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 ملخص

  جند املطالعةغالبا ما و ، للبنات المبونج ةمعهد الديني املواد املوجودة يف إن املطالعة كإحدى
. من القراءة مضمون فهمي، يتعلم الطلبة القراءة و املطالعة يف درس  .ألخرىاحلديثة ا عاىديف امل

ونج، أن يف تعليم املالحظة اليت قامت هبا الباحثة يف الصف السابع مبعهد الدينية للبنات المب
 ةعهد الدينياملطالعة، يعّلم املعلم الطلبة ابجليد، ولكن نتائج تعلم املطالعة لطلبة الصف السابع مب

تعليم  ووتقومي هوتنفيذ والتزال منخفضة. مشكلة ىذا البحث ىي كيف ختطيط للبنات المبونج
 املطالعة يف الصف السابع مبعهد الدينية للبنات المبونج؟.

املدخل النوعي يف دراسة  ةالبحث ىو البحث الوصفي والنوعي. اختارت الباحث نوع ىذا
ىذا البحث ىي املعلم وطلبة  مصادر البياانت يف ىذه املشكلة، ألهنا حتتاج إىل التعبريات الوصفية.

طريقة مجع البياانت من خالل املالحظة واملقابلة والواثئق .  .الصف السابع املدرسة املتوسطة
يشرح ىذا  حتليل البياانت ابستخدام ختفيض البياانت، عرض البياانت وحتقيق البياانت. وأسلوب 

 ةعهد الدينيالبحث الوصفي عن احلاالت احلادثة أثناء تنفيذ تعليم املطالعة يف الصف السابع مب
 .للبنات المبونج

ظهر من نتائج البحث أنو قبل تنفيذ عملية تعليم املطالعة، يقوم املعلم أوال إبنشاء ختطيط 
خطوات التعليم و يطبق املعلم تنفيذ التعليم يف الفصل الدراسي،  مث يعقد املعلم التقومي قبل إختتام 

لم، وبعد أن تالحظ أنشطة التعليم. ومن ىذه املالحظة، ترى الباحثة عملية التعليم اليت قام هبا املع
الطلبة يف القراءة، ويف التقومي ال يعمل الطلبة رغبة الباحثة، ىناك بعض املشكالت ىو نقصان 

 .وتقوميوال يكررون الدروس عند الواجبات 
ويف أنشطة تنفيذ ىذا التعليم، حتصل الباحثة البياانت عن طريقة املعلم يف بدء تعليم  

رئيسية/املقدمة، األنشطة األساسية، واألنشطة النهائية /االختتام(. املطالعة حىت إختتام )األنشطة ال
ومن انحية تقومي التعليم: قبل إعطاء التقومي، يقوم املعلم أوال بتقدمي األسئلة واألجوبة حول املواد 
املبحوثة. هتدف ىذه األنشطة لقياس فهم الطلبة للمواد اليت تعلموىا. وأخريا يعطي املعلم 

 .الواجبات

 ، اللغة العربية املطالعة: تعليم ،  كلمات املفاتيحال
 







 ج
 

 شعار

رَْأ ِِبْسِم َربَِّك الَِّذْي َخَلَق ) ( 3( اِْقرْأ َوَربَُّك اْْلَْكرَاُم )2( َخَلَق اإلنَساَن ِمْن َعَلٍق )1اِق ْ

ْنَساَن مَ 4اّلِذْي َعلََّم ِِبْلَقَلِم )  (.  5-1( )العلق5) مْ لَ عْ ي َ  الَْ ( َعّلَم اإْلِ





 ه
 

 إىداء

على مجيع نعمو الكثًنة واذلداية  احلمد هلل رّب العادلٌن، ابلشكر إىل هللا تعاىل

 ىذه الرسالة العلمية إىل:قّدمت   قدرت الباحثة على إمتام ىذه الرسالة العلمية. حىت 

يكافحان دائما ويدعمان  اللذان احملبوبة زىلمي  والديتو احملبوب سالمت  والدي .1

لباحثة، ومها اللذان يرمحاين ويدعواين دائما على كل اخلطوة من خطوات ا

 جناحي.

 الدعاء والتشجيع. قدمايني لذانال أمحد عارف وأندرياحملبوب  إىل أخي .2

أستاذة جهييت يوسف، ادلاجستًنة كادلشرفة اليت قد أعطتين التوجيو واإلرشاد  .3

 والدافع بكل الصرب حىت قدرت الباحثة على إمتام رسالتها العلمية.

إحدى خًن النساء، النساء كيننيت، ديدي محًنة، حىن أصحابيت يف السالح ) .4

فوزية، إنداه تريسناوايت، فاطمة الزىرا، لستيا فربايين، نداي سحاين وسفيت أديليا( 

 يرافقن الباحثة يف الفرح واحلزن.اللتٌن ىن 

 .  رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج جبامعةاحملبوبٌن زمالئي   .5
 



 و
 

 ةترمجة الباحث

بوكيت كيمونينج، انحية بوكيت كيمونينج مبديرية المبونج يف ولدت دير ينيت 

من  أخوات ثالثمن  ألوىلنت اوهي الب 9228مايو من  92 التاريخيف الشمالية 

 زهلمي مها اللذان يربياين منذ الصغار إىل الكبار.وأمي  سالمت املتزوج أيب

واستمرت . 9002فطاا  املللم ن يف سنة روضة األالباحثة الدراسة يف  تبدأ

.  9002بوكيت كيمونينج يف سنة  9اإلبتدائية يف املدرسة اإلبتدائية احلكومية دراستها 

 واصلتمث التحقت الباحثة دراستها يف معهد الدينية للبنات المبونج.  9090ويف سنة 

درست الباحثة يف  9096. فاي سنة الثانوية يف معهد الدينية للبنات المبونجدراستها 

قلم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية والتعليم جبامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية 

 .9096/9092للعام  المبونج

مث المبونج الشرقية  غىتيغامر انحية انبنج ابرو يف قرية  KKN الباحثة اتبعت

وإبذن  ابندار المبونج. 2اإلسالمية احلكومية  اإلبتدائيةيف املدرسة  PPLأجرت الباحثة 

هللا حتصل الباحثة على درجة سرجنا يف قلم تعليم اللغة العربية جبامعة رادين إينتان 

 اإلسالمية احلكومية المبونج.
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 تقديركلمة شكر و 

وقوتو اليت قد أعطى واذلداية  النعمةعلى مجيع احلمد هلل رب العادلني ابلشكر إىل هللا 

تعليم  . ىذه الرسالة العلمية مبوضوع "ىذه الرسالة العلمية قدر على إمتامتة حىت لباحثا

والصالة والسالم على أشرف ".  املطالعة يف الفصل السابع مبعهد الدينية للبنات المبونج

بعهم إبحسان إىل يوم األنبياء وادلرسلني، سّيدان دمحم وعلى آللو وأصحابو أمجعني ومن ت

ىذه الرسالة العلمية شرط من الشروط للحصول على الدرجة اجلامعية األوىل من الدين. 

