
 

 الباب اأول 
 المقدمة

 
 البحثخلفية أ

تلفة. من هذ اللغات فهي اللغة العربية  أّف اللغات ي هذ الدنيا كثرة و
كيمي" و  ليزية وغر ذلك.  وأّما اللغة نفسها هي "رمز صوي  واإندونيسية واإ

فس". جد ي  1يُزاد بكلمة "يستعملها اجتمع للمعاملة و تعين ال و أما اللغة ي ام
. اللغة هي أدوات ااتصاؿ 2اللغة و اأعاـ هي كاـ مصطلح علي بن كل قـو

الازمة امستعملة باجتمع. و وظيفة أخرى للغة هي نقل اإعاـ و الرأي لسانيا و  
 كتابيا.

ـّ  حياة اإنساف وباللغة يستطيع اإنساف أف يعّّ عما  ٬إّف للغة دور ها
 قلب إى أخر. يقوؿ مصطفى الغاين إّف اللغة هى الكلمة أو اللفظ اّلذي  خطر

ولذلك يستعمل اجتمع اللغة للمحادثة و  3يستعمل لكّل فرد إيصاؿ إرادهم.
 الواصلة لتعّّ إرادهم عّما  قلبهم إى أخر.

اؾ أربع مهارات وهى: مهارة ااستماع رة ومها ٬ تعليم اللغة العربّية ه
ومهارة الكتابة. من أربع امهارات يعرؼ أّف وظيفة اللغة  ٬ومهارة القراءة ٬الكاـ

يستعمل ألة امواصات مباشرة )الشفهى( أو غرمباشرة )الكتابة(. امواصلة امباشرة 
يط إى الوجهن وهى ااستماع و الكاـ و امواصلة غر مباشرة أو  ٬أو الشفهى 

يط إى الو  شاط و ل الكتابة  جهن كذلك وهى القراءة و الكتابة. الكتابة هى ال
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تيب  رابطة بعملّية الفكر وكذلك مهارة التعبر  الكتابة. و الكتابة طالب القدرة ل
طقى. تيب و ام ظيم الرأي بال  ولت

قسم إى ثاثة أنواع  طوط التقريبة ي ومهارة الكتابة  درس اللغة العربّية با
فصل ط ٬و هى اإماء ٬ةغر م و من أنواع الثاثة امذكورة  4و اإنشاء. ٬و ا

 مهارة اإنشاء يقل كامهارة الصعبة يوازف بن امهارة اأخرى.

إف من مواد تعليم اللغة العربّية  معهد الرسالة ساهوع فونوروغو هى 
ّطط  القلب ك ٬بالكتابة ٬اإنشاء. اإنشاء هو يعّّ عن شئ  يب الكلمات و ب

ها الكامل. ٬الصحيحة اعة  ٬كتابة اإنشاء  5و مع فامراد ها كّل ما رجع من ص
ات و  الكتابة إى تأليف الكاـ و ترتيب امعا من امكاتبات و الوايات و امسا
كم  اف وما  مع ذلك ككتابة ا اشر اإقطاعات واأمانات واأ اإطاقات وم

وها. 6و
 

عهد الرسالة ساهونج  الصفّ مها درس صعب لطاب و تعلي الرابع 
ظر نتيجة أعماؿ الطاب امدرسفونوروكو. و من ذلك أف  اقصة  يستطيع أف ي ال

حو. ٬واستياء امفردات ٬ تركيب اجملة  وكذلك ال
من تلك امسئلة الظاهرة ترجى أف تتّم لرقن جودة تعليم اللغة العربّية. من 

: "مشكات تعليم مادة اإنشاء لطاب ابقة فبحث الباحث باموضوعالبياف الس
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 – 7107السنة الدراسية الرابع بمعهد الرسالة ساهونج فونوروكو  الصف  
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 تحديد البحث ب

دودة الوقت لذلك رّكزالباحث على مشكات و  ٬أّف اإحتواء الواسع و 
عهد الرساؿ الصفّ اولة تعليم مادة اإنشاء لطاب   .الرابع 

 

