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اللغيية العربييية للطلبية فيييمشييكل ت تعليييم  ،2018الفيانا. 
1المدرسييية البتدائيييية الحكوميييية العامييية تلاغيييا بييييروا 

ببنجرماسييين، البحييث العلمييي.قسييم تعليييم اللغيية العربييية.
الستاذة الدكتور الحاجة جويرييية الماجسييتير،) 1المشرف: 

) الحاج محمد كامل راما أنصر الماجستير.2
المدرسييةالكلما ت الرئيسية : مشكل ت تعليم للغة العربييية، 

 ببنجرماسين.1البتدائية العامة الحكومية تلاغا بيروا 
تدريس اللغة العربية هي احدى الدروس الصعبة للطلبة
نن تدريس اللغة العربية مستوية باللغة النجليزية هما اللغة ل
الجنبييية مختلفيية باللغيية اليومييية الندونسييية فييي المدرسيية

1البتدائيييية العامييية الحكوميييية تلاغيييا بييييروا النموذجيييية 
بنجرماسين. هناك تييدرس اللغيية العربييية و هييي درس جديييد
نن هذه المدرسيية، مدرسيية عاميية ليييس في تلك المدرسة، ل
ندينييية كالمدرسيية البتدائييية. كمعهييد السييل م او المدرسيية ال

إختلف الطلبة تقبل درس اللغة العربية.
 أسئلة البحث في هذا البحث هو ما مشكلة تعليم اللغة
1العربية المدرسيية البتدائييية العاميية الحكومييية تلاغييا بيييروا 

ببنجرماسين؟
 أما أهداف البحييث  هييو لتعريييف مشييكلة تعليييم اللغيية
1العربية المدرسيية البتدائييية العاميية الحكومييية تلاغييا بيييروا 

ببنجرماسين
نييوع هييذا البحييث هييو البحييث الكيفييي، وأسيياليب الييتي
سلكها الباحثة لجمع هذه البيانا ت، هي الملحظة، المقابليية و

التوثيق.
نتيجة البحييث هييو مشيكلة فييي هييذه المدرسيية تتضييمن
مشكل ت طل ب الصف الخامس في تعلم اللغة العربييية فييي
مشييكلة السييتماع والكل م والقييراءة و الكتابيية و النحييو و
الصرف. فييي حييين أن الكشييكالية فيغييير لغوييية تتييأثر خلفييية



التعليم الطييالب المختلفيية ، وعامييل الطييالب الهتمييا م إلييى
موضوعا ت اللغة العربية.
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Pembelajaran Bahasa Arab merupakan salah satu pembelajaran

yang  cukup  sulit  bagi  siswa,  karena  pembelajaran  bahasa  arab

setingkat dengan bahasa inggris keduanya adalah bahasa asing yang

berbeda dengan bahasa sehari-hari Indonesia, di SD ini bahasa arab

adalah pembelajaran yang masih baru, hal ini dikarenakan sekolah ini

adalah  sekolah  negeri,  sehingga  para  siswa  berbeda  menerima

pembelajaran bahasa arab. 

Rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  adalah:  apa  kesulitan

Pembelajaran Bahasa Arab di SDN Telaga Biru 1 Banjarmasin.?  

Tujuan  penelitian  adalah  untuk  mengetahui  kesulitan

Pembelajaran Bahasa Arab di SDN Telaga Biru 1 Banjarmasin.

Bentuk  penelitian  ini  berupa  penelitian  deskriptif,  teknik

pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan

dokumen.

Hasil penelitian yaitu kesulitan-kesulitan yang ada di sekolah ini,

terutama  pada  kelas  V   yaitu  kesulitan  pada  aspek  istima,  kalam,



qira’ah,  kitabah  dan  qaidah  bahasa  arab.  Di  samping  juga  aspek

kesuiltan segi kebahasaan seperti latar belakang siswa, seperti faktor

minat dan perhatian siswa terhadap pembelajaran bahasa arab. 