 قسم تعليم اللغة العربية.

ويف كتابة ىذه الرسالة العلمية حصلت الباحثة على كثري ادلساعدات من مجيع 

قّدم الباحثة جزيل األطراف ومن مشرف ىذه الرسالة العلمية خصوصا. فبهذه ادلناسبة أن ت

 الشكر إىل سادات األفاضيل:

ادلاجسترية، كعميدة  كلية الًتبية والتعليم جبامعة رادين  األستاذة الدكتورة نريفا دايان، .1

 . إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج

واألستاذ كرئيسة قسم تعليم اللغة العربية،  األستاذة الدكتورة أمي ىجرية، ادلاجسترية .2

 .حبامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونجاندي، ادلاجستري كسكريًت إرو 



 

 ز 

 

 ةالدكتور  ةواألستاذ األول ، ادلاجستري كادلشرفشريف الدين بشار األستاذ الدكتور .3

التجيهات واإلرشادات اللذان يقدماين  ةالثاني ةكادلشرف ةادلاجستري  ،جهييت يوسف

 ىذه الرسالة العلمية. حىت أمتمت

 اللذين أعطوين علوما ومعرفة يف قسم تعليم اللغة العربية مجيع احملاضرين واحملاضرات .4

  .طوال الدراس

رئيس ادلدرسة وانئب ادلنهج الدراسي وأعضاء ادلدرسني يف معهد الدينية للبنات  .5

 المبونج الذين ساعدوين يف إمتام ىذه الرسالة العلمية.

النساء، النساء كيننيت، ديدي محرية، حٌت فوزية،  أصحابيت يف السالح )إحدى خري .6

إنداه تريسناوايت، فاطمة الزىرا، لستيا فربايين، نداي سحاين وسفيت أديليا، ومجيع 

 .2116زمالء احملبوبني يف قسم تعليم اللغة العربية دلرحلة 

 جامعيت احملبوبة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج .7

يف كتابة ىذه الرسالة العلمية ومل أذكرىم الباحثة اليت قد ساعدوا مجيع األطراف  .8

 واحدا فواحدا.

الباحثة حبثها كثري من النقصان واخلطاءات وبعيد عن الكمال  عرفت

. واالقًتاحات لتكميل ىذه الرسالة العلمية نتقاداتالباحثة اال فرجت والصواب.
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رب للبحوث التالية. آمني اي  انفعةعسى أن تكون ىذه الرسالة العلمية أخريا و 

 العادلني.

 

 م 2121 يوما 4المبونج ابندر 
 ةالباحث

 
 نيتى أريدير    

1611121121 
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 األولالباب 

 مقدمة

 وضيح املوضوعتأ. 

فهم ىذه  الباحثة يف للحصول على صورة واضحة وتسهيل األوىل اخلطوةك

ذه ادلتعلقة هبادلصطلحات فهناك احلاجة إىل البيان عن توضيح معٌت  رسالة العلمية. ال

يف الفصل السابع يف معهد  طالعةتعليم ادلىذه الرسالة ىو لرسالة العلمية. موضوع ا

 المبونج .للبنات  الدينية

، اليت أصبحت اآلن فعًًل يف تعّلم من لمةكأصل الم يالتعل .ٔ

ىو جانب معقد من النشاط البشري ، والذي ال ديكن  ميالتعل .التعلم شكل

 وطًلبتعليم دلعلم لمن اىو جهد واع  التعليم  والغرض من .شرحو ابلتفصيل

ابدلوارد التعليمية األخرى( من أجل حتقيق األىداف  الطلبة)التفاعل ادلباشر من 

 1.ادلرجوة

                                                           
 

1
 Abdurochman, Bahasa Arab Dan Metode Pembelajarannya.(Bandar Lampung : Aura, 

2017), hal. 89 
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 راءة.القيف اللغة العربية تسمى القراءة أو  ةمهار درس اسم آخر ل يى طالعةادل .ٕ

األشياء حمتوايت  أو فهم القراءة ، أي القدرة على التعرف ةمهار القراءة ىي 

 2.يف القلبمع النطق   (ز مكتوبةرمو ة )كتوبادل

 للبنات المبونج الدينيةمعهد  .ٖ

خاصة للبنات  ةسًلمياإل يةتعليمالسؤسسة ادل وى جللبنات المبون ةالدينيمعهد 

نيجري  يف قرية ذلك ادلعهد قعينظام ادلدرسة اإلسًلمية الداخلية ، كمثل تنفيذىا  و 

من  يلو مًتك  ٓٔ، على بعد اجلنوبيةالمبونج مبديرية  غيدونج اتاتءانانحية ، سكيت

 ينجسو/كوات أغونج.بر  مدينة بندر المبونج إىل االجتاه الغريب من

لرسالة العلمية فهم أن الغرض من ىذه اناستناًدا إىل الوصف أعًله ، ديكن 

 الدينيةمعهد يف  يف الفصل السابع طالعةم ادليإىل معرفة كيفية تعل ىو دراسة هتدف

 .جللبنات المبون

 

 

 
 

                                                           
 

2
 Aliba’ul Chusna. “ Pengembangan Bahan Ajar Muthala’ah 1 Berbasis Pendidikan 

Karakter Bagi Mahasiswa Jurusan PBA IAIN Walisongo” Jurnal Kodifikasia, vol. 12, No. 2 

(2018), hal. 158 
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 وضوعأسباب اختيار املب. 