 اسئلة البحث  ج

اء على خلفية البحث  يستطيع الباحث أف يعّّ امسئلة ما يلى:    ٬ب
عهد  الصفّ ما مشكات الطابفى تعليم مادة اإنشاء لطاب  .1 الرابع 

ة الدراسية الرسالة ساهونج فونوروكو   ؟ 2218 – 2217الس

اولةامدّرس .2 عهد الرسالة  الصفّ  تعليم مادة اإنشاء لطاب  كيف  الرابع 
ة الدراسية ساهونج فونوروكو   2218 – 2217الس

 

 أهداف البحث  د

عهد  الصفّ . معرفة مشكات الطابفى تعليم مادة اإنشاء لطاب 1 الرابع 
ة الدراسية الرسالة ساهونج فونوروكو     2218 – 2217الس

اولة امدّرس  تعليم مادة اإنشاء لطاب ۲ عهد  الصفّ . معرفة كيفية  الرابع 
ة الدراسية الرسالة ساهونج فونوروكو    2218 – 2217الس

 

 فوائد البحث ه

ها :  قسم هذ فوائد البحث إى نوعن م  ت

 

 

 



 

 

ظرية .1  الفوائد ال

وز العلمي عن  تعليم كن هذا البحث اف يكوف واحدا من الك
أف تكوف مادة التقدير معّلم اللغة و يرجي اللغة العربّية  درس اإنشاء 

عهد الرسالة. بية والتعليم  قية ال  العربّية خاصة  درس اإنشاء ل
 الفوائد العملية .2

اللغة من هذا البحث يرجي و يأمل الباحث نتائج جيدا ي تعليم 
 من أجل : تكوف مفيدة  العربّية  درس اإنشاء و

الرابع  الصفّ يرجي هذا البحث العلمي لرتفع تقو الطاب للمعلم٬  ( أ
 عن نتائج تعليم اللغة العربية  درس اإنشاء.

قية قدرات ب(  طاب ي تعليم درس اإنشاء وليعطى عليهم للطاب٬ لل
عل البيئة اللغة  امهارة ي اإستماع٬ الكاـ٬ الكتابة م القراءة و 

 ة ي العمل يوميتهم.العربي

للباحث٬ يرجي هذا البحث العلمي ليزيد امعارؼ  تعليم اللغة العربية  ( ج
  درس اإنشاء وبدوها ي زماف امستقبل خاصة.

 

 منهج البحث  ح
اهج   ليكوف البحث ناجحا ومطابقا بإرادة الباحث استعمل ام

اهج ال استعملها فهي :  اقشت البحث العلمي واما ام  م
 مدخل البحث ونوعية البحث .0

إسػػػػتادـ الباحػػػػث نػػػػوع البحػػػػث هػػػػذا البحػػػػث العلمػػػػي علػػػػى سػػػػبيل 
وعى ػوعي هػو إجػرلت البحػث  (Qualitative research)البحث ال والبحػث ال

ػتج البيانػات الوصػفية  كاأصػوات امكتوبػة أو مػػن   (Descriptive data)الػ ت
ة اأشااص وطبائع امتأملة. 7ألس
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 مدخل البحث   . أ

وعى الوصفى عن مشكات تعليم مادة  استادـ الباحث امدخل ال
 .وكوعهد الّرسالة ساهونج فونور الرابع  الصفّ اإنشاء لطاب 

 نوع البحث . ب

وعى   (Qualitative research)هذا البحث العلمي على سبيل البحث ال
.و  س البحث اميدا ث العملى يدخل ي ج  هذا 

 ور الباحثضح .7

حضور الباحث يتعلق هذا البحث تعلقا كبرا أف الباحث احد 
هج  (Human Instrument)وسائل الدراسية الشحصية  جمع البيانات٬ ام

امستادـ هذا ااختبار التحرير أو ( Scientific Paradigma)العلمي 
 ااستفتاء أو الوسيلة ااخرى.

