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Abstract
The purpose of this study was to find out how the use of online media at the 7th State
Vocational High School in Tangerang Regency, to find out what problems were encountered
in the application of learning using online media, and to determine the extent to which the
effectiveness of the use of online media in learning Arabic for class students. X at the 7th
State Vocational High School, Tangerang Regency. This type of research is descriptive with
a qualitative approach. Collecting data using interview, observation, and documentation
methods. Test the validity of the data using data source triangulation techniques. The data
analysis technique that the researcher uses is data reduction, data presentation, and data
verification. The results of this study indicate that learning to use online media in students'
Arabic subjects is less effective. To increase the effectiveness of using online media in Arabic
subjects, it is hoped that the school, teachers, and parents can work together in supervising
and guiding the student learning process.
Keywords: Effectiveness, Online Learning, Arabic Lessons.
Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penggunaan media
daring di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 7 Kabupaten Tangerang, untuk
mengetahui masalah-masalah apasaja yang dihadapi dalam penerapan
pembelajaran menggunakan media daring, dan untuk mengetahui sejauh mana
efektivitas penggunaan media daring ini dalam pembelajaran bahasa Arab siswa
kelas X di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 7 Kabupaten Tangerang. Jenis
penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data
menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Uji keabsahan data
menggunakan teknik triangulasi sumber data. Teknik analisis data yang peneliti
gunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Hasil penelitian
ini menunjukan bahwa pembelajaran menggunakan media daring pada mata
pelajaran bahasa Arab siswa kurang efektif. Untuk meningkatkan efektivitas
penggunaan media daring pada mata pelajaran bahasa Arab, diharapkan pihak
sekolah, guru, dan orangtua siswa dapat bekerjasama dalam mengawasi dan
membimbing proses belajar siswa.
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Kata Kunci: Efektivitas, Pembelajaran Daring, Pelajaran Bahasa Arab.

املق ّدمة

منذ أكثر من عام شهد العامل جائحة من فريوس(( Covid-19مرض فريوس كوروان )2019
الناجم عن( 1.)SARS-CoV 2()Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2مت اكتشاف هذا
الفريوس ألول مرة يف مدينة ووهان مبقاطعة هويب ابلصني يف ديسمرب  ،22019وصنفته منظمة الصحة

العاملية على أنه جائحة يف  11مارس  .٣2020اعتنارا من  1٣يونيو  ،2021مت اإلبالغ عن أكثر
من  176.٣66حالة إصابة بـ  Covid-19يف أكثر من  220دولة و إقليم ،مما أدى إىل أكثر من
 ٣.809.٣75حالة وفاة و  160.287.289حالة تعايف .يف إندونيسيا ،كانت هناك 1.901.490
4
حالة إصابة بـ  ،Covid-19مع حالة تعايف  1.740.4٣6و 52.7٣0حالة وفاة.
فريوس كوروان هو فريوس يهاجم اجلهاز التنفسي قاتال ،يزعم أن فريوس()Covid-19ظهر بسبب
انتقال الفريوس من احليواانت الربية مثل اخلفافيش والباجنولني ( .)Zoonosisيصنف هذا املرض على أنه
خطري ألنه ميكن أن ينتشر بسرعة خاصة عن طريق االتصال اجلسدي .ميكن أن ينتشر هذا املرض من
خالل قطرات صغرية ( )Dropletمن األنف أو الفم عند السعال أو العطس.

5

بسبب االنتشار السريع للفريوس ،توصي احلكومة اإلندونيسية اجلمهور بتقليل مجيع أنواع
األنشطة خارج املنزل .صدرة هذه التوصية كخطوة اختذهتا احلكومة لكسر سلسلة  Covid-19يف
إندونيسيا .ومع ذلك ،إذا اضطرت إىل القيام أبنشطة خارج املنزل ،فإن احلكومة توصي الناس بتطبيق
عادة ارتداء األقنعة ،واحلفاظ على مسافة آمنة ،وغسل اليدين ،وبعد األنتهاء من األنشطة ،يوصى
١
WHO (World Health Organization), “naming the coronavirus disease (covid-19) and the virus that
causes it”, dalam https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/namingthe-coronavirus-disease-(covid-19)-and-the-virus-that-causes-it. Dikutip pada 29 Maret 2020.
٢
Hussin A. Rothan, dan Siddappa N. Byrareddy, “Journal of Autoimmunity: The epidemiology and
pathogenesis of coronavirus disease (COVID-19) outbreak”, 2020; dipublish online pada 26 Februari 2020.
٣
Adityo Susilo, dkk., Jurnal Penyakit Dalam Indonesia: Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur
Terkini, Vol.7 No.1; Maret 2020.
٤
Wordmeter, Covid-19 Coronavirus Pandemic, dalam https://www.wordmeters.info/coronavirus/ diakses
pada 13 Juni 2021.
٥ Adityo Susilo, dkk., Jurnal Penyakit Dalam Indonesia: Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur
Terkini, Vol.7 No.1; Maret 2020.
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ابالستحمام وتغيري املالبس يف أسرع وقت ممكن 6.مع هذه السياسة ،ستعمل تلقائيا على إجراء تغيريات
يف مجيع القطاعات .بدءا من القطاع االقتصادي والقطاع الصناعي إىل قطاع التعليم.
يف قطاع التعليم ،كمحاولة لوقت سلسلة انتقال()Covid-19يف إندونيسيا ،كان الطالب
يدرسون من املنزل على اإلنرتنت ألكثر من عام .يتوافق ذلك مع التعليم الصادر عن وزارة الرتبية والتعليم
والثقافة رقم  4لسنة  2020والذي يتضمن سياسات للطالب للدراسة من املنزل على اإلنرتنت
7
( )Daringابستخدام عدة تطبيقات لدعم التعليم للطالب ،منها Rumah Belajar, Meja Kita, ( :
Icando, IndonesiaX, Google for Education, Kelas Pintar, Microsoft Office 365, Quipper School,

.Ruangguru, Zenius, Google ClassRoom, WhatsApp Group, Zoom,
من

8

بني العديد من تطبيقات دعم التعليم ،التطبيقات اليت يستخدمها الباحثة غالبا هي Google