 وضوع ىي ذلذا ادل باحثةأسباب اختيار ال

للبنات  الدينيةمعهد  من الصف السابع الدافع ونتائج التعلم لطًلب اخنفاض .1

ادلوضوع   تعليم ادلطالعة يف إجراء البحث حتت فالباحثة ترغب يف ، المبونج

 للبنات المبونج. الدينيةالفصل السابع يف معهد 

 ج. خلفيات البحث

ة من خًلل يتم استيعاب الكلمة األخَت و  يف اللغة الًلتنية  Linguaاللغة  تسمى

، واإلسبانية يطلق  "Lingua" اللغات من الًلتينية، مثل اللغة اإليطالية ادلسماةبعض 

 ياإلجنليز  ، بينما " Langange" و "Langue" ويشَت الفرنسيون إليها "Lingua" عليها

 3(.كلمة جزئية يف ىذه اللغة من الفرنسية"  )language " يطلق عليها 

تعترب أمهية  .اللغة ىي أداة التواصل أكثر فعالية بُت األفراد يف احلياة االجتماعية

اللغة يف احلياة االجتماعية حامسة، ابلنظر إىل أن اللغة ىي الوسائط الوحيدة أكثر فاعلية 

الرموز أيًضا  ، ولكناللغة أصوااتليست .  أو الرغبات لآلخريناآلراء ر أو يف نقل األفكا

 .خمتلفة قدراتو ىمستو ابلرغم أن لغة، القدرة على إتقان الب طالكل ل . اللغة تسمى

                                                           
3
 Sahkholid Nasution, Pengantar Lisnguistik Bahasa Arab (Jawa Timur: CV. Lisan 

Arabi, 2017), h. 38 
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األىداف اليت جيب أن  اختًلفتسبب إىل ابإلضافة إىل ذلك، فإن ىذه االختًلفات 

 4اليت ديتلكها الطالب.ع وافلد، والقدرات األساسية واطالبحيققها كل 

تنقسم مسؤسسات تعليم اللغة العربية يف إندونيسيا إىل قسمُت  ،عامعلى وجو 

دين ووزارة الًتبية الوطنية مها  ادلسؤسسات اليت تنظم التعليم الرمسي حتت رعاية وزارة ال

للغة العربية حتت رعاية  ادلسؤسسات التعليمية . إنالتعليم غَت الرمسي تنظم وادلسؤسسات اليت

 إىلادلتوسطة  ادلدرسة،  ، ادلدرسة اإلبتدائيةاألطفالروضة  من مرحلةىي وزارة الدين 

ادلسؤسسات . بينما يةادلدرسة الدينية وادلدارس الداخلية اإلسًلمكذلك ،  الثانوية ادلدرسة

ادلدرسة الثانوية   وىي الرمسية اليت تدرس اللغة العربية حتت رعاية وزارة الًتبية الوطنية

 .اخلاصة وأاختياري إىل جانب اجلامعات احلكومية  كمحتوى حملي وكربانمج

وكانت مقيدة حبدود  " ادليًلدي ، كانت اللغة العربية "لغة اثبتة قبل القرن السابع

إهنا ليست سوى لغة البدو الذين يعيشون يف اجلزء الشمايل من شبو اجلزيرة العربية  .قبلية

، وبعضها منتشر يف أجزاء من الشام والعراق ، وىي لغة سكان ادلدن يف ادلناطق 

 لذلك ، كانت اللغة العربية ال تزال لغة متواضعة للغاية .الشمالية من شبو اجلزيرة العربية

 5.ة عالية وقيمة ، كلغة ثقافيةمل تكن لغة ذات كرامو 

                                                           
4
 Nanang Kosim, Strategi Dan Metodologi Pengajaran Bahasa Arab (Bandung: Arfino 

Raya, 2016), h.16-18 
 

5
 Ahmad Izzan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung : Humaniora,  2011), 

h. 19 
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م ىو عملية يالتعل. كان ميلدعم فهم اللغة العربية، ىناك حاجة إىل التعل

ىو مساعدة   ميالتعل . والتعلم يف بيئة التعلم ومصادر ادلعلم مع الطالببُت  تفاعلال

. الطلبة عملية ادلعرفة، وإتقان مهارات الشخصية، وتكوين ثقةكتساب ال  ادلعلم يقدمها

  6.على التعلم اجليد الطلبة وبعبارة أخرى ، فإن التعلم عملية دلساعدة 

هارات إىل أربع ادلهارات العربية ادلم اللغة العربية، يقسم اللغويون يلتعففي 

اذلدف  7.الكتابة ةمهار و  القراءة ةمهار ، االستماع مهارة ، مهارة الكًلم :رئيسية، وىيال

 ةواحملادثطالعة العربية ، مثل ادلعلم اللغة وادلهارات من تعلم اللغة العربية ىو إتقان 

 أربععلى اللغوية اليت تشمل  وذلك الكتساب الكفاءة واإلنشاء والنحو والصرف 

كما   8. ة الكًلمالكتابة ومهار ة القراءة، ومهار  ةاالستماع، ومهار  ة، وىي  مهار ادلهارات

  ٜ٘ٔ-ٕٜٔبُت يف سورة الشعراء آية 

( َعَلى قَ ْلِبَك لَِتُكوَن ِمَن ٖٜٔ( نَزَل ِبِو الرُّوُح اأَلِمُُت )َٕٜٔوِإنَُّو لَتَ ْنزِْيُل َربِّ اْلَعاَلِمَُت )

 (ٜ٘ٔ)( بِِلَساٍن َعَريبٍّ ُمِبُْتٍ ٜٗٔاْلُمْنِذرِيَن )

                                                           
 

6
M. Khalilullah, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta : Aswaja Presindo, 

2009), h.3 
 

7
 Juhaeti Yusuf, Ahmad Zaki Al-hafidz, Muhammad Fahmi Luthfi,  “Menulis Terstruktur 

Sebagai Urgensi Pembelajaran Maharah Al-Kitabah “.  Jurnal AN NABIGHOH, Vol.21 No. 2 

(2018), h. 203. 
8
 Ridwan, A. Fajar Awaluddin, “Penerapan Metode Bernyanyi Dalam Meningkatkan 

Penguasaan Mufrodat Dalam Pembelajaran Bahasa Arab”. Jurnal Kependidikan, Vol. 13, No. 1 

(2019), h. 60-61 
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يف تعلم اللغة العربية ، فمن حق ادلسلم ، ال شك أن من البيان الوارد يف القرآن 

قال الشيخ عبد الرمحن السعدي "اللغة العربية ىي  . أن حيب اللغة العربية وحياول إتقاهنا

