى عريب إندونسي" ابككر "زهدى خمضر، قاموس أتابك على و أمحد - 
۲۰۰۳جوكجاكرتا ، 



فهرس الرسالة

...........................................................................موافق املشرف
.........................................................................قرار جلنة املناقشة
..........................................................................الشكر و التقدير

.................................................................................اإلهداء
.................................................................................امللخص

............................................................................س الرسالةفهر 
...........................................................................اجلدوالسفهر 

املقدمة: الفصل األول 
۱...................................................................خلفيةاملشكلة.أ

۳.......................................................ضوعالدوافع إلختيار املو .ب
٤...........................................................الصطالحاتتوضيح.ت
٤......................................................................املشكالت.ث

٤......................................................تقدمي املشكلة. ۱
٤.......................................................حتديد املشكلة. ۲
٤......................................................تكوين املشكلة. ۳

٤...................................................أغراض البحث و فوائد البحث.ج
٥......................................................أغراض البحث. ۱
فوائد . ۲

٥.................................................................البحث
املفهوم النظري: ىن الفص الثا

٦......................................................................النظربات.أ
۱۰............................................................الدراسات السابقة .ب
۱۰...............................................................املفهوم العملي .ت

طريقة البحث : الفصل الثالث



۱۱................................................................ميدان البحث . ۱
۱۱......................................................أفراد اليحث و موضوعه . ۲
۱۱.........................................................جمتمع البحث و العينة . ۳
۱۱...........................................................طريقة مجع البيانات . ٤
۱۱..........................................................حتليل البيانات طريفة . ٥

حتليلها تقدمي البيانات و : الفصل الرابع 
۱۲.................................................................تقدمي البيانات.أ

۳۳...............................................................حتليل البيانات .ب
٤۰...............................................العوامل الىت تؤثر صعوبة الطالب .ج

اخلامتة : الفصل اخلامس 
٤۳.....................................................................الصة اخل. ۱
٤۳..................................................................احات اإلقرت . ۳

.....................................................................اجعاملصادر و املر 
املالحظة

السرية الشخصية



فهرس الجدوال

12.........................................................................اجلدول األول
13.........................................................................اجلدول الثاىن

14........................................................................اجلدول الثالث
14.........................................................................اجلدول الرابع

15.......................................................................دول اخلامساجل
16.......................................................................اجلدول السادس
17........................................................................اجلدول السابع
17.........................................................................اجلدول الثامن
18........................................................................اجلدول التاسع
19.......................................................................اجلدول العاشرة

20.................................................................دى العاشرةاحجدول 
20....................................................................العاشرةجدول ثاين

21..................................................................العاشرةجدول ثالث
22...................................................................رابع العاشرةجدول 

23.................................................................جدول خامس العاشرة
23.................................................................رةجدول سادس العاش
24..................................................................جدول سابع العاشرة
25...................................................................جدول ثامن العاشرة

25..................................................................اشرةجدول تاسع الع
26......................................................................نول العاشريجد

27.............................................................جدول حادى و العاشرين
28................................................................لعاشرينجدول ثاىن و ا

28...............................................................جدول ثالث و العاشرين
29................................................................رابع و العاشرينجدول 



30.............................................................و العاشرينجدول خامس
30..............................................................جدول سادس و العاشرين
31...............................................................جدول سابع و العاشرين

32...............................................................و العاشرينجدول ثامن 



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Muslim Dilahirkan di Kedataran Desa Padang Luas

bertepatan pada tanggal 01 Januari 1986 Kecamatan

Tambang Kabupaten Kampar dari pasangan Ayahanda

Nurbit,  dan Ibunda Rusma (Alm). Penulis merupakan anak

kelima dari enam bersaudara.

Pada tahun 1999, Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SDN 014

Kedataran. Setelah itu penulis melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi di

Madrasah Tsanawiyah (empat tahun) Pondok Pesantren Islamic Centre Al-

hidayah Kampar kemudian melanjutkan ke Madrasah Aliyah Keagamaan Pondok

Pesantren Islamic Centre Al-hidayah Kampar.

Pada tahun 2006 penulis diterima sebagai mahasiswa di UIN SUSKA Riau

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan pada Jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Dalam

masa perkuliahan tepatnya pada bulan Juli hingga Agustus 2009, penulis

melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Merangkai Kecamatan Dayun

Kabupaten Siak dan Program Pengalaman Lapangan (PPL) di MAN 1 LIPAT

KAIN, Kampar Kiri pada bulan Oktober hingga Desember 2009. Saya Meneliti di

Madrasah Tsanawiyah Al-huda Pekanbaru Pada bulan November – Maret 2011,

dengan judul penelitian " Kesulitan Siswa Dalam Belajar Bahasa Arab Kelas

Dua Di Madrasah Tsanawiyah Al-Huda Pekanbaru ”

Akhirnya pada tanggal 13 April 2011  dinyatakan lulus pada sidang Ujian

Sarjana dengan predikat kelulusan "Sangat Memuaskan" Dengan Demikian

Penulis Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd,I) Pada Tahun 2011.



اإلھداء

Ayah
Engkau adalah matahariku

Yang selalu menyinari dan menerangi kehidupan ini
Engkau juga sahabatku

Yang selalu menemaniku dalam hidup ini
Yang selalu mengingatkanku dikala khilaf

Yang selalu memberikan petuah-petuah bijak

Doamu yang selalu menyertaiku
Restumu yang selalu menemaniku

Nasehatmu yang terngiang selalu ditelingaku
Tersimpan dalam lubuk hatiku…

Aku bagaikan musafir kesepian
Tanpa engkau wahai Ayah…

Ibu
Wahai ibu..

Surga yang ada dibawah telapak kakimu
Yang selalu dirindukan oleh anakmu ini.

Ibu
Kasih sayang yang selalu kau ajarkan

Cinta yang selalu kau tanamkan
Tak akan pernah ananda lupakan..

Ibu
Doamu bagaikan penghapus dahagaku

Pembasuh jiwa yang kering
Penenang bagi kegelisahanku

صغیراربیانىكماارحمھماوولوالدىذنوبىاغفرلىاللھم

Salam dan hormat untuk Ayah dan ibu selalu. Ananda akan selalu mempersembahkan yang terbaik untukmu.
Doamu yang selalu menyertaiku tidak akan sia-sia. Amin ya rabbal ‘alamin…
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