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ّصملخّ 
باملدرسة الثانوية تحليل عوامل صعوبات الكتابة املوجهة باللغة العربية 

  الرحمه باندونج

 باملدرسة الثانوية الرحمه باندونجدراسة وصفية للتالميذ الفصل الثامن )

ّ(٢٠١٧/٢٠١٦العام الدراس ي 
 ها في تعليماو بوعيست أن التالميذ جب عليي رات التىاامله من ىالكتابة هي احد

اب مهارة تالميذ يشعرون بالصعوبات في استيعاللغة العربية. ولكن في الحقيقة، ال

باملدرسة الثانوية الرحمه ره التالميذ في الفصل الثامن الكتابة. هذا الحال يشع

صعوبات الكتابة املوجهة باللغة العربية. تعرف ، حيث التالميذ يشعرون بباندونج

. الهدف اة منخفضيفي درس اللغة العرب همتعليمهذه صعوبات التالميذ من نتائج 

صعوبات تعليم في في هذه البحث هو ملعرفة العوامل اللغوية وغير اللغوية املؤثرة 

. منهج البحث املستخدم هو منهج التالميذ علي الكتابة املوجهة باللغة العربية

املقابلة املستخدمة هي املالحظة و  توصفي بالتقريب النوعي. طريقة جمع البيانا

صعوبات في والدراسة التوثيقية. تجد نتائج البحث أن العوامل اللغوية املؤثرة 

هي مالهم املفردات الكثيرة عن موضوع التعليم التالميذ  علي الكتابة املوجهة

في مل الداخلية املؤثرة اويشعرون بالصعوبات في تعيين سياق الكلمات. والعو 

التالميذ هي ذكاء التالميذ وامليول والدفع واملوهبة علي  الكتابة املوجهة صعوبات

التالميذ  علي الكتابة املوجهة صعوباتفي والازعاج. أما العوامل الخارجية املؤثرة 

املالئمة  ووقت التعليم غير  هتم  املغير ة التدريس ممل ووسائل التدريس قهي طري

 وقلة التسهيالت. 
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ABSTRAK 

Analisis Faktor Kesulitan Menulis Terbimbing Bahasa Arab Di Mts Ar-Rohmah 

Bandung  

(Studi Deskriptif Pada Siswa Kelas VIII Di MTs Ar-Rohmah Bandung Tahun 

Ajaran 2016/2017( 

 

Menulis merupakan salahsatu kemahiran yang harus dikuasi oleh siswa dalam 

mempelajari bahasa Arab. Namun kenyataannya siswa merasa kesulitan dalam 

menguasai keterampilan menulis. Hal tersebut juga dialami oleh siswa kelas VIII Ar-

Rohmah Bandung yang merasa kesulitan dalam menulis terbimbing bahasa Arab. 

Kesulitan siswa ini diketahui dari prestasi belajar bahasa Arab yang rendah. Tujuan 

dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja faktor linguistik dan 

nonlinguistik yang mempengaruhi kesulitan siswa dalam menulis terbimbing bahasa 

Arab. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, 

wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesulitan 

siswa dari faktor linguistik adalah mufrodat dan tata bahasa karena mufrodat yang mereka 

miliki mengenai topik pembelajaran masih kurang dan mereka masih kesulitan dalam 

menentukan urutan kata dalam suatu kalimat. Dari faktor internal yaitu intelegensi siswa, 

minat dan motivasi, bakat, rasa cemas. Faktor eksternal yaitu metode dan media yang 

digunakan guru monoton dan tidak menarik, waktu sekolah yang kurang tepat serta sarana 

pra-sarana yang tersedia kurang memadai. 
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