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ENGLISH ABSTRACT
The Covid-19 pandemic changes all forms of community activity including the Arabic
language learning system with an online system so that this situation requires teachers and
students to adapt, therefore this study aims to describe Arabic online learning for student
university at UIN KHAS Jember: problematic and solving. Researchers used descriptive
qualitative methods and data collection using in-depth observations with Arabic language
education students, the results showed that describe Arabic online learning for student
university at UIN KHAS Jember was not effective and efficient due to the monotonous and
boring teaching of lecturers and the lack of direct interaction between lecturers and students
as for the solution, namely lecturers must use methods and media that are diverse and
interesting by involving students completely in all their practices.
Keywords: Arabic language, problematics, solvings.
INDONESIAN ABSTRACT
Pandemi covid-19 mengubah segala bentuk aktivitas masyarakat termasuk sistem
pembelajaran bahasa arab dengan sistem online sehingga keadaan ini menuntut para guru
dan siswa harus beradaptasi oleh sebab itu penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan
pembelajaran bahasa arab secara online pada mahasiswa pendidikan bahasa arab UIN KHAS
Jember: problematika dan solusi. Peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif dan
pengumpulan data menggunakan observasi mendalam dengan mahasiswa pendidikan
bahasa arab. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran bahasa arab secara online
pada mahasiswa pendidikan bahasa arab UIN KHAS Jember: tidak efektif dan efisien
dilatarbelakangi oleh pengajaran dosen yang menoton dan membosankan serta kurangnya
interaksi secara langsung antara dosen dan mahasiswa adapun solusinya yaitu dosen harus
menggunakan metode dan media yang beragam dan menarik dengan melibatkan siswa
seutuhnya dalam segala praktiknya.
Kata kunci: Bahasa Arab, Problematika, Solusi.
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املقدمة
يف بداية عام  2020صدم العامل بوابء كوفيد 19-الذي أصاب الحقا مجيع دول العامل
تقريبا( ،)Palimbong, 2020لذا يتطلب األمر من اجلميع اإلبتعاد وعدم اخلروج من منازهلم للقيام
أبنشطات يوميات من أجل متام التعامل على الفور( )Kartini et al., 2021ابلنظر إىل سرعة انتشار الوابء
حيث كان خطره

مقاتل(.)Cornelis et al., 2021

مما حدثت الزايدة يف عدد حاالت كوفيد 19-بسرعة كبرية وانتشرت يف مجيع أحناء البالد.
يستمر عدد احلاالت املصابة ابلتزايد بشكل ملحوظ يف وقت سريع نسبيًا .يف غضون  6أشهر ،أصيبت
 216دولة يف العامل هبذا الفريوس(.)Muhyiddin, 2020
لذلك يتسبب هذا الوضع يف قيود اجتماعية واسعة النطاق من االقتصاد والتعليم .وهذا ميثل
حتدايته اخلاصة للمؤسسات التعليمية  ،وخاصة للجامعات .ملكافحة كوفيد،)Kartini et al., 2021(19-
حظرت احلكومة التجمعات والقيود االجتماعية (التباعد االجتماعي) والتباعد اجلسدي ،يوصى ابرتداء
األقنعة وغسل اليدين دائما( .)Cornelis et al., 2021من خالل وزارة التعليم والثقافة ،منعت احلكومة
اجلامعات من إجراء حماضرات (تقليدية) وجهاً لوجه وأمرهتا بعقد حماضرات أو التعليم عرب اإلنرتنت حيث
يتم توجيه اجلامعات لتكون قادرة على تنظيم التعليم عرب اإلنرتنت .وحيث يكون للتعليم عرب اإلنرتنت
نقاط قوة وحتدايت وعقبات خاصة به(.)Salsabila et al., 2020
وأصدرت منظمة الصحة العاملية نصيحة لوقف األحداث اليت قد تتسبب يف جتمع احلشود .لذا
تتم مراجعة التعلم وجها لوجه الذي جيمع العديد من الطالب يف الفصل الدراسي لتنفيذه .جيب أن تعقد
احملاضرات بسيناريوهات قادرة على منع االتصال اجلسدي بني الطالب واحملاضرين وميكن أن يسمح
واحملاضرين()Tafano & Saputra, 2021

استخدام التكنولوجيا الرقمية يف تنفيذ عملية التعليم للطالب
على الرغم من وجودهم يف أماكن خمتلفة وهذا يوفر فرصة كبرية لتصبح مدرسني حمرتفني وخالقة يف تطوير
التعليم .وهذا أيضا شكل من أشكال عملية التعليم اليت ميكن أن تكون حال بديال أثناء اجلائحة ،حيث
التعليم عرب اإلنرتنت هو عملية تعليمية تستخدم شبكة اإلنرتنت مع إمكانية الوصول واالتصال والقدرة
على طرح أنواع خمتلفة من تفاعالت التعليم ابلرتتيب لتحقيق أهداف التعليم الفعالة( Habibah et al.,