Classroomو WhatsApp Groupو  .Zoomألن التطبيقات الثالثة مألوفة أكثر بني الطالب
واملعلمني Google Classroom(.عبارة عن منصة على اإلنرتنت لتطبيقات التعليم املختلطة اليت ميكن
استخدامها جماان 9.ميكن للمعلمني إتشاء فصل دراسي خاص هبم ومشاركة رمز الفصل أو دعوة
الطالب .يهدف( Google Classroomإىل مساعدة مجيع جماالت التعليم اليت تساعد الطالب يف العثور
على صعوابت التعليم أو التغلب عليها ومشاركة الدروس وإنشاء املهام دون احلاجة إىل حضور الفصل.
هناك العديد من املزااي والعيوب املوجودة يف( Google Classroomيف استخدام كنظام إدارة التعليم (.LMS
فيما يلي بعض مزااي هذا التطبيق وهي؛ عملية إعداد الفصول الدراسية سريعة و مرحية للغاية
عند مقارنتها بنظام()LMSحملي أو التسجيل مع مزود(  LMSو وفر الوقت ووفره ألنه مل يعد يتعني على
٦ Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol
Kesehatan bagi Masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan di pengendalian Corona
Virus Diease 2019 (COVID-19).
٧ Surat Edaran No.4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat
Penyebaran Virus Corona.
٨ Ana Widyastuti, “Optimalisasi Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), Daring Luring, BdR”, (Jakarta: PT Elex
Media Komputindo, 2021) h.109-119
٩ Vicky Dwi Wicaksono dan Putri Rachmadyanti, Pembelajaran Blended Learning Melalui Google
Classroom Di Sekolah Dasar, Jurnal Seminar Nasional Pendidikan PGSD UMS & HDPGSDI Wilayah Jawa,
Universitas Negeri Surabaya. 515
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وهو( Google

الطالب تنزيل املهام اليت قدمها املعلم و اآلخر ،ختزين البياانت املركزي يف مكان واحد،
 10.Classroomيف حني أن عيوب هذا التطبيق هي أنه يبدو بسيطا جدا وغري جذاب للطالب حبيث
جيعل الطالب يشعرون ابمللل وامللل بسرعة ،وإذا كان( Google Driveممتلئا ،فال ميكن إرسال املهام
ألن Google Classroomليس لديه مساحة ختزين خاصة به حىت اآلن ،لذلك جيب أن يعتمد
على(.Google Drive
بعد ذلك يوجد تطبيق( .WhatsAppتطبيق()WhatsAppهو أحد تطبيقات الوسائط االجتماعية
اليت يستخدمها مستخدمو اإلنرتنت على نطاق واسع .مع ميزة جمموعة( ،WhatsAppسهلت على
املستخدمني التواصل مع العديد من األشخاص وفقا ال هتماماهتم .ابملقارنة مع التطبيقات األخرى،
يعترب تطبيق  WhatsAppاألكثر استخداما وألكثر شيوعا بني اجلمهور وميكن استخدامه لدعم أنشطة
التدريس والتعليم على اإلنرتنت بسهولة .فيما يلي بعض مزااي تطبيق WhatsApp؛ ميكن للمدرسني
والطالب عرض وتكرار املواد التعليمية على اهلواتف احملمولة بسهولة ،و توجد ابلفعل ميزة WhatsApp
Webميكن الوصول إليها على متصفح على جهاز كمبيوتر ،لذلك فهي ليست فقط من خالل اهلاتف
احملمول ،ولكن ميكن الوصول إليها على جهاز كمبيوتر ،و ميكن مشاركة املوقع احلايل ،و ميكن إرسال
رسائل إىل العديد من األشخاص يف نفس الوقت (البث) ،و هذا التطبيق ال يستنزف الكثري من احلصة،
و ميكن رؤية من قرأ ومن غري نشط.
يف حني أن أوجه القصور الواردة يف هذا التطبيق هي إذا مل يكن املستخدم متصال خبدمة
اإلنرتنت ،فال ميكن استخدام هذا التطبيق وسيؤدي تلقائيا إىل إعاقة عملية التعليم على اإلنرتنت
والتواصل ممكن فقط من خالل ميزة الرد على الرسائل ألنه إذا كنت تريد مقابلة وجها لوجه يف مكاملة
فيديو ،فال ميكن إجراؤها حىت اآلن إال بسعة  5أشخاص.
أخريا ،هناك تطبيق( .Zoomتطبيق( Zoomهو تطبيق أو موقع ويب مت إنشاؤه لتسهيل أنشطة
املناقشة أو البث املباشر للمؤمترات عن بُعد .هناك عدة مزااي هلذا التطبيق منها؛ يتمتع برانمج(Zoom
إبمكانية الوصول إىل سعة مساحة كبرية جدا ،وهي عبارة عن آالف وصول لألعضاء يف منتدى بث
١٠ Shampa Iftakhar, “Google Classroom: What Works and How?”Journal of Education and Social
Sciences, Vol.3, Tahun 2016. 13
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مباشر واحد ،و حيتوي()Zoomعلى ميزة ميكنها ضبط سطوع وجه املستخدم خللق شعور أكثر ثقة عند
إظهار وجهه أمام العديد من األشخاص ،كما أن ميزة  Zoomهلا ميزة استبدال خلفية فريدة وغري
مسبوقة .ابإلضافة إىل ذلك ،حيتوي  Zoomعلى ميزة لتشغيل وإيقاف تشغيل الصوت واملرئيات ،واآلخر
هناك ميزة مشاركة شاشة العرض جلميع األعضاء .يف حني أن عيوب تطبيق  Zoomهذا هي؛ تناول
الكثري من بياانت اإلنرتنت ،و خيار اللغة اإلندونيسية غري متوفر ،و عرضة للتنصت على البياانت
الشخصية.
انطالقا من البيان املذكور ،كانت الباحثة أن تقوم حبثا عما يتعلق بفعالية استخدام وسائل
التعليم على اإلنرتنت يف تعليم اللغة العربية .ورأت الباحثة أن هذا البحث مهم إلجراءه .ولذلك قدمت
الباحثة موضوعا وهي فعالية استخدامِ وسائل التعليم على اإلنرتنت يف تعليم اللغة العربية لدى الطالب
الصف العاشر ابملدرسة الثانوية املهنية احلكومية  7اتجنرانج
منهجية البحث
يف هذا البحث ،الباحثة استخدام الدراسة الوصفية مبدخل نوعي .البحث النوعي هو البحث
الذي يهدف إىل فهم ظاهرة ما ميربه اخلاضعون للبحث مثل الفاعلني والتصورات والدوافع واألفعال
ووصفها يف شكل مجل ولغة يف سياق طبيعي خاص وابستخدام عدة طرق علمية 1.انتخاابت هذا نوع
البحث النوعي ليمكن فهم عمليات املوضوعات واألشياء اليت متت دراستها من طريقات البحث النوعي
مثل املالحظة واملقابالت والوثيق .ألنه للحصول على نتائج من البحث املتعمق عن فعالية وسائل التعلم
على اإلنرتنت يف تعلم اللغة العربية ،سيكون من األفضل أن يتم ذلك عن طريقة املالحظة واملقابالت
2
والتوثيق .يف هذا البحث ،مل يتالعب البحث ابلبياانت أو يؤثر على موضوع البحث.
حتليل البياانت هو طريقة مجع البياانت مبنهجي لسهال الباحثة للحصول استنتج .حتليل البياانت
لبوجدان ( )Bogdanهو عملية البحث وجتميع مبنهجي البياانت اليت مت احلصول عليها من املقابالت

