الرسالة العلميّة
ّ
حتليل األخطاء يف كتابة اهلمزة لدى طالب الصف "ب" نصف العام الثالث
يف شعبة تعليم اللغة العربية للجامعة اإلسالميّة احلكوميّة ميرتو
للعام الدراسي  ٢۰١١/٢۰١۷م

إعداد الطالبة  :انان ديسي كورنياوايت
رقم التسجيل١٣١۰۰١۰٢:

شعبة تعليم اللغة العربيّة
بكليّة الرتبية
اجلامعة اإلسالميّة احلكوميّة ميرتو
٢٢١١ﻡ ١٤٣9 /ﻫ

حتليل األخطاء يف كتابة اهلمزة لدى طالب الصف "ب" نصف العام الثالث
يف شعبة تعليم اللغة العربية للجامعة اإلسالميّة احلكوميّة ميرتو
للعام الدراسي  ٢۰١١/٢۰١۷م
الرسالة العلميّة
ّ
مقدمة للندوة العلميّة حول كتابة الرسالة العلميّة ابجلامعة
اإلسالمية احلكومية ميرتو

إعداد الطالبة  :انان ديسي كورنياوايت
رقم التسجيل١٣١۰۰١۰٢ :

املشرف األول :ج .سوترجو ،املاجستري

املشرفة الثانية  :نوفيتا رمحي ،املاجسترية
شعبة تعليم اللغة العربيّة
بكليّة الرتبية
للجامعة اإلسالميّة احلكوميّة ميرتو
٢٢١١ﻡ ١٤٣9 /ﻫ

شعار
العلم صيد والكتابة ق يده
"Ilmu adalah buruan dan tulisan adalah ikatannya."
(Diwan Syafi’i, Hal 103)

إﻫـداء
يصب
ابلقلب اخلالص والتش ّكر الكامل هلل سبحانه وتعاىل الذي ال يربح ّ
رمحته وفضله لتعاقب خطوايت لبلوغ اهلمات فأهديت هذه الرسالة العلمية إىل:
الدي (السيد سومارجي والسيدة سووارسيه) اللذين ما انفكا بكمال
 .1و ّ
اإلخالص يعطياين الدعاء والرمحة يف الوصول إىل النجاح والقرابن أبعلى
الثمن.
 .2أخي الكبري أمحد رفعي جنوار و أخي الصغري أمحد فوزى رفيق الفكرى
ومجيع أسريت الذين يعاضدوين ويدعوين لنجاح تعلمي.
 .3مساحة سيد ج .سوترجو ،املاجستري وهو املشرف األول ومساحة سيدة نوفيتا
رمحي ،املاجسترية ،وهي املشرف الثانية ،وهذان املشرفان ال يشعران ابلتعب
إلعطاء التشريف والتوجيه حىت انتهت هذه الرسالة العلمية.
 .4األسرة الكبرية مبعهد تريبكيت التقوى راما فوجا رامان أواترا المبونج الشرقية.
 .5األسرة الكبرية مبعهد دار العليا مبيرتو.
 .6أساتذيت الذين يقومون يف شعبة تعليم اللغة العربية ابجلامعة اإلسالمية
احلكومية مبيرتو .فقد قدموا للباحثة كل العون وتشجيع الطوال فرتة إعداد
هذه الرسالة العلمية فلم يبخلوا بعلمهم ومل يضيقوا صدرهم يوما عن مساعدة
ومن هلل عظيم الثواب
الباحثة وتوجيههم فلهم مين خالص الشكر والتقدير ّ
واجلزاء.
 .7مجيع أصدقائي طالب اجلامعة اإلسالمية احلكومية مبيرتو للعام األكادميي
 2113خصوصا إىل أصدقائي يف تعليم اللغة العربية الذين ال يزالون يطيعون
ويقسمون يف السراء والضراء.

كلمة شكر وتقدير
احلمد والشكر هلل الذى فيّض رمحته وهدايته للباحثة حىت أكمل أتليف
حممد صلى هللا عليه .هذه الرسالة العلميّة
صالة وسالما على رسولنا ونبينا ّ
وسلّم ألنه قد محلنا من الظلومات اىل النور وهو أسوتنا احلسنة .وبعد:
من هللا علي ابإلنتهاء من إعداد هذه الرسالة العلميّة حتت املوضوع" :
وقد ّ
حتليل األخطاء يف كتابة اهلمزة لدى طالب الصف "ب" نصف العام الثالث يف
شعبة تعليم اللغة العربية للجامعة اإلسالميّة احلكوميّة ميرتو للعام الدراسي
 2۰1١/2۰1۷م " وأن أقدم الشكر والتقدير والعرفان إىل الّذين كان هلم فضل
يف خروج هذه الرسالة العلميّة إىل خري الوجود ومل يبخل أحدهم بشئ طلبت،
ومل يكن حيدو هم إالّ العمل اجلاد املخلص .ومنهم:
 .1فضيلة األستاذة الدكتورة احلاجة اينيزار ،املاجسترية وهي مديرة اجلامعة
اإلسالمية احلكومية مبيرتو.
 .2فضيلة السيد ج .سوترجو ،املاجستري وهو املشرف األول يف كتابة هذه
الرسالة العلميّة واليت أفادت الباحثة علميا وعمليا ووجه خطواته يف كل

مراحل إعداد الرسالة العلمية منذ بداية فكرة البحث حىت اإلنتهاء منه،

من هللا خري اجلزاء.
فله ّ
.٣

فضيلة السيدة نوفيتا رمحي ،املاجسترية املشرف الثانية يف كتابة هذه
الرسالة العلميّة ،فح ًقا يعجز لساين عن شكره وتقديره فقد قدم للباحثة
كل العون وتشجيع الطوال فرتة إعداد هذه الرسالة العلميّة فلم

.٤

حتليل األخطاء يف كتابة اهلمزة لدى طالب الصف "ب" نصف العام الثالث
يف شعبة تعليم اللغة العربية للجامعة اإلسالميّة احلكوميّة ميرتو
للعام الدراسي  ٢۰١١/٢۰١۷م
ملخص البحث

إعداد الطالبة :انان ديسي كورنياوايت

الكتابة هي نشاطة أمهية حلياتنا وهي إابنة لغة اللسان والنسخ وإظهار
الفكر واحلس كاإلنشاء وتكوين الرسالة وتقدمي التقرير وغريها .اإلمالء جزء
من تعليم الكتابة الىت احدها يستخدم اإلمالء بقول او القرء اجلهر ليكتبها
األخر ويف القواعد الإلمالء أحدها متعلم عن وضع اهلمزة.
أما الغرض يف هذا البحث هو ملعرفة شكل األخطاء يف كتابة اهلمزة
لدى طالب الصف "ب" نصف العام الثالث يف شعبة تعليم اللغة العربية
للجامعة اإلسالميّة احلكوميّة ميرتو .يف مجع البياانت استخدمت الباحثة
مصدري البياانت جلمع البياانت ،وهي البياانت األساسية واالعتمادية.
ويف طريقة البحث الكيفي يلزم مجع البياانت بتقنيات مجع البياانت
الكيفية وهي الوثيقة واملقابلة .أما حتليل البياانت الذي استخدمته الباحثة
يف هذا البحث فهو  ،Miles dan Hubermenفالعملية األوىل هي حتديدة
البياانت الّيت هي عملية التلخيص واختيار األشياء األساسية وطلب البياانت
املعتربة ابلضرورية املناسبة برتكيز البحث .أما العملية الثانية فهي بعرض
البياانت ( )data displayهو بشكل املقتضب املختصر أو الرسوم البيانية أو
السرد .والعملية الثالثة هي ( )conclusion drawing/verificationأي استخالص

نتائج البحث املفعول .من تعريف السابق أهنا تزال األخطاء توجد يف الكتابة
اهلمزة على الفقرة الوصفية الّيت مل توافق ابلقواعد اإلمالء.

ANALISIS KESALAHAN PENULISAN HAMZAH PADA MAHASISWA
PENDIDIKAN BAHASA ARAB SEMESER III (TIGA) KELAS B
DI IAIN METRO TAHUN PELAJARAN 2017/2018
ABSTRAK
Oleh
NANA DESI KURNIAWATI
Menulis merupakan suatu kegiatan yang sangat penting bagi kehidupan
kita, menulis adalah menjelmakan bahasa lisan, menyalin, atau melahirkan pikiran
atau perasaan seperti mengarang, membuat surat, membuat laporan dan
sebagainya. Imla’ adalah satu bagian dari pembelajaran kiabah yang merupakan
kata yang dikatakan atau di baca keras-keras supaya ditulis oleh orang lain pada
pembelajaran imla’ tepatnya pada penulisan dan peletakan hamzah.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk kesalahan pada
penulisan hamzah mahasiswa jurusan bahasa arab semester III kelas B di IAIN
Metro. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, Dalam
pengumpulan data, peneliti menggunakan dua sumber data untuk mengumpulkan
data, yakni data primer dan sekunder.
Pada penelitian deskriptif kualitatif peneliti menggunakan dokumentasi
dan wawancara sebagai alat pengumpulan data. Sedangkan teknik analisis data
menggunakan teori Miles dan Hubermen yaitu Proses pertama adalah mereduksi
data yaitu proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan mencari data yang
dianggap penting yang sesuai dengan fokus penelitian. Proses kedua yaitu dengan
data display (penyajian data) yaitu dengan bentuk uraian singkat, bagan, maupun
naratif. Proses ketiga yaitu conclusion drawing/verification yaitu penarikan
kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Sehingga dapat diketahui
bahwa penulisan hamzah pada mahasiswa jurusan bahasa arab semester III kelas
B di IAIN Metro belum sesuai dengan qowaid imla’.

حمتوايت البحث
صفحة الغالف ...................................................
صفحة املوضوع....................................................
شعار.............................................................
إه داء.............................................................
كلمة شكر وتقدير ................................................
تقرير املشرفني......................................................
االعتماد من طرف جلنة املناقشني ....................................
إقرار الطالبة.......................................................
ملخص البحث....................................................
َّ
حمتوايت البحث...................................................

أ
ب
ج
د
و
ز
ح
ط
ي
م

الفصل األول :مقدمة

أ -خلفية البحث 1 ...................................
ب -تركيز البحث 3 .....................................
ج -سؤال البحث 3 ....................................
د -غرض البحث ومنافعه 4 ............................

النظري
الفصل الثاىن :اإلطار
ّ
النظري 5 ..................................
أ -الوصف
ّ
 -1حتليل األخطاء 5 ..............................
أ) تعريف حتليل األخطاء 5 ...................

ب) خطوات حتليل األخطاء ..................
ج) منافع حتليل األخطاء ....................
 -2الكتابة .....................................
أ) مفهم الكتابة ...........................
ب) أهداف مهارة الكتابة ....................
ج) معايري الكتابة ...........................
د) تقنيات تعليم مهارة الكتابة ...............
ه) اختبار مهارة الكتابة العربية ...............
 -3اإلمالء ....................................
 -4الدراسات السابقة املناسبة ....................
الفصل الثالث :منهج البحث

أ -تصميم البحث ...................................
ب -ميدان البحث وزمانه .............................
ت -خصائص ميدان البحث ..........................
ث -طريقة البحث وإجراءاته ...........................
ج -مصادر البياانت ..................................
ح -تقنيات مجع البياانت وإجراءاهتا ....................
خ -إجراءات حتليل البياانت ...........................
د -مراجعة صحة البياانت ............................