.)2020
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بصرف النظر عن وجهاته املختلفة ،تطبق اجلامعة الكياهي أمحد صديق اإلسالمية احلكومية
جبمرب ابلتعليم عرب اإلنرتنت جلميع املواد دون استثناء ،مبا يف ذلك تعليم اللغة العربية وفقا لتوصيات
حمتوايت الرسالة الصادرة عن منظمة الصحة العاملية.
إذا متت مالحظته بعناية ،فقد واجه تعليم اللغة العربية العديد من العقبات واملشكالت يف عمليته
أثناء خضم جائحة الوابء .ومن املشكالت املوجودة منها كان تدريس احملاضر متيقظا وممال وكذلك عدم
وجود تفاعل مباشر بني احملاضرين والطالب .مما أنه يسمح للمحاضرين أبن يكونوا أقل إبداعا يف تطبيق
األساليب وف ًقا للوسائط التكنولوجية .حىت تسبب إىل متتع الطالب أثناء التعليم .ولذا احتاجت هذه
املشاكل جمموعة املعلومات واملعرف للوصول إىل حتلليها .مبا ركز البحث إىل وصف تعليم اللغة العربية
عرب اإلنرتنت لطالب تعليم اللغة العربية يف اجلامعة الكياهي أمحد صديق اإلسالمية احلكومية جبمرب:
املشكالت واحللول.
وعدة الباحثني يف ابلعناوين املختلفة يف جمال تعليم اللغة العربية يف اجلامعة خاصة ،منها مقالة
استنادا إىل اسرتاتيجية كاروان أثناء وابء كوفيد .19-
مراي ألفة شريف بتعليم اللغة العربية عرب اإلنرتنت
ً
واخلالصة أن تطبيق اسرتاتيجية كاروان يف تعليم اللغة العربية عرب اإلنرتنت أثناء الوابء فعال(.)Syarif, 2021
وابلتايل أكد رايب تينهري يف مقلته تعليم اللغة العربية ابستخدام أسلوب الذكاء العاطفي عرب
اإلنرتنت يف الصف السادس مبدرسة اإلبتدائية نور اهلدى أن تعليم اللغة العربية أثناء وابء كوفيد19 -
ابستخدام أسلوب الذكاء العاطفي تساعد على فعالة عملية التعليم( .)Tianhuri, 2021وأكد أيضا شيئ
األان يف مقلتها التعليم اللغة العربية عرب اإلنرتنت (دراسة حالة لطالب قانون األسرة تروان سورااباي) أن
التعليم اللغة العربية يف تلك املدرسة ابستخدام طريقة احملادثة أثناء التعليم(.)Ana, 2020
مما سبق تفصيلها من الباحثني علم أن مل يكن البحوث حبثا يدور حول تعليم اللغة العربية عرب
اإلنرتنت لطالب تعليم اللغة العربية :املشكالت واحللول .ومن ذاك املطاف يهدف هذا البحث إىل
وصف تعليم اللغة العربية عرب اإلنرتنت لطالب تعليم اللغة العربية يف اجلامعة الكياهي أمحد صديق
اإلسالمية احلكومية جبمرب :املشكالت واحللول.
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منهجية البحث
لقد استخدم املنهج الكيفي الوصفي يف هذا البحث( )Fikri & Sri Madona, 2018من أجل
إدراك الظواهر من وجهة نظر وحماوالت املتعلقة بعنوان البحث كما يهدف إىل وصف ما حدث يف تعليم
اللغة العربية عرب اإلنرتنت لطالب تعليم اللغة العربية يف اجلامعة الكياهي أمحد صديق اإلسالمية احلكومية
جبمرب من مشكالته وحلوله.
فنال البياانت من خالل املالحظة ابملشاركة واملقابلة العميقة والتوثيق .وقد مت البياانت حتليلها
بطريقة ميلز وهوابرمان الثالثة وهي ختفيض البياانت وعرضها واستنتاجها( )Sugiyono, 2019انطالقا من
ذلك أن املصادر البياانت من مدرس تعليم اللغة العربية وطالبه .اعتمادا على أهنم أعلم شخص يف هذا
األمر.
البحث واملناقشة
تعليم اللغة العربية عرب اإلنرتنت يف اجلامعة الكياهي أمحد صديق اإلسالمية احلكومية جبمرب:
املشكالت واحللول
ملا انتشر جائحة الوابء كوفيد  19إبندونيسيا خاصة تسبب إىل تكوين عملية التعليم عرب الشبكة
العاملية ابستفادة جتهيزاهتا) ،(Amalia & Sa’adah, 2021وهبا يقدر الطالب تعلما وتعليما كعادته حىت ال
جتعلهم ترك الدرس حيث كان الوقت مران .وخبصوص التعليم يف اجلامعة الكياهي أمحد صديق اإلسالمية
احلكومية جبمرب مت تطبيقه عرب الشبكة العاملية جلميع الدروس دون استثتاء مبا فيه تعليم اللغة العربية
فحسبه .فيما يلي بعضجتهيزات العاملية اليت استخدامها:
Lms .1

