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 شعار
 

ون ج، فييسر هللا عليكم األمور ، ساعد اآلخرين الذين حيتااجعلوا أمور الناس تيسر"
استغل وقتك لفعل اخلري دائًما ،  ،إىل مساعدتك فإن هللا يساعدك  

 "ال تكتفي أبًدا بكل اخلري الذي فعلته

 
“Permudahlah urusan orang lain, maka Allah akan mempermudah 

urusanmu, Bantu orang lain yang membutuhkan bantuanmu maka Allah 

akan membantumu, Manfaatkan waktumu sebaik mungkin untuk selalu 

melakukan kebaikan, Jangan pernah puas dengan segala kebaikan yang 

sudah kamu lakukan” 

( HR. Abu Dawud no. 6363, Tirmidzi no. 0491 dan dihasankan oleh Imam 

Tirmidzi) 
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 الشكر والتقدير
 بسم هللا الرمحن الرحيم

 على أشرف األنبياء واملرسلني سيدان حممد وعلى احلمد هلل رب العاملني الصالة والسالم

 .اله وصحبه أمجعني

 اإكمال هذ تمكن الباحثة منت هدايته.احلمد هلل بفضل نعمة هللا وتوفيقه وفضله و 

ية لتحقيق بعض متطلبات احلصول على بكالوريوس الرتبية يف كلية الرتب البحث العلمي

 .بنجرماسني احلكوميةيف جامعة أنتاساري اإلسالمية  التعليمو 

مع مجيع أفراد عائلته  لم.على نبينا احلبيب حممد صلى هللا عليه وس الصالة والسالم

 .وأصدقائه وأتباعه حىت هناية الزمان

احثة قليلة جًدا تلكها البمتدرك أن املعرفة والقدرات اليت تقر الباحثة بكل تواضع و ت

  :ضوعمبو  البحث العلمياول تقد م عمل علمي يف شكل حتوحمدودة، لكن الباحثة 

مشكالت تعليم اللغة العربية وحماوالت عالجها عرب االنرتنت عصر اجلائحة 

 املتكاملة فاليهاري كاليمنتان اجلنوبية  مبدرسة الّسالم اإلبتدائية اإلسالمية

البحث العلمي الكثري من الدعم واإلرشاد والتوجيه  اتلقى الباحثة يف إعداد هذ

لتقدير عرب عن أمسى آايت الشكر واتود الباحثة أن تلذلك . والتحفيز من جهات خمتلفة

 :لـ
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جامعة  ليم يفعالتو لكلية الرتبية  عميدك،  احلاج محدان املاجستريدكتور الالسيد  .0

 الذي يسعد بقبول عنوان هذه الرسالةأنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني 

 .واملوافقة عليها

التعليم و لية الرتبية ك  العربية،كرئيس لقسم تعليم اللغة هللا املاجستري،  السيد حسب  .8

ي األكادمي شرفبنجرماسني وكذلك امل احلكوميةجامعة أنتساري اإلسالمية  يف

 .ثةباحلل

 ،اجستريأمحد عارفني، امل ، والسيدور احلاج فيصال مبارك، املاجستريالسيد الدكت .3

 ميالبحث العل ااملشرف الذي استغرق الوقت والطاقة واألفكار لتوجيه هذك

 .وتصحيحه

جامعة أنتساري اإلسالمية  التعليم يفو مجيع احملاضرين ومجيع العاملني يف كلية الرتبية  .1

الذين يقدمون املعرفة إبخالص أثناء دراسة الباحثة يف كلية  احلكومية بنجرماسني

 .البحث االتعليم، حبيث يكون داعًما جًدا يف كتابة هذو الرتبية 

الّسالم اإلبتدائية اإلسالمية املتكاملة يف مدرسة  رئيسالسرجاان ك األستاذ درساين .5

يف  للغة العربيةا علمةكم السرجاان ستاذة مارتينةواأل .فاليهاري كاليمنتان اجلنوبية

 . .الّسالم اإلبتدائية اإلسالمية املتكاملة فاليهاري كاليمنتان اجلنوبيةاملدرسة 
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اآلخرون واملوظفون اإلداريون الذين أبدوا استعدادهم لتقد م املساعدة يف  املدرسون