7
7
١
١
9
11
11
11
12
19

21
21
22
22
23
24
25
26

الباب الرابع  :عرض بياانت البحث وحتليلها ومناقشتها
أ -حملة عامة عن ميدان البحث 2١ ......................
ب -عرض بياانت البحث37 ............................
ج -حتليل البياانت ومناقشتها 47 ........................
الباب اخلامس  :اخلالصة واالقرتاحات
أ -اخلالصة 53 .........................................
ب -االقرتاحات 54 .....................................
قائمة املصادر واملراجع
املراجع العربيّة
املراجع األجنبيّة
قائمة اجلدوال
قائمة الرسوم البيانية
املالحق
بطاقة اإلشراف
السرية الذاتية للباحث

األول
الباب ّ
مق ّدمة

أ -خلفية البحث
الكتابة هي نشاطة أمهية حلياتنا وهي إابنة لغة اللسان والنسخ وإظهار
الفكر واحلس كاإلنشاء وتكوين الرسالة وتقدمي التقرير وغريها ،قال هللا
ويعلم من هذه اآلية أن القسم من هللا      تعاىل:
وذكرى على ما فضلهم من تعليم الكتابة وبه نيلت املعارف.
الكتابة طريقة االتصال الكتايب ،ألنه مل يعترب اإلنسان عاما شعورا ومقاصد
ابللسان فقط .وهي نشاطة واقعة ومشرتكة ابملراحل وهي قبل الكتابة
(االستعداد) ووقتها (تنمية حمتوايت اإلنشاء) وبعدها (املطالعة واإلصالح
املهمة الّيت جيب أن يستويل
وإمتامها) .الكتابة هي إحدى جوانب القدرات ّ
الطالب يف تعلم اللغة العربية .ولو اعتربت الكتابة جانبها املهم ولكن تعترب
مهارة صاعبة ومعقدة لتعليمه أو إتقانه .الكتابة اعتبارا واسعا
الكتابة هي مهارة بسيطة ترتكز يف القدرة على رسم احلروف والكلمات
1
رمسا صحيحا طبقا ملا اتفق عليه أصحاهبا من أشكال هلذه احلروف الكلمات.
أنه إن ازدادت قدرة الفرد ولذا كان دليل على أمهيتها يف املدرسة واجلامعة
على الكتابة وترتيب اللغة املستخدم فازداد فهم القارئ ما كتبه من الفكر
املتوسل هبا.
محمود كامل الناقة ورشدي أحمد طعييمة" ،طرئق تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها" ،منشورات المنظمة
اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة -إيسيسكو 141 -ه  4002 /م ،ص211 .

اإلمالء فرع من فروع اللغة العربية الذي يبحث أن كيفية ترسيم احلروف
رمسا صحيحا حبسب قواعد اإلمالء أو الكتابة.
“Pembelajaran imla’ merupakan bagian dari kemampuan menulis, yang
bertujuan agar anak didik dapat menuliskan kata-kata dan kalimat dalam
bahasa arab dengan mahir dan benar”.2

اإلمالء جزء من تعليم الكتابة الّيت أحدها يستخدم اإلمالء بقول أو القرء
أحدها متعلم عن وضع اهلمزة .اجلهر ليكتبها األخر ويف القواعد الإلمالء
مهمة يف الدراسة ألنه إذا مل يصوب كتابة اهلمزة فتفسد قواعد
كتابة اهلمزة ّ
يتوىل أربع مهارات ،إحدى جوانب املهارة
اإلمالء .جيب الطالب الفكرى أن ّ
وهي الكتابة.
ويف عملية التعليم كان وقوع اخلطاء أمرا طبيعيا وحتميا .وسيكون لكل
معلم يواجه جمموعة متنوعة من األخطاء الّيت يرتكبها الطالب يف الكتابة.
واستنادا إىل املالحظة القبلية الّيت أجريت يف التاريخ  17نوفمرب 2116
لدى طالب الصف "ب"يف نصف العام الثالث من شعبة تعليم اللغة العربية
تزال على أهنا القبلية ابجلامعة اإلسالميّة احلكوميّة ميرتو .ودلت نتائج املالحظة
توجد يف الكتابة اهلمزة على املفردات الّيت مل توافق ابلقواعد اإلمالء .األخطاء
فتجتنب هذه األخطاء لتحسني املهارة على الكتابة العربية .ولذلك
اجذبت الباحثة استعراض حبث حتليل اخلطاء الذي ظهر كثريا يف كتابة اهلمزة
لدى طالب الصف "ب"يف نصف العام الثالث من شعبة تعليم اللغة العربية
ابجلامعة اإلسالميّة احلكوميّة ميرتو.

Ahmad Izzan, MetodologiPembelajaranBahasa Arab, (Bandung: Humaniora, 2004),
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ب -تركيز البحث
إ ّن هذا البحث مل يزغ عن أساس املشكالت فإمنا ح ّددت الباحثة على
لدى طالب الصف "ب" يف نصف العام الثالث "خطاء يف كتابة اهلمزة
للجامعة اإلسالميّة احلكوميّة مبيرتو للعام الدراسي  ."2۰1١/2۰1۷ففي هذا
البحث رّكزت الباحثة إىل كتابة اهلمزة مهزة القطع والوصل ابستخدام قواعد
اإلمالء.
ج -سؤال البحث
على بيان السابق إىل البحث ونتائج املالحظة القبلية السابقة استنادا
كتابة اهلمزة لدى طالب األخطاء يف يف هذا البحث هو :ما شكل فالسؤال
الصف "ب" يف نصف العام الثالث للجامعة اإلسالميّة احلكوميّة ميرتو للعام
2۰1١/2۰1۷؟ الدراسي

د -غرض البحث ومنافعه

 -١غرض البحث

أما الغرض يف هذا البحث هو :ملعرفة شكل األخطاء يف كتابة اهلمزة
لدى طالب الصف "ب" يف نصف العام الثالث للجامعة اإلسالميّة
احلكوميّة ميرتو للعام الدراسي  2۰1١/2۰1۷م
-٢منافع البحث

أما منافع هذا البحث فهي:
أ) للباحث ة ،نيل ت املع ارف ع ن أخط اء يف كتاب ة اهلم زة ل دى ط الب
الصف "ب" نصف العام الثالث يف ش عبة تعل يم اللغ ة العربي ة للجامع ة
اإلسالميّة احلكوميّة ميرتو.
ب) للطالب ،ملعرفة األخطاء يف كتابة اهلمزة ويفهم كتابة اهلمزة الصحيحا.

الباب الثاىن

النظري
اإلطار
ّ
النظري
أ -الوصف
ّ
 .١حتليل األخطاء

أ) تعريف حتليل األخطاء
هو حبث حتليلي لألخطاء Error analysisأن حتليل األخطاء
اللغوية الّيت يرتكبها فرد أو جمموعة أفراد أثناء إنتاج اللغة األوىل أو اللغة
الثانية كالما أو كتااب .ويهتم هذا التحليل ابلتصنيف اللغوي (خطاء يف
القواعد أو اإلمالء أو الكلمة أو الداللة أو األصوات) والتصنيف السيء
3
(خطاء مردة إىل اللغة األوىل أو إىل اللغة الثاين أو خطاء صديف).
فإلينا اآلن وصف األخطاء كما بينها العلماء العرب القدامى،
منها األخطاء اإلمالئية .يقصد ابألخطاء اإلمالئية :األخطاء الىت تكون
يف كتابة الكلمة بشكل غري صحيح أو مضبوط .كزايدة حرف ،أو
حذفه ،أو إبداله ،أو وضعه يف غري موضعه من الكلمة .كما يف األمثلة
الكن،
الرب خالف ّ
التالية" :يقولون :جئت من ّبرا .والصواب :من ّبر ،و ّ
وهو أيضا ضد البحر( ،إضاف حرف األلف خطأ) .ويقولون للحشيش
اليابس :عسب .وليس كذلك .إمنا العشب :األخضر من املرعى( ،أبدل

3البارا ساربيين ،األخطاء الشائعة بني اللغة العربية واإلندونيسية ،النابغة( ،جامعة جوراي سيووا اإلسالمية
احلكومية مبيرتو) ،حجم  /1۷يناير 2۰15م ،الربيع األول 1426 ،ه.

 (حذف، يريدون "حىت" ألقاك. جئت "يت" ألقاك: يقولون.)الشني سينا
4
.حرف احلاء من الكلمة خطاء
بناء على البيان السابق يستخلص أن حتليل األخطاء هو تعميق
.الغلطات فعلها الفرد أو اجلماعة تركيزا إىل مشكلة معيّنة
ب) خطوات حتليل األخطاء

: وهي،هنا خطوات حتليل األخطاء

1.
2.
3.
4.
5.
6.

mengumpulkan data kesalahan
mengidenifikasi dan mengklasifikasi kesalahan
memperingkat kesalahan
menjelaskan kesalahan
memperkirakan dan memprediksi kebahasaan yang rawan kesalahan
mengoreksi kesalahan.5

بناء على البيان السابق مجعت الباحثة بينات الّيت أتخد عن
واجبة الطّالب يف حماضرة الكتابة مثّ تعيبني اهلويّة وفرقت درجتا عن
.وصححت عن األخطاء
ّ األخطاء مثّ بيّنت عن األخطاء مثّ ق ّدرت
ج) منافع حتليل األخطاء
Adapun manfaat dari analisis kesalahan diharapkan dengan adanya analisis
ini dapat membantu guru dalam hal menentukan urutan bahan pengajaran,
memutuskan untuk memberikan penjelasan, dan praktek yang diperlukan
mengenai kesalahan-kesalahan yang terjadi, memberikan remidi dan laihanlatihan apabila para siswa atau pembelajar masih saja melakukan kesalahankesalahan.6

(جامعة جوراي سيووا اإلسالمية احلكومية،النابغة، منهج اللغوين العرب يف دراسة األخطاء اللغوية،ابمتنج4
3١ ،ص.) ه1426 ، الربيع األول،م2۰15  يناير/1۷ حجم،(مبيرتو
5

Hendry Guntur tarigan dan djago tarigan, “Pengajaran Analisis Kesalahan Berbahasa”,
(Bandung: Angkasa, 2011), h.
6
http://Dul12.blogspot.co.id, diunduh selasa, 16 mei 2017.

بناء على البيان السابق فمنافع حتليل األخطاء هي تساعد املدارس ىف
.مشكالة تعليم األخطاء الذى ظهر كثريا الطالهبم
 مفهوم الكتابة-)أ
:نشاطة الكتابة هي

 الكتابة.٢

Suatu bentuk manifestasi kemampuan dan keterampilan berbahasa yang
paling akhir dikuasai oleh pembelajar bahasa setelah kemampuan
mendengarkan, berbicara, dan membaca. Dibandingkan dengan tiga
kemampuan berbahasa yang lain, kemampuan menulis lebih sulit dikuasai
bahkan oleh penutur asli bahasa sekalipun. Hal ini sebabkan kemampuan
menulis menghendaki penguasaan berbagai unsur kebahasaan dan unsur di
luar bahasa itu sendiri yang akan menjadi isi tulisan.7Menulis adalah sebuah
ketrampilan berbahasa yang terpadu, yang ditunjukan untuk menghasilkan
sesuatu yang disebut tulisan.8

استنادا إىل الرأي السابق يستخلص أن الكتابة هي نشاطة استيعاب
الفكرة أو الصيغة ابلقدرة املع ّقدة ابلنشاطة اإلجيابية واملنتجة بشكل رموز
 يف تدريس الكتابة عن.احلروف واألرقام تنظيما حىت يفهمها اآلخر
. التعبري، اخلط،ثالثة املراحل هي اإلمالء
 فن له مقومات وأصول راعى القدماء فيها،اإلمالء هو فن الرسم
 ومنها، بعضها يرجع إىل الّتيسري يف رسم الكلمات املتشاهبة،اعتبار شئ
 وهذا متصل أشد،ما يراد به بيان األصول التصريفية لكثري من األلفاظ
9
.االتصال ابلغرض السابق
:اخلط أو املسمى بتحسينه هو
7

Iskandar wassid Dan Dadang Sunendra, Strategi Pembelajaran Bahasa, (Bandung:
Remaja Rosdakarya, 2013), h. 248.
8
Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, ( Malang: UIN Maliki
Press,2011), h.181
/ 4  حجم،) (جامعة جوراي سيووا اإلسالمية الحكومية بميترو، النابغة،"" اإلمالء في تعليم اللغة العربية،نوفيتا رحمي
.1٤ ، ص، م40 يولي

“Kategori menulis yang tidak hanya menekankan rupa atau postur
huruf dalam membentuk kata-kata atau kalimat, tetapi juga menyentuh
aspek-aspek estetika (al-jamal). Maka tujuan pembelajaran khat adalah
agar para pelajar terampil menulis huruf-huruf dan kalimat arab dengan
benar dan indah”.10

مسي التعبري ابإلنشاء ،وهو استخدام الرتاكيب واجلمل العربية يف
فقرات تعبري عن أفكار الكاتب بوضوح .ويف حرية الكتابة ،ينبغي
االيفرض املعلم على الدارسني جمموعة من القوالب الّيت يستلزمون هبا يف
موضوعات التعبري .إن عليه أن يقبل ما جتود به قرائحهم من مفردات
وتركيب وأفكار .مصححا اخلاطيء منها ،فذلك بال ريب أفضل من
حتفيظهم جمموعة من الرتاكيب الّيت تصبح بعد ذلك كليشهات تنتشر يف
11
كل موضوع بعد ذلك.
ب) -أﻫداف مهارة الكتابة

-1
-2
-3
-4

من أهداف مهارة الكتابة هي:
كتابة احلروف العربية وإدراك العالقة بني شكل احلرف
وصوته.
كتابة الكلمات العربية حبروف منفصلة وحبروف متصلة مع
متييز شكل احلرف يف أول الكلمة ووسطها وآخرها.
إتقان طريقة كتابة اللغة خبط واضح وسليم.
إتقان الكتابة ابخلط النسخ أو الرقعة أيهما أسهل على
الدارس.
10

Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: Remaja Rosdakara,
2011), h. 153
حممود كامل الناقة ورشدي أمحد طعييمة" ،طرئق تدريس ،...ص214 .