الشاص افضل الوسائل جمع البيانات. الشاص هو الوسيلة 
ويقدر على فهم انواع التبدات  اميداف  (Informan)امتصلة مع اماّ 

صوؿ عليها.  8وا
طط البحث  ولذلك اصبح الباحث اداة اساسيا  هذا البحث, و

ث  مثل تأليف خطة البحث ورسالة البحث و نساة اماحضة. م 
الباحث عن البيانات ال تتضمت على صفحة امدرسة٬ والبيانات. م مع 

ليل البيانات واخرا كتابة خاصة البحث مشكات  عنيتعلق  البيانا و 
عهد الّرسالة ساهونج فونوروكو الصفّ اء لطاب تعليم مادة اإنش  .الرابع 
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 موقع البحث  .3

عهد الّرسالة ساهونج  هذا البحث العملى فهو  موقع البحثاما 
 أف متاّرج يكوف معلما جّيدا. فونوروكو

 مصادر البيانات .4

مصادر البيانات هي امصادر ال حصل عليها الباحث من ميداف 
أما مصادر البيانات تصدر من البيانات اموصوفات باميداف  9البحث. 

ظري من امكتبة  وامكتبة. حصل الباحث على البيانات ال تكوف لإطار ال
فيذ البحث.  ي ت

ث هي :  وأما مصادر البيانا ال يطلب  الباحث  هذا 
مشكات  ٬ م لفظة كمصدر البيانات اأساسية عن(Person)الشاص  . أ

عهد الّرسالة ساهونج  الصفّ ليم مادة اإنشاء لطاب تع الرابع 
اولة تعليم مادة اإنشاء  ٬ ويشتمل اأمور أاتية :فونوروكو مشكات و 
عهد الرسالة الصفّ لطاب   .الرابع 

او امكتبة  الصفّ ٬ البئة ال تصور مكاف تعلم الطاب ك (Place)امكاف  . ب
 وغرما.

د  . ج توى على احواؿ الوسائل٬ و ٬ (Paper) امست هو امصدر امكتوب 
ظمة امدرسة وغرهم.  احواؿ امدرس والطاب٬ وم

 أساليب جمع البيانات .5

 إستاداـ الباحث اأساليب جمع البيانات٬ كما يلى : 
 (Interview Method) امقابلة  ( أ
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ها امواصلة  طريقة امقابلة هي الطريقة جمع البيانات ال ترجى م
قسم (Donald Ary)رأى دوناؿ أرى  12امباشرة بن الباحث واماّ.  ت

. إستادـ مفتوحة غراسئلة  و اسئلة مفتوحةامقابلة إى قسمن ما 
أف السؤاؿ واجواب الذى يعطى إى اماّ قد  اسئلة مفتوحةالباحث ب

ثبتت أوا من امقابلة. إستادـ الباحث هذ الطريقة جمع البيانات من 
 الصفّ مشكات تعليم مادة اإنشاء لطاب مدرس اللغة العربية ع

عهد الرسالة ساهونج فونوروكو  الرابع 

 الباحث هذ الطريقة جمع البيانات من : إستادـ
اتيجية تدريس ووسائل  مدرّ  (.1 س اللغة العربية من جهة اختيار اس

عهد الّرسالة ساهونج  واساليب التقو امستادمة للطاب 
ة الدراسية فونوروكو   ـ.2218 -2217الس

عهد الّرسالة ساهونج فونوروكو  الرابعالصفّ بعض الطاب ي  (.2
ة الدراسية   ـ.2218 -2217الس

 (Observation Method)اماحظة   ( ب

واس وعلى  طريقة اماحظة هى طريقة مع البيانات باستعماؿ ا
اص والبوارد  البصرأخص  ظاـ ا و السمع و ميها اماحظة وتسجيلة ب

ث. قسم اماحظة إى قسمن هي اماحظة بامشاركة و  11الذى  ي
اماحظة غر امشاركة. هذا البحث يستحدـ طريقة اماحظة غر 

يستعمل اماحظة للحصوؿ على البيانات عن اأعماؿ و 12امشاركة.
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عهد  الرابع الصفّ مشكات تعليم مادة اإنشاء لطاب اأحواؿ و 
 .الّرسالة ساهونج فونوروكو

و أما طريقة جمع البيانات ي هذا البحث هي ماحاظات 
ميدانية  هي أدواة امستادمة الباحث ي اماحظة غر امشاركة. عادة٬ 
الباحث  يكتب البيانات ي الليل بعد اماحظة. شكل مذكرة هي تقرير 

13خطوات حالة.
 