هو عبارة عن برانمج تطبيقي يوفر التسهيالت اإلدارية الواثئقية والتقارير من دورة من
الفصول الذي مت تصميمها(.)Ariesta, 2012
 .2زووم )(zoom
هو الوسائط التطبيقي االتصايل الذي يستخدم فيه الفيديو ،وميكن استخدامه على جمموعة
متنوعة من األجهزة احملمولة وسطح املكتب .عادة ما يستخدم هذا التطبيق إلجراء وجها لوجه
جماان  ،حبيث ميكن استخدامها
عن بعد مع عدد كبري من املشاركني .وميكن استخدام هذه املنصة ً
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من قبل أي شخص ملدة أربعني دقيقة وال يوجد حد زمين إذا اشرتكنا يف حساب  ،لذا فإن هذه
جدا كأداة تعليمية(.)Ulfah et al., 2021
الوسائط مناسبة ً

Google meet .3

أيضا اإلشارة إليه على أنه اجتماع عرب اإلنرتنت .ميكن
هو تطبيق مؤمترات الفيديو أو ميكن ً
أن يكون ذاك الوسائط وسيلة بديلة للتواصل االجتماعي مع األشخاص أو حىت عقد لعملية
التعليم فحسبه(.)Prisuna, 2021
وحيث نعلم أن مجيع وسائل اإلعالم املذكورة سابقا هي األدوات الرئيسية اليت تدعم بشكل كبري
يف خلق التعلم املفيد حيث يقوم الطالب أيضا بتقدمي وظيفاهتم عرب اإلنرتنت وفق أمر احملاضر .كما
اتضح يف هذه الصورة:

الصورة  :1عملية تقدمي الوظيفة عرب الشبكة العاملية
وخبالف ذلك ،فإن التعليم عرب اإلنرتنت ال يلقى ترحيبا كامال من قبل الطالب ،ألهنم اعتقدوا
أن التعيلم عرب اإلنرتنت فيه أعلى مشكالت وحتدايت وصعوابت ابلنسبة إىل التعلم التقليدي .تتنوع
العقبات واملشكالت اليت يواجهها الطالب متاما ،مبا يف ذلك يطلب الطالب ابحلصول على حصة
دائما يف كل درس وهذه هي أكرب صعوبة اليت يواجهها الطالب
إنرتنت حيث جيب أن تكون متاحة ً
نظرا لألزمة االقتصادية السريعة( )Anggraini & Putri, 2020اليت جتعل من الصعب على الطالب احلصول
ً
على حصة.
وإىل جانب ذلك أيضا عدم وجود مساعدة حصص تقدمها اجلامعة نفسها لطالهبا من أجل
تبسيط عملية التعلم واملساعدة يف ختفيف العبء عن الطالب بشكل خاص .هناك مشكالت أخرى
اليت يواجهون مما ضعف االتصال ابإلنرتنت يف املنطقة مساكنهم ،ألن املوقع اجلغرايف حيدد اتصاال اثبتا
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بشبكة اإلنرتنت( ،)Sumbodo et al., 2017وتوفر أدوات التعلم مثل كمبيوتر اليت ال ميلكه كل فرد .ويشعر
الطالب أيضا أن مستوى فهم املادة أعلى نسبيا جيدا يف عملية التعليم وجها لوجه يف الفصل .وفيها
عدم استعداد مجيع احملاضرين والطالب تشغيل نظام التعلم عرب اإلنرتنت بسرعة ،مبا يف ذلك حتضري مواد
احملاضرات رقميا.
إضافة إىل ذلك أصبح تدريس احملاضرين الذين يتسمون ابمللل والراتبة وعدم وجود تفاعل مباشر
بني احملاضرين والطالب حىت تسبب إىل غري فعالة التعليم ،حيث ال يطلب احملاضر من الطالب تنشيط
الكامريا حبيث جيعل ذلك حال التعلم أقل مالءمة مع األخذ يف االعتبار أن الطالب سوف يتمتعون
ويستلقيون وأيكلون حىت يغادروا الدرس على الرغم من اتصال شبكة اإلنرتنت .كما يعترب أن تفاعل
مباشر أحد من عوامل تعليم فعال(.)Yulita, 2017
كما اتضح يف هذه الصورة:

الصورة  :2عملية التعليم عرب

google meet

وابلنسبة إىل حل املشكالت املذكورة حيث جيب على احملاضرين استخدام وسائل إعالم متنوعة
ومثرية لالهتمام من خالل إشراك الطالب بشكل كامل يف مجيع ممارساهتم .من أجل وصول عملية التعليم
املرجوة ابعتبار إىل هدف التعليم الفعال .مما أكد فوجني أن استخدام وسائل إعالم متنوعة ومثرية حتصل
إىل التعليم الفعال(.)Setyosari, 2017
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اخلالصة
اعتمادا على ما سبق من البياانت مت عرضها علم أن تعليم اللغة العربية عرب اإلنرتنت لطالب
تعليم اللغة العربية يف اجلامعة الكياهي أمحد صديق اإلسالمية احلكومية جبمرب ابستخدام الوسائل االعالم،
ويضيف إىل أن فيه املشكالت الواجهة حيث تدريس احملاضرين الذين يتسمون ابمللل والراتبة وعدم وجود
تفاعل مباشر بني احملاضرين والطالب حىت تسبب إىل غري فعالة التعليم.
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