Albi Anggito, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), h 8
Sandjaja dan Albertus, Panduan Penelitian,(Jakarta:Prestasi Pustakarya, 2006), h. 110

١

٢
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واملالحظات واملواد األخرى حبيث ميكن فهمها بسهولة وميكن إبالغ النتائج لآلجرين 10.وفقا ملليس و
هوبرمان ( ،(Huberman & Millesيتكون حتليل البياانت من ثالثة أنشطة يتم تنفيذها يف وقت واحد
11
وهي ،تقليل البياانت وعرض البياانت واستخالص النتائج.
 .1تكثيف البياانت هو عملية اختيار تركز االنتباه على تبسيط وحتويل البياانت األولية اليت
تظهر من املالحظات امليدان .يعين تقليل البياانت تلخيص النقاط الرئيسية واإلعالم.
 .2عرض البياانت هو عرض تقدميي كمجموعة من املعلومات املنظمة اليت تتيج إمكانية
استخالص النتائج واختاذ اإلجراءات .ميكن تقدمي البياانت يف شكل وصف موجز أو رسم
بياين وغريه.
 .٣االسنتناج البياانت هو نتائج جديدة مل تكن موجودة من قبل .كانت النتائج يف شكل
أوصاف أو أشياء كانت غامضة يف السابق ومل تظهر بوضوح بعد وأصبحت حقيقية
وواضحة.
نتائج الدراسات واملناقشة
كما هو معلوم أن هناك ثالثة أهداف حبثية وردت يف الباب األول وهي:
 ).1استخدام وسائل التعليم على اإلنرتنت يف املدرسة الثانوية املهنية احلكومية  7اتجنرانج.
ملعريفة على تنفيذ وسائل التعليم على اإلنرتنت يف تعليم اللغة العربية لدى الطالب الصف
العاشر ابملدرسة الثانوية املهنية احلكومية  7اتجنرانج ،استخدام الباحثة تقنيات املقابلة واملالحظة
والتوثيق .مت إجراء املقابالت من قبل ابحثة مع أربعة طالب واثنني من مسؤويل املدرسة كمشاركني.
ميكن رؤية النتائج أن؛ تنفيذ وسائل التعليم على اإلنرتنت يف املدرسة الثانوية املهنية احلكومية 7
اتجنرانج قيد التنفيذ حىت اآلن ولكن ال تزال هناك العديد من الصعوابت اليت يواجهها كل من
املدرسة واملعلمني والطالب أنفسهم.
هذا يتوافق مع رأي إسيت براسيتياننسيه املاجستري (،)Esti Prasetyaningsih, S.S, M.Pd
بصفته انئب املدير يف جمال املناحج يف املدرسة الثانوية املهنية احلكومية  7اتجنرانج ،واليت تنص
١

0 Sugiyono, “Memahami Penelitian Kualitatif”, (Bandung: Alfabeta, 2009), h.334
Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: ALFABETA, 2012). Cet. Ke-11. h. 14.

١١
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على أن "ال تزال التعليم ابستخدام وسائل التعليم على اإلنرتنت حيدث بشكل طبيعي ،كما حدث
عندما أصدرت احلكومة يف البداية سياسة للدراسة من املنزل .ميكن القول إن التعليم ابستخدام
الوسائل على اإلنرتنت مفيد من خالل طبيعة املعلمني يف التدريس يف الفصل الدراسي .عندما
ميكن التعليم دون اتصال ابإلنرتنت ،ابلطبع هناك أشياء غري مواتية ،لذلك يف التعليم على اإلنرتنت
كما هو احلال اليوم ،هناك ابلتأكيد املزيد من عمليات التعليم غري املواتية .يف التعليم على اإلنرتنت
1
جيب أن يشعر الطالب ابمللل بسرعة".
ويتوافق مع نتائج املقابلة مع د .حكمة كمال ،املاجستري ( Dr. Hikmat Kamal, S.Ag,
 )M.Agبصفته املدرس يف تعليم اللغة العربية ابملدرسة الثانوية املهنية احلكومية  7اتجنرانج" ،اللتنفيذ
سارااي كما كان احلال عندما أصدرت احلكومة سياسة التعليم على اإلنرتنت .ولكن ميكن القول
أحياان أن هذا التعليم على اإلنرتنت غري مفيد .مما ال حظته ،للتعليم ابستخدام الوسائل على
ا
اإلنرتنت ،ميكن التأثري يف البيئة اليت تنفيذ فيها الطالب عملية التعليم ابإلضافة إىل احلالة النفسية
2
وصحة الطالب أثناء عملية التعليم".
وابملثل مع رأي دايز فتح الرمحن ( ،)Diaz Fathur Rahmanكطالب الصف العاشر إقامة يف
الفنادق  1يف املدرسة الثانوية املهنية احلكومية  7اتجنرانج " تتم التعليم ابستخدام تطبيق Google
 Classroomأو تطبيق  Zoomلشرح املواد وتطبيق  WhatsApp Groupإلعطاء املهام ومجعها .يعمل
٣
التنفيذ بشكل جيد ولكنه أقل فعالية يف التعليم ومييل إىل أن يكون ممالا".
قال حممد ضفة ذلفياان ( )Muhammad Dhafa Dzulfianaكطالب الصف العاشر إقامة يف
الفنادق  ٣يف املدرسة الثانوية املهنية احلكومية  7اتجنرانج ،نفس الشيء؛ " إنه أمر حمري للغاية ألنه
4
ال تتم شرح الكثري عند استخدام وسائل التعليم على اإلنرتنت".
٢٩