 -5إتقان الكتابة من اليمني إىل اليسار.
 -6معرفة عالمات الرتقيم ودالالهتا وكيفية إستخدامها.
 -7معرفة مبادئ اإلمالء وإدراك ما يف اللغة العربية من بعض
االختالفات بني النطق والكتابة والعكس ،ومن خصائص
ينبغي العناية هبا يف الكتابة كالتنوين مثال والتاء املفتوحة
واملربوطة ،واهلمزة ...إخل.
 -١ترمجة أفكاره كتابة يف مجل مستخدما الرتتيب العريب املناسب
للكلمات.
 -9ترمجة أفكارةكتابة يف مجل مستخدما الكلمات صحيحة يف
سياقها من حيث تغيري شكل الكلمة وبنائها بتغري املعىن
(اإلفراد والتثثنية واجلمع ،التذكري والتأنيث ،إضافة
الضمائر....إخل).
 -11تر مجة أفكاره كتابة مستخدما الصيغ النحوية املناسبة.
 -11إستخدام األسلوب املناسب للموضوع أو الفكرة املعرب عنها.
 -12سرعة الكتابة الكتابة معربا عن نفسه يف لغة صحيحة سليمة
12
واضحة معربة.
بناء على البيان السابق فأهداف مهارة الكتابة هي استيعاب ما يف
الفكر وحتقيق ما يف القلب وأداة االتصال بني الكاتب والقارئ.
ج) -معايري الكتابة
4

محمود كامل الناقة ورشدي أحمد طعييمة" ،طرئق تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها" ،منشورات المنظمة اإلسالمية
للتربية والعلوم والثقافة -إيسيسكو 141 -ه  4002 /م ،ص213 .

أن يتسق تنظيم املادة ويتناسب حمتواها مع ما يف ذهن الفرد من
13
.هدفمن معايري الكتابة اجليدة
 تقنيات تعليم مهارة الكتابة-)د

: وهي،هنا دالئل عامة متعلقة بتعليم مهارة الكتابة

a. Memperjelas materi yang dipelajari siswa, maksudnya tidak meminta
siswa menulis sebelum siswa mendengarkan penjelasan dengan baik,
mampu membedakan pengucapannya dan telah kenal bacaannya.
b. Memberitahukan tujuan pembelajaraanya kepada siswa.
c. Memberikan waktu yang cukup untuk belajar menulis.
d. Sebaiknya menerapkan prinsip gradasi, dari yang sederhana ke yang
rumit, dan yang mudah ke sulit, sebagai contoh materi pelajaran dimulai
dengan; menyalin huruf, menyalin kata, menulis kalimat sederhana,
menulis sebagian kalimat yang ada dalam teks, menulis jawaban atas
pertanyaan-pertanyaan, imla’, mengarang terbimbing( baik dengan
gambar atau pertanyaan), dan terakhir mengarang bebas. Begitu juga
dalam pembelajaran menulis, proses pembelajarannya bisa dengan
beberapa tahapan yaitu dimulai dengan pelajaran imla’, khot sampai
ta’bir.14

 اختبار مهارة الكتابة العربية-)ه

لتنمي ة مه ارة الكتاب ة العربي ة احتاج ت إىل س ائر الق درات املعاض دة
كالق درة عل ى النظ ام العربي ة احملتوي ة عل ى معرف ة املف ردات والقواع د العربي ة
.حىت يفهم ذلك املكتوب
: ومها،ويف الكتابة العربية قدراتن جتب تنميتهما
Kemampuan teknis dan kemampuan ibdai (produksi). Yang dimaksud
dengan kemampuan teknis adalah kemampuan untuk menulis bahasa Arab
dengan benar, yang meliputi kebenaran imla’ (tulisan), qawaid (susunan),
dan penggunaan alamat al-tarqim (tandabaca). Selain itu, ada juga yang
memasukan khat (keindahan tulisan) sebagai bagian dari kemampuan teknis

 يناير/13  حجم،) (جامعة جوراي سيووا اإلسالمية الحكومية بميترو، النابغة،"" طريقة تعليم الكتابة وتقنياته،نوفيتا رحمي

2

1۷ ، ص، م40 4
Abd. Wahab Rosyidi Dan Mamlu’atul Ni’mah, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran
Bahasa Arab, (Malang: UIN-Maliki Press, 2012), h. 75
14

maharah al-kitabah. Tetapi penulis tidak menjadikan khat sebagai bagian
dari kemampuan teknis dalam maharah al-kitabah.15

 اإلمالء.٣
 ومه ارة الكتاب ة العربي ة اش تملت عل ى.اإلمالء قسم من مهارات الكتابة
: وهي،ثالث أسس
Pertama, maharah al-tahajji bi thariqatin salamatin, keterampilan menyalin
huruf hijaiyah secara benar. Kedua, maharah wadh’I alamata al-tarqim fi
mawadhi’iha, yaitu keterampilan meletakkan tanda baca secara benar. Ketiga,
maharah al-rasmi al-wadh’I al-jamil li al-huruf wa al-kalimat, yaitu
keterampilan menulis indah atau seni kaligrafi.16

أ) تعريف اإلمالء وأمهيته

ال يك ون اإلم الء ص حيحا إالّ إذااتبع ت في ه اخلط وات اآلنف ة
 وفيم ا ع دا ذل ك يعت رب امتح اان الختي ار معلوم ات الط الب ال،ال ذكر
17
.أكثر
وعندAhmad Madkur:أنه قال
Imla’ tidak hanya berkaitan dengan sekumpulan teori huruf hijaiyah dan
tanda baca, tetapi juga merambah pada tataran praktis bagaimana seorang
guru membacakan teks-teks bacaan yang sederhana sampai yang paling
sulit yang memuat teori-teori imla’ kepada siswanya untuk mengukur
tingkat kemampuan mereka dalam menguasai teori-teori tersebut secara
praktis.18

:وقال آخر

15

Abdul Hamid, Mengukur Kemampuan Bahasa Arab Untuk Studi Islam, (UIN-Maliki Press,
2010), h. 74
16
Ma’rifatul Munjiah, Kaidah-Kaidah Imla’ Teori Dan Praktik Edisi Revisi, (Malang: UINMaliki Press, 2012), h. 21
11  ص،) م19۹6 ، بسنان- (دار الكتب العلمية بيروت، المخجمر الفصل في اإلمالء قواعد ونصوص،ناصيف يمين
18
Ma’rifatul Munjiah, Kaidah-Kaidah, h. 22

dari

pertama

“Bagian dari maharoh kitabah, imla’adalah koordinasi

ranah afektif, kognitif, psikomotor dan indra lainnya, dalam proses
perkembangan kecerdasan dan keterampilan siswa”.19

اس تنادا إىل اآلراء الس ابقة يس تخلص أن اإلم الء ه و درس ي تعلم
ع ن الكتاب ة وتلف يهل احل روف اهلجائي ة لق يس ق درة الط الب يف الكتاب ة
والقراءة واالستماع ملا استمعوا له.
ب) أﻫداف يف تعليم اإلمالء
أما أهداف تعليم اإلمالء فهي:
 -1تعليم التالميذ اصول الكتابة السليمة ،وسرعة الرسم الصحيح
للكلمات الىت حيتاج إليها ىف التعبري الكتابة.
 -2تنمي ة بع ض االلاه ات ل دى التالمي ذ ،مث ال دق ة االنتب اه،
وق وة املالحظ ة ،والعناي ة ابلنظ ام والنظاف ة وإج ادة اخل ط،
وحسن استعمال عالمات الرتقيم.
 -3زايدة ث روهتم اللغوي ة ،وتنمي ة معل ومتهم ،وخ رباهتم وثق افتهم مب ا
تشتمل عليه موضوعاهتا من فنون األدب والثقافة والعلوم.
 -4حف هل ال رتاث البش رى وس هولة نق ل املع ارف اإلنس انية م ن
20
جيل إىل جيل.

19

Ibid, h. 23
40
دمحم عبد القدر احمد ،طرق تعليم اللغة العربية( ،دار الشباب للطباعة شارع الجاميعة بالقاهرة19۷9 ،م ) ،ص٦٢٢ ،

ج) قواعد اإلمالء وتطبيقه

اهلمزة يف أول الكلمة( 1
اهلمزة يف أول الكلمة هي اهلمزة الّيت وقعت يف أول الكلمة.
وتكتب ألفا هلا عالمة اهلمزة (ء) فوق األلف إذا كانت مفتوحة
ومضمومة ،مثل :أنت ،أمحد ،أم ،أحد أو حتت األلف إذا كانت
مكسورة ،مثل إنسان ،إبرة .وإما جمردا عن عالمة اهلمزة وتكتب
ألفا (ا) ،انكسر ،اكتب ،استغفار.
وعرفنا أن اهلمزة يف أول الكلمة -أمسا ،أو فعال ،أو حرفا-
تكون مهزة وصل أو مهز قطع ،وينبغي أن تعرف اآلن أن هذه اهلمزة
.ترسم (ألفا) مطلقا مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة
تنقسم اهلمزة يف أول الكلمة على قسمني :فهي مهزة وصل
ومهزة قطع .وفيما يليه بيان ذلك.
(أ) مهزة الوصل
مهزة الوصل هي الّيت تقع يف أول الكلمة ،وال تنطق إالّ إذا وقعت
21
يف ابتداء الكالم ،حنو :اجلس وتعال واجلس.
وأما مواضع مهزة الوصل فهي:
الثالثي اجملرد1 (.
فعل األمر من
ّ
حنو :اشرب ،اكتب ,اغسل.
ماضي الفعل اخلماسي وأمره ومصدره2 (.
حنو :ان تظر -ان تظر -انتظر
21رضوان ،اإلمالء نظريته وتطبيقه( ،مطبعة جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية ،ماالنج2۰۰۰ ،م )،
ص41 ،

ماضي الفعل السدسي وأمره ومصدره3 (.
حنو :است غفر ،است غفر ،استغفار.
الشمس والقمر4 (.
"ال" التّعريف ،حنوّ :
يف هذه األمساء :اسم ،اثنان ،اثنتان ،ابن ،ابنة ،ابنم ،امرأة5 (22.
(ب) مهزة القطع
مهزة القطع هي اهلمزة الّيت تقع يف أول الكلمة ،وينطق هبا
يف بدء الكالم ووسطه ،حنو :أان وأنت من أين أنت؟
وأما مواضع مهزة القطع فيما يلي:
( )1يف األفعال املاضية الثالثية والرابعية املبدوءة هبمزة ،مثل :أخذ
وأكل ،وأكرم وكذلك فعل األمر من الرابعي املبدوء هبمزة ،مثل:
أتقن وأكرم .ومجيع األفعال املضارعة من الثالثي وغريه ،املبدوءة
أبلف املضارعة مهزهتا مهزة قطع تثبت أينما وجدت.
( )2مجيع احلروف مهزهتا مهزة قطع ما عدا (ال) ،حنو :أ
(لإلستفهام)
( )3يف مجيع اهلمزات يف األمساء مهزات قطع تكتب وتنطق أ ّن
وجدت يف اجلملة ما عدا اهلمزات يف األمساء اآلتية :اسم،
23
اثنان ،اثنتان ،ابن ،ابنة ،ابنم ،امرأة.
 )1اهلمزة يف آخر الكلمة أو اهلمزة املتطرفة
44املرجع نفسه ،ص43 .
42املرجع نفسه ،ص47 .

اهلمزة يف آخر الكلمة وننقسم اهلمزة املتطرفة على مهزة متطرفة
قبلها ساكن ومهزة متطرفة قبلها متحرك .فيما يليه بيان ذلك:
(أ) مهزة متطرفة قبلها ساكن
فإن كان ما قبلها اهلمزة ساكنا وهي مضمومة أو مكسورة أو
مفتوحة غري منونة رمست منفردة على السطر ،مثل جزء ،جزء ،جزء.
(ب) مهزة متطرفة قبلها متحرك
أما اهلمزة املتطرفة الّيت قبلها متحرك فإهنا ترسم على حرف
يناسب حركة احلرف الذي قبلها دون اعتبار حلكتها ،مثل :جرؤ ،مل
24
جيرؤ ،جيرؤ -وبدأ ،يبدأ ,مل يبدأ -وجيرتئ ،لن جيرتئ ،مل جيرتئ.
د) أنواع اإلمالء وأساليب تدريسه
يقسم الرتبويون اإلمالء إىل قسمني :تطبيقي وقاعدي ،والغرض
من التطبيقي تدريب التالميذ على الكتابة الصحيحة ،حيث يبدأ تدريس
هذا النوع من الصف األول االبتدائي ،ويسري جنب مع حصص اهلجاء
والقراءة .أما النوع القاعدي فيهدف إىل تدريب التالميذ على فهم
25
القواعد اإلمالء أبنوعها وقواعدها املختلفة.
أما أنواع اإلمالء فهي:
 )1اإلمالء املنقول
يبدأ املعلم ابلتمهيد للموضوع عن طريق مناقشة مشوقة.41املرجع نفسه ،ص72 .
4املرجع نفسه ،ص١ .

