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إهداء
ت هذه الرسالة العلمية إىل:
بأمجل الثناء وأمت الشكر إىل اهلل تعاىل ،أهديْ ُ

 .1أيب ال ذأ أس عدي بالعط اء ب دو انتظ ا  ،و ِ
أل ُل امسَ ه بك ل افتخ ا ،
َ
عمره لريى مثا اً قد حا قُطافُها بعد طول انتظا
وأ جو اهلل أ ميد َ
ت معه ا مع ى احلي ا  ،وبوجوده ا أكتس ُ ق وً وحمب ةً ال
 .2أم ا ال ف عرف ُ
يص هلا صبي َ الرلة
َ
حدود هلا ،وأ جو اهلل أ ُ
 .3إخ واي ال ذين عل اوي عل ر إل اع ه ذه الرس الة العلمي ة و اف وي يف
ِ
ب خطو خبط و  ،وم ا ياال و يراف وي
مسري احليا  ،ومعهم س ُ
رت الد َ
حىت اآل
 .4زوجا أدأ سافوترا
 .5الس يد هاني ة ا س ئ الردس ة ارد س ة يد س ة ا مدي ة ارهني ة ا ول
ميئو
 .6السيد س ممت وي دودو ا س ئ ار د ل اللل ة العرابي ة يد س ة ا مدي ة
ارهنية ا ول ميئو
 .7مجي مل ارد س ني ا ئم ني با امع ةاإلس ممية احلكومي ة يي ئو ال ذين
مهدوا يل طريق العلم وارعرفة
 .8مجي مل ال اممء ارس اعدين عل ر إل اع ه ذه الرس الة العلمي ة ال ذين ك انوا
أعوانا يل يف حبثا هذا ،ونو ا يض اء الظلم ةَ ال ف كان ت ت أحيان ا
يف مسرييت العلمية
ب

كلمة شكر وتقدير
احلم د هلل ال ذأ مل يل د ومل يول د ،ال ذأ عل م اإلنس ا ب أنوا ارعلوم ات،
والصم والسمع علر النيب ا ما خري الربيات ،سيدنا وحبيبنا حممد ،قد أن ذنا
من ظلمات ا هل إىل نو السعاد  ،وعلر أله وأصحابه مصابيح ا مة.
وبع د ،ك ا و مل ه ذه الرس الة العلمي ة ش رطا م ن ش رون تك وين البح
للحص ول عل ر الد ج ة ا امعي ة االوىل يف ش عبة تعل يم اللل ة العربي ة با امع ة
ت يف إل اع ه ذه ه ذه الرس الة العلمي ة
اإلس ممية احلكومي ة يي ئو ،وق د تناول ُ
ارساعدات الكثري  ،ولذلك يليق يل أ أق دع ب بال االمت نا  ،وجاي ل العرفا إىل
ك ل م ن وجه خ ،وعلم خ ،وأخ ذ بي دأ يف س بيل إل اع ه ذه خط ة البح ،
وأخص ذلك إىل:
 .1ا س تاذ ال دكتو احلاج ة إيني اا  ،اراجس تري  ،ديس ة جامع ة ج و أ س يوو
اإلسممية احلكومية ييئو.
 .2الس يد الدكتو ان د ختيج ة ،اراجس تري  ،ارش رفة ا وىل ،ه دها ل ش را
علر هذه الرسالة العلمية ،والف كانت لعلمها وفضلها ،وحسن توجيهات ا يف
أ تص لح وق ق ه ذه الرس الة العلمي ة  ،فله ا م خ خ الص الش كر والت دير،
وف ها اهلل.
 .3السيد واللجر ،اراجستري ،ارشر الثاي ،ال ذأ ب ذل جه ده حبس ن إ ش اده
يل وتوجيهات ه ح ىت أس تطيمل إل اع ه ذه الرس الة العلمي ة ،فل ه م ن اهلل حس ن
الثواب والرعاية.
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ترقية إتقان المفردات باستخدام طريقة المظاهرة (البحث العملي لدى
تالميذ الفصل الحادية عشر بمدرسة محمدية المهنية األولى ميترو للعام
الدراسي 8102/8102م)
الملخص
سف امنة
قم التسجيل13111162 :
إ تد يس ارلردات من أهم ارواد الللوية لتاويد التمميذ علر سيطر
ارلردات عنصر ديسا لتحصل ارها ات الللوية مثل
ارها الللوية،
االستما وال رأ والكمع والكتابة .وها أول ما يتوزد الشخص الستخداع الللة
كوسيلة االتصال يف انوا ا االت خاصة يف ا ال الئبوى الذأ يطل
الطال سيطر ارلردات للهم حمتويات الكت ارد سية وقليلها ونيل ميلكها
التىمميذ يف عملية التعلم ،حاصة يف تعلم الللة العربية.
بناء علر الشرح ارذكو  ،قامت الباحثة بالبح اإلجرادا باستخداع
طري ة ارظاهر لئقية إت ا ارلردات الللة العربية لدى تمميذ اللصل احلادية
عشر يد سة حممدية ارهنية ا وىل ييئو للعاع الد اسا  ،2112/2118ويف
هذا البح قامت الباحثة بالسؤال البح " :هل استخداع طري ة ارظاهر
يستطيمل أ يرقا إت ا ارلردات لدى تمميذ اللصل احلادية عشر يد سة
حممدية ارهنية ا وىل ميئو للعاع الد اسا 2112/2118ع؟" ،ويف هذا البح
استخدمت الباحثة تصميم البح اإلجرادا الذأ يتكو من الدو ين ،حي
يتكو كل دو من ثمثة ل اءات ،وأدوات مجمل البيانات تعتمد علر االختبا
أما يف قليل البيانات فتستخدع الباحثة موز النسبة اراوية.
ح

أما نتادج البح فها :أ عملية التعليم بعد استخداع طري ة ارظاهر
أحسن وأجود من عملية التعليم قبل استخدامها من جهة اهتماع التمميذ بشرح
ارواد والنشان يف نطق ارلردات وت دمي ا سئلة وإجابتها ،وأ نتادج االختبا
لدى التمميذ تئقر من الدو ا ول إىل الدو الثاي ،وذلك جممو نتادج
االختبا البعدأ ا ول ،يكو يف قيمة  ،2362ويف االختبا البعدأ الثاي
يكو يف قيمة  ،2624ويئقا إت ا ارلردات من الدو ا ول إىل الدو الثاي
حي كانت نتادج االختبا يف مستوى اإلجناز يف أخر الدو ا ول يكو يف
د جة  ،%73،3ويف الدو الثاي يف د جة  ،%23،33وهذا يعخ ترقية مستوى
اإلجناز من الدو ا ول إىل الدو الثاي يف مسافة  ، %21وعلر ذلك كانت
اللر ية الف قدمتها الباحثة ،وها " تئقر إت ا ارلردات باستخداع طري ة
ارظاهر لدى تمميذ اللصل احلادية عشر يد سة حممدية ارهنية ا وىل ييئو
للعاع الد اسا 2112/2118ع " م بولة
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PENINGKATAN PENGUASAAN KOSA KATA DENGAN PENERAPAN
METODE DEMONSTRASI (PENELITIAN TINDAKAN PADA SISWA
KELAS XI SMK MUHAMMADIYAH 1 METRO TP.2018/2019)
ABSTRAK
Siti Amanah
NPM. 13101062

Pembelajaran kosakata merupakan materi bahasa untuk memberi bekal
kepada siswa keterampilan berbahasa, seperti mendengar, membaca, berbicara
dan menulis. Kosakata merupakan bekal awal bagi seseorang untuk menggunakan
bahasa sebagai sarana interaksi diberbagai bidang, khususnya di bidang
pendidikan yang menuntut siswa memiliki kemampuan kosakata untuk
memahami isi buku, menganalisisnya, dan memperoleh pengetahuan yang
terkandung di dalamnya. Oleh karena itu kosakata merupakan hal yang paling
layak untuk diperhatikan guru agar dimiliki siswa dalam proses pembelajaran,
khususnya dalam pembelajaran bahasa Arab.
Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti melakukan penelitian
tindakan kelas dengan menerapkan metode demonstrasi untuk meningkatkan
penguasaan kosakata bahasa Arab siswa kelas XI SMK Muhammadiyah 1 Metro.
Dalam penelitian ini, peneliti mengajukan pertanyaan penelitian yaitu: “Apakah
penerapan metode demonstrasi bisa meningkatkan penguasaan kosakata pada
siswa kelas XI SMK Muhammadiyah 1 Metro TP.2018/2019?”. Peneliti
menggunakan desain penelitian tindakan kelas yang terdiri dari dua siklus, dimana
dalam setiap setiap siklus terdapat tiga kali pertemuan. Alat pengumpulan data
mengacu kepada tes yang terdiri dari pre test, pos test 1, dan pos test 2. Dalam
menganalisis data peneliti mempergunakan rumus persentase.
Adapun hasil penelitian yaitu: Penguasaan kosakata bahasa Arab
meningkat melalui penerapan metode demonstrasi pada siswa kelas XI SMK
Muhammadiyah Metro tahun pelajaran 2018/2019, dimana nilai hasil tes siswa
meningkat dari pos-test 1 ke pos-test 2. Hal itu karena nilai tes di akhir siklus 1
sebesar 2326 dan di akhir siklus 2 sebesar 2694.
Pemahaman kaidah bahasa Arab meningkat dari siklus 1 ke siklus 2,
dimana nilai tes pemahaman kaidah yang tuntas di akhir siklus 1 sebanyak 73,3%,
dan diakhir siklus 2 sebesar 93,33%. Hal ini menegaskan peningkatan ketuntasan
dari siklus 1 ke siklus 2 dengan selisih 20%. Oleh karena itu, hipotesis yang
peneliti ajukan, yaitu: “Penguasaan kosakata bahasa Arab meningkat melalui
penerapan metode demonstrasi pada siswa kelas XI SMK Muhammadiyah 1
Metro tahun pelajaran 2018/2019” diterima.
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أ .ال ّدوافع إلى البحث
يف الوقت ا  ،كانت مها الللة ا جنبية مثل العربية ال يشعر
بأمهيتها ا كادميو وارد سو ف ط ،بل يشعر بأمهيتها التمميذ وا تممل،
خاصة حني يمحظوا ا تباطها بالتعاليم الدينية ،والث افة اإلسممية الف
تدفمل انتشا تلك الللة إىل سادر البمد اإلسممية.
إ تد يس ارلردات من أهم ارواد الللوية لتاويد التمميذ علر
إت ا ارها الللوية ،ارلردات عنصر ديسا للحصول علر ارها ات
الللوية مثل االستما وال رأ والكمع والكتابة .وها أول ما يتوزد
الشخص الستخداع الللة كوسيلة االتصال يف أنوا ا االت خاصة يف
ا ال الئبوى الذأ يتطل الطال إت ا ارلردات للهم حمتويات الكت
ارد سية وقليلها ميلكها التىمميذ يف عملية التعلم ،خاصة يف تعلم الللة
العربية.
إت ا ارلردات هو إحدى ال د ات اهلامة عند التمميذ يف تعليم
الللة العربية َي علر التمميذ أ يت نوا ارلردات وتليريات الكلمات
للهم تلك ارها ات ا بمل.
بناء علر البح ال بلا يد سة حممدية ارهنية ا وىل ميئو أ
استيعاب التمميذ نطق ارلردات هو من ارشكمت ا ساسية .يف هذه
ارد سة معظم التمميذ مل ي د وا علر نطق ارلردات نط ا سليما.و منهم

2
من مل يلهم معاي ارلردات ،ومنهم من يعر معاي ارلردات ولكنه مل
ي د علر استخدامها .استخداع الطري ة غري ا اذبية واربتكرية يؤثر علر
قليا التمميذ الناقص ىف تعلم ارلردات العربية وخاصة ال د علر الئمجة
والكتابة .حالة اللصل َيعله ارد ل هر تيبة ومملة حىت تكتمل قد
ارلردات العربية إىل الكلاء يطلبها ارد ل.
لذلك الطري ة الىت تستخدمها ارد ل أقل جادبية ومبتكر وتكو
تيبة ومملة .ىف هذه احلالة ،فا ان من ا وان الىت قدد جناح تعليم الللة
العربية وخاصة تعليم ارلردات هو طري ة التعليم .ومن مثَ ،ي علر
ارد ل أ يكو قاد ا علر فهم حالة اللصل والتمميذ حىت يستطيمل
ارد ل قديد طري ة التعليم ارناسبة واربتكر توافق حبالة اللصل .وهناك
كثري من الطرق التعليمية ىف عملية التعليم الىت ميكن استخدامها كالبديل
عند التعليم .وهناك أيضا ت نيات اللعبة والوسادل البصرية وغري البصرية الىت
ميكن استخدامها كا د عند التعليم.
ويف هذا البح اختا ت الباحثة طري ة ارظاهر لتنمية ارلردات
لدى تمميذ .وهذه الطري ة يدافمل التمميذ الهتماع ارواد الد اسية يف تعليم
ارلردات .كا ارد ل يستخدع طري ة ارظاهر باراد ارد وسة وصعوبة
الللة العربية من الللة ا جنبية.
تمميذ علر حلظ ارلردات العربية
باستخداع طري ة ارظاهر بطري ة مناسبة يف تعليم ارلردات لدى تمميذ
اللصل العاشر يد سة حممدية ارهنية ا وىل ميئو .
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ب .تركيزالبحث
بن اء عل ر دواف مل البح

الس اب ة ،ترك ا الباحث ة ارش كمت يف ه ذا

البح عل ر ترقي ة إت ا ارل ردات باس تخداع طري ة ارظ اهر ل دى تممي ذ
اللص ل احلادي ة عش ر يد س ة حممدي ة ارهني ة ا وىل مي ئو للع اع الد اس ا
2112/2118ع.
ج .سؤال البحث
وسؤال هذا البح

هو":هل استخداع طري ة ارظاهر يستطيمل أ

يرقا إت ا ارلردات لدى تمميذ اللصل احلادية عشر يد سة حممدية ارهنية
ا وىل ميئو للعاع الد اسا 2112/2118ع؟
د .غرض البحث ومنافعه
- 0أغراض البحث
غرض هذا البح

معرفة ترقية إت ا ارلردات باستخداع طري ة

ارظاهر لدى تمميذ اللصل احلادية عشر يد سة حممدية ارهنية
ا وىل ميئو للعاع الد اسا 2112/2118ع.
- 8منافع البحث
أ .م ن ا ه ة النظري ة ،يرج ا أ يك و ه ذا البح ملي دا لاي اد
ارعلومة العلمية حول ترقية استيعاب ملردات الللة العربية.
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ب .م ن ا ه ة العملي ة ،يرج ا أ يك و ه ذا البح ملي دا للم د ل
وتمميذ اللصل العاشر يد سة حممدي ة ارهني ة ا وىل مي ئو ح ول
تطبيق طري ة ارظاهر لئقية استيعاب ملردات الللة العربية.

الفصل الثاني
اإلطارالنظري

أ .الوصف النظري

 .0إتقان المفردات

أ -مفهوم إتقان المفردات
معى إت ا عندالوى حسن )(Alwi Hasanهو

Penguasaan berkaitan dengan pemahaman tentang kemampuan dalam
menggunakan atau keterampilan yang dimiliki ini, berarti bahwa
penguasaan memahami merupakan kemampuan seseorang dengan
menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang pelajar miliki.1

من ا اء الساب ة أ إت ا هو مها الشخص بعد التعلم كاحللظ
علر ارعلومات وظهو ا حوال ارا ية كالتجربة الطويلة .وإت ا هو
استطاعة ميلكها الشخص إظها ا حوال الىت يعرفها ىف الاما ارا ر
الستخداع علر قليل ارسألة أو تعيني الشيئ علر كل الناحية يف عملية
التعلم والتعليم.
عرب حممد علا اخلويل أ ارلردات بالعربية يسمر بالكلمة وها
أصلر وحد للوية حر  .والكلمة قد تكو جمرد وقد تكو
مايد "2.وعرب شدأ ألد طعيمة أ ملردت أأ كلمة عربية يعخ

Alwi Hasan, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: PT. Gramedia,2011), h.8.

1

حممد علر اخلويل ،أسالي تد يس الللة العربية(،ا د ،دا اللمح للنشر والتوزيمل )2111،ص82.
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قد ته علر ترمجتها إىل للته ال ومية وإَياد م ابل هلا"3.الكلمة ها
أصخر وحد دات معى للكمع والللة .تن سم الكلمة إىل ثمثة أنوا :
إسم وفعل وحر  .وذكر  Syaiful Mustofaأ ارلردات هر :
Kosa kata adalah sekumpulan kata yang membentuk sebuah bahasa.