الصحيحة للمعلم  وسيلةم اللغة العربية ىي الطريقة أو اليإن طريقة تعلات. لغال شرفأ

سهولة بقبوذلا وإتقاهنا واستيعاهبا على  الطلبةيسهل أن اللغة العربية ، حبيث  لتقدًن مواد

 9رحية.وم

كتاب الىو  احلديثة طالعةكتاب ادلفإن  ،  العديدة الكتب ادلدرسية العربية من بُت

الذي ألفو احلاج حممود غَت العرب لللطًلب ادلبتدئُت  وصادرسي  م إعداده خصادل

ىذا الكتاب ال يزال لكن قددية، الدرسية ادلكتب من اللرغم ىذا الكتاب يونوس. اب

، إن  احلسٌتخزينة لرسالة  . وفقاالعديد من ادلدارس، وخاصة ادلدارس الداخليةو يستخدم

ولكن يف الواقع،  الذي مل أدتو معيار الكتاب اجليد.ىو الكتاب ديث احل  كتاب ادلطالعة

 10. عهدوخاصة ادلدارس يف ادل،  الكتابتستخدم ىذا  ادلدارس ال يزال العديد من 

غالبا ما و ، للبنات المبونج الدينيةمعهد  ادلواد ادلوجودة يف إن ادلطالعة كإحدى

 الطلبة، يتعلم ادلطالعة يف درس  .يف ادلدارس الداخلية اإلسًلمية األخرى  جند ادلطالعة

                                                           
 

9
 Abdurochman, Bahasa dan Metode Pembelajarannya, (Bandar Lampung: CV Anugrah 

Utama Raharja, 2017), h.90 
 

10
 Khazinatul Husna, “ Analisis Buku Teks Al – Muthala’ah Al – Haditsah Karangan K. H 

Mahmud Yunus “ . ( Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2013 ), h. 

4-5 
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قادر على إدارة والا  اخلعلم ادلقدرة وحيتاج تعليم ادلطالعة إىل  . القراءة وفهم القراءة

 .الفصل

إىل  ٜٕٔٓديسمرب  ٙٔ التاريخ يف الباحثة أجريتاليت   قابلةادلاستناًدا إىل 

حصلت  .للبنات المبونج الدينيةيف معهد   لصف السابعل ادلطالعةاألستاذ زينل كمدرس 

 ادلطالعة درسة واحدة من ادلدارس اليت قامت بتعليمباحثة ادلعلومات ىي أن تلك ادلال

ادلطالعة اجلديدة )كونتور(.  م كتابابستخدا رسةادلدتلك يف  ادلطالعة ميتعلو لطًلهبا ، 

م يىي عندما حتدث عملية تعلاحلادثة أن ادلشكلة  السيد زينل ذكر ، ةيف ىذه ادلقابل

تقريًبا إىل بضع دقائق لفهم ادلواد اليت يقدمها ادلعلم وصعوبة  الطلبةع ، حيتاج مجيطالعةادل

، فإن كتاب ادلطالعة. أما رأي أستاذ زينل يف  ادلوجودة يف فهم القصص  الطلبة

 الطلبةديتلك ىو  طالعةلتعلم ادلأساس ألن  .يف ادلفردات ادلملوكة قعاللغة العربية ي جوىر

 11.إتقان ادلفردات

يف أن  للبنات المبونج، الدينيةعهد مب يف الصف السابع ةادلًلحظأجرت الباحثة 

لطًلب الصف ادلطالعة  ولكن نتائج تعلم جيًدا، و تعليماطًلبادلدرس  ميعلّ  ادلطالعةم يتعل

حتت  طالعةنتائج اختبار ادليعرف ذلك البيان من خًلل   .ال تزال منخفضة السابع

   ٔولتوضيح ىذا البيان فيمكن النظر إىل اجلدول  .ٓٚ ووى معيار الكتمال األدىن

                                                           
 

11
 Menurut M. Zaenal Mustofa, Wawancara Guru bidang studi kelas VII MTs Perguruan  

Diniyyah Putri Lampung 
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 1جدول 
 للبنات المبونج الدينيةنتائج إختبار املطالعة لطالب الصف السابع يف معهد 

دلائويةالنسبة ا الطلبة البيان معدل النتائج  
ٜٓ-ٔٓٓ  

 
ٛٔ% ٙ جيد جدا  

ٛٓ-ٜٛ ٜ% ٖ جيد   
ٙٓ-ٜٚ ٖٚ% ٔٔ مقبول   
ٗٓ-ٜ٘ ٛٔ% ٙ ضعيف   

ٛٔ% ٙ ضعيف جدا ٓٗ>  
ٓٓٔ% ٕٖ اجملموع  

 للبنات المبونج الدينيةادلصدر  وثيقة نتائج درس ادلطالعة لطًلب الصف السابع يف معهد 

، طالبا ٕٖىو  سابعال لصفيف ا الطلبة، كان عدد  السابقةاستناًدا إىل البياانت 

نتيجة حصلوا على  الطلبةمن  ٝ ٖ٘وأما ،  ٝ ٚٗالناجح منهم يف تعليم ادلطالعة  فقط 

وبناًء  غَت انجحُت يف تعليم ادلطالعة  . الطلبةعٍت مب، ادلعيار االكتمال األدىن أقل من

 ادلطالعة.الذين مل يكملوا دروس  الطلبةعلى اجلدول أعًله ، ال يزال ىناك العديد من 

خًلل   تًلكىذه ادلش إىل وصفالباحثة تحتاج ف ،ادلذكورة تادلشكًلنظرا إىل 

الصف طالعة يف تعلم ادل مبوضوع    البحثإلجراء  باحثةىذه ىي خلفية ال .ىذا البحث

 يف معهد الدينية للبنات المبونج. السابع
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 تركيز البحث /حتديد املشكلةد. 

   الًتكيز البحثي( ٔ

طالعة من ادلعلى تعلم  ةالباحث تبعض التفسَتات أعًله ، ركز  بناًء على

 .يف معهد الدينية للبنات المبونج لسابع الصف ا

 الًتكيز الفرعي (ٕ

 يف معهد الدينية للبنات المبونج لسابع الصف اطالعة يف ادلم يتعل ختطيطأ. 

 مبونجيف معهد الدينية للبنات ال لسابع الصف اطالعة يف ادلم يتعل نفيذتب. 

 يف معهد الدينية للبنات المبونج لسابع الصف اطالعة يف ادلم يتعلج. تقوًن 

 مشكالت البحث ه.