 يعرض قطعة اإلمالء يراع ى ىف الكلم ات ال ىت يرغ ب املعل م ىف أن يربزه ا أن تك ونبطباشري أو حرب خملف ،أو يضع حتتها خطا.
 يقرأ املعلم القطعة بصوت واضح. يقرأ التالميذ القطعة قراءة جهرية. يناقش املعلم تالميذه ىف معىن القطعة.يناقشمعىن ورسم الكلمات الىت ابرزها ىف القطعة. يطلب من التالميذ فتح كراسات اإلمالء. بعد اإلنتهاء يطلب من التالميذ النظر فيما كتببوا. يطلب من التالميذ شطب الكلمة اخلطاء. يتم مجع الكراسات بطريقة هادئة. ش غبل الوق ت الب اقى م ن احلص ة ىف حتس ني اخلط اء ،أو مناقش ةمعىن القطعة.
 )٦اإلمالء املنظور
طريقت ه مث ل طريق ة اإلم الء املنق ول ،ووج ه اإلخ تالف يظه ر بع د
مناقش ة املع ىن ،وت دوين الكلم ات الص عبة عل ى الس بورة األص لية ،إذ
يطل ب املعل م م ن تالمي ذه النظ ر إىل القطع ة ،وإىل الكلم ات الص عبة مث
ميحوه ا ،واف ى الس بورة اإلض افية أو البطاق ة ع ن التالمي ذ ،ويب دأ ىف
إم الء القطع ة م ن كراس ة التحض ري ،ويس ري ىف بقي ة اخلط وات كم ا ىف
اإلمالء املنقول.

اإلمالء املسموع )3
ويك ون حلاس ة الس مع في ه احمل ل األول ع ن طريق ة مس اع القطع ة،
وإدراك الف روق ب ني احل روف املتقارب ة املخ ارج ،واإلعتم اد عل ى الت ذكر
الس معى للكلم ات ال ذى يتول د م ن مس اع ص وت الكلم ات م ن املعل م،
ول ذلك فم ن الض رورى أن تش تمل القط ع عل ى كلم ات وعب ارات س بق
للتالميذ دراس تها أو مساعه ا أو مس اع كلم ات وعب ارات ائل ة مل ا س بقت
دراسته ،كذلك ننصح أبن متلى الوحدة مرة واحدة ،حلمل التالمي ذ عل ى
حسن السماع وجودة الالنتباه.
 )4اإلمالء االختبارى
طريقت ه تش به طريق ة اإلم الء املس موع م ع ح ذف مرحل ة هتج ى
26
الكلمات الصعبة.
أ) تعريف اإلمالء االختبارى
اإلم الء االختب ارى ه و م ن اإلم الء ال ذي يكل ف يف الط الب
ما ميلي عليهم دون معرفة سابقة ابلنص اململى عليهم 27.بكتابة

4املرجع نفسه ،ص2۷۷ .
4
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ب) أسباب اخلطاء يف الرسم الكتايب:
ميكن إجياز العوامل تؤى إىل اخلطاء يف الرسم الكتايب يف:
( )1ضعف صحة املتعلم العامة كضعف السمع والبصر.
( )2عدم نضج القوة العضلية واألعصاب لدى املتعلم.
( )3عدم أنتباه املتعلم.
( )4ع دم نط ق املعل م الواض ح وإخراج ه احل روف م ن خمارجه ا
الصحيحة.
( )۷جهل املتعلم بقواعد الرسم اإلمالئى.
( )6درج ة مأنوس ية الكلم ة ابلنس بة امل تعلم ،ف بعض الكلم ات
يعرفها امل تعلم جي دا األهن ار م رت علي ه وت درب عليه ا ،وبع ض
الكلمات قد يفاجئ هبا األول مرة.
( )۷تقارب األصوات واملخارج.
( )١عدم التدريب الكاىف.
28
( )۹عدم الثبات األنفعاىل.
ب -الدراسات السابقة املناسبة

ّأما الدراسات السابقة املناسبة فكما فعله من يلى:
 -١زين زمر الدين الباحث عن "العالقة بني قدرة علم الصرف ومهارة
الكتابة العربية لدى تالميذ الفصل الثامن مبدرسة روضة العلوم الثانوية

4٤

دمحم عبد القدر امحد ،طرق تعليم اللغة العربية ،ص2۷1 ،

اإلسالمية سومبار أجونج سابوتيه متارام المبونج الوسطى للعام
الدراسي  ،2115/2114وهنا وجود العالقة القوية بينهما لديهم.
 -٢اباترا سورااي فرااتما الباحث عن :تطبق التعليم التعاوين
( )cooperativelearningبشكل ( )team accelarated instructionلرتقية
مهارة الكتابة (البحث اإلجرائي لدى تالميذ الفصل اخلامس ابملدرسة
اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية  2ميرتو للعام الدراس2116/2115
 -٣متم السعادة الباحثة عن تعريض طريقة اإلمالء وأثرها على مهارة كتابة
العربية لدى طلبة الفصل الثامن مبدرسة روضة العلوم الثانوية
اإلسالمية مسبار أجونج سافوتيه متارام المبونج الوسطى للعام
الدراسي  2112/2111وهنا وجود األثر اإلجيايب ذى املعىن فيه
عليها لديهم.
ومن البيان السابق ،ح ّققت الباحثة أ ّن البحث الذى ّأدته الباحثة
هنا مل يبحث قبل هذا البحث.

الثالث الباب

منهج البحث
أ -تصميم البحث

وهو :جنس هذا البحث هو حبث كيفي
Sebuah prosedur ilmiah untuk menghasilkan pengetahuan tentang realitas
social dan dilakukan dengan sadar dan terkendali. Sebagai sebuah kegiatan ilmiah,
penelitian kualitatif sangat peduli dengan persoalan cara data dianalisis, sehingga
hasilnya dapat dipertanggungjawabkan, oleh sebab itu, penilitian yang
menggunakan metode penelitian kualitatif mestilah memberikan perhatian yang
serius terhadap analisis datanya.29

فهو أما جنس البحث الذي ستعرضه الباحثة يف البحث الكيفي
مدخل دراسة احلالة .ويف تلك احلالة اختربت الباحثة عامقة عن هذه الوقائع
الظاهرة واألنشطة والعمليات .وترى هذه األهداف واضحة من خالل الشرح
مفصال والفهم ظاهرا على تلك االلوقائع.
استنادا على السبق ،تقصد الباحثة لكتابة خطاء كتابة اهلمزة القطع
ابستخدام نظرية حتليل األخطاء يف كتابة الّيت تعد من قواعد االمالء والوصل
لدى طالب الصف "ب" نصف العام الثالث يف شعبة تعليم اللغة اهلمزة
للجامعة اإلسالميّة احلكوميّة مبيرتو للعام الدراسي  2۰1١/2۰1۷العربية
ب -ميدان البحث وزمانه

كان ميدن البحث هو ابجلامعة اإلسالميّة احلكوميّة مبيرتو ،وزمان هذا
البحث هو للعام الدراسي.
29

Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian
Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu, (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2016), h. 173

ج -خصائص ميدان البحث
هذا البحث هو حبث كيفي ميداين ،وأهداف البحث الكيفي امليدان
يلتحقيق ومعرفة الصعوابت يف كتابة اهلمزة أدركها الطالب وخاصة طالب
الصف "ب" يف نصف العام الثالث ابجلامعة اإلسالميّة احلكوميّة مبيرتو.
تقصد الباحثة لكتابة خطاء كتابة اهلمزة يف الفقرة الصفية الّيت تركز
ابستخدام على خطأ اهلمزة القطع والوصل الّيت تعد من قواعد االمالء
نظرية حتليل األخطاء يف كتابة اهلمزة لدى طالب الصف "ب" نصف العام
للجامعة اإلسالميّة احلكوميّة مبيرتو للعام الثالث يف شعبة تعليم اللغة العربية
الدراسي 211١/2۰1۷
د -طريقة البحث وإجراءاته

هذا البحث هو حبث كيفي ميداين ،ويسمى البحث الكيفي أيضا
نوعية وليست كمية ،ألهنا مل حبثا طبيعيا بسبب أن طبيعة البياانت اجملموعة
ميدان البحث هي تستخدم أدوات القياس .مث يسمى طبيعيا ألن أحوال
طبيعية أو معقولة ،كما هو بدون التالعب هبا وتنظيمها ابلتجربة أو
االختبار .وليس البحث موضوعيا متاما وحمايدا وأثر دائما ابلعوامل
.االجتماعية والتاراية والقيم
أن البحث الكيفي امليداين هوLexy J. Moleong:وعند
“Penelitian yang mengharuskan peneliti berangkat ke ‘lapangan’ untuk
mengadakan pengamatan tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan
alamiah”.30

30

Lexy J. Moleong edisi revisi, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Rosda
Karya, 2013), h. 26

يلتحقيق ومعرفة الصعوابت يف كتابة وأهداف البحث الكيفي امليدان
اهلمزة أدركها الطالب وخاصة طالب الصف "ب" يف نصف العام الثالث
ابجلامعة اإلسالميّة احلكوميّة مبيرتو.
Edmundالكيفي مدخل الظواهر .وفقا برأي واستخدم هذا البحث
Husserl “Istilah fenomenologi sering digunakan sebagai anggapan umum
untuk menunjuk pada pengalaman subjektif dari berbagai jenis dan tipe
subjek yang ditemui”.31

بشكل غري مباشر عن استخدمت الباحثة مدخل الظواهر ولذلك
أصول املشكالت يف البحث وخاصة يف مقابلة مباشرة أوغري مباشرة إىل
املوارد العلمية.

ه -مصادر البياانت
يف مجع البياانت استخدمت الباحثة مصدري البياانت جلمع البياانت،
وهي البياانت األساسية واالعتمادية .ويف هذا البحث نيل مصدر البياانت
األساسية من نتائج كتابة الطالب بياانت رئيسية واملقابلة بياانت اثنوية .أما
مثل الكتب الشخصية من اآلخر مصدر البياانت االعتمادية انلتها الباحثة
والقواميس والكتب وغريها من الكتب ابجلامعة اإلسالميّة احلكوميّة مبيرتو
.املتعلقة هبذا البحث
وجلمع بياانت البحث تستخدم الباحثة تقنية أخذ العينات اهلادفة
) وهي(sampling purposive:

“Teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu”.32

Ibid., h. 14
Sugiyono, Statistic UntukPenelitian, ( Bandung: Alfabeta, 2010), h. 68

31

32

طالب الصف "ب" ابجلامعة اإلسالميّة فعينة مصدر البياانت هي
م211١/2۰1۷ الّيت تعلموا كتابتا اهلمزة يف احلكوميّة مبيرتو للعام الدراسي
.الدرس قواعد اإلمالء
 تقنيات:مجع البياانت هي

 تقنيات مجع البياانت وإجراءاهتا-و

Salah satu tahapan sangat penting dalam penelitian. Oleh karena itu, tahap
ini tidak boleh salah dan harus dilakukan dengan cermat sesuai prosedur dan
ciri-ciri penelitian kualitatif. Sebab, kesalahan atau ketidaksempurnaan dalam
metode pengumpulan data akan berakibat fatal, yakni berupa data yang tidak
credible, sehingga hasil penelitiannya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Hasil
penelitian demikian sangat berbahaya, lebih-lebih jika dipakai sebagai dasar
pertimbangan untuk mengambil kebijakan publik.33

ويف طريقة البحث الكيفي يلزم مجع البياانت بتقنيات مجع البياانت
 الكيفية وهي الوثيقة.واملقابلة
وحققSugiyono أن تقنيات:مجع البياانت هي
“Langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari
penelitian adalah mendapatkan data”.34

لتحصيل البياانت الصحيحة واجليدة عن مشكالت التطبيق
:فاستخدمت الباحثة تقنيات مجع البياانت كما يلي
قالSukardi:

 الوثيقة-١

“Pada teknikini, peneliti dimungkinkan memperoleh informasi dari
bermacam-macam sumber tertulis atau dokumen yang ada pada responden
33