وعرب حممود كامل الناقة أ ارلردات ها أدوات لل ارعى كما أّنا
يف الوقت وسادل للتلكري ،فبارلردات يستطيمل ارتكلم أ يلكر مث يئجم
7
فكره إىل كلمات قمل ما يريد.
من اآل اء الساب ة تعر أ ارلردات ها جمموعة من الكلمات
اررتبة وتصري ا مل ارليد ويتكلم اللرد هبا لتعبري عن اآل اء وا فكا .
وبالنسبة لللة العربية فإت ا ارلردات هو كلاء التمميذ يف فهم معاي
الكلمات يف الللة العربية واستخدامها يف ا مل إما يف الكمع وإما يف
الكتابة .وإت ا ارلردات هو ال د علر استخداع ارلردات يف الكمع
والكتابة وما أشبه ذلك حىت تكو ارلردات بعد و عها يف ا ملة.
إت ا ارلردات من قد ات التمميذ علر فهم معانيها عند مسا
ارلردات وال د نط ها عند التكلم ،أو كتابتها عند التعبري الكتايب .إت ا
ارلردات ليس نطق حروفها فحس  ،أو فهم معناها ف ط .إ مؤشرات
 3شدأ ألد طعيمة ،تعليم العربية للري الناط ني هبا مناهجه وأساليبه(،الربان ،إيسيسكو،)1282،
ص124.
4كمال بشر ،دو الكلمة ىف الللة( ،ال اهر  :دا غري للطباعة والنشر والتوزي )،ص55.
5مصطلر حممد نو أ .العريية اريسر (.جاكرتا :بوستاكا عري  ،)2118 ،ص.1 .
6

Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif,(Malang: UIN-Maliki
Press,2011), h. 61
7

حممود كامل الناقة ،تعليم الللة العربية للناط ني بللات أخرى (مملكة العربية السعودية ،جامعة أع

ال رى ) 1285،ص161.
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إت ا ارلردات ها أ يكو التمميذ قاد ين علر هذا كله باإل افة إىل
شيئ اخر الي ل عن هذا كله أمهية أال وهو قد ته علر أ يستخدع
الكلمة ارناسبة يف اركا ارناس .
وأما مؤشرات إت ا ارلردات فها كما يلر:
 .1يستطيمل التمميذ نطق احلرو من ارلردات
 .2يلهم التمميذ معى ارلردات ارست لة أو يف السياق
 .3يعر التمميذ طري ة االشت اق من ارلردات
َ .4يرد التمميذ وص ارلردات ىف تركي للوى صحيح
 .5ي د التمميذ علر استخداع الكلمة ارناسبة يف اركا
ارناس .
اعتماد علر الرأأ ارذكر ،قدد الباحثة إت ا علر ارلردات يف
هذا البح بارؤشرات التالية يعخ يستطيمل التمميذ علر نطق
ارلردات ،يلهم معى ارلردات ،وي د التمميذ علر استخداع
الكلمة ارناسبة يف اركا ارناس .
ب -أهداف تعليم المفردات
عرب عبد احلميد ()Abdul Hamidأهدا تعليم ارلردات ها :
1. Memperkenalkan kosa kata baru kepada siswa/i, baik melalui
bahasa bacaan maupun fahm al-masmu’.
2. Melatih siswa/i untuk dapat melafalkan kosa kata itu dengan
baik dan benar.
3. Memahami makna kosa kata, baik secara denotative atau
leksikal (berdiri sendiri).
4. Mampumengapresiasidanmengfusingkanmufrodatitu.9.

 8شدأ ألد طعيمة ،تعليم العربية للري الناط ني هبا مناهجه وأساليبه ،ص124.
Abdul Hamid, Mengukur Kemampuan,(Malang: UIN-Maliki Press, 2010), h. 33
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8
ج -أسس تعليم المفردات
قاع شدأ الد طعيمة أ اسس احتيا ارلردات ،ها:
 .۱التواتر  frequency :تلضل الكلمة مثادعة االستخداع علر غريها،
مادامت متل ة معها يف ارعى .وتستشا فيها قوادم ارلردات الف أجرت
حصرا للكلمات ارستعملة وبينت معدل تكرا كل منها.
 .2التوز أو اردى  range:تلضل الكلمة الف تستخدع يف أكثر من بلد
عريب علر تلك الف توجد يف بلد واحد .قد تكو الكلمة ذا تكرا عال
أو شيو مرتلمل ،ولكن هذا التكرا اررتلمل ينحصر يف بلد واحد .لذا
يلضل أ ختتا الكلمة الف تلت ا معظم البمد العربية علر استخدامها.
ومن ارصاد التخ تليد يف هذا( ،معجم الرصيد الللوأ للطلل العريب) .
والذأ أعدته ارنظمة العربية للئبية والث افة والعلوع بتونس .والذأ كا
للكات شر االشئاك يف إعداده .ويضم الكلمةات الف و دت علر
ألسنة ا طلال العرب يف َمتل الدول العربية موزعة حس شيوعها أو
تواترها وحس توزعة أو مداها.
 .۳ارتاحية  availability:تلضل الكلمة الف تكو يف متناول اللرد َيدها
حني يطلبها .والف تؤدأ له معى حمددا .وي ال هذا بسؤال النال عن
الكلمات الف يستخدموّنا يف جماالت معينة.
 .4ا للة  familiarity :تلضل الكلمة الف تكو مألوفة عند ا فراد علر
كلمة (ذكاء) وإ كانا منل ني يف ارعى.
 .۵الشمولة  coverage :تلضل الكلمة الف تلطر عد جماالت يف وقت
واحد علر تلك الف ال ختدع إال جماالت حمدود  .فكلمة (بيت)

2
أفضل يف أينا من كلمة (منال) .وإ كانت بينهما فروق دقي ة .إال أّنا
فروق ال تم الدا ل يف ارستويات اربتددة خاصة .إ كلمة (بيت)
تلطا عددا أكرب من ا االت .ولننظر يف هذه االستخدامات  :بيتنا،
بيت اهلل ،بيت اإلبر (البوصلة) ،بيت العنكبوت ،بيت ال صيد.... ،
اخل.
 .6ا مهية  :تلضل الكلمة الف تشيمل حاجة معينة عند الدا ل علر
تلك الكلمة العامة الف قد ال عتاجها أو قتاجها قليم.
 .۷العروبة  :تلضل الكلمة العربية علر غريها  ..ويهذا ارنطق يلضل
تعليم الدا ل كلمة (اهلات ) بدال من التليلو  .و (ارذيا ) بدال
من الراديو .واحلاس اآليل أو احلاسةب أو الرتاب بدل من
الكومبيوتر .فإذا مل توجد كلمة ا جنبية الف ال م ابل هلا يف
11
العربية ،علر أ تكت بالطبمل باحلر العريب مثل (ثيديو).
د -خطوات تعليم المفردات
إذا ا دنا تعليم كلمات جديد للطمب ،فمن ارمكن اتبا
عد طرق وقد تكو الطري ة التالية مناسبة لتعليم هذه الكلمات:
 .1ينطق ارعلم الكلمة والطمب يستمعو  ،ومن ا فضل أ
يكر ها مرتني أو ثمثا.
 .2يكت ارعلم الكلمة علر اللوح مشكولة شكم كامم.
 .3يعرض ارعلم معى الكلمة بالطري ة الف يراها مناسبة.
 11شدأ الد طعيمة ،تعليم العربية للري الناط ني هبا ،.ص.۱26 – ۱25 .
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 .4يستخدع ارعلم الكلمة يف مجلة واحد أوأكثر لتتضح وظيلة
الكلمة حنويا.
 .5يكر الطمب إحدى ا مل ا توية علر الكلمة تكرا ا مجعيا
مث فئويا مث فرديا.
 .6يللت ارعلم نظر طمبة إىل طري ة كتابة الكلمة أذا كانت
تنطوأ علر صعوبات إممدية.
 .7يكت ارعلم علر اللوح معى الكلمة ،كما يكت مجلة تبني
استخداع الكلمة.
 .8ي رأ الطمب قادمة ارلردات ا ديد اركتوبة علر اللوح
أمامهم.
 .2يكت الطمب الكلمات ومعانيها وا مل التو يحية يف
دفاترهم.
اعتمادا علر اإلقتبال ارذكو  ،قامت الباحثة أ يف تعليم
ارلردات ،ال بد يلهم ارد ل الطبيعة الطمب .يوج أ يتبني
ارد ل ارلردات ا ديد بطرق ،يعخ بالكمع أواإلشا ات أو اأ
شاء آخر .إذا ال يعر الطمب ما ي سد ارد ل من ارلردات،
فيخرب ارد ل ما ي سد ارد ل من ارلردات بالللة اإلندونسا .بل،
ال تستعجل هبذه الطري ة .ال َيوز أ يتكلم ارد ل هذه ارلردات
بالللة اإلندونسا مرتا ،ولكن ال بد يتكلم بالللة العربية.

حممد علر اخلويل ،أسالي تد يس الللة العربية،

ص. 01 .
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ه -اختبارات المفردات
اختبا ات ارلردات عند عبد احلميد ( )Abdul Hamidها :
“Test mufrodat adalah jenis test yang berkaitan dengan penguasaan
kemampuan

samping

di

Arab,

Bahasa

kosa-kata

makna

menggunakannya pada konteks atau tempat dalam suatu wacana
Bahasa Arab”.12

من ارمكن اختبا ارلردات بعد طرق منها :
 )1االختبا من متعدد .اخئ واحد من الكلمات اال بمل لتناس
اللراغ يف ا ملة اآلتية  .مثال دلك :أكل الولد )___ الشراب
 ،الطعاع  ،الكتاب  ،اراء
 )2ارئادفات .أعط كلمة أخرى تراد الكلمة اآلتية يف ارعى .
 )3الشرح  .اشرح معى كل كلمة مما يلا .
 )4ا داد  .أعط كلمة تضاد الكلمة اآلتية يف ارعخ .
 )5االشت اق .اشتق اسم اللاعل أو اسم ارلعول أو الصلة أو اسم
اركا من كلمات االتية.
 )6التااوج  .اخئ من ال ادمة الثانية كلمة ت ا ب نظري هلا يف ارعنؤ
يف ال ادمة ا وىل .
 )7ملء اللراغ  .امأل اللراغ يف ا ملة اآلتية بالكلمة ارناسبة .
 )8ملء اللراغ ارعا  .امأل اللراغ يف ا ملة اآلتية بكلمة مناسبة
مدكو أول حر منها أو اخر حر منها أو عدد حروفها أو
13
اول حر واخر حر منها.
Abdul Hamid, Mengukur Kemampuan, h. 33

 1حممد علر اخلوىل ،اسالي تد يس الللة العربية ،ص152.

12

12
Pada umumnya, evaluasi dapat diartikan sebagai suatu proses
mempertimbangan suatu hal atau gejaladengan mempergunakan
patokan-patokan tertentu yang bersifat kualitatif, misalnya baik-tidak
baik, kuat-lemah, memadai-tidak memadai, tinggi-rendah,dan
sebagainya. tes dalam pembelajaran kosa kata dapat dikelompokkan
menjadi tes pemahaman dan tes penggunaan.
Tes pemahaman lebih ditekankan pada pengukuran
kemampuan siswa dalam memahami arti kosakata sedangkan tes
penggunaan lebih dittitikberatkan pada kemampuan siswa
menggunakan kosakata dalam suatu kalimat. Khusus untuk tes
pemahaman kosakata, indikator kompetensi yang diukur dapat
berupa arti kosakata, padanan kata, antonim kata, sinonim kata,
pengertian kata dan kelompok kata.14

ومن مث استخلصت الباحثة ا االختبا تعر تكو ا نشطة
,  ا تلا. جيد – اوغري جيد: ت اد احلال باستخداع ا دوات ارثال
 واالختبا ات ارلردات تن سم اىل. عيوب و غري ذالك, قوى,ديئة
.قسمني وهر اختبا اللهم واالختبا االستخداع
 طريقة المظاهرة.8

 مفهوم طريقة المظاهرة-أ
: ) طري ة هاDian Ekawati( وعربت ديا إيكاوايت
Metode secara harfiah berasal dari bahasa Yunani methodos,
yang artinya jalan/ cara. Dalam bahasa Arab, metode diartikan
dengan thoriqoh dan dalam bahasa Inggris diartikan dengan
method.15

14

Abie bram,” pengajaran mufrodat”,http://abiebrambram.blogspot.co.id/2012/11/pengajaran-mufrodat_15.htmldiakses pada tanggal 4 tahun 2017
15
Dian Ekawati, Ragam Strategi Pembelajaran,(Bandar Lampung: AnugrahUtama Raharja,
2012), h. 57.
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طري ة التد يس يلهومها الواسمل تعخ جمموعة ا سالي الف يتم
بواسطتها تنظيم ا ال اخلا جا للمتعلم من أجل ق يق أهدا
16

.تربوية معينة
: وذكر االخر أ الطري ة ها
“ Metode adalah cara, dalam pengertian umum metode dapat
diartikan sebagai suatu cara atau prosedur yang ditempuh guru untuk
mencapai tujuan pembelajaran.”17 Metode pembelajaran juga diartikan
sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang
sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai
tujuan pembelajaran. Beberapa metode pembelajaran: (1) ceramah (2)
demonstrasi (3) diskusi.18

 يستلهم أ الطري ة ها طري ة،بناء علر الرأأ السابق
.التعليم
ايصال ارعلومات إىل دهن التمميذ لتواصل أهدا
: أ طري ة ارظاهر هاAdang Heriawan وعرب
Metode demonstrasi adalah metode mengajar dengan cara
memperagakan barang, kejadian, aturan, dan urutan melakukan suatu
kegiatan, baik secara langsung maupun melalui penggunaan media
pengajaran yang relevan dengan pokok bahasan atau materi yang
sedang disajikan.19

: ) أ طري ة ارظاهر هاWina Sanjaya(وعرب وينا سنجايا
Metode demontrasi adalah metode penyajian pelajaran dengan
memperagakan dan mempertunjukan kepada siswa tentang suatu
proses, situasi atau benda tertentu, baik sebenarnya atau sekedar
tiruan.20

17

: (مصر، طرادق تد يس الللة العربية للري الناط ني هبا، شدأ ألد طعيمة وحممود كامل الناقة16
.62 . ص،)2113 ،إيسيسكو

Suyadi, Strategi Pembelajaran Pendidikan Karakter, (Bandung: PT.REMAJA
ROSDAKARYA, 2013), h.15.
18
Dani Maulana, Model-Model Pembelajaran Inovatif, (Bandar Lampung:LPMP,2013),
h.4.
19
Adang Heriawan,dkk, Metodologi Pembelajaran Kajian Teoretis Praktis; Model,
Pendekatan, Strategi, Metode, dan Teknik Pembelajaran, (Serang Banten: LP3G,2012),h.85.
20
Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorentasi Standar Proses Pendidikan, (Jakarta:
Prenada Media Group, 2009), h. 152.
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: وعرب داي مولنا أ طري ة ارظاهر ها
Metode demonstarsi ini khusus untuk materi yang memerlukan
peragaan media atau eksperimen, yang memiliki langkah informasi
kompetensi, sajian gambaran umum materi bahan ajar, membagi tugas
pembahasan materi untuk tiap kelompok, menunjuk siswa atau
kelompok untuk mendemostrasikan bagianya, diskusi kelas,
menyimpulkan dan evaluasi refleksi.21

 تلهم أ طري ة ارظاهر ها من احدى،بناء علر الرأأ السابق
 او، والة الصنعا،استرياتيجية التعليم وتتم ارعلم الة ا صلية
.ا نشطة من اراد الف تعلم اىل اذها التمميذ
 عيوب طريقة المظاهرة ومزاياها-ب
: وأما ممياات طري ة ارظاهر ها
1. Membantu anak didik memahami dengan jelas jalannya
suatu proses atau kerja suatu benda.
2. Memudahkan berbagai jenis penjelasan.
3. Kesalahan-kesalahan yang terjadi dari hasil ceramah dapat
diperbaiki melalui pengamatan dan contoh konkret,
dengan menghadirkan objek sebenarnya. 22

: وأما عيوب طري ة ارظاهر ها
1. Memerlukan keterampilan secara khusus dalam
meningkatkan materi
2. Memerlukan dukungan fasilitas yang memadahi
3. Memerlukan persiapan dan perencanaan yang matang.
4. Memerlukan biaya yang mahal terutama jika
membutuhkan alat-alat modern.
5. Demonstrasi juga memerlukan kemauan dan motivasi guru
yang bagus untuk keberhasilan proses pembelajaran
siswa.23
21

Dani Maulana, Model-Model Pembelajaran Inoivatif, h.30.
Adang Heriawan, Metodologi Pembelajaran Kajian Teoritis Praktis, (Perpustakaan
Nasional:Katalog Dalam Terbitan Heriawan dkk, 2012), h.85.
23
Dian Ekawati,RagamStrategi., h. 70.
22
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 خطوات التعليم المفردات باستخدام طريقة المظاهرة-ج
( اهدا باستخداعMuchlisin Riadi( وأما عرب َملصني يادأ
:طري ة ارظاهر ها
Bertujuan untuk memperlihatkan proses terjadinya pengaruh
metode pembelajaran terhadap hasil belajar siswa dan Untuk
memperlihatkan proses terjadinya sesuatu peristiwa sesuai dengan
materi ajar, cara mencapainya dan kemudahan untuk dipahami
olehsiswa dalam pengajaran kelas.24

وعربملتاح اهلدى خطوات التعليم يف استخداع طري ة ارظاهر ها

:

1. Merumuskan dengan jelas jenis kecakapan atau
ketrampilan yang diperoleh setelah demonstrasi dilakukan.
2. Menentukan peralatan yang digunakan, kemudian diuji
coba terlebih dahulu agar pelaksanaan demonstrasi tidak
mengalami kegagalan.
3. Menetapkan prosedur yang dilakukan dan melakukan
percobaan sebelum demostrasi dilakukan.
4. Menentukan durasi pelaksanaan demonstrasi.
5. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk memberikan
komentar pada saat maupun sesudah demonstrasi.
6. Meminta siswa untuk mencatat hal-hal yang dianggap
perlu.
7. Menetapkan rencana untuk menilai kemajuan siswa.25

وأما خلطوات التعليم ارلردات يف استخداع طري ة
: ارظاهر فها
1. Tahapan Persiapan
Pada tahap persiapan ada beberapa hal yang harus dilakukan:
a. Rumuskan tujuan yang harus dicapai oleh peserta didik
setelah proses demonstrasi berakhir.
b. Persiapkan garis besar langkah-langkah demonstrasi yang
akan dilakukan.
c. Lanjutan uji coba demonstrasi
2. Tahap pelaksanaan
Langkah pembukaan
Sebelum demonstrasi dilakukan ada beberapa hal yang harus
diperhatikan, diantarannya:
24

MuchlisinRiadi,
“MetodePembelajaranPendidikan”,http://www.kajianpustaka.com/2012/10/metode-demonstrasidalam-belajar.html?m=1 diakses pada tanggal 29 Juli tahun 2017.
25
Miftahul Huda, Model-Model Pengajaran dan Pembelajaran Isu-Isu Metodis dan
Paradigmatis, (Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2013), h.232-233.
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a. Aturlah tempat duduk yang memungkinkan semua peserta
didik dapat memperhatikan dengan jelas apa yang
didemonstrasikan.
b. Kemukakan tujuan apa yang harus dicapai oleh peserta
didik
c. Kemukakan tugas-tugas apa yang harus dilakukan oleh
peserta didik, misalnya peserta didik ditugaskan untuk
mencatat hal-hal yang dianggap penting dari pelaksanaan
demonstrasi.
3. Langkah Pelaksanaan Demonstrasi
Mulailah demonstrasi dengan kegiatan-kegiatan yang
merangsang peserta didik untuk berfikir.
a. Ciptakan suasana yang menyejukkan dengan menghindari
suasana yang menegangkan
b. Yakinkan bahwa semua peserta didik mengikuti jalannya
demonstrasi dengan memperhatikan reaksi seluruh peserta
didik.
c. Berikan kesempatan kepada peserta didik untuk secara
aktif memikirkan lebih lanjut sesuai dengan apa yang
dilihat dari proses demonstrasi
4. Langkah Mengakhiri Demonstrasi
a. Memberikan tugas-tugas tertentu yang ada kaitannya
dengan pelaksanaan demonstrasi dan proses pencapaian
tujuan pembelajaran. Hal ini diperlukan untuk
menyakinkan apakah peserta didik memahami proses
demonstrasi itu atau tidak.
b. Melakukan evaluasi bersama tentang jalannya proses
demonstrasi itu untuk perbaikan selanjutnya. 26

 أما خلطوات تعليم ارلردات باستخداع،بناء علر الرأأ السابق
: طري ة ارظاهر فها
"  كارثال "حدي ة حيوانات، حديد مواد التعليم.1
، مثال " دمية حيوانات، قديد وسادل التعليم ارناسبة.2
"الصو وغري ذالك
 قديد إجراء تنليذ طري ة ارظاهر.3
أ) يدبر ارعلم اراد ووسادل التعليم ارناسبة
ب) مث يشرح ارعلم تصميم التعليم لدى الطمب
26

Mulyono, Strategi Pembelajaran, (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), h. 89.
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ج)

يعرض ارعلم اراد باحركة و التمشيل ارعلم يصنمل احلركة
من ال رد إذا كا ارعلم نطق " هذا ال رد "

د) مث ارعلم يكر ها ويسأل ما معى " ال رد " إىل
الطمب
ه) وخيرص الطمب معى " ال رد " وَيي السؤال
و) وبعد ذلك ارعلم يصنمل احلركة من " يشرب " إذا
كا ارعلم نطلق كلمة " يشرب اراء "
ز) مث يوصل ارعلم بني كلمة يشرب ال رد واراء حاصله
ا ملة ارليد يعخ " يشرب قرد اراء "
 .4يطل ارعلم من الطمب كتابة اراد
 .5ت ومي ،ارعلم والطمب يرجمل طري ة ارظاهر
ومن مث استخلصت الباحثة ا اهدا باستخداع طري ة
ارظاهر ها البد علر اللمعلم ا يهتم أهدا طري ة ارظاهر
فيه أ ندافمل تمميذ يف ا نشطة التعليمية.

ب .نظرية البحث العملي

يتص هذا البح بالبح العملا كما عرب نو د ية

(Nurul (Zuriah

“Penelitian tindakan kelas bertujuan mengembangkan ketrampilanketrampilan baru atau cara pendekatan baru untuk memecahkan masalah
dengan penerapan langsung didunia factual”.27

27

Nurul Zuriah, Penelitian Tindakan dalam Bidang Pendidikan dan Sosial, (Malang: Bayu
Media Publishing Edisi Pertama, 2003), h. 7.
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مما سبق استنبان الباحثة علر أ البح العملا هو عمليات ديناميكية
تتكو علر خطة العملا وعملية العملا وارمحظة واإلعاد فيها اخلطوات
اررتبة من دو إىل دو  ،وتصمم الباحثة هذا البح مناسبا برأأ.
ج .الدراسات السابقة المناسبة
احتوى ما هنا علر:

"Hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang ingin dikaji dalam
skripsi, peneliti mengungkapkan dengan tegas bahwa masalah yang akan
dibahas belum pernah diteliti sebelumnya". 28

وأساسا علر ارمحظة الىت أدتا الباحثة علر الرسالة العلمية ىف مكتبة
جامعة ال سممية احلكومية ييئو ,ال جتد الباحثة حىت اآل الد اسات
الساب ة الف تبح عن ترقية إت ا ارلردات باستخداع طري ة ارظاهر لدى
تمميذ اللصل احلادية عشر يد سة حممدية ارهنية ا وىل ميئو ،ولكن
وجدت الباحثة بعض الرسادل العلمية الف تناس هبذا البح من جهة
عامة ،منها:
الرسالة العلمية قت مو و "استخداع طري ة الواجبات الد اسية

ارتوسطة

لئقية قد ارلردات لدى طلبة اللصل احلادأ يد سة معا
االسممية العاشر ومبيا للعاع الد اسا  "21۱5/21۱4الف كتبتها نو

مخسة.

22

28

P3M STAIN Metro, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah,Edisi Revisi, (Metro: STAIN
Metro, 2010), h. 25

معا

نو مخسة ،استخداع طري ة الواجبات الد اسية لئقية قد ارلردات لدى طلبة اللصل احلادأ يد سة
ارتوسطة االسممية العاشر ومبيا للعاع الد اسا ( ،21۱5\21۱4ميئو :جامعة االسممية احلكومية،

.)21۱5
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ا هذا البح هو البح اإلجرادا بارتلري ارست ل "استخداع طري ة
الواجبات الد اسية لئقية قد ارلردات لدى طلبة اللصل احلادأ يد سة
معا ارتوسطة االسممية العاشر ومبيا للعاع الد اسا "21۱5/21۱4
وعددهم  61طمبا .وت نية مجمل البيانات ها بطري ة اإلختيا وارمحظة
وار ابلة وأسلوب قليل البيانات باستخداع).(korelasi product moment
إستخلص الباح يف هذا البح وجود ترقية قد ارلردات باستخداع
طري ة الواجبات لدى طمب اللصل احلادأ بارد سة معا ارتوسطة
االسممية العاشر ومبيا للعاع الد اسا .21۱5/21۱4
يناس البح السابق هبذا البح من جهة ترقية قد ارلردات ،لكن ممل
وجود اللرق من جهة الطري ة ارستخدمة ،فلا هذا البح تستخدع الباحثة
الطري ةارظاهر  ،أما البح السابق يستخدع طري ة الواجبات الد اسية،
ولذلك يظهر وجود اللرق بني هذا البح والبح السابق.
" تطبيق طري ة تعليمScramble
الرسالة العلمية قت مو و

فيسيطر ارلردات العربية لدىتمميذ اللصل الثامن يد سة احلكمة الثانوية بايل
كاجنونو بتاجنها ى المبونج الشرقية للعاع الد اسا 2118/2117ع" الف
10
كتبتها إيكا مرلستيانا.

1إيكا مرلستيانا،تطبيق طري ة

تعليمScramble

فيسيطر ارلردات العربية لدىتمميذ اللصل الثامن يد سة احلكمة

الثانوية بايل كاجنونو بتاجنها ى المبونج الشرقية للعاع الد اسا 2118/2117ع( ،ميئو :جامعة االسممية احلكومية،
.)21۱8

21
ا هذا البح هو البح التجرييب بارتلري ارست ل "طبيق طري ة تعليم
 Scrambleيف سيطر ارلردات العربية لدى تمميذ اللصل الثامن يد سة
احلكمة الثانوية بايل كاجنونو بتاجنها ى المبونج الشرقية للعاع الد اسا
2118/2117ع" وعددهم  52طمبا .وت نية مجمل البيانات ها بطري ة
اإلختيا وارمحظة وأسلوب قليل البيانات باستخداع ).(T-test
أما حاصمت البح فها أثر تطبيق طري ة التعليم  Scrambleيف
سيطر ارلردات العربية حي كانت نتادج االختبا البعدأ لدى ا مو
التجرييب (يف قيمة  )2471أعلر من نتادج االختبا لدى ا مو الضابط
(يف قيمة  ،)1751أما نتادج االختبا لدى ا مو التجرييب فها  %81اأ
 31تمميذ ،ولدى ا مو الضابط  %31،13اأ  22تمميذ .ودل
االختبا اللر ية ا قيمة  tا سوب )  (tها  8،52وعند م ا نتها ب يمة
 tا دول ) .(t >t ) 2،112 (t
يناس البح السابق هبذا البح من جهة ترقية قد ارلردات،
لكن ممل وجود اللرق من جهة الطري ة ارستخدمة ،فلا هذا البح
تستخدع الباحثة الطري ة ارظاهر  ،أما البح السابق يستخدع طري ة تعليم
 ،Scrambleولذلك يظهر وجود اللرق بني هذا البح والبح السابق.
وأما مو و البح للباحثة فهو " ترقية إت ا ارلردات باستخداع
hitung

tabel

tabel

hitung

طري ة ارظاهر (البح العملا لدى تمميذ اللصل احلادية عشر يد سة
حممدية ارهنية ا وىل ميئو للعاع الد اسا 2112/2118ع).وأغراض هذا
البح هو إت ا التمميذ علر ارلردات العربية.
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د .الفرض العملي
فرض البح

العملا هو ا واب ارؤقت علر ارسألة اربحوثة ،بعد

إجراء البح داخل اللصل أما فرض البح العملا الذأ ت دمها الباحثة
فهو " استخدامطري ة ارظاهر يستطيمل ترقية إت ا ارلردات لدى تمميذ
اللصمحلادية عشر يد سة حممدية ارهنية ا وىل ميئو للعاع الد اسا
2112/2118ع.

الفصل الثالث
منهج البحث

 ب ي اع، العمل ا

عل ر البح

 تصميم البحث.أ
تعتم د الباحث ة تص ميم ه ذا البح

 م مل مراع ا اخلط وات، يف وق ت مع ني،اإلجراد ات التعليمي ة داخ ل اللص ل
: ملهوع البح العملا يا يلاNurul Zuriah  ذكرت، وارراحل ا دد
Penelitian tindakan adalah suatu bentuk penelitian reflektif diri yang secara
kolektif dilakukan peneliti dalam situasi sosial untuk meningkatkan penalaran
dan keadilan praktik pendidikan dan sosial mereka, serta pemahaman mereka
mengenai praktisi ini dan terhadap situasi tempat dilakukan praktisi-praktik
tersebut.1

 الذأ، أ البح العملا هو حب تطبي ا، يستلهم من الرأى ارذكو
، مث معالعجتها با اولة الد اسة،ينشأ من التح يق والتدقيق يف عملية التعلم
،فكا البح العملا عملية ي وع خمل ارما سو بد اسة وتأمل مما ستهم
 يهد هبا قسني،حلل ارشكمت الواقعية الف تواجههم يف عملهم
مما ستهم الئبية وفهمهم لطبيعة العلمية التعليمية والبيئة والظرو واروافق
.الف تنتظم من خمهلا
Dalam tataran ilmiah, penelian tindakan kelas dapat menjembatani
kesenjangan antara teori dan praktik pembelajan. Ini terjadi karena setelah
melakukan kegiatannya sendiri, di kelas sendiri, dengan melibatkan siswanya
sendiri, melalui sebuah tindakan tindakan yang direncakan, dilaksanakan dan
dievaluasi, guru dapat memperoleh umpan balik yang sistematik mengenai
kegiatan yang selama ini selalu dilakukan dalam proses pembelajaran.2

1

Nurul Zuriah, Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan, Teori-Aplikasi, (Jakarta:
Bumi Aksara, 2009), h. 70
2
Ibid., h. 4.

23
بناء علر الرأى ارذكو أ البح العملا هو الد اسة اريدانية جل
إصمح العملية التعليمية ممل التأمل يف نتادجها وت وميها ،والبح العملا هو
أحد ا سالي يف قليل ارشكمت باستخداع العمل التطبي ا وعملية تطبيق
الكلاء وقليل ارشكمت .وهذا البح يشتمل علر أ بمل خطوات وها :
التخطيط ،التنليذ ،ارمحظة ،اإلنعكاسا وَيرأ هذا البح بالتعاو
واالشئاك بني الباحثة ومد ل الللة العربية يف الص الد اسر.
البح قت ارو و  :ترقية إت ا ارلردات باستخداع طري ة ارظاهر
(البح العملا لدى تمميذ اللصل احلادية عشر يد سة حممدية ارهنية
ا وىل ميئو للعاع الد اسا 2112/2118ع) ،ونو حبثه هو حب العملا
هو:
Adalah suatu pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa sebuah
tindakan, yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara
bersama. Tindakan tersebut diberikan oleh guru atau dengan arahan dari
guru yang dilakukan oleh siswa.3

ب .ميدن البحث وزمانه
جترأ هذا البح العملا يف اللصل احلادي ة عش ر يد س ة حممدي ة ارهني ة
ا وىل مي ئو ،ال ذأ تش عر الباحث ة يف ذل ك اللص ل ارش كمت الد اس ية،
وه ا قل ة إت ا ارل ردات أم ا اللص ل ال ذأ اختا ت ا الباحث ة إلج راء ه ذا
البح فه و اللص ل احلادي ة عش ر  ،وذل ك ارش كمت ،أأ قل ة إت ا
ارل ردات التممي ذ ،ال ف وج دتا الباحث ة ،فه ا يف اللص ل احلادي ة عش ر وك ا
عدد التمميذ يف ذلك اللصل 31تلميذا.
Ibid, h. 5.