 (Documentary Method)الطريقة الوثيقية  ( ج

بة أو الشريط امقيد بالبحث. و البيانات امكتإف الوثيقية هي كل 
يل البيانات عن حالة   14  كما يلى :   عهد الّرسالة طريقة الوثيقة ل
 تاريخ تأسيسها واموقع اجغرا فيها (1

ظمة  امدرسة وأحواؿ امدرسن واموظفن والطاب  (2 تركيب ام
 ووسائل امدرسة.

ليل البيانات  ( د  طريقة 
لبل البيانات هي  هذا البحث ي ستادـ الباحث طريقة 

٬ (Huberman)و هوبرماف ( Miles)ليل وصفى كيفى على طراز ميلس 
 كما يلى :  15
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 مع البيانات

 فيض البيانات
 

تاج البيانات  است

 عرض البيانات



 

 

ليل البيانات )طراز الفعاؿ(  صر    (Interactive Model)الع
 (Data Reduction)فيض البيانات  ( أ

تلط البيانات قسم الباحث البيانات بالضبط والدقة٬ كما  لئّا 
ذكر  السابق كلما طاؿ الوقت للبحث كلما كثرت البيانات اماتلطة 
فيض  و اماتلفة. ومن اجل ذلك تعقد سريعا امعلومات بطريقة 

فيض البيانات هي تلايص ير البيانات  البيانات. والغرض من  و
صل الباحث 16امهّمة من حيث اموضوع والشكل.  هذا البحث 

والوثيقة  (،Observation)واماحظة ،(Interview)على البيانات من امقابلة 
(Documentary)  امعقدة  التدريس واأعماؿ اليومية من امدرس م

ديد عن اأحواؿ اأصلية امتعلقة عن التعليم.  فضها باختيار و
 (Data Display) عرض البيانات ( ب

طوة بعدها عرض البيانات. اّف  فيض البيانات فا بعد هاية 
وعي بطريقة الصورة والبياف امشملة  عرض البيانات  البحث ال
وع  واإتصاؿ بن اأشياء وما اشب ذلك. وعرض البيانات  البحث ال
تغلب على طريقة كتابة الوصفّية. بعرض البيانات تسهل  فهم ما وقع 

 هذا البحث عرض  17وتفظيم العمل مؤسسا على حصوؿ الفهم. 
ظاـ خاص عن البحث العلمي.  الباحث البيانات ب

تاج  ( ج  ااست

طوة بعد عرض البيا ة ا ّه باط و ال نات هي أخد اإست
(verifikasi .) كم اذا اتت اأدلة اجديدة باط اأوؿ م تبق  ا واإست

سب  باط اأوؿ ت واأرجح  مع البيانات بعدها. ولكن اذا كاف اإست
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ما رجع الباحث ي ميداف  وتتفق باأدلة الراجحة و الصحيحة. حي
باط باط الراجحة  البحث ومع البيانات٬ فاأست اأوؿ مي باإست

ديدها وم تبق و  ث نوعي فقد اجاب   باط  الصحيحة. اذا است
ما ذهب الباحث  ميداف البحث. 18تتسع حي

 

 فحص صحة البيانات .6

 الفحص صحة البيانات, استادـ الباحث طريقتن ما : 
اؾ  ( أ  تطويل ااش

وعى هو اداة البحث  ٬ إف الباحث  هذا البحث ال نفس
اؾ ا  وقت قصر  تاج جمع البيانات. هذا ااش اؾ الباحث  إس
اؾ  ميداف البحث. وفائدة هذا التطويل  تاج إى تطويل اإش بل 

19هي ترقية درجة صحة البيانات.
 

 مواظبة التأمل  ( ب

اصر  صائص والع اد ا الغرض من مواظبة التأمل هو إ
اسبة بامسألة امطلوبة م ي صائص ام ركز الباحث نفس ي هذا ا

اؾ يعطى  اصر بالتفصيل. وبعبارة أخرى إذا كاف تطويل اإش والع
 22الفرقة٬ فواظبة التأمل يعطى التعمق. 