 واستنادا إىل خلفيات البحث السابق، فمشكًلت ىذا البحث ىي كالتايل  

 ؟يف معهد الدينية للبنات المبونج لسابع الصف اطالعة يف ادلم يتعل ختطيط. كيف ٔ

 ؟يف معهد الدينية للبنات المبونج لسابع الصف اطالعة يف ادلم يتعل نفيذت. كيف ٕ

 ؟يف معهد الدينية للبنات المبونج لسابع الصف اطالعة يف ادلم يتعل. تقوًن ٖ

 و. أهداف البحث

يف معهد  لسابع الصف ايف أىداف ىذا البحث ىي للوصف عن تعليم ادلطالعة 

 .الدينية للبنات المبونج
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 ز. فوائد البحث

 النظريةد الفوائ. ٔ

 ميلتعل فهمالعلومات و ادلتقدم أن   ادلتوقع ، منا البحثمن نتائج ىذ

 .اصوصخ مبواد الدراسة يف علوم اللغة العربية ةادلتعلق  ادلطالعة

 الفوائد العملية .2

العلمية  ادلعرفة وادلدخًلت كمسامهة يف  ا البحثديكن استخدام نتائج ىذ .أ

 .الطلبةيف تدريس طالعة دلعلمي ادل

كملة الشروط البصَتة واخلربة وادلعرفة لت ةللباحث بحثال اتضيف نتائج ىذ .ب

 .األكادديية للحصول على درجة البكالوريوس

 . منهج البحثح

بدأ بتحديد ادلوضوع تدرجييا والذي ينشاط علمي يتم تنفيذه  والبحث ىمنهج 

و ى بحثال ايف ىذ ادلستخدم نهجادل. عُت ادل والظاىر وضوعادلومجع البياانت وفهم 

ادلشكلة ابستخدام البياانت  لذي حيلا نهجادل وى النوعي نهجادلو  . النوعي نهجادل

 . فيما يلي يشرح الباحث عن ادلنهج ادلستخدم يف ىذا البحث  التجريبية
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 البحث ومدخله . نوع1

وفًقا دلوليونغ ، "البحث النوعي ىو . وصفيو نوعي  ىو حبثالبحث  ىذانوع 

ذي يهدف إىل فهم الظواىر حول ما تعانيو ادلوضوعات البحثية بشكل كلي البحث ال

طبيعية الطرق الوابستخدام  وصفي يف شكل كلمات ولغة ، يف سياق طبيعي خا 

12.ختلفةادل
البحث عن احلقائق مع التفسَت  والوصفي ى نهجويتٍت، فإن ادلعند  

ادلعينة حىت بعض الظواىر  لباحثستطيع أن يقرن االوصفي، ينهج يف ادل .الصحيح

لعامل الوصفي أيًضا يف حالة الظاىرة أو ا نهجىذه ادليبحث   .تكون دراسة مقارنة

13.الةاحلدراسة ابل الوصفي نهجادل سمىيلذلك ،  .وتنظر يف العًلقة بُت عامل وآخر
 

ديكن القول أن البحث الوصفي ىو البحث الذي يهدف إىل وصف ظاىرة ، أو 

يكون البحث ل وفًقا لنظرية البحث النوعي ،.  حدث حيدث حالًيا أو مشكلة فعلية

كاملة ، وىي البياانت الباحث من البياانت ال البياانت اليت مجعها فجيًدا حًقا، 

كلمات الىو العرض يف شكل  ةبياانت النوعيالمصدر  .والبياانت الثانوية رئيسيةال

 14.كتوبة يًلحظها الباحثادللفظية أو ال

                                                           
 

12
 Susilawati,  “ Penerapan Metode Bernyanyi Dalam Meningkatkan Kecerdasan 

Berbahasa Pada Pendidikan Anak Usia Dini “.  Jurnal EMPWORMENT, Vol.4 No. 2 (2014), h. 

148. 
 

13
 Moh. Nazir, Metode Penelitian (Bogor : Ghalia Indonesia, 2011), h. 54-55 

 
14

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian (Jakarta : PT RINEKA CIPTA, 2013), h. 21-

22 
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حلقائق أو األشياء أو عن االوصفي ىو الوصف ا البحث الغرض من ىذ

 اشرح ىذي األشياء ادلبحوثة .ادلوضوعات هبدف الوصف ادلنهجي حلقائق وخصائص 

يف الفصل  طالعةادلأثناء تنفيذ تعلم احلاالت احلادثة  عن  النوعيو الوصفي  بحثال

 مبعهد الدينية للبنات المبونج. السابع

، ألن ىذه التقنية ىي ا البحثيف ىذ دخلستخدام ىذه التقنية النوعية كمت

 ىي ادلتعمقة ةإن عملية ادلًلحظة وادلقابل ي. وضوعادلواقع الفهم الواقع العقًلين ك

 .مهمة جًدا يف مجع البياانت

 موضوع البحث .2

للبنات المبونج ىو ادلعهد اخلا  للبنات ادلتوقع يف قرية نغري معهد الدينية 

ساكيت، غيدونج اتاتءان، مقاطعة بيساواران منطقة المبونج اجلنوبية مبسافة عشر  

 .كيلومًت من مدينة ابندار المبونج إىل جهة منطقة كوات أغونج

 مصادر البياانت .3

 رئيسيةلبياانت الا (1

البياانت مباشرة من ادلصدر األصلي،  ت الباحثةأخذيف ىذا البحث، 

مصادر  . معهد الدينية للبنات المبونج س يفوابلتحديد من ادلعلم الذي يدرّ 

بياانت مباشرة حول القياس أو أدوات مجع الأداة  رئيسية ابستخدامالبياانت ال
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15.دلعلومات ادلطلوبةاكمصدر  ادلوضوع
حتصل مصادر البياانت الرئيسية من   

مصادر البياانت . عهد الدينية للبنات المبونجتعليم ادلطالعة يف الصف السابع مب

 يف ىذا البحث ىي  

 معهد الدينية للبنات المبونجرئيس ادلدرسة يف  .أ

نية للبنات المبونج، ىو كمصدر معهد الديرئيس ادلدرسة يف 

ادلدرسة وأىدافها كذلك تطور البياانت للحصول على اتريخ التأسيس 

 ادلدرسة من انحية التعليم أو اجملاالت اللغوية األخرى.