3
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: فيما يلاEmzir

 طريقة البحث.ج
هذا البح العملا هو حب كيلا كما عربه

Penelitian tindakan ini digunakan dalam rangka pengumpulan data dalam
rangka perbaikan dan peningkatan pengetahuan dalam berbagai hal di bidang
pendidikan seperti kurikulum, pembelajaran, dan belajar sehingga terwujud
suatu perbaikan pada aktifitas belajar mengajar. Penelitian tindakan bersifat
parsitipatif dalam arti bahwa peneliti terlibat dalam penelitian, dan bersifat
kolaboratif karna melibatkan pihak lain dalam penelitiannya. Dengan
keterbukaan dirinya terhadap kritik dan masukan dari kolaborator dan
mahasiswa, pengajar mengetahui hal hal yang perlu diubah dan ditingkatkan.
Penelitian tindakan yang digunakan bersifat kualitatif karena peneliti
berinteraksi dengan subjek penelitian secara alamiah, dalam arti penelitian
berjalan sesuai dengan jalannya proses belajar mengajar, dengan cara
mengadakan pengamatan, melakukan penelitian secara sistematis, dan menarik
kesimpulan sebagai mana layaknya dilakukan oleh peneliti kualitatif.4

إجراءات البحث العملي. .د
ه ذا البح العملا يعلم يف ثمث دو ات باستخداع النموذاج أطو ه
 الذى لكل الدو يتكو من ا بعة مراحل وهاSuharsimi Arikunto
.التخطيط والتنليذ وارمخظة واالنعكال
 من، ويف كل ل اءات ثمثة أنشطة،ويف كل الدو ثمث ل اءات
. والنشان ا خري أأ اإلختتاع، النشان الرديسا،النشان ا ول
مث ت وع الباحثة ارمحظة يف كل دو وكتبت تلك ا نشطة يف أو اق
ارمحظة الف تصو فيها أنشطة التمميذ يف تعلم ارلردات عند استخدمها
 ت وع الباحثة اإلنعكال أأ إنعكال تعلم،طري ة ارظاهر مث بعد ارمحظة
4

Emzir, Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif dan Kualitatif, (Jakarta: Rajawali
Pers, 2011), h. 257.
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 سواء كا يف الدو ا ول أو يف، ارلردات عند استخداع طري ة ارظاهر
.الدو الثاي
أما شكل مراحل البح العلما الف ست ومها الباحثة فها كما يلا يف
: الشكل التايل
الصو ا وىل
دو البح العملا
Perencanaan

Refleksi

SIKLUS I

Pelaksanaan

Pengamatan

Perencanaan
Refleksi

SIKLUS II

Pengamatan

Siklus berikutnya
( apabila permasalahan belum
terselesaikan

Pelaksanaan
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5

الصو  : 1ختطيط البح العلما عند سوهرمسا أ يكونتو.
بناء علر الشكل ارذكو  ،كانت مراحل هذا البح جترى علر ارراحل
التالية :
 .1الدو ا ول
يتكو الدو ا ول علر أ بعة ارراحل ،وها :مرحلة التخطيط ،والتنليذ،
وارمحظة ،واإلنعكال .و جل التو يح تسرد الباحثة تلك ارراحل
ا بعة فيما يلا :
أ) مرحلة التحطيط
بعد اقامت الباحثة بتح يق ترقية إت ا ارلردات باستخداع
طري ة ارظاهر (البح العملا لدى تمميذ اللصل احادية عشر
يد سة حممدية ارهنية ا وىل ميئو للعاع الد اسا 2112/2118ع ،
ت وع الباحثة بالتخطيط الذأ يواجه إجراء هذا البح  ،وذالك كما
يلا :
إعداد ماد الد ل وتصميمها ،الف ت دمها الباحثة لدى التمميذداخل اللصل
قديد ارشكلة وتو يح ا هدا اررجو يف تكلي التمميذاختيا ارلردات الف ست دع علر التمميذب) التنليذ
بعد ا مت التخطيط ،ستجرى الباحثة عملية التد يس يد سة حممدية
ارهنية ا وىل ميئو للعاع الد اسا 2112/2118ع بتطبيق طري ة
Suharsimi Arikunto, dkk, Penelitian Tindakan Kelas, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h.16.
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ارظاهر  ،أما مرحلة التنليذ فتتكو من ثمثة أنشطة ،وها  :النشان
ا ول والنشان الرديسا والنشان ا خري كما يلا :
( )1النشان ا وىل
إعداد اراد وختطيط التعليم وجعل ا موعة غري ارتجانسة
وإعداد أدوات ارمحظة.
( )2النشان ا ساسا
ويف النشان الرديسا ت وع الباحثة مما يلا :
شرح ارد ل الللة العربية باراد الد اسية باستخداع طري ةارظاهر .
تعرب ارلردات تعبريا شلويا وتكرا ها حف ينتها إىل مستوىالدقة واررونة
نتيجة ارناقشة ت رأ بإحدى الطمب من كل ا موعةتتم ارد ل بأنشطة التعليمية.( )3النشان ا خري
ويف النشان ا خري ت وع الباحثة يا يلا :
تأكيد ملهوع اراد الد اسية عن طريق السؤال وا وابإعطاء الواجبات ارتعل ة باراد الد اسيةاختتاع الد ل باحلمدلة( )4مرحلة ارمحظة
يف هذه اررحلة تعمل ارمحظة ارناسبة بالتنليذ وهو
يعمل بأو اق ارمحظة ،هذه ا نشطة تعمل عملية التعليم لنيل
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ارعلومات ا ساسية والشاملة عن البيانات وأنشطة الطمب
وحالة التعليم الف عملت من أول التعليم حىت أخريه.
مث كتبت حاصمت ارمحظة يف او اق ارمحظة ،الف
تتصو فيها ا مو التالية:
 )1أنشطة التمميذ يف عملية التعلم بتطبيق طري ة ارظاهر .
 )2تنليذ التعليم يف عملية التعليم والتعلم بتطبيق طري ة
ارظاهر .
( )5االنعكال
االنعكال هو التحليل واللهم وجعل التحسني يستند إىل
ارمحظة لعمل والتسجسل يف الدو ات التالية.
 .2الدو الثاي
بناء علر االنعكال يف الدو ا ول فكا التعليم يف الدو الثاي
عسن الن ادص الف توجد يف الدو ا ول .يف الدو الثاي ت دع مراحل
مثل الدو ا ول باستمرا اراد الد اسية ارناسبة بالكلاء ا ساسية.
وعملية تنليذ التحسني بشكل التحليل والتو يح واستخمص النتيجة
وارتابعة .تعمل الباحثة االنعكال لتنليذ الدو الثاي وترتي التخطيط
للدو الثال

ه.معيار نجاح البحث العملي
معيا جناح البح يبى علر إت ا ارلردات لدى التمميذ من الدو
ا ول إ ىل الدو الثاي ،أما معيا جناح البح الذى ت صد الباحثة يف ق ي ه

22
فهو وجود ترقية أت ا ارلردات لدى التمميذ بأ  %75منهم ينالو
النتيجة فوق معيا اإلجناز ا دىن الذى علر قيمة .75
و .مصادر البيانات
مصاد البينات يف هذا البح العديد وها تمميذ اللصل احلادية
عشر يد سة حممدية ارهنية ا وىل ميئو للعاع الد اسا2112/2118ع،
كارصاد لنيل البيانات باستخداع طري ة ارظاهر .
 .1ارد ل
مد ل الللة العربية لدى تمميذ اللصل احلادية عشر يد سة حممدية
ارهنية ا وىل ميئو للعاع الد اسا 2112/2118ع ،كمصاد البيانات
رعرفة مستوى جناح إت ا ارلردات.
 .2ا صحاب وارتعاو
ي صد با صحاب وارتعاو كمصاد البينات رعرفة تطبيق البح
العملا شامم سواء من التمميذ وارد ل.
ز .التقنيات وإجراءات جمع البيانات
كا مجمل البيانات من أهم اخلطوات الجل استجابة موز ارسألة يف
هذا البح  ،ويف مجمل البيانات تستخدع الباحثة الت نيات التالية:
 .1االختبا
تستخدع الباحثة طري ة االختبا جل نيل البيانات عن إت ا
ارلردات ،سواء قبل إجراء البح  ،أو بعده ،وارراد باالختبا هنا عبا

31
ييم
عن مرات ا سئلة أو التد يبات من ا دوات الف يُ َ
صد منها ت ُ
ارها ات وارعا  ،والذكاء ،وال د الف ميتلكها التمميذ.
ويتكو االختبا هنا علر االختبا ال بلا (  ،)pre-testأأ االختبا
قبل استخداع طري ة ارظاهر  ،واالختبا البعدأ ا ول ( )pos-test1أأ
االختبا بعد استخداع طري ة ارظاهر  ،بعد انتهاء الدو ا ول ،واالختبا
البعدأ الثاي ( )pos-test 2أأ االختبا بعد استخداع طري ة ارظاهر بعد
انتهاء الدو الثاي ،ولذالك فمجمو االختبا يف هذا البح ثمث
اختبا ات.
أما نو االخبتا الذأ ختتا ها الباحثة ،فهو االختبا الشلها
(الللظا) ،عن ماد التد يس أأ ت دمي ا اء عن الد ل.
 .2ارمحظة
طري ة ارمحظة كما قاله  Sukardiها:
“Observasi pada penelitian tindakan kelas mempunyai arti pengamatan
terhadap treatment yang diberikan pada pada kegiatan tindakan.”6

وتكو الباحثة يف هذه ارمحظة مشاكة يف أعمال ارو و
ارمحظ أأ يف اللصل احلادية عشر يد سة حممدية ارهنية ا وىل ميئو
َ
للعاع الد اسا 2112/2118ع عند عملية التعلم ،مث ُكت تلك ا نشطة
ارمحظة يف أو اق ارمحظة.

6

Sukardi, Metode Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya, (Jakarta: Bumi
Aksara, 2003), h. 5.
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ويهد بارمحظة هنا معرفة أنشطة الطلبة وارد ل عند عملية
التعلم باستخداع طري ة ارظاهر  ،سواء كانت يف الدو ا ول ،أع يف الدو
الثاي.
ح .صحة البيانات
قبل استخداع ا د ممل البيانات يف ميدا البح  ،إختربتا الباحثة
أأ
علر العينة خا ج البح  ،وكا اللرض منه جل معرفة صمحية ا د ْ
ِصحتها ومعرفة ث تها ،لتكو تلك ا دا ابطة بالبيانات ارتناولة يف اريدا
وتستطيمل علر إجابة ارسألة البحثية.

و جل نيل البيانات الصحيحة ،فتحتاج الباحثة إىل أدا البح
الصحيحة ،وهذا كما قاله :Suharsimi Arikunto
”Sebuah instrumen dikatakan valid apabila dapat mengungkap data dari
variabel yang diteliti secara tepat. Tinggi rendahnya validitas instrumen
menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul tidak menyimpang dari
gambaran tentang variabel yang dimaksud."7

نظرا علر اإلقتبال ارذكو  ،فتعر صمحية البيانات ارتناولة يف
اريدا بأّنا ال تنحر عن صو متلري البح الذأ ت صدها الباحثة ،ويف
سياق هذا البح أ البيانات عن تد يس ارلردات ها البيانات الواقعية
احل ي ة الف تنشأ بعد التعلم باستخداع طري ة ارظاهر .
7

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta,
2010), h. 212.

32
ط .أسلوب تحليل البيانات
وبعد أ اجتمعت البيانات ا تاجة ،فتحللها الباحثة رعرفة ترقية إت ا
ارلردات لدى تمميذ اللصل احلادية عشر يد سة حممدية ارهنية ا وىل ميئو
للعاع الد اسا 2112/2118ع ،وأما الرموز اإلحصادا الذأ استخذمها
الباحثة لتحليل البيانات فهو موز,Rata-rata Kelasكما يلا:

Keterangan:
= Rata-rata nilai

X

= Jumlah semua nilai

X

= Jumlah data

n

= Presentase

p

بناء علر الرموز ارذكو  ،فيمكن معرفة ترقية إت ا ارلردات ،ي ا نة
حمصولة االختبا قبل استخداع طري ة ارظاهر وبعد استخدامها.

الفصل الرابع

عرض بيانات البحث وتحليلها ومناقشتها
أ .لمحة عامة عن ميدان البحث

 .0تاريخ االختصار عن مدرسة محمدية المهنية األولى ميترو
بدأ تأسيس مد سة حممدية ارهنية ا وىل ميئو يف  24يوليو
 1274ممل قم سند ارؤسسة 1274/23628 :ومرسوع التأسيس
قم .،.II-015 / LP-76/1977 / 512 :الف احتلت مبى جمممل ا مدية
علر شا يمل الد دحم  1مئو  ،منذ  17أغسطس  .1227واال ،
ارد سة حممدية ارهنية ا وىل ميئو ن ل اروقمل يف جمممل ا مدية الرابمل
الذأ عتوأ علر مبى جديد يف الشا تاويس  21يوصودادأ ميئو
الشرقية.
والذأ يدفمل إىل تأسيس تلك ارد سة اهتماع الاعماء وال دماء
يف منظمة حممدية بوجود ارد سة ارهنية الف تعلم أبناء ارسلمني يف
مدينة ميئو عامة ،وأبناء أعضاء ارنظمة خاصة .فاتلق الاعماء وال دماء
لدى منظمة حممدية بتأسيس مد سة حممدية ارهنية ا وىل ميئو ،قت
اهتماع تلك
وجود تلك ارد سة
عاية منظمة حممدية ميئو ،وميثِّل
ُ
َ
ارنظمة يف ا ال الئبوأ والدعو إلعداد ا جيال ذوأ ارها الكافية،
وا خمق الكرمية ،والتلوق ا كادميا ،وليكونوا قاد ين علر ارنافسة
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1

وإقبال احليا ار بلة واإلسهاع اإلَيايب للمجتممل.
ويف الوقت اآل مد سة حممدية ارهنية ا وىل ميئو قت قياد
هانية اراجستري  .مث أمساء ارعلمني الذين احتلوها وظيلة ديس "النظاع
التجا أ ارتعدد ا طرا "  ،إال وها كما يلا:
ا دول ا وىل
قادمة من ا مساء الرديسية ومد واليتهم
اإلسم

قم

مد عضوية

1

الدكتو حممودأ ،ب .ل ج

عاع  1276وحىت عاع 1278

2

الدكتو أ .منصو أ د ع

عاع  1278وحىت عاع 1281

3

الدكتو حممودأ ،ب .ل ج

عاع  1281حىت عاع 1228

4

الدكتو ه .واحد نو ديانت

عاع  1228حىت عاع 2113

5

كسمو جحيونو ،اراجستري

عاع  2113حىت عاع 2114

6

الدكتو ه .واحد نو ديانت

عاع  2114حىت عاع 2111

7

الدكتو ه .سوخونو ،اراجستري

عاع  2111حىت عاع 2117

8

هانية اراجستري

عاع  2117حىت اآل

ارصد  :الوثي ة عن بيانات ا مساء الرديسية رد سة حممدية ارهنية ا وىل ميئو

1الوثي ة عن الشخصية العامة رد سة حممدية ارهنية ا وىل ميئو ،ناهلا الباح
مايو2117

يف تا يخ 12
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 .8هوية المدرسة
أ  -اإلسم ارد سة
ب -العنوا
ج -منر اهلات
د -اسم مؤسس
ه -وقت التعلم

 :ارد سة حممدية ارهنية ا وىل ميئو
 :شا تاويس  21يوصودادأ ميئو الشرقية
12734 )5271( :
 :هانية اراجستري
 :صباح

 .6أحوال المدرسين والموظفين في مدرسة محمدية المهنية األولى
بميترو

الرقم
1
2
3
4
ا مو

كانت مد سة حممدية ارهنية ا وىل ميئو هلا ارعلمو واروظلو 53
العامل والدبلوع ،و كمل أحوال ارعلمني
شخصا ولتسويتهم ل
واروظلني يد سة حممدية ارهنية ا وىل ميئو ت دع الباحثة ا دول
اآلتر:
ا دول الثانية
أحوال ارد سني واروظلني رد سة حممدية ارهنية ا وىل ميئو
ارد سو
2
27
1
4
34
54

الد جة ا كادمية
الد جة ا امعة الثانية
الد جة ا امعة ا وىل
الدبلوع الثال
ارد سة العالية

ارد سات الد جة ا كادمية
الد جة ا امعة الثانية
2
 17الد جة ا امعة ا وىل
الدبلوع الثال
1
ارد سة العالية
1
21

ارصد  :الوثي ة عن بيانات اروظلني وارد سني رد سة حممدية ارهنية ا وىل
ميئو
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الصورة الثاني

الهيكل التنظيمي لمدرسة محمدية المهنية األولى ميترو

37
 .4أحوال الطالب بمدرسة محمدية المهنية األولى ميترو
أما البيانات عن عدد الطمب يد سة حممدية ارهنية ا وىل ميئو
ثل سنة أخري فكما يلر:

ا دوال الثالثة
أحوال الطمب يد سة حممدية ارهنية ا وىل ميئو

العاع الد اسا

الص العاشر الص احلادية عشر الص الثانية عشر ا ملة

2117/2116

171

175

181

525

2118/2117

177

171

175

522

2112/2118

172

176

175

531

ارصد  :الوثي ة عن بيانات الطمب رد سة حممدية ارهنية ا وىل ميئو
 .5أحوال التسهيالت بمدرسة محمدية المهنية األولى بميترو

دعم مد سة حممدية ارهنية
جل ق يق ؤية و سالة ارد سة ،تُ َ
ا وىل ييئو بعد التسهيمت التالية:

ا دول الثالثة
حالة التسهيمت للمد سة مد سة حممدية ارهنية ا وىل ييئو
العدد
جنس التسهيمت
الرقم
غرفة الرديس ارد سة
1
1
غرفة ارد ل
2
2
18
اللصول الد اسية
3
1
اركتبة
4
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5
6
7
8
2
11
11
12

ارعمل الللوأ
معمل احلاسوب
غرفة اإلدا ية
ارصلر
اروق
اريدا
ار ص
البوابة

1
1
1
1
2
1
3
1

ب .عرض البينات البحث

ائي
 .0عرض تنفيذ اإلجر ّ
وتصميم هذا البح وها أإلجرادا ،وأهدا من هذا
البح ها لئقية إت ا ارلردات لدى تمميذ اللصل احلادية
عشر يد سة حممدية ارهنية ا وىل ميئو للعاع الد اسا
 2112/2118بد ل الللة العربية وتتكو من الدو ين ويف
دو ثمثة ل اءت ويف كل ل اء ساعتني ( 45 X 2دقي ة).
أ .الدورة األولى
 .0التحطيط

يف هذا الدو صمم البح يف عملية التد يس
باستخداع طري ة ارظاهر يف عملية التد يس وفيه ثمثة
ل اءت واحلاالت ارلعولة يف التخطيط ها :
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التعليمية تناس