Akla, MetodologiPenelitianPengajaranBahasa Arab, (Metro: LadunyAlifatama, 2014),

h. 146
34

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung : Alfabeta,
2012), h. 224

atau tempat, dimana responden atau tempat, dimana responden bertempat
tinggal atau melakukan kegiatan sehari-harinya”.35

وقالEdi Kusnadi:أن الوثيقة هي
“Metode yang digunakan untuk memperoleh informasi dari sumber
tertulis atau dokumen-dokumen, baik berupa buku-buku, majalah,
peraturan-peraturan, notulen rapat”.36

استخدمت الباحثة هذه التقنية ألخذ البياانت من نتائج كتابة
اهلمزة يف الفقرة الوصفية للنظر إىل طالب الصف "ب" يف نصف العام
الثالث قسم تعليم اللغة العربية يف حتليل أخطاء يف كتابة اهلمزة لدى
طالب الصف "ب" نصف العام الثالث يف شعبة تعليم اللغة العربية
2۰1١/2۰1۷ للجامعة اإلسالميّة احلكوميّة ميرتو للعام الدراسي
 املقابلة-٢
من إحدى تقنيات مجع البياانت اليت يلزم أن تستخدمها الباحثة
:يف البحث الكيفي جلمع البياانت هي

“Wawancara mendalam.37wawancara mendalam merupakan sebuah
interak sisosial informal anatara seorang peneliti dengan para
informannya”.38

استخدمت الباحثة يف هذا البحث لطلب الشرخ والبياانت عن
.أحوال للجامعة اإلسالميّة احلكوميّة ميرتو اليت جتعلها ميدان البحث
35

Sukardi, metodologipenelitianPendidikan, (Jakarta: BumiAksara, 2003), h. 81
Edi Kusnadi, Metodologi Penelitian, (STAIN Jurai Siwo Metro, 2008), h. 102
37
Afrizal, MetodePenelitian, h. 135
38
Ibid., h. 137
36

ز -إجراءات حتليل البياانت
أما حتليل البياانت الذي استخدمته الباحثة يف هذا البحث فهو:
“Menurut teori Miles and Huberman yang dilakukan secara interaktif melalui
data reduction (Reduksi data), data display (penyajian data), dan conclusion
drawing/verification (kesimpulan)”.39

فالعملية األوىل هي حتديدة البياانت الّيت هي عملية من النظرية املذكورة
التلخيص واختيار األشياء األساسية وطلب البياانت املعتربة ابلضرورية
dataاملناسبة برتكيز البحث .أما العملية الثانية فهي بعرض البياانت (
) هو بشكل املقتضب املختصر أو الرسوم البيانية أو السرد .والعملية display
) أي استخالص نتائج البحث conclusion drawing/verificationالثالثة هي (
.املفعول
ح -مراجعة صحة البياانت
bersifat

yang

data

pengumpulan

قالSugiyono:عند
teknik

adalah

triangulasi

“Teknik

menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang
telah ada”.40

تقنية فحص صحة البياانت من أمهية تعيني جودة نتائج البحث .ومن
تتسع جهود فتستخدم تقنيات تفتيش البياان أجل حتقيق ما رجته الباحثة

Sugiyono, Metode Penelitian, h. 246
Sugiyono, Metode Penelitian, (Bandung : Alfabeta, 2012), h. 241

39
40

يهتم حبث
ّ  ولذلك،الباحثة للحصول على صحة البياانت
ابستخدام التقنبات التالية:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

ضبطها

Perpanjangan pengamatan
Ketekunan Pengamatan
Triangulasi
Pengecekan sejawat
Kecukupan referensial
Kajian kasus negatif
Pegecekan anggota41

: وهي،والتقنية استخدمتها الباحثة يف تفتيش البياانت وصحتها تثليثية
“Triangulasi diartikan sebagai teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan
sesuatu yang lain”.42

:ويف هذا البحث استخدمت الباحثة تثليث الطريقة وهو
“Peniliti menggunakan metode yang berbeda untuk mengumpulkan data yang
sejenis. Dalam sebuah penelitian sering ada peneliti mengumpulkan baik data
kualitatif maupun data kuantitatif”.43

41

Lexy J. Moleong edisi revisi, Metodologi Penelitian., h. 327
Ibid., h, 330
43
BambangSetiyadi, Metode Penelitian Untuk Pengajaran Bahasa Asing Pendekatan
Kuantitatif Dan Kualitatif, (Yogyakarta: Grahailmu, 2006), h. 247
42

الباب الرابع

عرض بياانت البحث وحتليلها ومناقشتها
أ -حملة عامة عن ميدان البحث

 -۰اتريخ االختصاري عن جامعة اإلسالمية احلكومية مبيرتو

وجود اجلامعة اإلسالمية احلكومية مبيرتو ال ميكن فصلها عن
كلية الرتبية جبامعة رادين إنتان اإلسالمية احلكومية ابندر ملبونج فرع ميرتو،
ومع معاقبة صدور املرسوم الرانسى رقم  ۰۰لسنة  ۰۹۹۷املؤرخ  2۰مارس
 ۰۹9۷على تعديل الكلية وموافقها خارج مضيفها فصار جامعة اإلسالمية
احلكومية مبيرتو ،وكذلك صار كلية الرتبية جبامعة رادين إنتان اإلسالمية
احلكومية ابندر ملبونج فرع ميرتو جامعة اإلسالمية احلكومية مبيرتو.
متاشيا بتغيري الوضع قدم ذكراي ذاكر كعميد كلية الرتبية مخس
امساء جلامعة ميرتو هم جامعة رادين إمبا كومسا اإلسالمية احلكومية مبيرتو
وجامعة اإلسالمية احلكومية بلمبنج وجامعة جوراي سيوو اإلسالمية
احلكومية وجامعة أمحد يس اإلسالمية احلكومية وجامعة صصرودرمو
اإلسالمية احلكومية.
كما املتابعة معاقبة صدور املرسوم الرائسي رقم  ۰۰لسنة
 ۰99۷ففي التاريخ  31يونيو  ۰99۷كشفت ثالث وثالثون جامعة
متازمنا .ويف التاريخ  ۰أغستوس  2116صار جامعة جوراي سيوو
اإلسالمية احلكومية مبيرتو مع معاقبة صدور املرسوم الرائسي  11لسنة

 ،2116عند ذلك القرار أتسيس اجلامعة اإلسالمية احلكومية مبيرتو هو
44
تغيري الشكل من جامعة جوراى سيوو اإلسالمية مبيرتو.
 -٢رؤية اجلامعة اإلسالمية احلكومية مبيرتو وبعثاهتا
أما رؤية اجلامعة اإلسالمية احلكومية مبيرتو :أصبح اجلامعة
اإلسالمية املبتكرة يف التآزر socio-ecoechno-preneurishipعلى أساس
القيم اإلسالمية واإلندونيسية.
وأما بعثات اجلامعة اإلسالمية احلكومية مبيرتو:
أ) تطبيق القيم اإلسالمية يف تنفيذ التعليم والبحث وخدمة اجملتمع.
ب) بناء الثقافة األكادميي اإلنتاجية اإلبتكارية يف إدارة املوارد من خالل
التعليم والتعلم والبحوث العلمية.
رعاية  socio-ecoechno-preneurishipاجملتمع األكادميي يف تنفيذ
ج)
واجبات اجلامعة الثالثة.
تنفيذ نظام إدارة املؤسسة املهنية على أساس تكنولوجيا
د)
45
املعلومات.
 -٣اهليكل التنظيمي عن اجلامعة اإلسالمية احلكومية مبيرتو
أما اهليكل التنظيمي عن اجلامعة اإلسالمية احلكومية مبيرتو كما يلي:
اجلدول ١
 44الوثيقة عن جلامعة اإلسالمية احلكومية مبيرتو
45املرجع النفس،

أ)
ب)
ج)
د)
ه)

مديرة اجلامعة
النائب األول ملديرة اجلامعة
النائب الثاين ملديرة اجلامعة
النائب الثالتة ملديرة اجلامعة
مديرة جامعة العليا

و)

عميد كلية الشريعة

ز)
ح)

عميد كلية الرتبية والتدريس
عميد كلية الرتبية واإلقتصادية
اإلسالمية
عميد كلية أصول الدين واألدب
والدعوة

ط)

أ.د .إينيزار
د .سحري
د .خمرت هادى
د .إيدا أومامي
د .طبيبة
السعادة
د .حسن
الفتارب
د .أعلى
د .وداي ننسياان
د .مات
46
جليل

 -٤احلالة الثابتة من اجلامعة اإلسالمية احلكومية مبيرتو
أ)
ب)
ج)

 1املرجع النفس،

اسم
اجلامعة
سنة
التأسيس
العنوان

اجلدول ٢
:
:
:

جامعة اإلسالمية احلكومية
مبيرتو
199۷
الشارع كى حجار ديونتورو
1۷أ إيرينج موليا مبدينة

اجلولة
دليل الربيد
اسم رئيس
اجلامعة

د)
ه)
و)

ميرتو
1۷2۷41۷1۷
34111
األستاذة الدكتورة احلاجة
إينيزار ،املاجسترية

:
:
:

املصدر :الوثيقة عن الشخصية العامة جلامعة اإلسالمية احلكومية مبيرتو

 -٥أحوال وسائل الرتبية وحوائجها ابجلامعة اإلسالمية احلكومية مبيرتو
اجلدول ٣

أحوال وسائل الرتبية وحوائجها ابملدرسة العالية احلكومية األوىل مبيرتو
اجملموع

اليان

الرقم

أنواع الوسائل واحلوائج

 1بناء الدراسة

۷

جيد

 2بناء رئيس اجلامعة

1

جيد

 3بناء احملاضرين

1

جيد

 4بناء املناقشة

1

جيد

 ۷بناء املاجيستري

1

جيد

1

جيد

 ۷حجرة معمل علم العلمى

1

جيد

 ١حجرة معمل احلاسوب

2

جيد

 ۹بناء معمل اللغة

1

جيد

 11بناء املكتبة

1

جيد

 11حجرة حارس املدرسة

2

جيد

 6بناء 3

P M

 12مسجد

1

جيد

 13مطعم

2

جيد

 14ميدان الرايضة

1

جيد

 1۷قاعة

1

جيد

املصدر :الوثيقة عن الشخصية العامة جلامعة اإلسالمية احلكومية مبيرتو

 -٦أحوال احملاضرين واملوظفني وعدد الطالبة يف اجلامعة اإلسالمية

احلكومية مبيرتو
أما أحوال احملاضرين واملوظفني يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية مبيرتو
للعام الدراسي  2۰1١/2۰1۷م ،كما يلي:
اجلدول ٤

أما أحوال احملاضرين واملوظفني يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية مبيرتو للعام
الدراسي  ٢۰١١/٢۰١۷م

الرقم

الدرجة

اجملموع

1

احملاضر احلكومية

99

2

احملاضر الثابت

24

3

املوظف

54

اجملموع

١77

املصدر :الوثيقة عن الشخصية العامة جلامعة اإلسالمية احلكومية مبيرتو

أما أحوال عدد الطالبة يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية مبيرتو للعام
الدراسي  2۰1١/2۰1۷م ،كما يلي:

اجلدول ٥

أما أحوال عدد الطلبة يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية مبيرتو
للعام الدراسي  ٢۰١١/٢۰١۷م

رقم

كلية

شعبة

عدد

١

تعليم العلوم اإلسالمية

1291

٢

تعليم اللغة العربية

43١

٣

تعليم اللغة اإلليليزية

1172

٤

تعليم معلمي املدرسة
اإلبتدائية

427

الرتبية

تعليم معلمي روضة األطفال

١3

تدريس ماتيماتيكا

43

تدريس علم األحياء

44

تدريس الربامج

39

األحوال الشخصية

343

األحكام اإلقتصادية
اإلسالمية

641

١

االقتصادية اإلسالمية

1169

9

 D3املصرفية الشرعية

512

 S1املصرفية الشرعية

677

الشرعية
احملاسبة ّ

45

٥

٦
7

١٢

الشريعة

االقتصادية اإلسالمية

١١

أصول الدين واألدب
١٢
والدعوة

إدارة احلج والعمرة

37

اللغة العربية وأدهبا

22

االتصالية اإلسالمية

217

إرشادات توجيهات اإلسالم

24

7١٢٢
اجملموع
املصدر :الوثيقة عن الشخصية العامة جلامعة اإلسالمية احلكومية مبيرتو

 -٦أحوال الطالبة يف الصف "ب" يف نصف العام الثالث يف شعبة تعليم
اللغة العربية جبامعة اإلسالمية مبيرتو