 معلم ادلطالعة .ب

مصدر البياانت يف ىذا البحث ىو معلم ادلطالعة للحصول على 

معهد الدينية للبنات يف  ابععن تعليم ادلطالعة يف الفصل الس ادلعلومات

 .المبونج

 ج. الطلبة

ىم كمصدر البياانت لتكميل  معهد الدينية للبنات المبونجطلبة 

 تعليم ادلطالعة.تنفيذ 

 

                                                           
 

15
 Saifudin Azhar, Metode Penelitian ( Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998 ), h. 91 
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 د. توثيق ادلدرسة

معهد التاسيس لبياانت لتكملة اتريخ ا مصدرىو  توثيق ادلدرسة

 والطلبة وغَته. مادلعل حالة، و وماعمحالة الدينية ، الدينية للبنات المبونج

 البياانت الثانوية (2

البياانت الثانوية ىي البياانت ادلطلوبة يف البحث إلكمال ادلعلومات اليت 

يف شكل  ىي البياانت الثانويةرئيسية.  م احلصول عليها من مصادر البياانت ال

  أشبو ذلك. قاالت وماادلرمسية و الواثئق الو  النص

 طريقة مجع البياانت. 4

بياانت احملتاجة ذلذا البحث، فتستخدم الباحثة بعض الطرق جلمعها لبحث ال

 وىي 

 . ادلًلحظةٔ

ادلًلحظات والسجًلت ادلنظمة ادلًلحظة عند نواوي ومرتيٍت، ىي 

تتكون من العناصر الناشئة يف احلقائق ذلذا البحث. نتيجة ادلًلحظة اليت 

قاعدة وىي بشكل البياانت ادلنهجية حسب الحصلت عليها الباحثة 

 ادلستخدمة. 
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مباش رة م ن موض وع البح ث، تتم ى ذه ادلًلحظ ة ع ن طري ق مج ع البي اانت 

فحس    ب ، ب    ل ي    تم التس    جيل أيًض    ا للحص    ول عل    ى  ةال يقتص    ر عل    ى ادلًلحظ    

تعل  يم  ا البح  ث فه  يادلًلحظ  ة يف ى  ذ ألى  داف أم  ا ابلنس  بة .الواض  حة  بي  اانتال

مب    ونج. ويف عملي    ة تنفي    ذ ادلطالع    ة يف الص    ف الس    ابع مبعه    د الديني    ة للبن    ات ال

  إىل أسلوبُت ًلحظةتقسم ادل البياانت،

  ادلًلحظة ادلشاركة .أ

، يشارك الباحث يف األنشطة اليومي ة لؤلش خا  ال ذين ةىذه ادلًلحظيف 

، ةإج  راء ادلًلحظ   . م  عي  تم مًلحظ  تهم أو اس  تخدامهم كمص  ادر بي  اانت البح  ث

، ةًلحظ ة ادلش اركىذه ادل خًلل من . و در البياانت امصتفعلها الباحث ما  فعلي

ستكون البياانت ال يت  م احلص ول عليه ا أكث ر اكتم االً تتع رف عل ى مس توى مع ٌت  

 .رئيادلسلوك ال

 ةشاركدلا غَت ًلحظةادل .ب

 يف األنشطة اليوميةال يشارك الباحث  ة،ًلح  غَت ادلشاركيف ىذه ادل

 ة وىي ال حتصلشاركادل ًلحظة غَتدلمجع البياانت اب  .ستقلادل براقادلكلكنو  

ويف ىذا البحث،  16.تعمقة ، وال يصل إىل مستوى ادلعٌتادلبياانت العلى 

                                                           
16

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, (Bandung : Alfabeta, 

2018 ) h. 145-146 
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يف شارك مباشرة ي الباحث الحيث ،  ة ادلًلحظة غَت ادلشاركةالباحثتستخدم 

 عليمعن حالة ادلعلمُت والطلبة وعملية الت ةمبًلحظ ثةقوم الباح. تالتعليم والتعلم

خطوات تنفيذ عن بياانت الطريقة ادلًلحظة جلمع ىذه ستخدم الباحثة . توالتعلم

 السابع صفيف ال طالعةادل يف تعلم علمادلوالطريقة اليت يستخدمها طالعة م ادليتعل

 نج.مبعهد الدينية للبنات المبو 

              قابلةادل .2

ادلشكًلت اليت  نعلكشف جلمع البياانت  أسلوبك  ةُتستخدم ادلقابل

ديكن إجراء قليل. عدد بشياء من ادلستجيبُت األ ةفدلعر جيب فحصها، وكذلك 

عرب  أو وجهًا لوجو  نظمة ، وديكن إجراؤىاادلنظمة أو غَت ادلطريقة لاب ةادلقابل

17.اذلاتف
  

مجع البياانت عن طريق طرح األسئلة مباشرة من  ىي أسلوب ةقابلإن ادل

قابلة ادل . 18ادلستجيبُتمن جاابت اإلقبل احملاور على ادلستجوب، و م تسجيل 

حيث ادلقابل فقط ،  مزيج بُت ادلقابلة احلرة وادلقابلة ادلوجهة ىيوجهة ادلاحلرة 

                                                                                                                                                               
 

 
17

 Saifudin Azhar, Metode Penelitian (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998 ), h. 145 
 

18
 Iqbal Hasan, Metode Penelitian, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2002), h. 85 
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تستخدم ىذه الطريقة لكشف  19. اليت يتعُت دراستهايعّد ادلشكلة الرئيسية 

 البياانت عن تعليم ادلطالعة يف الصف السابع مبعهد الدينية للبنات المبونج.

. ستجري ادلقابلة أسئلة على ادلعنيُتأوال  ، أعد الباحثةيف إجراء ادلقابل

مبعهد الدينية للبنات بع الصف السا بةوطل طالعةادلمدرس  إىل أفراد خمتارة ىم  

من ادلعلمُت والطلبة حول  علوماتحتقيق ادلإىل  ىذه ادلقابلة  هتدف.  المبونج

 مبعهد الدينية للبنات المبونج.  يف الصف السابعتنفيذ تعليم ادلطالعة 

 الواثئق .3

ت البياانت يف كتوبة، حصلادلواثئق المجع البياانت من خًلل  يى واثئقال

حىت يتعلق مبوضوع البحث عن تعليم ًلل الواثئق ومعاجلتها من خ ىذا البحث

 20  .مبعهد الدينية للبنات المبونج الصف السابع يف ادلطالعة
من  واثئقللحصول على بياانت ال امرجع  ئقالواثستخدم ت ا البحثىذيف 

بياانت مثل العلى  ةلباحثا حتصل، ةادلًلحظة وادلقابلهبذه  ة. خًلل ادلًلحظة وادلقابل

صور ال، ادللفات الشخصية للمدرسة، وادلعلمُت  الطلبة، بياانت ة تنفيذ التعليمخط

                                                           
 

19
 Cholid Narboko dan Abu Ahmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta : Bumi Aksara, 

1997), h. 83-85 
 

20
 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta, 2012), h. 204. 
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مبعهد الدينية  ابعلسصف ايف ال طالعةبتعلم ادل ادلتعلقة، واألطراف األخرى حثيةالب

 للبنات المبونج.