با هدا

قطيط ا هدااررجو .
تعيني اراد يف د ل الللة العربية.قطيط عملية التد يس.تعويد سئال البح والنشان التمميذ وارد ل.تعويد التحطيط اإلختبا (النتيجة التعليم) يستوىعلر ات ا اراد .
 .8التنفيذ
ويف هذه مرحل ة نلذ يف الدو ا ول تتكو من
ثمثة ل اءت.
 الل اء ا وىل
نل دت الل اء ا وىل يف ت ا يخ  3مستم رب ،2118
ال ذأ ج رى يف س اع ِف ال د ل (45X2دقي ة) .أم ا ار اد
الد اس ية يف الل اء ا وىل فه ا " ارل ردات ع ن ارراف ق
العامة"
أما اخلطوات التعليمية يف الل اء ا وىل فها كما يلا:
أ -النشاط األول
يتكو النشان ا ول من ا نشطة التالية:
 إل اء السمع والتحية قراء كش احلضو . -كتابة ارد ل ارو و يف السبو
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ب -النشاط الرئيسئ
وا نشطة الف نلذها الباحثة يف النشان الرديسا كما يلا:
 ت دمي ارواد الد اسية باستخداع طري ة ارظ اهر ال ف س تعلمارناسبة باراد
 ش رح ار د ل بار اد الد اس ية بإعط اء الس ؤال ع ن ارراف قالعامة
 سئل ارد ل علر افكا هم وال د علر اخراجارناقشتهم.
 يو ح ارد ل اراد يف عملية التد يس امر علر احلركج -النشاط األخير
ويف النشان ا خري قامت الباحثة با مو التالية:
 ارد ل والتمميذ تعمل اإلنكال يف ا نشطة التعليمية حلات الباحثة التمميذ علر طري ة ارظاهر يف بيوتم. إعطاء الواجبات ارنالية الف سيعملها التمميذ. الل اء الثاي
نل ذ الل اء الث اي يف ت ا يخ  11مستم رب  ،2118ال ذأ
ج رى يف س اعف ال د ل (35X2دقي ة) .أم ا ار اد الد اس ية ال ف
قدمتها الباحثة فها "احلوا عن اراد اررافق العامة"
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أما اخلطوات التعليمية يف الل اء الثاي فها كما يلا:
أ -النشاط األول
يتك و النش ان ا ول م ن إد اك ش عو أ وقلي ا التممي ذ
عل ر ال تعلم ،مث عر ت الباحث ة للتع ا م مل التممي ذ ،وبع د
ذل ك ،عر ت الباحث ة مو و ال د ل ،وا ه دا التعليمي ة
الف يُرجر قصيلها لدى التمميذ.
ب -النشاط الرئيسئ
يتك و النش ان م ن ا نش طة الراك ا عل ر ت ددمي ار واد
باس تخداع طري ة ارظ اهر  ،و ج ل التو يح تص لها الباحث ة
فيما يلا:
 ت دمي ارواد الد اسية باس تخداع طري ة ارظ اهر ح ول ار واداررافق العامة
ض جمموع ألة م ن ا مثل ة والنم اذج ح ول ارل ردات ع ن
 ع ْر ُاررافق العامة
 شرح الباحثة ارلردات باحلركةج -النشاط األخير
ويف النشان ا خري قامت الباحثة ا مو التالية:
 استنتجت الباحثة والتمميذ عن ارواد الف مت تد يسها. -حلات الباحثة التمميذ علر مراجعة الد ل يف بيوتم.
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 إعطاء الواجبات ارنالية الف سيعملها التمميذ. الل اء الثال
نل ذ الل اء الث الثلا ال دو ا ول يف ت ا يخ  17مستم رب
 ،2118ال ذأ ج رأ يف س اعف ال د ل (45X2دقي ة) .أم ا
ارو و الرديسا الذأ قدمتها الباحثة فهو " ارلردات عن ال راء
حول اراد اررافق العامة"
أما اخلطوات التعليمية يف الل اء الثال فها كما يلا:
أ -النشاط األول
يتك و النش ان ا ول م ن إد اك ش عو أ وقلي ا التممي ذ
عل ر ال تعلم ،وس ألت الباحث ة التممي ذ عل ر ار واد ارد وس ة يف
الل اء الس ابق ،وبع د ذلك،عر ت الباحث ة مو و ال د ل،
وا هدا التعليمية الف يرجر قصيلها لدى التمميذ.
ب -النشاط الرئيسئ
يتك و النش ان م ن ا نش طة الراك ا عل ر ت ددمي ار واد
باس تخداع طري ة ارظ اهر  ،و ج ل التو يح تص لها الباحث ة
فيما يلا:
 -ت دمي ارواد الد اسية باستخداع طري ة ارظاهر
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عرض النماذج وا مثلة ارتعل ة بارظاهر حول اررافقالعامة
طلبت الباحثة التمميذ قراء النماذج وا مثلة ،مث شرحتالباحثة ارلردات الذأ تظاهر أوالً
ج -النشاط األخير
ويف النشان ا خري قامت الباحثة ا مو التالية:
 استنتجت الباحثة والتمميذ عن ارواد الف مت تد يسها. حلات الباحثة التمميذ علر مراجعة الد ل يف بيوتم. إعطاء الواجبات ارنالية الف سيعملها التمميذ .6نتيجة المالحظة في الدور األول

ج رت ارمحظ ة أثن اء عملي ة ال تعلم م ن أج ل قص يل
ارعلوم ات الش املة ع ن عملي ة ال تعلم يف ال دو ا ول ،وتك و
ارمحظ ة م مل ار د ل الش ا ك أأ م د ل اللل ة العربي ة يف مد س ة
حممدية ارهنية ميئو ،بتطبيق أو اق ارمحظة مث كتبت حاص مت

ارمحظة يف أ اق ارمحظة.
يف عملي ة ال تعلم  ،هن اك أ بع ة إج راءات مس تخدمة
وم ذكو رعرف ة ا نش طة التممي ذ .يعط ا ك ل التممي ذ نش ط يف
عملي ة ال تعلم و ق ة ممحظ ة مسيك ة .مث  ،الط مب ال ذين ليس وا
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نش طني يف عملي ة ال تعلم  ،ت رك و ق ة ارراقب ة فا غ ة .مث ارؤش رت
ا نشطة التمميذ ،فها:
 .1االهتماع بشرح ارواد من ارد ل
 .2النشان يف التعلم
 .3النشان يف ت دمي ا سئلة
 .4النشان يف إجابة ا سئلة
الجدول الرابعة

بيانات المالحظة عن أنشطة التالميذ في الدور األول
الرقم

ا نشطة التمميذ

ا مو

النسبات ارؤية

1

االهتماع بشرح ارواد من ارد ل

15

%51

2

النشان يف التعلم

11

%33،3

3

النشان يف ت دمي ا سئلة

17

%56،7

4

النشان يف إجابة ا سئلة

12

%41

13،5

%45

ارعدل

ارصد  :ارمحظة عن أنشطة التمميذ فصل احلادية عشر رد سة حممدية ارهنية
ا وىل ميئو
من ا دول السابق تعر مؤشر النشان التعلم التمميذ يف
الدو ا ول علر االهتماع بشرح ارواد من ارد ل علر ا مو 15
وبالنسبات ارؤية  .%51ويف مؤشر نشان الثاي وها النشان يف
التعلم علر ا مو  11وبالنسبات ارؤية  .%33،3ومؤشر نشان
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الثال وها النشان يف ت دمي ا سئلة علر ا مو  17وبالنسبات
ارؤية  .%56،7ومؤشر نشان الرابمل وها النشان يف إجابة ا سئلة
علر ا مو  12وبالنسبات ارؤية .%41
وبالعاع من الرابعة مرحلة نتيجة النشان التعلم التمميذ
تستخلص عملية التد يس يف الدو ا ول مل ي مل با يد ومل تصل اىل
النتيجة ا ملة ارستوى يف ارمحة عن الدو
اهلد اررجو
ا ول  13،5وبالنسبات ارؤية  %45وهذا تسب يف كل ارراحل
التنليذ يف الدو ا ول مل تعويد علر اتبا عملية التد يس يف أنشطة
التعليمية بتطبيق إسئاجتية التعليم السياقا وتعلم يف اللصل والزع
علر اإلصمح يف الدو بعده.
أما نتادج االختبا يف الدو ا ول فها كما يلا:
الجدول الخامسة

نتائج االختبار في الدور األول
الرقم

المؤشرات

الدور األول
االختبار القبلي

االختبار البعدي األول

1

أعلر النتادج

21

111

2

أدىن النتادج

51

61

3

ارعدل

73

78،73

4

النجاح ()%

%56،67

%73،33
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بن اء عل ر ا دول الس ابق ،ظه ر أ مس توى النج اح يف ال دو
ا ول بع د االختب ا البع دأ ا ول ت مل يف مس توى جن اح %73،33
وهذا يئقر بالنسبة إىل مستوى النجاح قبل اس تخداع طري ة ارظ اهر أأ
.% 56،67
و جل التو يح تعرض الباحثة نت ادج االختب ا يف ال دو ا ول يف
ا دول السابق بالرسم البياي التايل:
الرسم البياني األول

نتائج االختبار في الدور األول
00
0
٧٨.٧1

٧1.00

%
أعلى النتائج
أدنى النتائج

00
0
٨0

73.33

%
٦0

٧0
56.67
٥0

٦0

معدّل

٥0

مستوى النجاح

٤0
10
0

0
00
االختبار البعدي

االختبار القبلي
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بناء علر الرسم البياي السابق ،يظهر أ مستوى النجاح لدى
التمميذ يف الدو ا ول بعد االختبا البعدأ ا ول ي مل يف مستوى
جناح  %73،33وهذا يئقر بالنسبة إىل مستوى النجاح قبل استخداع
طري ة ارظاهر الذأ هو .%56،67
 .1االنعكاس في الدور األول
اعتمادا علر حاصل ارمحظة واالختبا يف الدو ا ول،
وجدت الباحثة ا مو الف ينبلا انعكاسها كما يلا:
 .1أ مستوى اإلجناز قبل استخداع طري ة ارظاهر يكو يف د جة
 %56،67وبعد استخدامها يكو يف د جة %73،33
 .2أعلر النتادج قبل استخداع طري ة ارظاهر يكو يف قيمة  ،21وبعد
استخدامها يف قيمة 111
 .3أدىن النتادج قبل قبل استخداع طري ة ارظاهر يكو يف قيمة ،51
وبعد استخدامها يف قيمة 61
 .4وجدت الباحثة يف الدو ا ول بعض التمميذ الذين اليستطعو
علر نطق ارلردات حول ماد اررافق العامة
 .5وجدت الباحثة يف الدو ا ول بعض التمميذ الذين اليهتمو بشرح
ارواد
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ب .الدور الثاني
كما يكو اإلجراء يف الدو ا ول الذأ يتكو من أ بمل مراحل،
من التخطيط ،والتنليذ ،وارمحظة ،واالنعكال ،فكذلك يف الدو
الثاي ،و جل التو يح ،تعرض الباحثة فيما يلا:

 .0التخطيط في الدور الثاني

تعتم د التخط يط يف ال دو الث اي عل ر حاص مت ارمحظ ة
واالنعك ال يف ال دو ا ول ،ول ذلك كان ت الع وا ض وارش كمت
يف الدو ا ول تأخذها الباحثة انعكاسا لتحسني ا خطاء يف ال دو
الثاي ،ومرحلة التخطيط يف الدو الثاي تأيت علر ا مو التالية:
اختيا اراد د اسية ،الف ستعر ها الباحثة ل دى التممي ذ داخ لاللصل ،وها "ارلردات عن اركتبة"
تعيني ا هدا الد اسيةختط يط خط وات اس تخداع طري ة ارظ اهر ال ذأ تنل ذها الباحث ةعند عملية التعلم
إعداد ا دوات اوارراجمل التعليمة ارناسبة راد الد ل .8التنفيذ في الدور الثاني
قام ت الباحث ة يف مرحل ة التنلي ذ ال ذأ يف ال دو ا ول عل ر
ثمثة ل اءات ،وها كما يلا:
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 الل اء ا ول
نل ذت الل اء ا ول يف ت ا يخ  8أكت وبر  ،2118ال ذأ
ج رى يف س اع ِف ال د ل (45 X 2دقي ة ) .أم ا ار اد الد اس ية
يف الل اء ا ول فها " ارلردات حول اراد اركتبة "
أما اخلطوات التعليمية يف الل اء ا ول فها كما يلا:
أ -النشاط األول
يتكو النشان ا ول من ا نشطة التالية:
 إل اء السمع والتحية قراء كش احلضو . كتابة ارد ل ارو و يف السبوب -النشاط الرئيسئ

وا نش طة ال ف نل ذتا الباحث ة يف النش ان الرديس ا كم ا
يلا:
 ت دمي ارواد الد اسية باستخداع طري ة ارظاهر عرض النماذج وا مثلة ارتعل ة حول اراد اركتبة-شرحت الباحثة عن ارلردات باحلركة

ج -النشاط األخير

ويف النشان ا خري قامت الباحثة علر ا مو التالية:

51
 استنتجت الباحثة والتمميذ عن ارواد الف مت تد يسها. حلات الباحثة التمميذ علر حلظ ارلردات يف بيوتم. إعطاء الواجبات ارنالية الف سيعملها التمميذ. الل اء الثاي
نلذت الل اء الثاي يف تا يخ  15أكتوبر  ،2118الذأ
ج رى يف س اعف ال د ل (45 X 2دقي ة ) .أم ا ار اد الد اس ية
الف قدمتها الباحثة فها "و مل ا مل ة اللعلي ة يف الئكي ح ول
ماد اركتبة"
أما اخلطوات التعليمية يف الل اء الثاي فها كما يلا:
أ -النشاط األول
يتكو النشان ا ول من إد اك شعو أ وقليا التمميذ
عل ر ال تعلم ،وبع د ذل ك ،ع رض الباح مو و ال د ل،
وا هدا التعليمية الف يُرجر قصيلها لدى التمميذ.
ب -النشاط الرئيسئ
يتكو النشان من ا نشطة الراكا علر ت ددمي ارواد
باستخداع طري ة ارظاهر  ،و جل التو يح تص لها الباحث ة
فيما يلا:
 -شرحت الباحثة ارواد يعخ " ارلردات حول ماد اركتبة
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 مث ش رحت الباحث ة ع ن ا مل ة اللعلي ة وح ر النصحول ماد اركتبة
ج -النشاط األخير
ويف النشان ا خري قامت الباحثة ا مو التالية:
 استنتجت الباحثة والتمميذ عن ارواد الف مت تد يسها. حلات الباحثة التمميذ علر مراجعة الد ل يف بيوتم. إعطاء الواجبات ارنالية الف سيعملها التمميذ. الل اء الثال
نل ذت الل اء الثال

يف ال دو ا ول يف ت ا يخ 22

أكت وبر  ،2118ال ذأ ج رأ يف س اعف ال د ل (2

X

45دقي ة) .أما ارو و الرديسا الذأ قدمته الباحثة فهو " ق رأ
النص حول ماد اركتبة"
أما اخلطوات التعليمية يف الل اء الثال فها كما يلا:
أ -النشاط األول
يتك و النش ان ا ول م ن إد اك ش عو أ وقلي ا
التممي ذ عل ر ال تعلم ،ونب ه الباحث ة التممي ذ عل ر ار واد
ارد وس ة يف الل اء الس ابق ،وبع د ذل ك ،عر ت الباحث ة
مو و ال د ل ،وا ه دا التعليمي ة ال ف يرج ر قص يلها
لدى التمميذ.
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ب -النشاط الرئيسئ
يتك و النش ان م ن ا نش طة الراك ا عل ر ت ددمي
ار واد باس تخداع طري ة ارظ اهر  ،و ج ل التو يح تص لها
الباحثة فيما يلا:
 ي رأ التمميذ النص حول ماد اركتبة مث ش رحت الباحث ة ع ن ارل ردات ال ف عب ا ع ن ار ادحول ماد اركتبة
ج -النشاط األخير

ويف النشان ا خري قامت الباحثة ا مو التالية:
 استنتجت الباحثة والتمميذ عن ارواد الف مت تد يسها. حلات الباحثة التمميذ علر مراجعة الد ل يف بيوتم. -اإلختبا البعدأ

 .6نتيجة المالحظة في الدور الثاني
ج رت ارمحظ ة أثن اء عملي ة ال تعلم م ن أج ل قص يل ارعلوم ات
الشاملة عن عملي ة ال تعلم يف ال دو الث اي ،وتك و ارمحظ ة م مل ار د ل
الشا ك أأ مد ل اللل ة العربي ة يف مد س ة حممدي ة ارهني ة مي ئو ،بتطبي ق
أو اق ارمحظ ة مث كتب ت حاص مت ارمحظ ة يف أ اق ارمحظ ة .كم ا
يف ا دول التايل:
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الجدول السادسة