اجلدول ٦

أحوال الطالبة يف الصف "ب" يف نصف العام الثالث يف شعبة تعليم اللغة
العربية جبامعة اإلسالمية مبيرتو للعام الدراسي  ٢۰١١/٢۰١۷م
فصل "ب"
مذكر

مؤنث

5

17

املصدر :الوثيقة عن الشخصية العامة جلامعة اإلسالمية احلكومية مبيرتو

 )۷تركيب املنظمة جبامعة اإلسالمية احلكومية مبيرتو
الرسم األول

تركيب املنظمة جبامعة اإلسالمية احلكومية مبيرتو للعام الدراسي

 ٢۰١١/٢۰١۷م

مدير اجلامعة
انئب املدير األول
رئيس كلية
الشريعة

انئب املدير الثاين

رئيسة كلية الرتبية

انئب املدير الثاين

رئيسة كلية الدعوة

رئيسة كلية اإلقتصادية
اإلسالمية

رئيس الشعبة
احملاضرون

املصدر :الوثيقة عن الشخصية العامة جلامعة اإلسالمية احلكومية مبيرتو

 )١موقع خمطّط جامعة اإلسالمية احلكومية مبيرتو
الطالب
أما موقع خمطّط جامعة اإلسالمية احلكومية مبيرتو كما يلي:
الرسم الثاين
موقع خمطّط جامعة اإلسالمية احلكومية مبيرتو

۷

١

۹

11

11

U
4

12

13

14

۷

6

1۷

2

1

3

16

1۷

البيان:
 :1ميدان
 :٦بناء املدير
 :3بناء املناقشة
 :4بناء ه
 :۷بناء معمل اللغة
 :6بناء احملاضرين
 :۷مسجد
 :١بناء N
 :9بناء M

 :11مطعم
 :11بناء منظمة الطلبة
 :12بناء I
 :13بناء C
 :14بناء املاجيستري
 :1۷قاعة
 :16بناء املدير املاضي
 :1۷بناء املكتبة

املصدر :الوثيقة عن الشخصية العامة جلامعة اإلسالمية احلكومية مبيرتو

ب -عرض بينات البحث

يعتمد عرض بينات البحث عن تعليم الكتابة اهلمزة على
حاصالت املقابلة والوثيقة الّيت وجدهتا الباحثة.

 -١املقابلة عن تعليم الكتابة اهلمزة لدى طالب الصف "ب"
نصف العام الثالث يف شعبة تعليم اللغة العربية للجامعة

اإلسالميّة احلكوميّة ميرتو
وأما نتائج الباحثة املقابلة األوىل مع سيّدة نوفيتا رمحي
كمحاضرة الكتابة فهي كما يلي:
 )1كيف إستجابة الطالب حني علمت الكتابة؟
فجواب:

83
إذا فهم الطالب بتدريسى فاحلماس ،ولكن إذامل يفهموا
حري.
الطالب فالتّ ّ
 )2هل خلفية الطالب املتنوعة أثّر قدرتوا يف الكتابة؟
فجواب:
مؤثّر ،ألنّه كلّما يزداد األوىل عرفهم عن تعليم اللغة العربية،
فالكلّما يزداد األوىل عرفهم عن الكتابة اللغة العربية.
 )3أي مشكلة الّيت جتد لدى الطالب يف الكتابة اهلمزة؟
فجواب:
إمتص عن األخطاء لدى الطالب وهي اختالف عن
الّىت ّ
اهلمزة القطع واهلمزة الوصل
 )4ما شكل الكتابة اهلمزة الّيت جتد لدى الطالبة؟
فجواب:
إمتص عن األخطاء يف كتابة اهلمزة الّيت تقع يف وسط
الّىت ّ
الكلمة وتقع يف آخر الكلمة.
 )5هل تسمى الكفاية أن قدرة الطالب يف كتابة اهلمزة عند
حصة تعليم الكتابة فقط؟
فجواب:
ملاّ  ،%111أل ّن طبقة الفهم الطالب عن القوعد،
سليب االختالف ،ولكن بتدريس الكتابة
و ّ
الصرف ،والنّحو ّ
اعطيت لدى الطالب عن الفهم يف الكتابة اهلمزة.

89
 )6هل تسمى الكفاية قدرة الطالب يف كتابة اهلمزة انسب
ابلقواعد اإلمالء؟
فجواب:
بعضهم استطعوا كتابتا جيّدا ولكن بعضهم نقص عن الفهم
الصرف.
النّحو و ّ
 )7ما رأيك دروس الآلخرين الّيت عاضده أن قدرة الطالب يف
كتابة اهلمزة؟
فجواب:
الصرف.
عضد القدرة الطالب وهي درس النّحو ودرس ّ
استنادا على نتائج املقابلة فالفهم الطالبة املقتضى عن
الصرف ،أل ّن سهل الطالب قدرتوا يف الكتابة
قواعد النّحو و ّ
اهلمزة ،وخلفية الطالب املتنوعة أثّر قدرتوا يف الكتابة ،يف تعليم
الكتابة حماضرة جتد شكل الكتابة اهلمزة الّيت تقع يف وسط الكلمة
و يف آخر الكلمة أو اهلمزة املتطرفة.
 -٢املقابلة عن تعليم الكتابة اهلمزة لدى طالب الصف "ب"
نصف العام الثالث يف شعبة تعليم اللغة العربية للجامعة
اإلسالميّة احلكوميّة ميرتو

وأما نتائج الباحثة املقابلة الثاين مع الطالبان الصف "ب"
نصف العام الثالث يف شعبة تعليم اللغة العربية للجامعة
اإلسالميّة احلكوميّة ميرتو فهي كما يلي:

Pertanyaan

No

 هل تسمى-4
 هل-3  هل-2
 ما-1
خلفيتك الرتبية حببت شعبتك تعليم الكفاية قدرة الطالب
قبل للجامعة تعليم اللغة العربية يف درس الكتابة األول
اللغة اخليار األوىل؟ عن كتابة اهلمزة الّيت
اإلسالميّة
انسب القواعد
العربية؟
احلكوميّة
اإلمالء؟
ميرتو؟

Nama

1

Afri
d

2

Alfin
a

3

4

Jawab: seharusnya
sudah cukup, tapi
karena saya dari
SMA, jadi masih
butuh bimbingan lagi
Jawab: Sudah cukup

Jawab: Iya

Jawab:
suka

Jawab: Iya

Jawab:
suka

Jawab:searusnya
sudah, karena
kemampuan saya yang Jawab: Iya
rendah dalam
memahami pelajaran
imla’
Jawab: Sudah cukup
Jawab: Iya

Arni

Badruz
I.

Jawab: Bukan

D

6

Fitri

7

Dewi

8

ika

Jawab:
suka

H
K
Jawab:
Sudah cukup

5

Jawab:
Tidak
suka

Jawab: seharusnya
sudah cukup, tapi
karena saya belum
Jawab: Bukan
bisa memahami
quwaidnya, maka saya
masih perlu di
bimbing lagi
Jawab: Sudah cukup
Jawab: Iya

Jawab: seharusnya
sudah cukup, tapi

Jawab:
suka

Jawab:
Tidak
suka

Jawab:
suka

Jawab:

Jawab: Saya
alumni dari
SMA

Jawab: Saya
alumni dari
M.A
Jawab: Saya
alumni dari
SMA

Jawab: Saya
alumni dari
M.A
Jawab: Saya
alumni dari
SMA
Jawab: Saya
alumni dari
SMA

Jawab: Saya
alumni dari
M.A

karena sulitnya
mencari buku tentang
hamzah, maka bagi
saya masih sulit untuk
menguasai penulisan
hamzah ini
9

10

Indah

Irfan

11

Kholif

12

Khusnul

13

Luthfi

Jawab: Sudah cukup
Jawab: seharusnya
sudah cukup, tapi
karena saya belum
bisa menguasai
nahwu, sedangkan ini
berhubungan dengan
shorof, maka bagi
saya masih sulit
Jawab: belum cukup,
karena saya dari
SMA, Jadi sangat
asing bagi saya
pelajaran ini.
Jawab: Sudah cukup

Jawab: Sudah cukup

14

Muhammad

15

Nurul

16

Nopi

17

Nurul

Jawab: seharusnya
sudah cukup, tapi
karena saya dari SMA
sulit untuk
memahaminya
Jawab: Sudah cukup

Jawab: Iya

suka

Jawab: Bukan

Jawab:
suka

Jawab: Iya

Jawab:
suka

Jawab: Bukan

Jawab:
Tidak
suka

Jawab: Iya

Jawab:
suka

Jawab: Iya

Jawab:
suka

Jawab: Bukan

Jawab:
suka

Jawab: Iya

Jawab:
suka

Jawab: Sudah cukup

Jawab: Iya

Jawab:
suka

Jawab: seharusnya
sudah cukup, tapi
karena saya belum
bisa menguasai
nahwu, sedangkan ini
berhubungan dengan
nahwu, maka bagi

Jawab: Iya

Jawab:
suka

Jawab: Saya
alumni dari
M.A

Jawab: Saya
alumni dari
SMA

Jawab: Saya
alumni dari
M.A

Jawab: Saya
alumni dari
SMA

Jawab: Saya
alumni dari
M.A
Jawab: Saya
alumni dari
M.A
Jawab: Saya
alumni dari
SMA
Jawab: Saya
alumni dari
M.A
Jawab: Saya
alumni dari
M.A

Jawab: Saya
alumni dari
M.A

saya masih sulit
Jawab: Sudah cukup
18

19

20

21

22

Jawab: Iya

Jawab:
suka

Jawab: Saya
alumni dari
M.A

Jawab: Iya

Jawab:
suka

Jawab: Saya
alumni dari
M.A

Jawab: Iya

Jawab:
suka

Jawab: Saya
alumni dari
M.A

Jawab: Iya

Jawab:
suka

Jawab: Saya
alumni dari
M.A

Jawab: Iya

Jawab:
suka

Jawab: Saya
alumni dari
M.A

Sii

Uswatun

Jawab: seharusnya
sudah cukup, tapi
karena saya belum
bisa menguasai
nahwu, sedangkan ini
berhubungan dengan
shorof, maka bagi
saya masih sulit
Jawab: Sudah cukup

Wilda

Yulita

Zumroh

Jawab: seharusnya
sudah cukup, tapi
karena saya belum
bisa menguasai
nahwu, sedangkan ini
berhubungan dengan
nahwu dan shorof,
maka bagi saya masih
sulit
Jawab: Sudah cukup

Pertanyaan

No

1

2

3

4

5

Nama

Afrid

Alfina

Arni

Badruz

 هل عندك كتب-١
 هل-7  هل محلت-6
 هل-5
سعيك رقّى الّيت زاد دائرة
شعرت أن كتاب عن
قواعد اإلمالء قدرة الكتابة حدودك يف الكتابة
دروس
اهلمزة ليس من
متعمقا يف
حني تعليم
اآلخرين
ّ
الكتابة اهلمزة؟ اجلامعة؟
ساعدت أن الكتابة؟
قدرة
الكتابة؟
Jawab: Tidak, karena
buku imla’ tentang
penulisan hamzah
sulit di cari

Jawab: Tidak, karena
buku imla’ tentang
penulisan hamzah
sulit di cari

Jawab: Tidak, karena
buku imla’ tentang
penulisan hamzah
sulit di cari
Jawab: Tidak, karena
buku imla’ tentang
penulisan hamzah
sulit di cari

Jawab: Tidak, karena
buku imla’ tentang
J. H
penulisan hamzah
K
sulitDdi cari

Jawab: Sering
berlatih
menulis
mufrodat yang
ada
hamzahnya
Jawab: Setiap
hari berlatih
menulis
mufrodat yang
terdapat
hamzahnya
Jawab:
mencari teksteks yang ada
hamzahnya
Jawab:
membiasakan
diri menulis
hamzah yang
sesuai dengan
qowaid imla’
Jawab: Sering
berlatih
menulis
mufrodat yang
ada
hamzahnya

Jawab: Tidak,
hanya kertas
materi dari ibu
novita

Jawab:iya,
seperti
nahwu dan
sorof

Jawab: Tidak,
hanya kertas
materi dari ibu
novita

Jawab:iya

Jawab: Tidak,
hanya kertas
materi dari ibu
novita
Jawab: Tidak,
hanya kertas
materi dari ibu
novita