Transkip 1, wawancara dengan Esti Prasetyaningsih, Tangerang, 26 Agustus 2021 pukul 13.35 WIB.
2, Wawancara dengan Hikmat Kamal, Tangerang 30 Agustus 2021 pukul 09.30 WIB.
٣١ Transkip 3, Wawancara dengan Diaz Fathur Rahman, Tangerang 30 Agustus 2021 pukul 10.00 WIB.
٣٢ Transkip 4, Wawancara dengan Muhammad Dhafa Dzulfiana, Tangerang 30 Agustus 2021 pukul
10.00 WIB.
٣٠Transkip
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أليسا خيلة الزهراء ( )Alyssa Khayla Azzahraكطالبة الصف العاشر إقامة يف الفنادق  2يف
املدرسة الثانوية املهنية احلكومية  7اتجنرانج ،قالت نفس الشيء؛ " إنه عمر صعب للغاية ألن قدرة
5
كل طالب ختتلف يف فهم الدرس وأجد أنه من األسهل التعليم ابستخدام نظام وجه ا لوجه".
قالت سوجي إنداح فربيياين ( )Suci Indah Febrianiكطالبة الصف العاشر إقامة يف الفنادق
جدا تنفيذه
 2يف املدرسة الثانوية املهنية احلكومية  7اتجنرانج؛ " من انحية أخرى ،من السهل ا
ألنين معتاد على استخدام األدوات الذكية ومن مث ميكننا محاية أنفسنا من فريوس Covid-19
ابإلضافة إىل القيام ابألنشطة على اإلنرتنت .ولكن من انحية أخرى فإن استخدام الوسائل التعليم
6
ضررا بصحة العني".
على أإلنرتنت سيكون أكثر ا
وأييت ذلك متاشيا مع املالحظان اليت مت إجراؤها على تعليم الطالب للغة العربية ابستخدام
وسائل التعليم على اإلنرتنت ،وهي :ينقل املعلم التعليم ابستخدام وسائل التعليم على اإلنرتنت
وف اقا للوقت احملدد .املعلمون يف املدرسة أثناء التعليم على اإلنرتنت والطالب يظلون يف املنزل.
املعلمون والطالب يرتدون الزي املدرسي الرمسي .قام املعلم وبعض الطالب بتشغيل ميزات الكامريا
والصوت .يشرح املعلم املادة عن طريق حماضرة بصوت واضح ونغمة .يبدو أن الطالب يركزون
على االستماع ،ولكن يبدو أن هناك بعض الطالب الذين بدأوا يفقدون الرتكيز وال يشغلون
أحياان غري
أحياان وتكون الصورة ا
الكامريا حىت يوشك الدرس على االنتهاء .ال يُسمع الصوت ا
مرئية بوضوح.
 ).2املشاكل اليت تواجهها املدرسة الثانوية املهنية احلكومية  7اتجنرانج يف تنفيذ التعليم ابستخدام وسائل
التعليم على اإلنرتنت يف تعليم اللغة العربية لدى الطالب الصف العاشر ابملدرسة الثانوية املهنية
احلكومية  7اتجنرانج.
ملعريفة املشاكل اليت تواجهها املدرسة الثانوية املهنية احلكومية  7اتجنرانج يف تنفيذ التعليم
ابستخدام وسائل التعليم على اإلنرتنت ،استخدام الباحثة تقنيات املقابلة واملالحظة والتوثيق .ميكن
رؤية النتائج أن؛ بشل عام ،تكمن املشاكل اليت نواجهها يف عدم استقرار شبكة اإلنرتنت املتاحة
Transkip 5, Wawancara dengan Alyssa Khayla Azzahra, Tangerang 30 Agustus 2021 pukul 10.00

٣٢

Transkip 6, Wawancara dengan Suci Indah Febriani, Tangerang 30 Agustus 2021 pukul 10.00 WIB.

٣٤

WIB.
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وحصة اإلنرتنت الباهظة املستخدمة والعديد من املهام اليت يعطيها املعلم للطالب وقلة التفاعل
أثناء عملية التعليم.
البيان املزكرة موافق مع رأي إسيت براسيتياننسيه املاجستري؛ " قيود شبكة اإلنرتنت هي
األهم .مث ينفد ائتمان الطالب ،على الرغم من منحهم من أولياء األمور واحلكومة ،إال أنه ال يزال
غري ٍ
مفقودا
كاف .عندها يكون التلف الذي حلق أبدوات االتصال مثل اهلاتف احملمول اتل افا أو
ا
7
مما جيعل التواصل صعباا .حىت التعليم يصبح من الصعب القيام به.
كما أعرب عن نفس الرأي د .حكمة كمال املاجستري ،كمدرس للغة العربية يف املدرسة
الثانوية املهنية املكومية  7اتجنرانج؛ " أهم شيء ابلطبع هو قيود شبكة اإلنرتنت .عالوة على ذلك،
يف تعليم اللغة العربية هناك جوانب جيب تلبيتها مثل اجلوانب اللغوية .إذا كانت الشبكة سيئة
يصبح الصوت غري واضح لسماعه ،حبيث ال يتحقق اجلانب اللغوي .مث إذا كانت شبكة اإلنرتنت
ٍ
عندئذ يكون الضرر الذي يلحق ابلوسائط
غري جيدة ،تصبح الصورة املعروضة غري واضحة.
ضائعا ،والعوامل االقتصادية مثل والدي الطالب ال
املستخدمة للتعليم على سبيل املثال اتل افا أو ا
8
ميلكون ما يكفي من املال لشراء حزم بياانت اإلنرتنت لذلك ال يشارك الطالب يف الدرس".
هذا يتوافق مع رأي دايز فتح الرمحن ،كطالب الصف العاشر إقامة يف الفنادق  1يف املدرسة
أحياان ميكن من الصعب اإلشارة على ذلك ،فاملدرس ال
الثانوية املهنية احلكومية  7اتجنرانج؛ " ا
يوفر سوى املادة الدراسية يف تطبيق  ،WhatsApp Groupوال يوجد اتصال جيد بني املعلم والطالب
9
وتزداد املهام أكثر فأكثر ويف بعض األحيان ال توجد مساحة ختزين كافية للهاتف احملمول".
قال حممد ضفة ذلفياان ،كطالب الصف العاشر إقامة يف الفنادق  ٣يف املدرسة الثانوية
املهنية احلكومية  7اتجنرانج؛ " جيب أن تكون املشكلة على اإلنرتنت .صعوبة يف احلصول على