بيانات المالحظة عن أنشطة التالميذ في الدور الثاني
الرقم

ا نشطة التمميذ

ا مو

النسبات ارؤية

1

االهتماع بشرح ارواد من ارد ل

25

%83،3

2

النشان يف التعلم

21

%66،7

3

النشان يف ت دمي ا سئلة

22

%73،3

4

النشان يف إجابة ا سئلة

24

%81

22،75

%75،8

ارعدل

ارصد  :ارمحظة عن أنشطة التمميذ فصل احلادية عشر رد سة حممدية ارهنية
ا وىل ميئو
من ا دول السابق تعر مؤشر نشان التعلم التمميذ يف الدو
الثانية علر االهتماع بشرح ارواد من ارد ل علر ا مو 25
وبالنسبات ارؤية  .%83،3ويف مؤشر نشان الثاي وها النشان يف
التعلم علر ا مو  21وبالنسبات ارؤية  .%66،7ومؤشر نشان
الثال وها النشان يف ت دمي ا سئلة علر ا مو  22وبالنسبات ارؤية
 .%73،3ومؤشر نشان الرابمل وها النشان يف إجابة ا سئلة علر
ا مو  24وبالنسبات ارؤية .%81
وبالعاع من الرابعة مرحلة نتيجة نشان التعلم التمميذ تستخلص
عملية التد يس يف الدو ا ول علر ارستوى  13،5وبالنسبات ارؤية
 ،%45ويف الدو الثاي ترت ا  2،25فإ تلا  22،75وبالنسبات ارؤية
.%81
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أما نتادج االختبا يف الدو الثاي فها كما يلا:
الجدول السابعة

نتائج االختبار في الدور الثاني
الرقم

المؤشرات

الدور األول
االختبار البعدي األول

االختبار البعدي الثاني

1

أعلر النتادج

111

111

2

أدىن النتادج

61

68

3

ارعدل

78،73

82،8

4

النجاح ()%

%73،33

%23،33

بناء علر ا دول السابق ،ظه ر أ مس توى النج اح يف ال دو الث اي
بعد االختبا البعدأ الثاي ي مل يف مستوى جناح  %23،33وهذا يئق ر
بالنسبة إىل مستوى النجاح قبل استخداع طري ة ارظاهر أأ %56،67
وبالنسبة إىل االختبا البعد ا ول أأ .%73،33
و ج ل التو يح تع رض الباحث ة نت ادج االختب ا يف ال دو الث اي يف
ا دول السابق بالرسم البياي التايل:
الرسم البياني الثاني
نتائج االختبار في الدور الثاني
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00

%
٨ .٨0
1

00
00
٧٨.٧1

%
أعلى النتائج

٦٨

0
٨0

73.33
٦0

٧0

أدنى النتائج

٦0

معدّل

٥0

مستوى النجاح

٤0
10
0
0
00
االختبار البعدي الثاني

االختبار البعدي األول

بن اء عل ر الرس م البي اي الس ابق ،يظه ر أ مس توى النج اح ل دى
التممي ذ يف ال دو الث اي بع د االختب ا البع دأ الث اي ي مل يف مس توى جن اح
 %23،33وه ذا يئق ر بالنس بة إىل مس توى النج اح يف االختب ا البع دأ
ا ول الذأ هو .%73،33
 .1االنعكاس في الدور الثاني
اعتمادا علر نتادج ارمحظة واالختبا يف الدو الثاي،
وجدت الباحثة ا مو الف ينبلا انعكاسها كما يلا:
 .1أ مستوى اإلجناز االختبا البعدأ ا ول الذأ يكو يف د جة
 ،%73،33االختبا البعدأ الثاي يف الدو الثاي يكو يف د جة
%23،33
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 .2أعلر النتادج قبل استخداع طري ة ارظاهر يكو يف قيمة 21
وبعد استخدامها يف قيمة 111
 .3أدىن النتادج قبل استخداع طري ة ارظاهر يكو يف قيمة 51
وبعد استخدامها يف قيمة 68
 .4ال جتد الباحثة يف الدو الثاي التمميذ الذين اليستطعو نطق
ارلردات حول ماد اركتبة
ج .تحليل البيانات ومناقشتها
 .0قليل البيانات عن نتادج االختبا ال بلا واالختبا البعدأ ا ول
وبعد أ قامت الباحثة البح

اإلجرادا من الدو ا ول حىت

الدو الثاي ،وقامت الباحثة االختبا ال بلا واالختبا البعدأ ا ول وكذا
االختبا البعدأ الثاي ،فهنا فتحلل الباحثة البيانات عن نتادج
االختبا ات الثمثة الجل معرفة ترقية نتادج االختبا ومدى ترقيتها.
أما ت نية قليل البيانات الذأ استخدمه الباح

فهو الرموز

 Persentase,كما يلا:
x 100 %

=P

Keterangan:
P = Persentase
f = Frekuensi
N = Jumlah subjek

ولتطبيق احلساب بالرموز ارذكو  ،فاخلطو ا وىل عرض بيانات
نتادج االختبا يف الدو ا ول والثاي كما يف ا دول التايل:
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الجدول الثامن

البيانات عن نتائج االختبار القبلي والبعدي في الدور األول
النمر
1
2
3
4
5
6
7
8
2
11
11
12
13
14
15
16
17
18
12
21
21
22
23
24

النتادج

االختبا ال بلا
الناجحة غري الناجحة

االختبا البعدأ ا ول
غري الناجحة
الناجحة
النتادج

71



81



61



76



81



84



81



22



81



76



21



111



81



21



81



61



71



68



51



84

61



61

51



76



71



82






81



71



81



71



82





81



84



21



22



61



76



61



76



51



71

71



81



82



81



84



81



22
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25
26
27
28
22
31
ا مو
ارعدل
أعلر النتادج
أدىن النتادج

76





81



84



81



84



71



61

68

81



84

21



61

2121

17

13

73
21



2362



22

8

78،73
%56،67

51

%43،33

111

%73،33

%26،67

61

من البانات الساب ة أ جممو النتادج يف االختبا ال بلا

عر
تُ َ
تكو يف قيمة  ،2121ويف االختبا البعدأ ا ول تكو يف قيمة
 ،2362وأ أعلر النتادج يف االختبا ال بلا تكو يف قيمة  21وأدناها
يف قيمة  ، 51أما أعلر النتادج يف االختبا البعدأ ا ول فتكو يف قيمة
 111وأدناها يف قيمة 61
وك ا التممي ذ ال ذين ين الو النت ادج يف مس توى اإلجن از يف االختب ا
ال بل ا ه م  17طالب ا ،أأ  ،%56،67وال ذين الين الو النت ادج يف
مس توى اإلجن از يف االختب ا ال بل ا ه م  13طالب ا ،أأ  ،%43،33أم ا
التمميذ الذين ينالو النتادج يف مستوى اإلجناز يف االختبا البع دأ ا ول
فه م  22طالب ا ،أأ  ،%73،33وال ذين الين الو النت ادج يف مس توى
اإلجن از يف االختب ا البع دأ ا ول ه م  8طالب ا أأ  ،%26،67وعل ر

52
ذل ك ،تع ر ترقي ة إت ا ارل ردات ل دى التممي ذ يف أخ ر ال دو ا ول يف
مسافة .%16،66
 .2قليل البيانات عن نتادج االختبا البعدأ ا ول واالختبا البعدأ
والثاي
كم ا يف قلي ل البيان ات ع ن نت ادج االختب ا يف ال دو ا ول ال ذأ
ت وع الباحث ة قليله ا برم وز  Persentaseفك ذلك يف ال دو الث اي ،ول ذا ُعتَ اج
عرض ا دول التايل:
الجدول التاسع
البيانات عن نتائج االختبار البعدي األول والبعدي الثاني
النمر
1
2
3
4
5
6
7
8
2
11
11

االختبا البعدأ ا ول
النتادج

الناجحة

81



غري
الناجحة

االختبا البعدأ الثاي
النتادج

غري
الناجحة
الناجحة

111



76



111



84



111



22



22



76



111



111



84



21



22



61



111



68



22



111



76



84
61




61
12
13
14
15
16
17
18
12
21
21
22
23
24
25
26
27
28
22
31

ا مو
ارعدل
أعلر
النتادج
أدىن
النتادج

76



22



82



84



71



22



71



22



82



22



84



84



22



68

76



84



76



76



71





68



82



111



84



82



22



111



76



22



84



111



84



22



111



84





76



8

4 6

28

68
84




61
2362

22

78،73
111
61

2

6،

%73،33

%26،67

111

23،33
%

%6،67

68

ت ع ر م ن البان ات الس اب ة أ جمم و النت ادج يف االختب ا البع دأ

ا ول تك و يف قيم ة  ،2362ويف االختب ا البع دأ الث اي تك و يف قيم ة

61
 ،2624وأ أعل ر النت ادج يف االختب ا البع دأ ا ول تك و يف قيم ة
 111وأدناها يف قيم ة  ،61وك ذا أعل ر النت ادج يف االختب ا البع دأ الث اي
تكو قيمة  111وأدناها يف قيمة 68
وك ا التممي ذ ال ذين ين الو النت ادج يف مس توى اإلجن از يف االختب ا
البع دأ ا ول فه م  22طالب ا ،أأ  ،%73،33وال ذين الين الو النت ادج
يف مس توى اإلجن از يف االختب ا البع دأ ا ول فه م  8طالب ا ،أأ 26،67
 ،%أم ا التممي ذ ال ذين ين الو النت ادج يف مس توى اإلجن از يف االختب ا
البع دأ الث اي فه م  28طالب ا ،أأ  ،%23،33وال ذين الين الو النت ادج
يف مستوى اإلجناز يف االختبا البعدأ الثاي ه م  2طالب ا أأ ،%6،67
وعل ر ذال ك ،تع ر ترقي ة إت ا ارل ردات يف أخ ر ال دو الث اي يف مس افة
.%21
إ افة إىل نت ادج احلس اب ار ذكو  ،فكان ت اللر ية ال ف ق دمتها
الباحث ة ،وه ا " :تئق ر إت ا ارل ردات باس تخداع طري ة ارظ اهر ل دى
تممي ذ اللص ل احلادي ة عش ر يد س ة حممدي ة ارهني ة ا وىل يي ئو للع اع
الد اسا 2112/2118ع " م بولة

الفصل الخامس

الخالصة واالقتراحات
أ .الخالصة
جرى هذا البح اإلجرادا يف الدو ين حي كا يف كل دو ثمثة
ل اءات ،ويف كل دو أ بمل مراحل :التخطيط ،والتنليذ وارمحظة
واالنعكال ،وكانت عملية التعليم بعد استخداع طري ة ارظاهر أحسن
وأجود من عملية التعليم قبل استخدامها من جهة اهتماع التمميذ بشرح
ارواد والنشان يف نطق ارلردات وت دمي ا سئلة وإجابتها ،وبعد لاع البح
اإلجرادا ميكن ختليص البح أ إت ا ارلردات تئقر باستخداع طري ة
ارظاهر لدى تمميذ اللصل احلادية عشر يد سة حممدية ارهنية ا وىل
ييئو للعاع الد اسا 2112/2118ع ،حي كانت نتادج االختبا لدى
جممو نتادج
التمميذ تئقر من الدو ا ول إىل الدو الثاي ،وذلك
االختبا البعدأ ا ول ،يكو يف قيمة  ،2362ويف االختبا البعدأ
الثاي يكو يف قيمة  ،2624وأ أعلر النتادج يف االختبا البعدأ ا ول
تكو يف قيمة  111وأدناها يف قيمة  ،61وكذا النتادج يف االختبا البعدأ
الثاي تكو قيمة  111وأدناها يف قيمة 68
وتئقا نتادج إت ا ارلردات من الدو ا ول إىل الدو الثاي حي
كانت نتادج إت ا ارلردات مستوى اإلجناز يف أخر الدو ا ول يكو يف
د جة  ،%73،33ويف الدو الثاي يف د جة  ،%23،33وهذا يعخ ترقية
مستوى اإلجناز من الدو ا ول إىل الدو الثاي يف مسافة  %21وعلر
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ذالك فكانت اللر ية الف قدمها الباحثة ،وها " تئقر إت ا ارلردات
باستخداع طري ة ارظاهر لدى تمميذ اللصل احلادية عشر يد سة حممدية
ارهنية ا وىل ييئو للعاع الد اسا 2112/2118ع "م بولة "
ب .االقتراحات

 .1اقئح ت الباحث ة ر د ل اللل ة العربي ة يف حممدي ة ارهني ة ا وىل يي ئو أ
يس تخدع طري ة ال ف تس اعد عل ر إت ا ارل ردات العربي ة ،ومه تهم يف
التعلم ،وبالتايل تستطيمل علر ترقية تعبريهم الكتايب واللساي.
 .4اقئحت الباحثة علر تمميذ مد سة حممدية ارهنية ا وىل ييئو أ
َيتهدوا علر التعلم خاصة يف إت ا ارلردات العربية ليعصموا هبا عن
اخلطاء يف الكمع والكتابة.
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ارراجمل العربية

إيكا مرلستيانا ،تطبيق طري ة تعليم  Scrambleيف سيطر ارلردات العربية لدى
تمميذ اللصل الثامن يد سة احلكمة الثانوية بايل كاجنونو بتانج ها ى
المبونج الشرقية للعاع الد اسا 2118/2117ع  ،ميئو :جامعة
االسممية احلكومية.21۱8 ،

شدأ ألد طعيمة ،تعليم العربية للري الناط ني هبا مناهجه وأساليبه،الربان:
إيسيسكو.1282،

شدأ ألد طعيمة وحممود كامل الناقة ،طرادق تد يس الللة العربية للري
الناط ني هبا ،مصر :إيسيسكو.2113 ،
حممد علا اخلويل ،أسالي تد يس الللة العربتة،العربية العودية :دا اللمح
للنشر و التوزيمل2111 ،
حممود كامل الناقة ،تعليم الللة العربية للناط ني بللات أخرى :مملكة العربية
السعودية ،جامعة أع ال رى.1285،
حممد ها فليس ،طرق تعليم الللة العربية ،ميئو :جامعة جو أ سيوو.2118 ،
مصطلر حممد نو أ .العريية اريسر  .جاكرتا :بوستاكا عري 2118 ،

.

كمال بشر ،دو الكلمة ىف الللة ،ال اهر  :دا غري للطباعة والنشر والتوزي
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نو مخسة ،استخداع طري ة الواجبات الد اسية لئقية قد ارلردات لدى طلبة
اللصل احلادأ يد سة معا ارتوسطة االسممية العاشر ومبيا للعاع
الد اسا  ،21۱5\21۱4ميئو :جامعة االسممية احلكومية.21۱5 ،
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ترقية إتقان المفردات باستخدام طريقة المظاهرة

(البحث العملي لدى تالميذ الفصل الحادية عشر بمدرسة محمدية
المهنية األولى ميتروللعام الدراسي 8102/8102م)
صلحة اللم
صلحة ارو و
أ .شعا
ب .إهداء
ج .كلمة شكر وت دير
د .ت رير ارشرفني
ه .االعتماد من طر نة ارناقشني
و.إقرا الطالبة
ز .ملخص البح بالللة العربية
ح .ملخص البح بالللة اإلندونيسية
ن .حمتويات البح
أ .قادمة ا داول
ك .قادمة الرسوع البيانية
ل .قادمة ارمحق

األول  :مق ّدمة
الفصل ّ
ت  -الدوافمل إىل البح
ث -تركيا البح
ج -سؤال البح
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د -غراض البح ومنافعه

الفصل الثاني  :اإلطار النظري
ت .الوص النظرأ
 .3إت ا ارلردات
و .ملهومإت ا ارلردات
ز .أهدافإت ا ارلردات
ح .أسس تعليم ارلردات
ن .خطوات تعليم ارلردات
أ .اختبا ات ارلردات
 .4طري ة ارظاهر
د .ملهوع طري ة ارظاهر
ه .ن صا طري ة ارظاهر ومااياها
و .خطواتالتعليم ارلردات باستخداع طري ة ارظاهر
ث .نظرية البح العملا
ح .الد اسات الساب ة ارناسبة
د .اللرض العملا
الفصل الثالث  :منهج البحث
أ .تصميم البح
ب .ميد البح وزمانه
ج .طري ة اللبح

71
د .إجراءات البح العملا
 .3الدو ا ول
ه.
و.

ز.

ح.

ن.

 .4الدو الثاي
معيا جناح البح العملا
مصاد البيانت
الت نيات وإجراءت مجمل البيانات
.1االختبا
 .2ارمحظة
صحة البيانات
أسلوب قليل البيانات

الفصل الرابع:عرض بيانات البحث وتحليلها ومناقشتها
ت .ة عامة عن ميدا البح
 .1تا يخ االختصا عن مد سة حممدية ارهنية ا وىل ميئو
 .2هوية ارد سة
 .3أحوال ارد سني واروظلني يف مد سة حممدية ارهنية ا وىل
ييئو
 .4أحوال الطمب يد سة حممدية ارهنية ا وىل ميئو
 .5أحوال التسهيمت رد سة حممدية ارهنية ا وىل ييئو
ث .عرض البينات البح
ج .قليل البيانات ومناقش

أداوات جمع البيانات
ترقية إتقان المفردات باستخدام أسلوب المظاهرة (البحث العمليلدى
تالميذ الفصل الحادية عشر بمدرسةمحمدية المهنية األولى ميتروللعام
)م8102/8102 الدراسي

KISI-KISI TES PENGUASAAN KOSAKATA

Standar Kompetensi:

Peserta

didik

memahami

makna

kata,

mampu

mengucapkan, membaca dan menulis kata-kata, frase dan
kalimat serta memahami makna interpersonal, ideasional,
dan tekstual dengan menggunakan ر

اللعل ارا

yang

dirangkai dengan ارلرداتyang terdapat di dalam teks
interaksional dan naratif yang disertai gambar.
Kompetensi Dasar :

Menyimak, bercakap, membaca dan menulis tentang judul

اررافق العامة
No

Variabel

Indikator Pencapaian
Siswa

mampu

Tes

Skor

menuliskan

kembali kembali dengan baik dan

1

Nomor
Skor

1-5

30

6-10

30

benar
2

Penguasaan
Kosakata
Bahasa Arab

Siswa mampu menerjemahkan
bentuk – bentuk mufrodat dengan
baik.