 .إجراء هذا البحث

ية مجامعة أنتساري اإلسالمية احلكو  رئيس املكتبة ومجيع موظفي املكتبة يف .6

ليم الذين خدموا التعو ورئيس املكتبة ومجيع موظفي مكتبة كلية الرتبية  بنجرماسني

 .ابستعارة كتب لدعم هذا البحث للباحثةنوا وأذّ 

والدّي األحباء الذين قدموا الدعم يف كل خطوة من خطوات الباحثة إلكمال  .7

 .هذه املرحلة من التعليم

 شكلبواحداً ساعدت الباحثة ها ستطيع الباحثة ذكر تمجيع األطراف اليت ال  .1

ة البحث العلمي، فضاًل عن توفري احلافز ملواصلة احملاول امباشر أو غري مباشر يف إكمال هذ

 .والصراع

قول لك شكرًا جزياًل وأعلى تسع الباحثة إال أن تلكل املساعدة القيمة، ال  .9

 .تقدير، ومبرافقة الصالة أن هللا سبحانه وتعاىل سيكافئك أبجر مضاعف

 باركهلنا مجيًعا وأن ي امفيد بحث العلميال اكون هذي مل الباحثة أنأت، وأخريًا 

 .العاملني امني اي رب .هللا سبحانه وتعاىل
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 202٢ديسمرب  22ابجنرماسني ،  
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 إهداء
 بسم هللا الرمحن الرحيم

 ... شكرا احلمد هلل

 :ـلمحبوبني الكرميني ل هأقدمو  بحث العلميال اإبذنه ميكنين إكمال هذ

نواًي دائًما ويدعمانين مع دعاءن يقدمان يل الي( اللذراّينطى و نيفي رازالينا) أميو  أيب

 .ومادايً 

 .ومجيع أفراد عائليت الذين قدموا يل املساعدة والدعم يت و أخيأخ

 .الذي رافقين ودعمين يف العمل على هذه البحث العلمي ينشيف احلاىف الد

احلاج فيصال مبارك، املاجستري ، والسيد أمحد عارفني، املاجستري ، املشرف د. دالسي

 .البحث العلميالذي استغرق وقًتا لتوجيهي يف كتابة هذه 

كرئيس لقسم تعليم اللغة العربية ابإلضافة إىل مشرف  املاجستري،السيد حسب هللا 

 .ت ممكندائًما على إهناء هذه الرسالة يف أقرب وق ينأكادميي حيفز 

 .8101قسم تعليم اللغة العربية سنة  رفاق السالح يف

 .كل أصدقائي الذين لّونوا أايمي

  هللا خري اجلزاءجزاهم 
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 ابللغة العربية ملخص البحث
عصر  نرتنتإلاة العربية وحماوالت عالجها عرب مشكالت تعليم اللغ. 8188، سلسبيال

يمنتان املتكاملة فاليهاري كالاجلائحة مبدرسة السالم اإلبتدائية اإلسالمية 
م. . البحث العلمي، قسم تعليم اللغة العربية، كلية الرببية والتعلياجلنوبية

ثاين: . املشرف الاملاجستري ،فيصال مبارك جالدكتور احلا املشرف األول: 
 .املاجستري ،أمحد عارفني

 ت عصر اجلائحةالنرتنا ،اللغة العربية ،عرب االنرتنت ، تعليممشكالت  الكلمات الرئيسية:
بية عرب اإلنرتنت ر م اللغة العيهتدف هذه الدراسة إىل وصف عملية تنفيذ فصول تعل

إلنرتنت واجلهود م اللغة العربية عرب اي، واملشاكل اليت تواجه عملية تنفيذ تعلاجلائحةعصر 
هذا  جيري نت.م اللغة العربية عرب اإلنرت ياملبذولة للتغلب على املشكالت اليت يواجهها تعل

مدرسة الّسالم اإلبتدائية اإلسالمية املتكاملة فاليهاري  البحث يف الصف الرابع يف 
 كاليمنتان اجلنوبية.

لعربية ا هذا البحث هو حبث نوعي. يبحث هذا البحث عن مشكالت تعليم اللغة
نرتنت عصر اجلائحة يف مدرسة الّسالم اإلبتدائية اإلسالمية وحماوالت عالجها عرب اإل

 هذا البحث يفمجع البياانت املستخدمة  وأسلوبملتكاملة فاليهاري كاليمنتان اجلنوبية. ا
 هي املالحظة واملقابالت والتوثيق. 