٣٥ Transkip

1, wawancara dengan Esti Prasetyaningsih, Tangerang, 26 Agustus 2021 pukul 13.35 WIB.
Transkip 2, Wawancara dengan Hikmat Kamal, Tangerang 30 Agustus 2021 pukul 09.30 WIB.
٣٧ Transkip 3, Wawancara dengan Diaz Fathur Rahman, Tangerang 30 Agustus 2021 pukul 10.00 WIB.
٣٦
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إشارة وحىت حصص الطالب اليت جيب االنتباه إليها بشكل أكرب .يف بعض األحيان يكون من
10
الصعب التواصل مع املعلم عندما يريد طرح األسئلة اليت يريد طرحها".
قالت أليسا خيلة الزهراء ،كطالبة يف الصف العاشر يف إدارة الضيافة  2يف املدرسة الثانوية
املهنية احلكومية  7اتجنرانج؛ " تكمن الصعوبة يف الفهم يف التعليم والوصول إىل شبكة اإلنرتنت،
11
وكذلك الصعوابت يف تلخيص املواد يف الكتب".
عالوة على ذلك ،قالت سوجي إنداح فربيياين ،كطالبة الصف العاشر إقامة يف الفنادق 2
يف املدرسة الثانوية املهنية احلكومية  7اتجنرانج؛ " عدم وجود تفسري مادي من املعلم ونفاد حصة
12
مالئما عندما أتعليم".
اإلنرتنت والشبكة غري املستقرة ،و ا
أحياان ال يكون الوضع ا
ويف الوقت نفسه ،وف اقا لـإسيت براسيتياننسيه املاجستري يف التعامل مع املشكالت اليت
يواجهها الطالب واملعلمون يف عملية التعليم على اإلنرتنت ،حتافظ املدرسة على تواصل جيد مع
1٣
معا".
أولياء األمور؛ " حنن كمدرسة نتواصل عادة مع أولياء األمور حبيث ميكن حل هذه املشكل ا
حبسب د .حكمة كمال املاجستري للتعامل مع املشاكل اليت تنشأ ،وهي؛ " يتواصل مدرس
14
اللغة العربية مع مدرس الفصل الذي يرتبط أبولياء أمور الطالب ليتمكن من التفاعل".
ويف والقت نفسه بشكل عام ،طلب طالب الضف العاشر يف إدارة الضيافة 1و2و٣
وجها لوجه على الفور ليكون حالا للمشكالت املوجودة يف هذا التعليم على اإلنرتنت.
بتنفيذ التعليم ا
كما أن نتائج املقابالت اليت مت إجراؤها تتماشى مع نتائج املالحظات اليت توصل إليها
الباحثة يف هذا اجملال ،وهي أن العقبات اليت تواجه تنفيذ التعليم على اإلنرتنت هي عقبات يف
شبكة اإلنرتنت ،وال يشتخدم املعلمون أنشطة شيقة أثناء التعليم ،ال يساعد استخدام وسائل على
اإلنرتنت يف فهم الطالب ،وال جيذب انتباه الطالب ،وال يشارك معطم الطالب أنفسهم يف أنشطة
التعليم ،ويصعب توجيه عملية تعليم الطالب وتسهيلها ،ويصعب الرد على رأي كل طالب.
4, Wawancara dengan Muhammad Dhafa Dzulfiana, Tangerang 30 Agustus 2021 pukul 10.00