Tertulis

Siswa mampu
3

menggunakan

kosakata dalam jumlah (kalimat)
dengan baik dan benar

11-15

40

FORMAT PENILAIAN

1. Nilai maksimal

= 100

2. Jawaban benar setiap butir soal
a. A dan B

=6

b. C

=8

3. Jawaban salah setiap butir soal

=0

4. Nilai akhir

= jumlah jawaban benar X 10

5. Rata-rata nilai kelas
6. Presentase ketuntasan

=

PEDOMAN TES
UNTUK MENGETAHUI PENGUASAAN MUFRODAT SISWA
Nama Sekolah

: SMK Muhammadiyah 1 Metro

Kelas/semester

: XI/I

Jenis Intsrumen

: Pre-Test

Kopetensi

:

سيطر ارلردات
صل تطابق الكلمات بجانب التر جمة.أ

Perpustakaan

.أ

ب
Jalan.ج

Jam dinding .

.د
Sekolahan.ه
Hari

ٌ َم ْد َ َسة.0
ٌ َم ْكتَبَة.2
ٌ ِ َ شا.3

ُ الساَ َعة.4
 أَياٌَع.5
ِ اِست ْخر.ب
! الم ْج ُم ْو َع ِة فِ ْي َما يَأْتِي
ْ َْ
َ ِج َكل َمةً غَ ِريْ بَة من
ِ
اب
ٌ َ كت- ٌ َم ْد َ َسة-  قَلَ ٌم.1
ٌُستَاذٌ – تِْل ِمْي ٌذ – َحافِلَة
ْ  أ.2
َ – ٌ َماء.3
ٌ َصب
ٌ َم َساء- اح
ِ
ٌ  بَْي.4
ٌ َت– َم ْسج ٌد – َم ْكت
ِ َ اَب – ت.5
اجٌر – اٌُع
ٌ

Kunci Jawaban
.أ
Jam dinding .ب
Jalan.ج
Hari .د
Sekolahan.ه

Perpustakaan

ٌَم ْد َ َسة
ٌَم ْكتَبَة
ٌ ِ َشا
ُالساَ َعة
أَياٌَع

.0
.2
.3
.4
.5

ٌ َم ْد َ َسة.6
ٌ َحافِلَة.7
ٌ َماء.8
ٌ َ َم ْكت.2
ِ َت.11
اجٌر

PEDOMAN TES
UNTUK MENGETAHUI PENGUASAAN MUFRODAT SISWA
: SMK Muhammadiyah 1 Metro

Nama Sekolah

: XI/I

Kelas/semester

: Post-Test

Jenis Intsrumen

:

Kopetensi

سيطر ارلردات

أ .اِست ْخر ِ
الم ْج ُم ْو َع ِة فِ ْي َما يَأْتِي !
َْ ْ
ِج َكل َمةً غَ ِريْبَة من َ
ص ٌل – َم ْد َ َسةٌ
 .1قَلَ ٌم  -فَ ْ
َ .2سيَّا ٌَ – تِلْ ِمْي ٌذ – َحافِلَةٌ
س – َأَى – نَظََر
َ .3جلَ َ
ِ
َ .4شا ِ ٌ– َم ْسج ٌد – َم ْكتَ ٌ
اجةٌ – َج َّولَةٌ
َ .5م ْاَ َعةٌ – َد َّ َ

ب.صلتطابق الكلمات بجانب التر جمة
.0
.8
.6
.4
.5

مد سةٌ
حافلةٌ

مستشلر
َشا ِ ٌ
متح ٌ

أ.
Jalan
ب.
جsekolahan .

Rumah sakit

د.

ه.

musium
kereta api

الص ِحيح ( )أَماع ا ِإلجاب ِة َّ ِ ِ
يف ارِثَال!
جْ َ .مل َعمََمةَ َّ ْ
ََ ََ
الصحْي َحة َك َما ِ ْ
ِ ِ
الع َّام ِة ها:
ارثال  :م َن ارََرف ِق َ
 ار ْد َ َسةُ 
َ

 ال َ لَ ُم 
 ارِ ْسطََرُ 
 .1الطَّبِْي ُ يَ ْع َم ُل ِيف ...
 ار ْد َ َسةُ 
َ
 ار ْستَ ْش َلر 
ُ
 ار ْاَ َعةُ 
َ
السوقِ
ِ
َ .2ذ َه َ  ...إ َىل ُّ ْ
 تَ ِ
اجٌر 


 .3يَ ْذ َه ُ




فمَّ ٌح 
ِ
ل
ُم َهْند ٌ
التممي ُذ إىل  ....لي ُرؤْوا ال ُكتُ َ
الس ْو ِق 
ُّ
ار ْستَ ْش َلر 
ُ
اركتبةُ 

 .4يف اركتبة كت ٌ ...
كثريٌ 
ْ 
 قليلة 

 مجيلة 
ِ
اركتبة ....
 .5يف
 طَبي ٌ 

موظَّ ٌ 
َ 
تاجر 
ٌ 

Kunci Jawaban

 .1قَلَ ٌم
 .2تِْل ِمْي ٌذ
س
َ .3جلَ َ
َ .4م ْكتَ ٌ
َ .5م ْاَ َعةٌ

.3
.7

مد سةٌ
حافلةٌ

 .2مستشلر
َ .2شا ِ ٌ
 .11متح ٌ
 .11ار ْستَ ْش َلر
ُ
 .12تَ ِ
اجٌر
 .13اركتبةُ

كثريٌ
ْ .14
موظَّ ٌ
َ .15

أ
ب
ج
د
ه

Rumah sakit
Jalan
Sekolahan
Musium
Kereta api

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)
SMK MUHAMMADIYAH 1 METRO TAHUN AJARAN 2018/2019
Kelas/ Semester
Mata Pelajaran

NO
1

2

3

4

: XI/ I
: Bahasa Arab

PEDOMAN OBSERVASI
Hal Yang Dimintai
Siswa
Keatifan siswa:
a. Siswa aktif mencatat pelajaran
b. Sisiwa aktif bertaya
c. Siswa aktif mengajukan ide
Perhatian siswa:
a. Diam, tenang
b. Terfokus pada materi
c. Antusias
Kedisiplinan:
a. Kehadiran/absensi
b. Datang tepat waktu
c. Pulang tepat waktu
Penegasan/resitasi
a. Mengerjakan semua tugas
b. Ketepatan mengumpulkan tugas sesuai
waktunya
c. Mengerjakan sesuai dengan perintah

Keterangan
1. Sangat baik
3. Baik
2. Tidak baik
1. Sangat tidak baik

Sekor
1

2

3

4

RENCANA PELAK SANAAN PEMBELAJARAN
( R P P )

Satuan Pendidikan

: SMK Muhammadiyah 1 Metro

Kelas/Semester

: XI/ Ganjil

Mata Pelajaran

: BAHASA ARAB

Topik

:

Alokasi Waktu

: 2x35 Menit

Pertemuan Ke-

:1

A.

اررافق العامة

Kompetensi Dasar
Menyimak, berbicara, membacadanmenulistentang

B.

اررافق العامة

Indikator Pencapaian Kompetensi
1. Siswa mampu mengucapkan mufrodat baru tentang

اررافق العامةdalam

bahasa Arab.
2. Siswa mampu membedakan tiap arti mufrodat dalam materi العامة

اررافق

3. Siswa mampu menggunakan mufrodat dalam kalimat
C.

Tujuan Pembelajaran
Peserta didik memahami makna kata, mampu mengucapkan, membaca dan
menulis kata-kata, frase dan kalimat tentang wacana yang bertema

اررافق

 العامةserta menggunakan mufrodat bahasa Arab dalam kalimat yang baik
dan benar.
D.

MATERI PEMBELAJARAN
1. Percakapan tentang

اررافق العامة

2. Mengenal fiil madhi
3. Jumlah ismiah

احلوا :
عثما  :السمع عليكم و لة اهلل
فوزأ  :وعليكم السمع و لة اهلل وبركاته
عثما  :راذ تليبت عن الد اسة با مس ؟
فوزأ  :كنت مريضا  ،وماذا د سنا يف اللصل ؟
عثما  :د سنا عن اررفق العامة
فوزأ  :لو مسحت ،اذكر يل اررفق العامة
عثما  :ارد سة  ،وارستشلر  ،واحلافلة ،وا طة ،وارسجد
فوزأ  :من فضلك ،ما واجبنا جتا هذه اررفق العامة
عثما  :واجبنا عايتها
فوزأ  :شكرا لك
عثما  :علوا

E.

Metode Pembelajaran


Demonstrasi : metode ini digunakan untuk mempraktekkan secara langsung
materi yang diajarkan



Ceramah

: Metode ini digunakan untuk memulai kegiatan pembelajaran

terutama untuk kegiatan awal


Sami’iyah wa syafawiyah : kegiatan ini dilakukan untuk memudahkan siswa
dalam melafalkan kosakata baru tentang



اررافق العامة

Drill : metode ini digunakan untuk melatih penguasaan siswa terhadap materi
yang diajarkan.

F.

Langkah-Langkah Pembelajaran
1. Pendahuluan (10 menit)
Orientasi



Religius : mengucapkan salam dan doa
Disiplin, tanggungjawab, mandiri : memeriksa kehadiran siswa,
kebersihan dan kerapihan kelas

Apersepsi
Ketekunan dan perhatian : menanyakan kepada siswa tentang

اررافق العامة

Motivasi
Menjelaskan tujuan pembelajaran dan manfaatnya dalam kehidupan
Pemberian acuan
Menyampaikan tujuan pembelajaran tentang materi yang akan disampaikan
secara global

2. Kegiatan inti ( 50 menit)
Eksplorasi


Guru menjelaskan materi tentang

اررافق العامةdengan memperagakan

apa yang diajarkannya


Memperagakan serta menjelaskan secara langsung materi tentang isim
isyarah



Mengajak siswa untuk menghafal kosakata seputar topik العامة

اررافق



Siswa diminta untuk memperhatikan setiap ucapan dan gerakan guru
agar ia tahu maksud dan arti dari masing-masing kosakata yang
disampaikan oleh guru

Elaborasi



Siswa melafalkan kosakata tentangالعامة

اررافق



Siswa bertanya jawab dengan guru tentang hal-hal yang masih belum
jelas

Konfirmasi



Siswa dan guru merayakan keberhasilan siswa dalam menghafal
kosakata tentang العامة



اررافق

Guru memberikan penguatan berupa kesimpulan tentangالعامة

اررافق

3. Kegiatan penutup ( 10 menit)
Menyimpulkan
Guru bersama-sama siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari
Refleksi
Melakukan penilaian/refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan
secara konsisten dan terprogram
Umpan balik
Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran
Pemberian tugas
Memberikan tugas individu sesuai dengan hasil belajar peserta didik
Informasi kegiatan pembelajaran pertemuan berikutnya
Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya
G.

Sumber Pembelajaran


Buku paket Bahasa Arab kelas XI



Media Pembelajaran Bahasa Arab

H.



Silabus Pembelajaran Bahasa Arab Kelas XI



RPP Kelas XI

Assessment / Penilaian
Butir Soal



Sebutkan 10 Pengetahuan
kosakata
bahasa Arab
tentang

العامة

Indikator
Pencapaian

Jenis



اررافق

tentang

العامة

pengetahuan






Terjemahkan
kosakata yang
telah
ditentukan!

Jumlah

Siswa mampu
mengucapkan
mufrodat baru

Bobot

5

50

5

50

اررافق
dalam

bahasa Arab.
Siswa mampu
membedakan
tiap
arti
mufrodat dalam
materi

Skor

اررافق

العامة
100

RENCANA PELAK SANAAN PEMBELAJARAN
( R P P )

Satuan Pendidikan

: SMK Muhammadiyah 1 Metro

Kelas/Semester

: XI/ Ganjil

Mata Pelajaran

: BAHASA ARAB

Topik

:

Alokasi Waktu

: 2x35 Menit

Pertemuan Ke-

:2

I.

اررافق العامة

Kompetensi Dasar
Menyimak, berbicara, membaca dan menulis tentang

J.

اررافق العامة

Indikator Pencapaian Kompetensi
1. Mendefinisikan fiil madhi dan dhomir munfasil
2. Menyebutkan 14 dhomir munfasil
3. Menyebutkan contoh fiil madi

K.

Tujuan Pembelajaran
1. Peserta didik mampu mendefinisikan fiil madhi dan dhomir munfasil
2. Peserta didik mampu menyebutkan 14 dhomir munfasil
3. Peserta didik mampu menyebutkan contoh fiil madi

L.

Materi Pembelajaran

اللعل ارا ر
َخَر َج
َخَر َجا
َخَر ُج ْوا

ت
ْ َخَر َج
َخَر َجتَا

َ َذ َه
َذ َهبَا
َذ َهبُ ْوا
ت
ْ ََذ َهب
ذَ َهبَتَا

الضمادر

النمر

هو

1

مها

2

هم

3

ها

4

مها

5

َخَر ْج َن
ت
َ َخَر ْج
َخَر ْجتُ َما
َخَر ْجتُ ْم
ِ خرج
ت
ْ ََ
َخَر ْجتُ َما
نت
َّ ُ َخَر ْج

ب
َ ْ َذ َه
ت
َ َذ َهْب
َذ َهْبتُ َما
َذ َهْبتُ ْم
ِ ذَهب
ت
َْ
ذَ َهْبتُ َما
نت
َّ ُ ذَ َهْب

ت
ُ َخَر ْج
َخَر ْجنَا

M.

ت
ُ َذ َهْب
َذ َهْب نَا

هن

6

انت

7

انتما

8

انتم

2

انت

11

انتما

11

اننت

12

انا

13

حنن

14

Metode Pembelajaran


Demonstrasi : metode ini digunakan untuk mempraktekkan secara langsung
materi yang diajarkan



Ceramah

: Metode ini digunakan untuk memulai kegiatan pembelajaran

terutama untuk kegiatan awal


Sami’iyah wa syafawiyah : kegiatan ini dilakukan untuk memudahkan siswa
dalam melafalkan kosakata baru tentang



الضمادر واللعل ارا ر

Drill : metode ini digunakan untuk melatih penguasaan siswa terhadap materi
yang diajarkan.

N.

Langkah-Langkah Pembelajaran
1. Pendahuluan (10 menit)
Orientasi


Religius : mengucapkan salam dan doa



Disiplin, tanggungjawab, mandiri : memeriksa kehadiran siswa,
kebersihan dan kerapihan kelas

Apersepsi
Ketekunan dan perhatian : menanyakan kepada siswa tentang

الضمادر

واللعل ارا ر
Motivasi
Menjelaskan tujuan pembelajaran dan manfaatnya dalam kehidupan
Pemberian Acuan
Menyampaikan tujuan pembelajaran tentang materi yang akan disampaikan
secara global

2. Kegiatan Inti (50 menit)
Eksplorasi


الضمادر واللعل ارا رdengan

Guru menjelaskan materi tentang
memperagakan apa yang diajarkannya



Mengajak siswa untuk menghafal ر

الضمادر واللعل ارا



Siswa diminta untuk memperhatikan setiap ucapan dan gerakan guru
agar ia tahu maksud dan arti dari masing-masing kosakata yang
disampaikan oleh guru

Elaborasi


Siswa bertanya jawab dengan guru tentang hal-hal yang masih
belum jelas

Konfirmasi



Siswa dan guru merayakan keberhasilan siswa dalam menghafal

الضمادر واللعل ارا ر


Guru memberikan penguatan berupa kesimpulan tentang

واللعل ارا ر

الضمادر

3. Kegiatan Penutup ( 10 menit)
Menyimpulkan
Guru bersama-sama siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari

Refleksi
Melakukan

penilaian/refleksi

terhadap

kegiatan

yang

sudah

dilaksanakan secara konsisten dan terprogram
Umpan balik
Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran
Pemberian tugas
Memberikan tugas individu sesuai dengan hasil belajar peserta didik
Informasi kegiatan pembelajaran pertemuan berikutnya
Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya
O.

P.

Sumber Pembelajaran


Buku paket Bahasa Arab kelas XI



Media Pembelajaran Bahasa Arab



Silabus Pembelajaran Bahasa Arab Kelas XI



RPP Kelas XI

Assessment/Penilaian


Aspek yang dinilai:
 Penguasaan
 Pelafalan
 Makhraj

RENCANA PELAK SANAAN PEMBELAJARAN
( R P P )

Satuan Pendidikan

: SMK Muhammadiyah 1 Metro

Kelas/Semester

: XI/ Ganjil

Mata Pelajaran

: BAHASA ARAB

Topik

:

Alokasi Waktu

: 2x35 Menit

Pertemuan Ke-

:3

Q.