هج  ( ج  التثليثام

هج  هج فحص صحة البيانات ومقارنتها ال  التثليثام هو م
هج  قسم ام تستعمل اأشياء اأخرى  إخراج البيانات و مقرنتها. وي

ظرية. التثليث ها بامصادر والطريقة والباحث وال  اى اربعة أقساـ م
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هج  بامصادر وهو يقارف درجة  التثليثاستادـ الباحث ام
خ بالوقت واآلة امتفرقة  البحث اأمانة ويفحصها للاّ الذي اكتسب

هج٬ حصل الباحث البيانات بطريقة :  وعي.  وهذ ام  ال
تيجة من اماحضة عن عملية التعلم والتعليم  (1 مقارنة بن البيانات ال

تيجة من امقابلة بامدرس و الطاب  ي اللغة العربية و البيانات ال
  امدرسة.

س و من الطاب عن عملية التعلم و مقارنة بن امقابلة من امدر  (2
 التعليم  اللغة العربية.
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ا  كن فصل عن خطوات البحث. فاطوات البحث  وعي ا  البحث ال
خصائصها أساسية هى أف الباحث كأداة البحث. فلذلك أف خطوات 
. أما خطوات  طوات البحث  غر تلف  وعى  البحث  البحث ال

قسم إى أربع خطوات :  وعي  ت  البحث  هذا البحث ال
طيط البحث  ( أ فذ  (Pre Research Steps)خطوات  طوة ت هذ ا

 بأمورلتية:

طيط البحث٬ إختيار ميداف البحث٬ إدارة اإذف٬ إستكثاؼ   كتابة 
٬ إعداد أدوات البحث.  اميداف٬ إختبار اماّ واإنتفاع ب

فذ بأمور أتية :   ( ب طوة ت فيد البحث٬ هذ ا  خطوات ت

وض إى اميداف٬  فس٬ ا اؾ  فهم ميداف البحث وإعداد ال اإش
 مع البيانات

 ج( خطوة كتابة بيانات البحث

فبعد أف اجتمعت البيانات كما أرادها الباحث م قاـ الباحث بتحليلها 
وعية.   على طريقة الوصفية ال



 

 

 تنظيم كتابة تقرير البحثي 

ظيم هذا البحث العلمى٬ قسم الباحث تقرير البحث إى هّ ليس ل ت
 مسة ابواب هي:

ديد البحث وأسئلة البحث الباب اأوؿ  مقدمة فيها  خلفية البحث و 
هج  وث السابقة و م ظري و  و أهداؼ البحث و فوائد البحث و اإطار ال

ظيم كتابة تقرير البحث.  البحث و ت
ظرى و مفهـو اإنشاء٬ توي على تعريف  الباب الثا في اإطار ال

و  ٬ تعليم اإنشاء امدرسو  ٬يم اإنشاءو أسس تعل ٬أهداؼ تعليم اإنشاء
 مواد اإنشاء.

توى على البيانات العامة تتعلق على  الباب الثالث عرض البيانات وهو 
موقع البحث يشمل تاريخ تأسيس امدرسة و أحوؿ بيئتها و ورؤيتها ورسالتها و 

اصة ا أحواؿ أساتذها وطاها والبيان أهدؼ تربيتها و أحوؿ امدرسة م ات ا
توى على البيانات عن  تعليم مادة اإنشاء  امدّرس ياولةو  مشكاتال 

عهد الرسالة ساهونج فونوروكو الصفّ  لطاب  .الرابع 
ليل البيانات عن الباب تعليم مادة  ي لطابا مشكات الرابع 

عهد الرسالة الصفّ اإنشاء ليل البيانات عنالرابع  تعليم  امدّرس ياولة و 
عهد الرسالة  الصفّ مادة اإنشاء لطاب  عهد الّرسالة ساهونج فونوروكو.الرابع 

احات. ة ال تتكوف من نتائج البحث واإق ا امس ا  الباب ا

 

 