٣٨ Transkip

5, Wawancara dengan Alyssa Khayla Azzahra, Tangerang 30 Agustus 2021 pukul 10.00

٣٩ Transkip

WIB.
WIB.
٤٠

Transkip 6, Wawancara dengan Suci Indah Febriani, Tangerang 30 Agustus 2021 pukul 10.00 WIB.
1, wawancara dengan Esti Prasetyaningsih, Tangerang, 26 Agustus 2021 pukul 13.35 WIB.
٤٢ Transkip 2, Wawancara dengan Hikmat Kamal, Tangerang 30 Agustus 2021 pukul 09.30 WIB.
٤١ Transkip
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 ).٣فعالية وسائل التعليم على اإلنرتنت يف تعليم اللغة العربية لدى الطالب الصف العاشر ابملدرسة
الثانوية املهنية احلكومية  7اتجنرانج.
ملعريفة الفعالية وسائل التعليم على اإلنرتنت يف تعليم اللغة العربية لدى الطالب الصف
العاشر ابملدرسة الثانوية املهنية احلكومية  7اتجنرانج ،استخدام الباحثة تقنيات املقابلة واملالحظة
والتوثيق .ميكن رؤية النتائج أن؛ بشل عام ،ال ميكن القول أبن التعليم ابستخدام وسائل التعليم
على اإلنرتنت فعال من خالل النظر إىل املشكالت اليت تواجه يف هذا اجملال ،من الناحية الفنية
واملشكالت اليت تنشأ يف البيئة والطالب أنفسهم.
البيان املزكرة مع نتائج املقابالت اليت أجريت مع إسيت براسيتياننسيه املاجستري الذي قالت؛
" مل تتم تفعيله بعد .ال يزال هناك العديد من العقبات .حىت يف تقييم األمس الذي أجري يف هذه
أبدا ألنه ال تزال هناك العديد من العقبات ،لذلك ال
املدرسة ،كانت النتيجة أنه لن يكون فعاالا ا
يزال األمر صعباا .وخمتلفة جدا عن حضور املعلم وجها لوجه .بشكل عام هذه نكسة يف عامل
جدا مقارنةا ابلعقبات
التعليم .املدارس مقيدة من حيث التواصل .العقبات اليت تتم مواجهتها كثرية ا
اليت تتم وجها لوجه أو يف وضع عدم االتصال .لذلك بغض النظر عن مدى جودة املناهج الدراسية
موجدا فسيكون ذلك صعباا .لكن النقص يف املواد التدريسية
وخطط الدروس ،إذا مل يكن املعلم ا
وخطط الدروس ولكن مع وجود املعلم سيكون التعليم سهالا ألن املعلم يتعامل مباشرة مع اجلوانب
النفسية للطالب .ألن املواد التعليمية يف بعض األحيان ال تتطابق مع املمارسة .لذلك ال ميكن أن
15
وجها لوجه".
تتم التعليم الفعال إال ا
د .حكمة كمال املاجستري كمدرس للغة العربية يف املدرسة الثانوية املهنية املكومية 7
اتجنرانج قال نفس الشيء؛ " ليس بعد .ألنه ال يزال هناك العديد من العقبات اليت جيب مواجهتها
واليت حىت احلكومة مل تتمكن من التعامل معها .كما يف األايم األوىل للتعليم عن بعد ،على الرغم
من أن احلكومة قدمت حالا من خالل توفري عشرات اجليجاابيت ( )GBمن حصة اإلنرتنت اجملانية،
فقد اتضح أنه ال ميكن استخدام حصة الإلنرتنت إال يف العديد من تطبيقات دعم التعليم .بينما
1, wawancara dengan Esti Prasetyaningsih, Tangerang, 26 Agustus 2021 pukul 13.35 WIB.
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نستخدم غالباا تطبيقات ( )Google Classroomو  Google Classmeetو  ،Zoomوبعضها غري مدرج
يف التطبيقات اليت حتصل على حصة اإلنرتنت اجملانية .عالوة على ذلك ،يستخدم الطالب هذه
التطبيقات كل يوم تقريباا مما يستهلك الكثري من حصة اإلنرتنت .مثل العقبات اليت ذكرهتا ،فإن
16
النقطة املهمة يف أن التعليم األكثر فعالية هو ابلطبع وجها لوجه".
وابملثل ،فإن دايز فتح الرمحن كطالب الصف العاشر إقامة يف الفنادق  1يف املدرسة الثانوية
املهنية احلكومية  7اتجنرانج؛ " ليس بعد .ألنه يف رأيي ،مع العديد من األصدقاء الذين ال يفهمون
املوضوع ،مبن فيهم أان ،فهذا يعين أن الغرض من التعليم مل يتحقق بشكل مثايل .لذلك ميكن القول
17
أهنا غري فعالية".
وقال حممد ضفا ذلفياان " :مل يكن األمر فعاالا ،ألن هناك العديد من الدروس اليت تركت
وراءها على اإلنرتنت ،والدروس غري مفهومة بشكل جيد ،ونقص يف التواصل والتفاعل مع املعلمني
18
واألصدقاء".
وقالت أليسا خيلة الزهراء " ليس بعد ،ألنه ال يزال هناك الكثري من الناس الذين ليس
لديهم مرافق داعمة ،ال يزال هناك الكثري من الناس الذين جيدون صعوبة يف العثور على إشارات
19
حبيث يتعطل تعليمهم".
نظرا
قالت سوجي إنداح فربيياين؛ " مل تكن فعالية ،أشعر أن التعليم ال يزال غري مثايل ا
لوجود العديد من العوامل غري الداعمة مثل نقص التواصل بني املعلمني والطالب ،وعدم كفاية
20
جدا".
شبكة اإلنرتنت وكذلك سعر حصة اإلنرتنت اليت تعترب ا
البيان املزكرة نتائج هذه املقابلة مع نتائج املالحظات اليت أدىل هبا الباحثة أثناء عملية
التعليم ابستخدام وسائل التعليم على اإلنرتنت ،أي أن التعليم ابستخدام وسائل التعليم على
اإلنرتنت ليس فعاالا مبا يكفي ألنه ال تزال هناك العديد من العقبات التقنية اليت ال ميكن إصالحها
٤٤ Transkip

