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مهارةالكتابةاليتتقصدىاالباحثةىيكتابةالوصفوالقصة.يفالكتابة.ادلشكالت
ىذلذايتا قسمطلبةوىالبحثايف وخاصة العربية اللغة سنةطلبةتعليم
 .3411تسجيل عدد وأخذطالًبا11البحثايفىذاجملتمعبلغ عينةالباحثةت،

 عينةالبحث.لتكونطالًبا32الباحثةتأخذف.العينةالغرضيةطريقةابستخدام
تقدموالواثئق.ةةيفمجعالبياانتىياالستبيانوادلقابلاألساليبادلستخدم

علىمجيع(Google Form)وجلاجلمنادلوزعسئلةاألابستخداممنوذجاناستبيالباحثة
الكتابةومهارةمدرسقابلةمعوادل.3411سنةتسجيلتعليماللغةالعربيةقسمطلبة
32 البياانتأماطالًبا. البياانتبطريقةحتليل عنمشكالتوصفالبياانتوحتليل
احلكوميةاإلسالميةامعةأنتساريجباللغةالعربيةتعليمقسمبالكتابةمهارةيفتعلمطلبةال

والعواملاليتتؤثرعليها.بنجرماسني
إتقان قلةىيالكتابةمهارةيفتعلمطلبة،مشكالتالبناًءعلىنتائجالبحث

وادلفردات )قلة، العربية (النحووالصرفإتقانقواعداللغة ،اإلمالءإتقانقواعدقلةو،
األفكار.يفوصعوبة  أماتطوير علىالعواملالداخلية ىيمنالطلبةالعواملاليتتؤثر
  تؤثرعليها.التوجدعقباتاليتاملاخلارجيةالعوونفسها
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ABSTRAK 

Mini Diyah, 2019. Problematika Mahasiswa dalam Belajar Kitabah di Jurusan 

Pendidikan Bahasa Arab Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. 

Skripsi, Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan. Pembimbing I : Dr. Ahmad Muradi, M.Ag, M.Pd. Pembimbing 

II: Ahmad Arifin, S.Pd.I, M.Pd.   

 

Kata Kunci: Kesulitan Belajar, Keterampilan Menulis    

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui problematika mahasiswa dalam 

belajar keterampilan menulis di jurusan Pendidikan Bahasa Arab Universitas 

Islam Negeri Antasari Banjarmasin dan faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan 

belajar keterampilan menulis. Keterampilan menulis yang dimaksud peneliti 

adalah keterampilan dalam bentuk deskripsi dan narasi.  

Subjek pada penelitian ini adalah mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa 

Arab khususnya mahasiswa angkatan 2017. Populasi dalam penelitian ini 

berjumlah 77 mahasiswa dan peneliti mengambil sampel dengan menggunakan  

teknik porposive sampling. Maka peneliti mengambil 23 mahasiswa yang menjadi 

sampel penelitian.  

Cara yang digunakan dalam pengumpulan data adalah kuesioner, 

wawancara, dan dokumentasi. Peneliti menyajikan kuesioner dengan 

menggunakan google form yang disebarkan ke seluruh mahasiswa Pendidikan 

Bahasa Arab angkatan 2017. Wawancara dengan pengajar keterampilan menulis 

dan 23 mahasiswa terpilih. Adapun teknik analisis data dengan cara 

mendeskripsikan dan menganalisis data tentang problematika mahasiswa dalam 

belajar keterampilan menulis di jurusan Pendidikan Bahasa Arab Universitas 

Islam Negeri Antasari serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.  