درسة متعليم اللغة العربية لطالب ( عملية 0كالتايل: يف هذا البحث  نتائج البحث 
( 8رب اإلنرتنت. عام ابستخد ائحةاجل عصرالّسالم اإلبتدائية اإلسالمية املتكاملة فاليهاري 

 09-املشكالت اليت يواجهها املعلم يف إجراء دروس عرب اإلنرتنيت عصر اجلائحة كوفيد
هي: حمدودة التسهيالت وإتقان التكنوجليا اليت ميتلكها املعلم والطالب. وهذه األشياء 

ية من خالل إعطاء الواجبات املنزل 09-تسبب التعليم عرب اإلنرتنيت عصر اجلائحة كوفيد
اإلنرتنيت عصر اجلائحة،  (kuota)خدام الصور، وكثرة احتياجات كواتعلى الطالب ابست

واتصاالت اإلنرتنيت غري املتسقرة، ونقص مساعدة الوالدين إلوالدهم أثناء التعليم، 
 توالت عالج املشكالت عرب اإلنرتني( وحما 3 وشكوى الطالب عن الواجبات الكثرية.

وفري  هي: تاإلسالمية املتكاملة فاليهاري  الم اإلبتدائيةعصر اجلائحة مبدرسة السّ 
 (kuota)ن التعليم والثقافة، وتوفري كواتاإلنرتنيت للطالب من وزارة الشوؤ  (kuota)كوات

، يهاريية اإلسالمية املتكاملة فالمدرسة الّسالم اإلبتدائاإلنرتنيت للمعلمني من مؤسسة 
يت عند البيت، ومشاركة املعلم على طالهبم يف الب ومرافق الوالدين أوالدهم عند تعلمهم يف

التعلم أو ميكن املعلم أن يقبل على والدهم واتصاهلم ألجل إعطاء الواجبات املنزلية، وعلى 
املعلم أن ال يعطي الواجبات املنزلية الكثرية إىل طالهبم حىت يتكمنوا ويشعروا ابألعباء منها، 

 .طالواجبات ليست من مادة واحدة فق ألن
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 ملخص البحث ابللغة اإلندونيسية
Salsabila, 2222. Permasalahan pembelajaran bahasa Arab secara online dan 

upaya penanganannya di masa pandemi di SDIT Assalam Pelaihari, 

Kalimantan Selatan. Skripsi, Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Pembimbing I: Dr. Faisal 

Mubarak, Lc., MA., Pembimbing II: Ahmad Arifin, M.Ag. 

Kata Kunci: Permasalahan, Pembelajaran Daring, Bahasa Arab, Masa Pandemi. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses pelaksanaan kelas 

pembelajaran bahasa Arab  secara online selama masa pandemi, problematika yang 

dihadapi dalam proses pelaksanaan pembelajaran Bahasa Arab secara online dan 

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi problematika yang dihadapi pembelajaran 

bahasa Arab secara online. Penelitian ini dilakukan pada kelas IV di SDIT Assalam 

Pelaihari, Kalimantan Selatan. 

 Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian ini membahas 

tentang Permasalahan pembelajaran bahasa Arab secara online dan upaya 

penanganannya di masa pandemi di SDIT Assalam Pelaihari, Kalimantan Selatan. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Observasi, wawancara dan 

dokumentasi.  

Hasil penelitiannya adalah sebagai berikut 1) Proses pembelajaran bahasa 

Arab pada siswa selama masa pandemi covid-11 berlangsung secara daring atau 

online. 2) Problematika yang dialami guru dalam pelaksanaan kelas daring (online) 

selama masa pandemi covid-11 adalah keterbatasan fasilitas dan penguasaan 

teknologi yang dimiliki guru dan juga siswa menyebabkan pembelajaran daring 

(online) hanya melalui proses pemberian tugas tertulis melalui foto, banyaknya 

kebutuhan kuota internet selama masa pandemi, koneksi internet yang tidak stabil, 

kurangnya dampingan orang tua pada saat pembelajaran menyebabkan siswa 

kurang disiplin, keluhan siswa mengenai tugas yang sangat menumpuk. 3) Dan 

upaya penyelesaian problematika melalui internet di masa pandemi di SDIT 

Assalam Pelaihari adalah: memberikan kuota internet kepada siswa dari 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, memberikan kuota internet kepada guru 

dari Yayasan SDIT Assalam Pelaihari, pendampingan orang tua terhadap anaknya 

ketika belajar di rumah, keikutsertaan guru terhadap siswanya ketika belajar di 

rumah, atau guru dapat mendatangi orangtuanya dan memanggil mereka untuk 

mengumpulkan tugas(PR), dan guru tidak boleh memberikan banyak tugas(PR) 

kepada siswa sehingga mereka merasa terbebani, karena tugas tidak hanya dari satu 

mata pelajaran saja. 
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