2, Wawancara dengan Hikmat Kamal, Tangerang 30 Agustus 2021 pukul 09.30 WIB.
3, Wawancara dengan Diaz Fathur Rahman, Tangerang 30 Agustus 2021 pukul 10.00 WIB.
٤٦ Transkip 4, Wawancara dengan Muhammad Dhafa Dzulfiana, Tangerang 30 Agustus 2021 pukul
10.00 WIB.
٤٧ Transkip 5, Wawancara dengan Alyssa Khayla Azzahra, Tangerang 30 Agustus 2021 pukul 10.00
WIB.
٤٨ Transkip 6, Wawancara dengan Suci Indah Febriani, Tangerang 30 Agustus 2021 pukul 10.00 WIB.
٤٥ Transkip
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من قبل املدرسة أو احلكومة .هناك عقبات يف التواصل بني الطالب واملعلمني وهي عقبات قاتلة
يف فعالية وسائل التعليم على اإلنرتنت.
 .1استخدام وسائل التعليم على اإلنرتنت يف املدرسة الثانوية املهنية احلكومية  7اتجنرانج.
مجيعا ،منذ ظهور جائحة فريوس ( ،)Covid-19الذين أصاب مجيع دول العامل
كما نعلم ا
تقريباا ،مبا يف ذلك إندونيسيا تغريت مجيع عمليات التعليم احلالية .يف البداية ،أصدرت احلكومة
نظرا للظروف اليت ال ميكن السيطرة عليها بشكل
سياسة لتعليق أنشطة التعليم ملدة أسبوعني ،ولكن ا
متزايد ،غريت احلكومة السياسة إىل عملية التعليم اليت تتم تنفيذها يف منازهلم مبساعدة استخدام
وسائل التعليم على اإلنرتنت  .ال يزال مستمرا ملدة عامني تقريبا.
استنادا إىل تثليث بياانت املالحظة واملقابالت والواثئق اليت أجراها الباحثة ،تستخدم
ا
املدرسة الثانوية املهنية احلكومية  7اتجنرانج وسائل التعليم على اإلنرتنت ينشاط يف مجيع املواد ،ال
سيما دروس اللغة العربية .يشارك كل من املدرسة واملعلمني والطالب يف عملية التعليم .يف حماولة
ملواصلة ربط أنشطة التعليم بسبب الفصل املادي بني املعلمني والطالب يف عملية التعليم ،يستخدم
املعلمون والطالب تطبيقات دعم التعليم وهي  Google Classmeetو  Zoomلتوفري املواد أثناء عملية
التعليم .ويف الوقت نفسه ،إلعطاء املهام يستخدم املعلمون والطالب تطبيق .WhatsApp Group
ال يزال التعليم الذي تتم تنفيذه يتبع اجلدول الزمين واملدة الزمنية اليت حتددها املدرسة
ويستمر يف استخدام الزي املدرسي الرمسي ملدرسة الثانوية املهنية احلكومية  7اتجنرانج .ومع ذلك
نظرا ألن التعليم ابستخدام وسائل التعليم على اإلنرتنت ال يقتصر على الكمان والزمان ،ال تزال
ا
املدرسة توفر املرونة لتنفيذ التعليم على اإلنرتنت إذا وافق املعلم والطالب.
على الرغم من أن تنفيذ وسائل التعليم على اإلنرتنت يف املدرسة الثانوية املهنية احلكومية
 7اتجنرانج يعمل بشكل جيد ونشط حىت اآلن ،ال تزال هناك العديد من املشكالت اليت اشتكى
منها كل من املعلمني والطالب الذين مل جيدوا حالا من املدرسة بعد وأولياء األمور واحلكومة.
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 .2املشاكل اليت تواجهها املدرسة الثانوية املهنية احلكومية  7اتجنرانج يف تنفيذ التعليم ابستخدام وسائل
التعليم على اإلنرتنت يف تعليم اللغة العربية لدى الطالب الصف العاشر ابملدرسة الثانوية املهنية
احلكومية  7اتجنرانج.
مع التنفيذ املفاجئ للتعليم ابستخدام الوسائل التعليم على اإلنرتنت فإنه ابلتأكيد خيلق
عاداي يف استخدام
بعض العقبات جلميع املستخدمني تقريباا .خاصة إذا كان املستخدم
ا
شخصا ا
الوسائل اإللكرتونية واإلنرتنت .ألن التعليم يستخدم أدوات الوسائل اإللكرتونية وشبكات
وجها لوجه هو احلل
اإلنرتنت ،فإنه جيعل من الصعب إجياد حلول لبعض األشخاص والتعليم ا
الوحيد هلم.
وحبسب منري ( ،)Munirجيب أن يفي التعليم على اإلنرتنت ابملعايري اخلاصة ابملدرسني
والطالب ،منها :أ) سهولة االستخدام .ب) املعلمون قادرون على إدارة وإتقان بيئة التعليم .ج)
ستكون املواد التعليم اليت مت احلصول عليها أكثر بسبب وجود املزيد من مصادر املعلومات مقارنة
ابملعلومات اليت مت احلصول عليها يف الفصول التقليدية.
استنادا إىل التثليث لبياانت املالحظة واملقابالت والتوثيق اليت أجراها الباحثة ،فإن املشاكل
ا
اليت تتم مواجهتها يف تنفيذ التعليم ابستخدام وسائل التعليم على اإلنرتنت يف تعليم اللغة العربية
لدى الطالب الصف العاشر ابملدرسة الثانوية املهنية احلكومية  7اتجنرانج هي :شبكة اإلنرتنت
األقل استقر اارا وحصة اإلنرتنت غري الكافية والتخزين احملدود للهاتف ونقص االتصال والتفاعل يف
عملية التعليم بني املعلمني والطالب ،والبيئة اليت يتعليم فيها الطالب ليست مواتية وعدم حتقيق
أهداف التعليم الشاملة.
استنادا إىل البياانت الواردة أعاله فإن تنفيذ التعليم ابستخدام الوسائل التعليم على اإلنرتنت
ا
يف تعليم اللغة العربية لدى الطالب الصف العاشر ابملدرسة الثانوية املهنية احلكومية  7اتجنرانج،
ال يفي ابلعديد من معايري التعليم على اإلنرتنت كما قال منري .حىت التعليم على اإلنرتنت له عيوب
أكثر ،كما ذكرت أان وديستويت (:)Anna Widyastuti
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أ) ترتاكم املهام .يف التعليم على اإلنرتنت يشتكي العديد من الطالب من زايدة عدد مهام الواجبات
املنزلية اليت يقدمها املعلمون فل كل مادة .إذا كانت هناك أربع مواد يف يوم واحد وكل معلم
يعطي سؤالني للمهمة ففي ستة أايم يكون الطالب قد حصلوا على مثان وأربعني مهمة.
ب) تستهلك الكثري من بياانت  /حصة اإلنرتنت .أدى استخدام وسائل التعليم على اإلنرتنت
خالل جائحة ( )Covid-19إىل جعل الطالب واملعلمني يقضون املزيد من حصة اإلنرتنت يف
يوم واحد ألنشطة التعليم .على الرغم من حصول املعلمني والطالب على دعم حصص اإلنرتنت
من قبل احلكومة إال أن احلصة ال تزال غري كافية ال حتياجات تعلم الطالب .عالوة على ذلك،
ال ميكن استخدام حصة الدعم إال يف تطبيقات وشبكات معينة مت حتديدها .مييل معظم الطالب
واملعلمني إىل اختيار استخدام تطبيق اجتماع مشرتك ألنه أسهل يف االستخدام.
ج) من الصعب إجراء مناقشات بني الطالب .مع قرار الدراسة من املنزل من خالل وسائل التعليم
على اإلنرتنت ميكن للطالب االلتقاء والتفاعل بشكل افرتاضي فقط .هذا جيعل املناقشات بني
الطالب صعبة ألن املناقشات االفرتاضية غالباا ما تواجه سوء فهم للمعىن مقارنة ابملناقشات
وجها لوجه.
ا
د) الوصول احملدود إىل اإلنرتنت .ال تتمتع مجيع املناطق يف إندونيسيا بشبكة إنرتنت سلسة .هناك
العديد من املناطق (خاصة املناطق النائية) اليت ال تزال تواجه صعوبة يف الوصول إىل شبكة
اإلنرتنت ويف النهاية تتم إعاقة التأثري على عملية التعليم أثناء جائحة فريوس كوروان أو (Covid-
.)19