Berdasarkan hasil penelitian, problematika mahasiswa dalam belajar 

keterampilan menulis adalah kurangnya penguasaan kosakata, kurang mengusai 

kaidah bahasa arab (nahwu dan sharaf), kurang menguasai kaidah imla, dan 

kesulitan dalam mengembangkan ide. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi 

ialah faktor internal, sedangkan dari faktor eksternal tidak ada kendala yang 

mempengaruhi.  
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مام   إلشافعيقال إ 

 الكتابة قيدهالعلم صيد و 
 قيد صيودك ابحلبال الواثقة
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 اإلهداء
 والدي احملبوبني  إىل م هذا البحث العلميأقد

 تربية حسنة ينيربيان الذين

 مشريف ومجيع أساتيذي إىلو  أخي وأخيت إىلو 

 عليهم الرمحة والرضوان

 أصحايب احملبوبني إىلو 

 الدافعة القويةيعطونين الذين ابرك هللا يل وذلم 

 هذا البحث العلميكتابة   متامإل

 ليس ىل كلمة إهداء أمجل وأحسن غري الشكر اجلزيل

 جزاكم هللا خري اجلزاء
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 الشكر والتقدير
بسمميحرلا نمحرلا هللا 

احلمدهللالذيجعلالعربيةلسانأىلاجلنان.وأشهدأنالإلوإالهللاوأشهد
  الذيمحلنامنالظلماتإىلالنور.أنسيداندمحماعبدهورسولو

إنهللاالذيأعطىالباحثةنعمةعظيمةحيتتستطيعأنتتمالبحثالعلمي
لنيلدرجةالسرجاانيفكليةالًتبيةوالتعليمجبامعةأنتسارياإلسالميةاحلكومية شرطا

العربية  مشكالت الطلبة يف تعّلم مهارة الكتابة بقسم تعليم اللغة"بنجرماسنيبعنوان
"جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني

ويفىذهادلناسبةالنفسيةتشكرالباحثةشكراجزياللــــــــــــــ:

والتعليم -1 الًتبية كلية ادلاجستريعميد جويرية احلاجة الدكتوراة األستاذة ادلكرمة
 ماسني.أنتسارياإلسالميةاحلكوميةبنجرجامعة

ادلكرماألستاذحسبهللاادلاجستريكرئيسقسمتعليماللغةالعربيةكليةالًتبية -3
 ماسني.أنتسارياإلسالميةاحلكوميةبنجروالتعليمجامعة

ادلاجستريالدّادلكرماألستاذ -2 وتوجهيو،علىإرشاكتورأمحدمرادي، يفىذاده
 اجلزاء.،مينخالصالشكروتقديرومنهللاعظيمالبحثالعلمي

إيّليفكتابةوإمتام،علىإرشادهوتوجيوادلاجسترينيأمحدعارفادلكرماألستاذ -0
 .،مينخالصالشكروتقديرومنهللاعظيماجلزاءىذاالبحثالعلمي

جامعة -6 والتعليم الًتبية كلية العربية اللغة تعليم قسم واحملاضراتيف احملاضرين
بنجر احلكومية اإلسالمية يتعلمأنتساري عندما للباحثة علومهم على ماسني

 .البحثالعلميالذينرفقواللباحثةلعمل
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العربية -5 اللغة تعليم قسم ومكتبة والتعليم الكلية ومكتبة اجلامعة رئيسمكتبة
 .البحثالعلميثةلعملاحالذينرفقواللب

1- ( احملًتمان وحمريتاالوالدان دهلل صغاري،وحيو منذ ورمحاين ربياين قد اللذان )
 لنجاحييفطلبالعلومالنافعة.ىلاهللاتعإىلودعوا

ساعدوينخبالص -0 الذين العربية اللغة تعليم ألصدقائييفقسم اجلزيل الشكر
 ىذا كتابة إمتام حىتاستطعتعلى الدافعة ودفعوينحبسن البحثادلساعدة

 .العلمي

تخلععناألخطاءوالنقائص،فلذاأرجومنالتلميىذاالبحثالعوأخرياأن
القراءأوالباحثنياآلخرينأنيعطوينالنقدأواالقًتاحعلىسبيللإلصلح،عسىهللا

 يوفقنا إىلأن ويهديلنا الصواب، النجاحإىلحسن علينا وينعم الصراطادلستقيم،
أنجيعلىذاالعملخالصاهللاوانفعاإىلوالفهموالربكةيفطلبالعلم.وأسألهللاتع

لعبادهللا.آمني.

م3412رب،سبتمبنجرماسني
الباحثة
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