 . أسلوب حتليل البياانت5

دوات األمن خًلل  حتليل البياانت ىو حتليل للبياانت اليت مجعها الباحث

21. عينةادلنهجية ادل
مع  بحث مًلئمةال ابياانت ادلستخدمة يف ىذحتليل الطريقة  

مبعهد الدينية  لسابعصف ايف ال طالعةم ادليتعل كيفية تنفيذ عن الدراسة البحثية، وىي

 . للبنات المبونج

حداث األددة و احملقائق احلاالستقرائي ىي منط خيرج عن  طريقة التفكَت

ت ، قام بحثىذه اليف  .تعميمات ذلا خصائص عامةالقيام بتلخيص لموسة، م ادل

إن ادلنهج وغدان واتيلور . عند بنوعيال ادلدخلبتحليل البياانت ابستخدام  ثةالباح

كتوبة أو ادلكلمات الوصفية يف شكل البياانت البحث تنتج الالنوعي، فهي إجراءات 

، لبياانتا قبل حتليل 22 .سلوكيات ديكن مًلحظتهاالشخا  أو األشفوية من ال

وعرض البياانت ، البياانتختفيض على ىذه البياانت عن طريق  ستحصل الباحثة

 .م التثليثوحتقيق البياانت أو رسم االستنتاج 

 
                                                           

21
Burhan Bungin, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta:PT. Raja Garafindo 

Persada,2018), h.196. 
 

22
 Lexy  J. Moleng, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung : Remaja Rosda Karya), h. 205 
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 ختفض البياانت .أ

، والًتكيز والتبسيط على البياانت ختفيض البياانت ىو عملية االختيار 

ادلهمة أو غَت ادلهمة والبحث عن ادلواضيع وأمناطها يف ميدان البحث. ويتم 

إجراء ختفيض البياانت عن طريق تصنيف البياانت على أساس جوانب مشكلة 

 البحث.

التحليل أو التصنيف يف كل  ةالباحث تالبياانت ، شحذ ختفيضيف 

 وتوجيو وإزالة البياانت غَت الضرورية وتنظيم مشكلة من خًلل تسلسل قصَت

 .البياانت حبيث ديكن استخًل  النتائج النهائية والتحقق منها

 عرض البياانت  .ب

وكانت البياانت ادلختارة تعرض ، أن دّتت عملية ختفيض البياانتعد ب

ريطة وعًلقة بُت الفيئات الرسوم أو الصور واخلل اشكعلى أعلى عروض معنوية، 

من خًلل عرض ىذه البياانت ، يتم تنظيم  .ادلخططات وما أشبو ذلك و

 .البياانت وترتيبها يف منط عًلقة ، حبيث يسهل فهمها

مع البياانت ذات الصلة حبيث جل ةاول الباحثحتيف عرض ىذه البياانت ، 

وما جيب متابعتو احلقيقية طريقة لتتم العملية اب .ديكن اختتامها وذلا معٌت معُت

 .يق أىداف البحثلتحق
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 رسم االستنتاجج. 

ىي  Hubermanو  Milesاخلطوة الثالثة يف حتليل البياانت النوعية عند 

، مسؤقت ال يزالرسم االستنتاج األول ىو ورسم االستنتاج.  البياانت يقحتق

، ترتكز أكثر كان، فإن االستنتاج  البياانت مع زايدة، وال شك، ولكن غامض

العثور على أدلة قوية تدعم ادلرحلة ادلقبلة جلمع البياانت. وسوف تتغَت إذا مل يتم 

وديكن أيضا أن يكون أعمق إذا كان البحث الذي أجراه موضوعا لتحقيق 

23.الًتاضي من أجل ضمان صحتها
 

عن   فهمالو ، ىناك حماولة للبحث  أو رسم االستنتاج البياانت يققحتيف 

االستنتاج  . ورسم معٌت النظام أو أمناط التفسَت أو التدفق السبيب أو االفًتاضات

.يف الواقع جزء من نشاط واحد من التكوين الكامل

 صحة البياانت.إختبار 6

انت اليت جتمع بُت مجع البيا أسلوبمجع البياانت، التثليث ىو  أسلوبيف 

 ، وىي  ىناك عدة أنواع من التثليث .التقنيات وادلصادر ادلختلفة
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 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, (Bandung : 

Alfabeta, 2018 ) h. 247-252 
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 التثليث الوقت .أ

من خًلل ادلقطع  . طويلالستعرض و وقت يف شكل ادلالتثليث ال

ختلفة ويف التثليث ادللمجموعات لالعرضي، أن يتم مجع البياانت يف نفس الوقت 

 .اجملموعة يف أوقات خمتلفة الطويل يتم مجع البياانت من نفس

 نكاادلتثليث  .ب

ابستخدام أماكن خمتلفة احملصولة تثليث ادلكان ىو مجع البياانت 

 .ماثلة لتكون أكثر دقةادلبياانت الللحصول على 

 ج. تثليث النظرية

ختلفة أو حتليل ادلنظرايت ال أساس ىو مجع البياانت علىة ثليث النظري

 .ختلفةادلنظرايت لنفس البياانت اب

 د. تثليث الطريقة

 .ماثلةادلبياانت الختلفة جلمع ادل يقةطر الستخدام ي الباحث ووىالطريقة تثليث    

 تثليث الباحثه. 