ه) قلة التفاعل مع املعلمني .مثلما تكون التفاعالت بني الطالب صعبة ،تكون التفاعالت بني
املعلم والطالب صعبة ومقلصة بسبب التعليم على اإلنرتنت .عالوة على ذلك ،هناك شكاوى
من الطالب حول التعليم على اإلنرتنت واليت متيل إىل أن تكون مملة ،مما جيعل الطالب يرتددون
يف التفاعل مع املعلمني أثناء التعليم.
و) خيتلف فهم املواد املقدمة بني الطالب .كما أوضحنا ساب اقا ،غالباا ما يُساء فهم التعليم على
وجها لوجه .عالوة على ذلك ،لدى الطالب مفاهيم خمتلفة
اإلنرتنت أكثر من املناقشات ا
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وعمليات امتصاص معلومات خمتلفة .مع وجود مشاكل مثل شبكة اإلنرتنت غري املستقرة ،ليس
من غري املألوف جعل األصوات والصور اليت يشرحها املعلم غري واضحة لتتم مساعها ورؤيتها.
هذا يؤثر على عملية فهم الطالب.
ز) اإلخطارات املقطوعة من األجهزة الداعمة .يف عملية التعليم ،يعد تركيز الطالب أحد املفاتيح
اليت متكنهم من فهم املواد على النحو األمثل .من خالل التعليم على اإلنرتنت ابستخدام
األدوات وأجهزة الكمبيوتري احملمولة ليس من غري املألف أن يشتت انتباه الطالب واملعلمني عن
طريق اإلشعارات اليت تظهر على شاشات هواتفهم احملمولة وأجهزة الكمبيوتر احملمول اخلاصة
هبم واليت جتعلهم يف النهاية يفقدون الرتكيز والرتكيز أثناء التعليم.
ح) عدم الرتكيز عند التعليم ألن هناك العديد من األشياء اليت جتذب انتباه الطالب عندما يكونون
يف املنزل.
 .٣فعالي ة وسائل التعليم على اإلنرتنت يف تعليم اللغة العربية لدى الطالب الصف العاشر ابملدرسة
الثانوية املهنية احلكومية  7اتجنرانج.
ابستخدام وسائل التعليم على اإلنرتنت ،هناك العديد من التصورات املختلفة حول فعالية
استخدامها .بشكل عام ،ترتبط الفعالية بتنفيذ عملية التعليم أبكملها وحتقيق أهداف التعليم
وحسن التوقيت ويشارك مجيع األعضاء بنشاط يف التعليم.
استنادا إىل تثليث البياانت من املالحظات و املقابالت والتوثيق اليت أجراها الباحثة ،ميكن
ا
مالحظة أن التعليم على اإلنرتنت يف تعليم اللغة العربية لدى الطالب الصف العاشر ابملدرسة
قادرا على إشراك مجيع الطالب بنشط ألنه ال يزال
الثانوية املهنية احلكومية  7اتجنرانج مل يكن ا
هناك العديد من الطالب الذين يفضلون الصمت أثناء عملية التعليم وال تقم بتشغيل ميزات
الصوت والكامريا حىت يوشك الدرس على االنتهاء ويشعر العديد من الطالب ابمللل أثناء الدرس
وال يوجد تفاعل نشط بني املعلم مع الطلب أو الطلب مع الطلب أنفسهم .وال تتم حتقيق أهداف
التعليم إىل أقصى حد.
تقييما على
ميكن إثبات ذلك من خالل بياانت املالحظات .يف هناية الدرس ،قدم املعلم ا
عددا قليالا فقط من الطالب كانوا مهتمني
شكل عدة أسئلة حول املادة اليت مت تقدميها للتو لكن ا
فعالية استخدام وسائل التعليم
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الإلجابة على هذه األسئلة ،بينما فضل الطالب اآلخرون الصمت ومل يبدوا أي اهتمام .لالهتمام
ابألسئلة اليت طرحها املعلم .حدث الشيء نفسه عندما أعطى املعلم واجب درس اللغة العربية
جيدا بفهمهم
ابستخدام تطبيق  .WhatsApp Groupأجاب عدد قليل فقط من الطالب على املهمة ا
اخلاص .بينما يفضل الطالب اآلخرون نسخ إجاابت الطالب اآلخرين يف اإلجابة على املهمة
احملددة.
استنادا إىل البياانت الواردة أعاله ،فإن التعليم ابستخدام وسائل التعليم على اإلنرتنت يف
ا
تعليم اللغة العربية لدى الطالب الصف العاشر ابملدرسة الثانوية املهنية احلكومية  7اتجنرانج ليس
فعاالا بدرجة كافية .ال تزال هناك العديد من املشكالت اليت تواجه عند حدوث التعليم على
اإلنرتنت ،ابإلضافة إىل االستخدام غري الناجح للمكوانت اإلضافية لتحقيق أهداف تعليم الطالب
على أكمل وجه.
اخلالصة

استنادا إىل نتائج البحث واملناقشة حول فعالية استخدام وسائل التعليم على اإلنرتنت يف
ا
تعليم اللغة العربية لدى الطالب الصف العاشر ابملدرسة الثانوية املهنية احلكومية  7اتجنرانج ،ميكن
االستنتاج أن:
 .١استخدام وسائل التعليم على اإلنرتنت يف املدرسة الثانوية املهنية احلكومية  7اتجنرانج اليزال
مستمرا (حىت كتابة هذه السطور يف سبتمرب  )2021وف اقا لرأي الجتواب سوفياان ( Latjuba
ا
 )Sofyanaأبن التعليم على اإلنرتنت تتم من خالل املشاركة املباشرة بني املعلمني والطالب يف
عملية تنفيذ التعليم ،والتعليم على اإلنرتنت ال يقتصر على املكان والزمان .لكن الطالب
اعا خمتلفة من املشكالت يف عملية التعليم.
واملعلمني ال يزالون يواجهون أنو ا
 .٢املشاكل اليت تواجهها املدرسة الثانوية املهنية احلكومية  7اتجنرانج يف تنفيذ التعليم ابستخدام
وسائل التعليم على اإلنرتنت هي شبكة اإلنرتنت األقل استقر اارا وحصة اإلنرتنت غري الكافية
وحمدودية ختزين اهلاتف ونقص االتصال املباشر والتفاعل بني املعلمني والطالب والبيئة اليت
يتعليم فيها الطالب ليست مواتية وعدم حتقيق أهداف التعليم شاملة.
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 فعالية وسائل التعليم على اإلنرتنت يف تعليم اللغة العربية لدى الطالب الصف العاشر ابملدرسة.٣
 اتجنرانج ليس فعاالا مبا فيه الكفاية ألنه ال تزال هناك العديد من7 الثانوية املهنية احلكومية
،)Nana Sudjana(  هذا ال يتوافق مع رأي انان سوجاان.العقبات اليت تواجه أثناء عملية التعليم
أن الفعالية ميكن تفسريها على أهنا فعل جناح الطالب لتحقيق أهداف معينة ميكن أن حتقق
.أقصى قدر من نتائج التعليم
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