اررافق العامة

Kompetensi Dasar
Menyimak, berbicara, membaca dan menulis tentang

R.

اررافق العامة

Indikator Pencapaian Kompetensi
membaca bahan bacaan dengan lafal dan intonasi yang baik dan benar yang
mengandung العامة

S.

اررافق

Tujuan Pembelajaran
Peserta didik mampu membaca bacaan dengan lafal dan intonasi yang baik
dan benar yang mengandung ر

T.

اللعل ارا

Materi Pembelajaran

1. اللعل ارا ر
2. Domir

: ال واعد
الباب
َ  ألد فَتَ َحالباب
ْ  هن ٌد فَتَ َحَ ت
الباب
ُ  انا فَتَ ْحَ ت

 ألد َذ َه َ إىل ارسجدت إىل ا طة
ْ َ عادشة َذ َهب-

ب إىل ارسجد
َ ْ  ارسلمو ذَ َهU.

Metode Pembelajaran


Demonstrasi : metode ini digunakan untuk mempraktekkan secara langsung
materi yang diajarkan



Ceramah

: Metode ini digunakan untuk memulai kegiatan pembelajaran

terutama untuk kegiatan awal


Sami’iyah wa syafawiyah : kegiatan ini dilakukan untuk memudahkan siswa
dalam melafalkan kosakata baru tentang



اررق العامة واللعل ارا ر

Drill : metode ini digunakan untuk melatih penguasaan siswa terhadap materi
yang diajarkan.

V.

Langkah-Langkah Pembelajaran
1. Pendahuluan (10 menit)
Orientasi


Religius : mengucapkan salam dan doa



Disiplin, tanggungjawab, mandiri : memeriksa kehadiran siswa,
kebersihan dan kerapihan kelas

Apersepsi
Ketekunan dan perhatian : menanyakan kepada siswa tentang

اررافق العامة

واللعل ارا ر
Motivasi
Menjelaskan tujuan pembelajaran dan manfaatnya dalam kehidupan
Pemberian Acuan
Menyampaikan tujuan pembelajaran tentang materi yang akan disampaikan
secara global

4. Kegiatan Inti (50 menit)

Eksplorasi


Guru menyampaikan materi dengan cara memperagakan langsung apa
yang disampaikannya



Guru menjelaskan kaidah bahasa arab tentang fiil madhi



Guru Mengucapkan serta memperagakan secara berulang-ulang
kosatakata tentang ر



اررافق العامة واللعل ارا

Guru meminta siswa memperagakan kosakata sesuai materi

Elaborasi

 ارلردات+ اللعل ارا ر



Siswa menyusun kalimat dengan struktur



Siswa bertanya jawab dengan guru tentang hal-hal yang masih belum
jelas

Konfirmasi



Siswa dan guru merayakan keberhasilan siswa dalam mengerjakan soal
yang telah diberikan oleh guru tentang



 ارلردات+ اللعل ارا ر

Guru memberikan penguatan berupa kesimpulan tentang materi

5. Kegiatan Penutup (10 menit)
Menyimpulkan
Guru bersama-sama siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari
Refleksi
Melakukan penilaian/refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan
secara konsisten dan terprogram
Umpan balik
Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran
Pemberian tugas
Memberikan tugas baik individual maupun kelompok sesuai dengan hasil
belajar peserta didik
Informasi kegiatan pembelajaran pertemuan berikutnya
Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya
W. Sumber Pembelajaran

X.



Buku paket Bahasa Arab kelas XI



Media Pembelajaran Bahasa Arab



Papan tulis



Silabus Pembelajaran Bahasa Arab Kelas XI



RPP Kelas XI

Assessment/Penilaian
Butir Soal



Carilah Fiil madhi Pengalaman
dalam
wacana
tentang

اررافق

العامةdengan
wacana
yang
disediakan!


Susunlah kalimat
yang
menggunakan

 ارلردات+ اللعل
ارا ر


Jumlah

Indikator
Pencapaian

Jenis




Pengetahuan

Siswa mampu
menyebutkanh
uruf jar
Siswa mampu
menggunakan

 ارلردات+
اللعل
ارا رdalam

Skor Bobot
5

50

5

50

kalimat
sederhana

100

RENCANA PELAK SANAAN PEMBELAJARAN
( R P P )

Satuan Pendidikan

: SMK Muhammadiyah 1 Metro

Kelas/Semester

: XI/ Ganjil

Mata Pelajaran

: BAHASA ARAB

Topik

:

Alokasi Waktu

: 2x35 Menit

Pertemuan Ke-

:4

Y.

اررافق العامة

Kompetensi Dasar
Menyimak, berbicara, membaca dan menulis tentang

Z.

اررافق العامة

Indikator Pencapaian Kompetensi
1. Menyimak isi wacana
2. Melakukan tanya jawab tentang wacana العامة

اررافق

AA. Tujuan Pembelajaran
1. Peserta didik mampu menyimak isi wacana dengan baik
2. Melakukan tanya jawab tentang wacana العامة

اررافق

BB. Materi Pembelajaran
العامة

المرافق

.اه ْدنَا أَنْ َوا ُ اررق العامة مثل اردا ل وارستشليات ودو العباد والشوا والكهوباء
َ َش
 يف جاكرتا استطعنا مشاهد اررق العامة من.كانت اررق العامة تسهل أعمال النال
 مسجد االست مل وارساجد ا خرى باراذ اررتلعة:  نظرنا أشياء كثري.الربج اللوما
.والشوا ارادلة باآلت ارواصمت

CC. Metode Pembelajaran


Demonstrasi : metode ini digunakan untuk mempraktekkan secara langsung
materi yang diajarkan



Ceramah

: Metode ini digunakan untuk memulai kegiatan pembelajaran

terutama untuk kegiatan awal


Sami’iyah wa syafawiyah : kegiatan ini dilakukan untuk memudahkan siswa
dalam melafalkan kosakata baru tentang wacana



اررافق العامة

Drill : metode ini digunakan untuk melatih penguasaan siswa terhadap materi
yang diajarkan.

DD. Langkah-Langkah Pembelajaran
1. Pendahuluan (10 menit)
Orientasi


Religius : mengucapkan salam dan doa



Disiplin, tanggungjawab, mandiri : memeriksa kehadiran siswa,
kebersihan dan kerapihan kelas

Apersepsi
Ketekunan dan perhatian : menanyakan kepada siswa tentang

اررافق العامة

Motivasi
Menjelaskan tujuan pembelajaran dan manfaatnya dalam kehidupan
Pemberian acuan
Menyampaikan tujuan pembelajaran tentang materi yang akan disampaikan
secara global

2. Kegiatan Inti ( 50 menit)
Eksplorasi


Guru menyampaikan materi dengan cara memperagakan langsung
apa yang disampaikannya



Guru menjelaskan wacana العامة



Guru dan peserta didik bersama-sama mencari kosa kata yang
berkaitan dengan العامة

اررافق

اررافق



Guru Mengucapkan serta memperagakan secara berulang-ulang
kosatakata tentang العامة

اررافق

Elaborasi



Guru menjelaskan isi wacana العامة

اررافق



Siswa bertanya jawab dengan guru tentang hal-hal yang masih
belum jelas

Konfirmasi



Siswa dan guru merayakan keberhasilan siswa dalam mengerjakan
soal yang telah diberikan oleh guru tentangالعامة



اررافق

Guru memberikan penguatan berupa kesimpulan tentang materi

3. Kegiatan Penutup (10 menit)
Menyimpulkan
Guru bersama-sama siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari
Refleksi
Melakukan

penilaian/refleksi

terhadap

kegiatan

yang

sudah

dilaksanakan secara konsisten dan terprogram
Umpan balik
Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran
Pemberian tugas
Memberikan tugas baik individual maupun kelompok sesuai dengan
hasil belajar peserta didik
Informasi kegiatan pembelajaran pertemuan berikutnya
Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya
EE. Sumber Pembelajaran


Buku paket Bahasa Arab kelas XI



Media Pembelajaran Bahasa Arab



Papan tulis



Silabus Pembelajaran Bahasa Arab Kelas XI



RPP Kelas XI

FF. Assessment/Penilaian
No

Teknik
Lisan

Tertulis

Bentuk Instrumen
Pertanyaan (lisan)
dengan jawaban
terbuka
Uraian

Waktu
Pelaksanaan
Saat
pembelajaran
berlangsung
Setelah
pembelajaran
usai

Keterangan
Penilaian untuk
pembelajaran (assessment
for learning)
Penilaian pencapaian
pembelajaran (assessment
of learning)

RENCANA PELAK SANAAN PEMBELAJARAN
( R P P )

Satuan Pendidikan

: SMK Muhammadiyah 1 Metro

Kelas/Semester

: XI/ Ganjil

Mata Pelajaran

: BAHASA ARAB

Topik

:

Alokasi Waktu

: 2x35 Menit

Pertemuan Ke-

:5

اركتبة

GG. Kompetensi Dasar
Menyimak, berbicara, membaca dan menulis tentang

اركتبة

HH. Indikator Pencapaian Kompetensi
i. Mengucapkan mufrodat baru tentang  اركتبةdalam bahasa Arab
ii. Menyebutkan kosakata tentang اركتبة

II.

Tujuan Pembelajaran
i. Peserta didik mampu mengucapkan mufrodat baru tentang

اركتبة

dalam bahasa

Arab
ii. Peserta didik mampu enyebutkan kosakata tentang اركتبة

JJ. Materi Pembelajaran


Kosakata tentang Perpustakaan



Hiwar

المفردات
كت التا يخ
فو

ٌمكنسة
سري ا نبياء

ٌ مكت
ٌ سبو

ٌسلة
كتاب
ٌ

KK. Metode Pembelajaran


Demonstrasi : metode ini digunakan untuk mempraktekkan secara langsung
materi yang diajarkan



Ceramah

: Metode ini digunakan untuk memulai kegiatan pembelajaran

terutama untuk kegiatan awal


Sami’iyah wa syafawiyah : kegiatan ini dilakukan untuk memudahkan siswa
dalam melafalkan kosakata baru tentang wacana



اركتبة

Drill : metode ini digunakan untuk melatih penguasaan siswa terhadap materi
yang diajarkan.

LL. Langkah-Langkah Pembelajaran

6.

Pendahuluan (10 Menit)
i. Guru memberi salam dan menyapa peserta didik.
ii. Peserta didik dan guru berdoa untuk memulai pelajaran.
iii. Guru memeriksa kehadiran siswa
iv. Guru mengajak peserta didik ke perpustakaan
v. Guru memberi apersepsi mengenai kosa kata tentang اركتبة
vi. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam
pembelajaran.

vii. Guru

menyampaikan

penilaian

dan

teknik

penilaian

dalam

pembelajaran.
7. Kegiatan Inti (50 menit)
Mengamati:



Siswa mengamati pelafalan kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang
diperdengarkan dan diperagakan oleh guru tentang اركتبة
Siswa menirukan pelafalan kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang
diperdengarkan tentang اركتبة

Menanya:



Siswa melakukan tanya jawab dengan menggunakan kata, frasa dan
kalimat bahasa Arab tentang

اركتبة

baik secara individu maupun

kelompok.


Guru menanyakan apa saja yang ada di perpustakaan dengan bahasa
arab



Siswa menanyakan materi tentang  اركتبةyang belum dipahami

Mengkomunikasikan:



Siswa melafalkan kalimat bahasa Arab tentang



Siswa

memperagakan

dengan

kata,

اركتبة

frasa

dan

kalimat

yang

diperdengarkan.
8. Kegiatan Penutup (10 menit)
Menyimpulkan
Guru bersama-sama siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari
Refleksi
Melakukan penilaian/refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan
secara konsisten dan terprogram
Umpan balik
Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran
Pemberian tugas
Memberikan tugas baik individual maupun kelompok sesuai dengan hasil
belajar peserta didik
Informasi kegiatan pembelajaran pertemuan berikutnya
Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya
MM. Sumber Pembelajaran


Buku paket Bahasa Arab kelas XI



Media Pembelajaran Bahasa Arab



Papan tulis



Silabus Pembelajaran Bahasa Arab Kelas XI



RPP Kelas XI

NN. Assessment/Penilaian
Penilaian Performansi


Aspek yang dinilai:
 Penguasaan
 Pelafalan
 Makhraj

RENCANA PELAK SANAAN PEMBELAJARAN
( R P P )

Satuan Pendidikan

: SMK Muhammadiyah 1 Metro

Kelas/Semester

: XI/ Ganjil

Mata Pelajaran

: BAHASA ARAB

Topik

:

Alokasi Waktu

: 2x35 Menit

Pertemuan Ke-

:6

اركتبة

OO. Kompetensi Dasar
Menyimak, berbicara, membaca dan menulis tentang

اركتبة

PP. Indikator Pencapaian Kompetensi
i. Menyebutkan huruf-huruf nasab
ii. Mengidentifikasi huruf-huruf nasab dalam wacana tentang اركتبة
QQ. Tujuan Pembelajaran
i. Peserta didik mampu menyebutkan huruf-huruf nasab
ii. Peserta didik mampu mengidentifikasi huruf-huruf nasab dalam wacana
tentang اركتبة
RR. Materi Pembelajaran

اركتبة
ٌ يف مد سف مكتبةٌ واسعة. أنا تلمي ٌد يف ارد سة الثنوية للمحمدية، امسا برها
ِ
. منها كتاب الللة وكتاب التا يخ وكتاب الل ه وغري ذلك،ٌاركتبة كت ٌ كثري
 يف.ٌونظيلة
رؤوا الكت َ يف حصة
ْ  يذه ُ التمميذ إىل اركتبة لي. تلك الكت منظمة علر الرفو
.االسئاحة
. يتحدث حسن ممل التلميذ. هو موظ نشيط،حسن
ْ  امسه. يف اركتبة موظ

 يا:  وي ول حسن. ألى أ أستعري الكتاب وأ يد قراءته حىت أفهمه: ي ول التلميذ
. اقرأ كثريا كا تنجح إال با د وا هد،تلميذ
SS. Metode Pembelajaran


Demonstrasi : metode ini digunakan untuk mempraktekkan secara langsung
materi yang diajarkan



Ceramah

: Metode ini digunakan untuk memulai kegiatan pembelajaran

terutama untuk kegiatan awal


Sami’iyah wa syafawiyah : kegiatan ini dilakukan untuk memudahkan siswa
dalam melafalkan kosakata baru tentang wacana



اركتبة

Drill : metode ini digunakan untuk melatih penguasaan siswa terhadap materi
yang diajarkan.

TT. Langkah-Langkah Pembelajaran
1. Pendahuluan (10 menit )
Orientasi


Religius : mengucapkan salam dan doa



Disiplin, tanggungjawab, mandiri : memeriksa kehadiran siswa,
kebersihan dan kerapihan kelas

Apersepsi
Ketekunan dan perhatian : menanyakan kepada siswa tentang

اركتبة

Motivasi
Menjelaskan tujuan pembelajaran dan manfaatnya dalam kehidupan
Pemberian acuan
Menyampaikan tujuan pembelajaran tentang materi yang akan disampaikan
secara global

9. Kegiatan Inti (50 menit )
Eksplorasi


Guru menyampaikan materi dengan cara memperagakan langsung apa
yang disampaikannya



Guru menjelaskan wacana اركتبة



Guru dan peserta didik bersama-sama mencari kosa kata yang
berkaitan dengan اركتبة



Guru Mengucapkan serta memperagakan secara berulang-ulang
kosatakata tentang العامة

اررق



Guru menjelaskan tentang harfu nasab



Guru meminta peserta didik untuk mengidentifikasi huruf nasab dalam
wacana tentang اركتبة

Elaborasi



Guru menjelaskan isi wacana اركتبة



Siswa bertanya jawab dengan guru tentang hal-hal yang masih belum
jelas

Konfirmasi



Siswa dan guru merayakan keberhasilan siswa dalam mengerjakan soal
yang telah diberikan oleh guru tentang اركتبة



Guru memberikan penguatan berupa kesimpulan tentang materi

10. Kegiatan Penutup ( 10 menit )
Menyimpulkan
Guru bersama-sama siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari

Refleksi
Melakukan penilaian/refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan
secara konsisten dan terprogram
Umpan balik

Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran
Pemberian tugas
Memberikan tugas baik individual maupun kelompok sesuai dengan hasil
belajar peserta didik
Informasi kegiatan pembelajaran pertemuan berikutnya
Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya
UU. Sumber Pembelajaran


Buku paket Bahasa Arab kelas XI



Media Pembelajaran Bahasa Arab



Papan tulis



Silabus Pembelajaran Bahasa Arab Kelas XI



RPP Kelas XI

VV. Assessment/Penilaian
No

Teknik
Lisan

Tertulis

Bentuk Instrumen
Pertanyaan (lisan)
dengan jawaban
terbuka
Uraian

Waktu
Pelaksanaan
Saat
pembelajaran
berlangsung
Setelah
pembelajaran
usai

Keterangan
Penilaian untuk
pembelajaran (assessment
for learning)
Penilaian pencapaian
pembelajaran (assessment
of learning)