Jawab:iya

Jawab: Tidak,
hanya kertas
materi dari ibu
novita

Jawab:iya,
seperti
nahwu dan
sorof

Jawab:iya,
seperti
nahwu dan
sorof

6

Fitri

7

Dewi

8

9

10

11

12

ika

Indah

Irfan

Kholif

Khusnul

13

Luthfi

14

Muhamma
d

Jawab: Tidak, karena
buku imla’ tentang
penulisan hamzah
sulit di cari
Jawab: Tidak, karena
buku imla’ tentang
penulisan hamzah
sulit di cari
Jawab: Tidak, karena
buku imla’ tentang
penulisan hamzah
sulit di cari
Jawab: Tidak, karena
buku imla’ tentang
penulisan hamzah
sulit di cari
Jawab: Tidak, karena
buku imla’ tentang
penulisan hamzah
sulit di cari
Jawab: Tidak, karena
buku imla’ tentang
penulisan hamzah
sulit di cari
Jawab: Tidak, karena
buku imla’ tentang
penulisan hamzah
sulit di cari
Jawab: Tidak, karena
buku imla’ tentang
penulisan hamzah
sulit di cari
Jawab: Tidak, karena
buku imla’ tentang
penulisan hamzah
sulit di cari

Jawab:
mencari teksteks yang ada
hamzahnya
Jawab: Setiap
hari berlatih
menulis
mufrodat yang
terdapat
hamzahnya
Jawab:
membiasakan
diri menulis
hamzah yang
sesuai dengan
qowaid imla’
Jawab:
membiasakan
diri menulis
hamzah yang
sesuai dengan
qowaid imla’
Jawab:
mencari teksteks yang ada
hamzahnya
Jawab: Setiap
hari berlatih
menulis
mufrodat yang
terdapat
hamzahnya
Jawab: Sering
berlatih
menulis
mufrodat yang
ada
hamzahnya
Jawab:
mencari teksteks yang ada
hamzahnya
Jawab: Setiap
hari berlatih
menulis
mufrodat yang
terdapat
hamzahnya

Jawab: Tidak,
hanya kertas
materi dari ibu
novita
Jawab: Tidak,
hanya kertas
materi dari ibu
novita

Jawab:iya,
seperti
nahwu dan
sorof
Jawab:iya,
seperti
nahwu dan
sorof

Jawab: Tidak,
hanya kertas
materi dari ibu
novita

Jawab:iya

Jawab: Tidak,
hanya kertas
materi dari ibu
novita

Jawab:iya

Jawab: Tidak,
hanya kertas
materi dari ibu
novita
Jawab: Tidak,
hanya kertas
materi dari ibu
novita

Jawab:iya

Jawab: Tidak,
hanya kertas
materi dari ibu
novita

Jawab:iya,
seperti
nahwu dan
sorof

Jawab: Tidak,
hanya kertas
materi dari ibu
novita
Jawab: Tidak,
hanya kertas
materi dari ibu
novita

Jawab:iya,
seperti
nahwu dan
sorof
Jawab:iya,
seperti
nahwu dan
sorof

Jawab:iya,
seperti
nahwu dan
sorof

15

16

17

18

19

20

21

22

Nurul

Nopi

Nurul

Sii

Uswatun

Wilda

Yulita

Zumroh

Jawab: Tidak, karena
buku imla’ tentang
penulisan hamzah
sulit di cari
Jawab: Tidak, karena
buku imla’ tentang
penulisan hamzah
sulit di cari
Jawab: Tidak, karena
buku imla’ tentang
penulisan hamzah
sulit di cari
Jawab: Tidak, karena
buku imla’ tentang
penulisan hamzah
sulit di cari
Jawab: Tidak, karena
buku imla’ tentang
penulisan hamzah
sulit di cari
Jawab: Tidak, karena
buku imla’ tentang
penulisan hamzah
sulit di cari
Jawab: Tidak, karena
buku imla’ tentang
penulisan hamzah
sulit di cari
Jawab: Tidak, karena
buku imla’ tentang
penulisan hamzah
sulit di cari

Jawab:
membiasakan
diri menulis
hamzah yang
sesuai dengan
qowaid imla’
Jawab: Sering
berlatih
menulis
mufrodat yang
ada
hamzahnya
Jawab:
mencari teksteks yang ada
hamzahnya
Jawab:
membiasakan
diri menulis
hamzah yang
sesuai dengan
qowaid imla’
Jawab: Sering
berlatih
menulis
mufrodat yang
ada
hamzahnya
Jawab: Setiap
hari berlatih
menulis
mufrodat yang
terdapat
hamzahnya
Jawab:
membiasakan
diri menulis
hamzah yang
sesuai dengan
qowaid imla’
Jawab: Sering
berlatih
menulis
mufrodat yang
ada
hamzahnya

Jawab: Tidak,
hanya kertas
materi dari ibu
novita

Jawab:iya,
seperti
nahwu dan
sorof

Jawab: Tidak,
hanya kertas
materi dari ibu
novita

Jawab:iya

Jawab: Tidak,
hanya kertas
materi dari ibu
novita
Jawab: Tidak,
hanya kertas
materi dari ibu
novita

Jawab:iya

Jawab: Tidak,
hanya kertas
materi dari ibu
novita

Jawab:iya

Jawab: Tidak,
hanya kertas
materi dari ibu
novita

Jawab:iya

Jawab: Tidak,
hanya kertas
materi dari ibu
novita

Jawab:iya

Jawab: Tidak,
hanya kertas
materi dari ibu
novita

Jawab:iya

Jawab:iya

6٢
استنادا على نتائج املقابلة أ ّن الطالب خلفية الطالب
املعمق الكتابة اهلمزة انسب قواعد
املتنوعة أ ّاثر قدرتوا يف الكتابة ّ
اإلمالء.أما معايري الكتابة وهي أن يتسق تنظيم املادة ويتناسب
حمتواها مع ما يف ذهن الفرد من هدفمن معايري الكتابة اجليدة.
 -٣الوثيقة تعليم الكتابة اهلمزة لدى طالب الصف "ب" نصف
العام الثالث يف شعبة تعليم اللغة العربية للجامعة اإلسالميّة
احلكوميّة ميرتو
استنادا إىل حصيل التسجيل يقوم به الباحثة على
طالب الصف "ب" نصف العام الثالث يف شعبة تعليم اللغة
العربية للجامعة اإلسالميّة احلكوميّة ميرتو وكتابته فنال الباحثة
البياانت عن األخطاء يف كتابة اهلمزة نعلم أن األخطاء يف
كتابة اهلمزة القطع أكثرها الّيت تقع يف وسط الكلمة ويتبعه
الّيت تقع يف آخر الكلمة ويتبعه الّيت تقع يف أول الكلمة.

64
ج -حتليل البياانت ومناقشتها

 -١األخطاء يف كتابة اهلمزة القطع
وفيما يلى جدول يبني األخطاء يف كتابة اهلمزة القطع الّيت تقع يف
أول الكلمة :
اجلدول 9
"األخطاء يف كتابة اهلمزة القطع الّيت تقع يف أول الكلمة"
ر

كتابة

م

ب

1

اب و

ق

الطال

()%

(،1١
)6١

الصوا
ب

أب و

املصدر:حصيل الوثيقة عن الشخصية العامة جلامعة اإلسالمية احلكومية
مبيرتو

فعبارة (أب و) إحدى متثيل كتابة اهلمزة القطع الّيت تقع يف أول
الكلمة املوجودة يف النص ،ومن اجلدول تظهر أن األخطاء يف كتابة
اهلمزة القطع الّيت تقع يف أول الكلمة سبب هبا خمالفة قواعد اإلمالء
أكان كتب اهلمزة الوصل ،مثال( :اب و) أما كتابة الصوابة هي (أب و).
فكلمة (أب و) اهلمزة يف إسم علم.
وفيما يلى جدول يبني األخطاء يف كتابة اهلمزة القطع الّيت تقع يف
وسط الكلمة :
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اجلدول ١٢

"األخطاء يف كتابة اهلمزة القطع الّيت تقع يف وسط الكلمة"
ر

كتابة

م

ب

1

ُيثّر

2

ي وئثر

4

ايثر

ق

الطال

()%

الصوا
ب

(،36
)36
(
1١،1١
)
(
1١،17
)

ي ؤثّر

املصدر:حصيل الوثيقة عن الشخصية العامة جلامعة اإلسالمية احلكومية
مبيرتو

فعبارة (ي ؤثّر) إحدى متثيل كتابة اهلمزة القطع الّيت تقع يف وسط
الكلمة املوجودة يف النص ،ومن اجلدول تظهر أن األخطاء يف كتابة
اهلمزة القطع الّيت تقع يف وسط الكلمة سبب هبا خمالفة قواعد اإلمالء
أكان اهلمزة ترسم على حرف ال يناسب حركة احلرف الذي قبلها دون
اعتبار حلكتها ،مثالُ( :يثّر) و (ي وئثر) .أو كتب اهلمزة الوصل ،مثال:
(ايثر) .أما كتابة الصوابة هي (ي ؤثّر) .فكلمة (ي ؤثّر) اهلمزة الّيت قبلها
متحرك فإهنا ترسم على حرف يناسب حركة احلرف الذي قبلها دون
اعتبار حلكته
اجلدول ١١
"األخطاء يف كتابة اهلمزة الّيت تقع يف آخر الكلمة"
ر

كتا

م

الط

1

شئ

ق

بة

()%

الص

واب

الب
(
53،2
)١

شيء

املصدر:حصيل الوثيقة عن الشخصية العامة جلامعة اإلسالمية
احلكومية مبيرتو

فعبارة (شيء) إحدى متثيل كتابة اهلمزة الّيت تقع يف آخر
الكلمة املوجودة يف النص ،ومن اجلدول تظهر أن األخطاء يف
كتابة اهلمزة الّيت تقع يف آخر الكلمة سبب هبا خمالفة قواعد

اإلمالء أكان اهلمزة ترسم مهزة على حرف الياء مثال( :شئ).
أما كتابة الصوابة هي (شيء) .فكلمة (شيء) كتبت مهزة
مفردة وقبلها السكون أو الياء.
 -٢األخطاء يف كتابة اهلمزة الوصل

اجلدول ١١

"البياانت عن األخطاء يف كتابة اهلمزة الوصل"
ر

مو
ض

عد

ا

من
ة

وع

األ

ع

طا

د

1

أو
ل
ال
ك
ملة

د

خ
ء

ل

%

د
ا
ل

ك

يل
23

4
4

27
،
52

2

و
س
ط
ال
ك
ملة

4
4

31

1١
،
6١

فمن اجلدول السابق ،نعلم أن األخطاء األخطاء يف كتابة اهلمزة
05
الوصل أكثرها الّيت تقع يف وسط الكلمة بعدد  6١،1١ويتبعه الّيت تقع
يف أول الكلمة بعدد .52،27
وفيما يلى جدول يبني األخطاء يف كتابة اهلمزة الوصل الّيت تقع
يف أول الكلمة :
اجلدول ١٢
"األخطاء يف كتابة اهلمزة الوصل الّيت تقع يف أول
الكلمة"
ر
ق
م
1

كتابة
الطال
ب
إستغ
فار

()%

(
67،27
)

املصدر:حصيل الوثيقة عن الشخصية العامة جلامعة اإلسالمية
احلكومية مبيرتو

الصوا
ب
استغ
فار

فعبارة (استغفار) إحدى متثيل كتابة اهلمزة الوصل الّيت تقع يف أول
الكلمة املوجودة يف النص ،ومن اجلدول تظهر أن األخطاء يف كتابة
اهلمزة الوصل الّيت تقع يف أول الكلمة سبب هبا خمالفة قواعد اإلمالء
أكان كتب اهلمزة القطع ،مثال( :إستغفار) .أما كتابة الصوابة هي
(استغفار) .فكلمة (استغفار) الفعل السدسي ومصدره.
وفيما يلى جدول يبني األخطاء يف كتابة اهلمزة الوصل الّيت تقع
يف وسط الكلمة :
اجلدول ١٣
"األخطاء يف كتابة اهلمزة الوصل الّيت تقع يف وسط الكلمة"
ر
ق
م
1

كتابة
الطال
ب
وضح
ى

2

وضح
ى

()%

(
31،91
)
(،11
)31

الصوا
ب

والضح
ى

املصدر:حصيل الوثيقة عن الشخصية العامة جلامعة اإلسالمية احلكومية
مبيرتو

فعبارة (والضحى) إحدى متثيل كتابة اهلمزة الوصل الّيت تقع يف
وسط الكلمة املوجودة يف النص ،ومن اجلدول تظهر أن األخطاء يف
كتابة اهلمزة الوصل الّيت تقع يف وسط الكلمة سبب هبا خمالفة قواعد

اإلمالء أكان ال كتب اهلمزة الوصل ،مثال( :وضحى) و(وضحى) .أما
كتابة الصوابة هي (والضحى) .فكلمة (والضحى) "ال" التّعريف هي
الشمس.
ّ
استنادا إىل حصيل التسجيل يقوم به الباحثة على طالب الصف
"ب" نصف العام الثالث يف شعبة تعليم اللغة العربية للجامعة اإلسالميّة
احلكوميّة ميرتو وكتابته فنال الباحثة البياانت عن األخطاء يف كتابة اهلمزة
كما يلي:
اجلدول 7

"البياانت عن األخطاء يف كتابة اهلمزة"
من

مو

عدد

دد

طاء

كل

ر

ضو

األخ

ة

ع

الع
ال

%

ي

1

مهزة
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،22
62

2
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املصدر:حصيل الوثيقة عن الشخصية العامة جلامعة اإلسالمية احلكومية مبيرتو

اجلدول ١

"البياانت عن األخطاء يف كتابة اهلمزة القطع"
العدد

%

منرة

موضوع

عدد

األخطاء

الكلي

1

أول الكلمة

62

111

56،36

2

وسط
الكلمة

91

132

6١،1١

3

آخر
الكلمة

67

111

61،91

فمن اجلدول السابق ،نعلم أن األخطاء يف كتابة اهلمزة القطع
أكثرها الّيت تقع يف وسط الكلمة بعدد  6١،1١ويتبعه الّيت تقع
يف آخر الكلمة بعدد  61،91ويتبعه الّيت تقع يف أول الكلمة
بعدد .56،36

الباب اخلامس

اخلالصة واالقرتاحات
أ-

اخلالصة
استنادا إىل عرض بياانت البحث وحتليلها ومناقشتها السابق
سيأيت خالصتها كما يلي:
 -1فمن اجلدول السابق ،نعلم أن األخطاء يف كتابة اهلمزة القطع
أكثرها الّيت تقع يف وسط الكلمة بعدد  6١،1١ويتبعه الّيت
تقع يف آخر الكلمة بعدد  61،91ويتبعه الّيت تقع يف أول
الكلمة بعدد .56،36
 -2األخطاء يف كتابة اهلمزة الوصل أكثرها الّيت تقع يف وسط الكلمة
بعدد  6١،1١ويتبعه الّيت تقع يف أول الكلمة بعدد .52،27
 -3استنادا على بيان السابق أما أسباهبم خمالفة قواعد اإلمالء و
كتب اهلمزة واهلمزة ترسم على حرف ال يناسب حركة احلرف
الذي قبلها.
 -4استنادا على نتائج املقابلة أسباب الطالب عن حتليل األخطاء
فالفهم الطالب املقتضى عن قواعد النحو والصرف وخلفية
الطالب قبل للجامعة اإلسالميّة احلكوميّة ميرتو.

ب -االقرتاحات
بناء على اخلالصة السابقة سيقرتح الباحثة إىل األمور التالية:
تدرسوا قواعد اإلمالء يف كتابة اهلمزة القطع
حملاضرة الكتابة ،أل ّن ّ
والوصل الّيت تقع يف وسطا الكلمة حبصة دراسة أكثر من اآلخرين.

املراجع العربيّة
البارا ساربيين ".األخطاء الشائعة بني اللغة العربية واإلندونيسية" ،النابغة .ميرتو:
جامعة جوراي سيووا اإلسالمية احلكومية مبيرتو ،حجم  /1۷يناير
2۰15م ،الربيع األول 1426 ،ه.
ابمتنج" .منهج اللغوين العرب يف دراسة األخطاء اللغوية" ،النابغة .ميرتو:
جامعة جوراي سيووا اإلسالمية احلكومية مبيرتو ،حجم /1۷يناير
2۰15م ،الربيع األول 1426 ،ه.
رشدي أمحد طعيمه .تعليم العربية لغري الناطقني هبا مناهجه وأساليبه.
حوالملنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة 1411 ،ه  19١9 /م.
رضوان .اإلمالء نظريته وتطبيقه ،ماالنج :مطبعة جامعة موالان مالك إبراهيم
اإلسالمية.2۰۰۰ ، ،
دمحم عبد القدر امحد.طرق تعليم اللغة العربية .دار الشباب للطباعة شارع
اجلاميعة ابلقاهرة 19۷9 ،م.
دمحم علي اخلويل .أساليب تدريس اللغة العربية .األردان :دار الفالح.2... ،

حممود كامل الناقة ورشدي أمحد طعييمة" .طرئق تدريس اللغة العربية لغري
الناطقني هبا" .منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة-
إيسيسكو 1424 -ه  2113 /م.

انصيف ميني" .املخجمر الفصل يف اإلمالء قواعد ونصوص" ،دار الكتب
العلمية بريوت -بسنان 19۹6 ،م.
نور خليص "،أساسيات تدريس مهارة الكتابة ووسائله" النابغة .ميرتو :جامعة
جوراي سيووا اإلسالمية احلكومية مبيرتو ،حجم  /13يناير  2112م.
نوفيتا رمحي ".طريقة تعليم الكتابة وتقنياته" ،النابغة .ميرتو :جامعة جوراي
سيووا اإلسالمية احلكومية مبيرتو ،حجم  /13يناير  2112م.
نوفيتا رمحي ".اإلمالء يف تعليم اللغة العربية" النابغة .ميرتو :جامعة جوراي سيووا
اإلسالمية احلكومية مبيرتو ،حجم  /12يويل  2111م.
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PEDOMAN WAWANCARA DENGAN DOSEN PENGAMPU M.K
KITABAH
ANALISIS KESALAHAN PENULISAN HAMZAH PADA MAHASISWA
PENDIDIKAN BAHASA ARAB SEMESTER III KELAS B T.A 2017/2018.
1. Bagaimana respon mahasiswa pada saat ibu mengajarkan kitabah?
2. Apakah

background

pendidikan

mahasiswa

yang beragam

mempengaruhi kemampuan mereka dalam kitabah?
3. Masalah atau kesalahan apa saja yang sering ibu temukan pada
mahasiswa dalam pembelajaran kitabah?
4. Jenis penulisan hamzah apa yang sering ibu temukan?
5. Apakah sudah dikatakan cukup penguasaan menulis huruf hamzah
yang mereka dapat pada saat pembelajaran kitabah saja?
6. Apakah penulisan mahasiswa semester III kelas B sudah dikatakan
sesuai dengan qowaidul imla’ tepatnya pada penulisan hamzah?
7. Bagaimana pendapat ibu terhadap mata kuliah Bahasa Arab
lainnya yang mendukung kemampuan kitabah mahasiswa?

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN MAHASISWA
ANALISIS KESALAHAN PENULISAN HAMZAH PADA
MAHASISWA PENDIDIKAN BAHASA ARAB SEMESTER III
KELAS B T.A 2017/2018.

1. Apa background pendidikan anda sebelum menjadi mahasiswa?
2. Apakah anda menyukai Bahasa Arab?
3. Apakah jurusan Bahasa Arab jurusan pilihan anda sejak awal?
4. Apakah Mata Kuliah Kitabah 1 sudah cukup untuk anda dalam
menguasai penulisan hamzah ang sesuai dengan qowaidul imla’?
5. Apakah anda merasa bahwa Mata Kuliah selain Kitabah
menunjang kemampuan kitabah anda?
6. Apakah anda membawa buku-buku tentang qowaidul imla’ pada
saat pembelajaran kitabah?
7. Apa upaya anda dalam meningkatkan kemampuan kitabah tepatnya
pada penulisan hamzah anda?
8. Apakah anda mempunyai buku-buku yang menambah wawasan
anda dalam kitabah?

PEDOMAN DOKUMENTASI ANALISIS KESALAHAN
PENULISAN HAMZAH PADA MAHASISWA PENDIDIKAN
BAHASA ARAB SEMESTER III KELAS B T.A 2017/2018.

1.

Untuk mengetahui kemampuan mahasiswa PBA Semester III Kelas
B Mata Kuliah Kitabah tentang penulisan hamzah

2.

Untuk mengetahui sejarah singkat IAIN Metro

3.

Untuk mengetahui visi-misi Fakultas Tarbiah dan jurusan
Pendidikan Bahasa Arab

4.

Untuk mengetahui yang pernah menjabat Ketua Fakultas dan Ketua
Jurusan Pendidikan Bahasa Arab dari awal berdiri hingga sekarang

5.

Untuk mengetahui fasilitas yang dimiliki Fakultas Tarbiyah

6.

Untuk mengetahui jumlah dosen dan karyawan Fakultas Tarbiyah

7.

Untuk mengetahui jumlah Mahasiswa semester III Jurusan
Pendidikan Bahasa Arab

Kisi-Kisi Instrument
No.

Jenis
Instrument

Data yang dibutuhkan

Jumlah

Sumber

Instrument

data

1) Wawancara dengan
dosen kitabah
tentang

7

Dosen

mahasiswanya
1

Wawancara

2) Wawancara dengan
mahasiswa tentang
upaya dan

8

Mahasiswa

1

Dosen

kebiasaan mereka
dalam kitabah
1) kemampuan
mahasiswa PBA
Semester III Kelas
B Mata Kuliah
Kitabah tentang
penulisan hamzah
2

Dokumentasi

2) Data tentang profil
umum IAIN Metro,
jumlah dosen
tarbiyah dan
karyawan serta
mahasiswa PBA
semester III

Fakultas
7

Tarbiyah
IAIN Metro

عناصر البحث العلمى

حتليل األخطاء يف كتابة اهلمزة لدى طالب الصف "ب" نصف العام الثالث
يف شعبة تعليم اللغة العربية للجامعة اإلسالميّة احلكوميّة ميرتو
للعام الدراسي  ٢۰١١/٢۰١۷م

الباب األول :مقدمة

ت -خلفية البحث
ث -تركيز البحث
ج -سؤال البحث
ح -غرض البحث ومنافعه

النظري
الباب الثاىن :اإلطار
ّ
النظري
أ -الوصف
ّ
 -1حتليل األخطاء
د) تعريف حتليل األخطاء
ب) خطوات حتليل األخطاء
ج) منافع حتليل األخطاء
 -2الكتابة
و) مفهوم الكتابة
ز) أهداف مهارة الكتابة
ح) معايري الكتابة
ط) تقنيات تعليم مهارة الكتابة

ي) اختبار مهارة الكتابة العربية
 -3اإلمالء
ب -الدراسات السابقة املناسبة
الباب الثالث :منهج البحث

ذ -تصميم البحث
ر -ميدان البحث وزمانه
ز -خصائص ميدان البحث
س -طريقة البحث وإجراءاته
ش -مصادر البياانت
ص -تقنيات مجع البياانت وإجراءاهتا
ض -إجراءات حتليل البياانت
ط -مراجعة صحة البياانت

الباب الرابع  :عرض بياانت البحث وحتليلها ومناقشتها
ب -حملة عامة عن ميدان البحث
ب -عرض بياانت البحث
ت -حتليل البياانت ومناقشتها
الباب اخلامس  :اخلالصة واإلقرتاحات
ب -اخلالصة
ب -اإلقرتاحات

قائمة املصادر واملراجع
املراجع العربيّة
املراجع األجنبيّة
قائمة اجلدوال
قائمة الرسوم البيانية
املالحق
بطاقة اإلشراف
السرية الذاتية للباحث
ميرتو 6 ،أكتبري 2117
الباحثة
انان ديسي كورنياوايت
رقم التسجيل131۰۰١۰2 :

املشرف األول

املشرفة الثانية

ج .سوترجو ،املاجستري

نوفيتا رمحي ،املاجسترية

رقم القيد 197616172113121112:رقم القيد1۹۸۷112۸2119122113:

Wawancara dengan Dosen Kitabah IAIN Metro

Wawancara dengan Mahasiswa IAIN Metro

السرية الذاتية للباحثة
ولدت الباحثة امسها انان ديسي كورنياوايت بنت
سومارجي يف التاريخ  25ديسيمبري  1995بقرية بوجوك
اغوع ،توالع ابواع ،وهي بنت الثاىن من ثالث أخوات من
السيد سومارجي والسيدة سووارسيه.
وأما السريات الرتبوية اليت ارتكبتها الباحثة فهي :
خترجت مدرسة اإلبتدائية اإلسالمي بوجوك اغوع ،توالع ابواع ومتت
ّ .1
ابلشهادة يف سنة 2117
خترجت مدرسة الثانوية اإلسالمية تريبكيت التقوى راما فوجا رامان أواترا
ّ .2
المبونج الشرقية ومتت ابلشهادة يف سنة 2111
خترجت مدرسة االعالية اإلسالمية تريبكيت التقوى راما فوجا رامان أواترا
ّ .3
المبونج الشرقية ومتت ابلشهادة يف سنة 2113
 .4واصلت دراسيت إىل كلية الرتبية يف شعبة تعليم اللغة العربية جبامعة
اإلسالمية احلكومية مبيرتو.