أجراىا  اليت ماثلة ادلبياانت التثليث الباحث ىو مجع نفس البياانت أو 

 24.العديد من الباحثُت

                                                           
24

Azzuddin Musthafa, Acep Hermawan, Metodologi Penelitian ...h.174 
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 و. تثليث ادلصدر

صادر ادلمن  ةصولاحملادلعلومات  ىو ادلقارنة بُت  تثليث ادلصدر

تثليث ادلصدر دلقارنة البياانت  باحثةال ت، استخدما البحثيف ىذ 25.ختلفةادل

 لة.من ادلقابة صولوادلعلومات  م احمل
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Bakhtiar Sahri, Menyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian 

Kualitatif,Jurnal Teknologi Pendidikan, Vol.10 No. 1,( April 2010), H.56 
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 الباب الثاين

 اإلطار النظري

 أ. اإلطار النظري

 . مفهوم التعليم1

. تشَت التعّلم كالتعليمم، ىناؾ شيئاف ال ميكن فصلهما، كمها عملية يتعليف ال

، يف دراسة ادلواد ادلقدمة من قبل الطلبةم إىل األشياء ادلتعلقة أبنشطة عملية التعلّ 

إىل ادلسائل ادلتعلقة ابدلعلمُت يف نقل ادلوضوع إىل  عليمادلعلمُت. بينما تشَت عملية الت

 . الطلبة

 أ. التعّلم

ال  يف أم مسعى تعليمي حبيث تعلم ىو ادلصطلح األساسي أكثر حيوايال

كعملية، يكوف للتعلم دائمنا مكاف كاسع يف سلتلف  .تعليمالتعلم بدكف اليوجد 

التغيَت كالقدرة على التغيَت ىي احلدكد كادلعاين  .التخصصات ادلتعلقة ابجلهود التعليمية

 1.الواردة يف التعلم

، دل إىل ظهور العديد من التعريفات ادلتنوعةيؤ التعلم لو معٌت كاسع ، شلا 

. التعلم ىو عملية التكيف مع السلوؾ التدرجيي "، قاؿسكينر كابرلوأحدىا تعريف 
                                                           
 1 Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang : UIN-Malang 

Press, 2009), h. 15 
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سلوؾ العملية تكيف  القوؿ أف التعلم ىو من ىذا التعريف ميكنمن ىذا التعريف 

دائم نسبينا حيدث يف مجيع أنواع سلوؾ التغيَت الالتعلم ىو  "قاؿ كيتنج،  . تقدميال

 2.نتيجة للتجربةكالكائن احلي  

م ىو ، كآخركف ، كىي: "التعلّ A. Tabrani Rusyanم كفقا ؿ تعلّ ال تعريف

عملية األعماؿ اليت يفعل الفرد للحصوؿ على تغيَت يف السلوؾ ككل نتيجة لتجربة 

 3.الفرد نفسو يف التفاعل مع البيئة

م ىو زلاكلة ، ميكن االستنتاج أف ادلقصود ابلتعلّ البياف ادلذكور أعالهمن 

احلصوؿ على تغيَت كامل يف السلوؾ من ذبربة اكتسبها الفرد، كاليت تتضمن إتقاف 

 ادلعرفة ادلادية.

 ب. التعليم

يعٍت: "إعطاء تعاليم يف شكل ادلعرفة لشخص كاحد أك عدة  عليمالت

 .Mمع ما ذكره  تعريفيتماشى ىذا ال 4تمكنوا من التعاليم كفهمها".أشخاص، حىت ي

                                                           
 

2
 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajarn Bahasa Arab, (Bandung : PT. REMAJA 

ROSDA KARYA, 2014), h. 29 
3
A. Tabrani, dkk, Pendekatan Dalam Proses Belajar Mengajar, (Bandung:Remaja 

Karya), 1989, hlm. 78-79. 
4
Abdul Kadir Munsyi, dkk, Pedoman Mengajar Bimbingan Praktis Untuk Calon 

Pendidik, (Surabaya:Usaha Nasional, 1981), hlm.13. 
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Ngalim Purwanto هارات أك ادل تدريب القدراتىو: "توفَت ادلعرفة أك  عليمالت، أبف

 5لألطفاؿ.

ىي يف األساس نفسها، ككالمها حيتوم  تعريف التعليمكل من اآلراء حوؿ 

 على جوىر:

 إعطاء تعاليم يف شكل ادلعرفة.  (1

 تدريب القدرات كادلهارات.  (2

 اذلدؼ ىو مهارات كذكاء األطفاؿ كمواضيع للتدريس.  (3

كادلعلمُت كموارد  الطلبةتفاعل بُت الم ىو عملية يلذلك ميكن تفسَت أف التعل

م ىو ادلساعدة ادلقدمة من قبل ادلعلمُت حبيث ميكن أف يم. التعلم يف بيئة التعلّ يالتعل

الشخصية، كتشكيل ادلواقف ، كإتقاف الكفاءة ك كادلفهـوربدث عملية اكتساب ادلعرفة 

م على التعلّ  الطلبةم ىو عملية دلساعدة يكبعبارة أخرل، التعل الطلبةكادلعتقدات لدل 

م طواؿ حياة إنساف كميكن تطبيقها يف أم مكاف يبشكل جيد. تتم ذبربة عملية التعل

 كزماف.

، كلكن لو معاين سلتلفة. التعليم يعطي للتدريسم لديو فهم شلاثل يالتعل

بينما يكوف  ادلعلمنطباع فقط كعامل كاحد احلزب، أم عمل ادلعلم فقط. حياضر اال
                                                           

5
 M. Ngalim Purwanto, Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis, (Bandung:Remaja Karya, 

2011), hlm. 150. 
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يف عملية التدريس  الطلبةمستمعُت فقط حبيث ال يزاؿ التفاعل بُت ادلعلمُت ك  الطلبة

 .غَت مثايل

. للحصوؿ على تعليم الطلبةم اجليد تفاعالن بُت ادلعلمُت ك يجيب أف يكوف للتعل

، فإنو الطلبةل يف شكل سؤاؿ كجواب بُت ادلعلمُت ك جيد حبيث يكوف ىناؾ تفاع

 الطلبةتعلمية ميكن أف تزيد من اىتماـ  كسائلأيخذ مساعدة تعلمية يف شكل 

م يم كميكن أف تسهل ادلعلمُت يف تقدمي مواد التعليم كحافزىم يف عملية التعليابلتعل

 الرسـو التوضيحية األخرل. ابإلضافة إىلكعند توضيح كيفية العمل 

 . ختطيط التعليم2

ىو عملية التفكَت أبكملها كربديد مجيع األنشطة يف اإلصطالح التخطيط 

تضمن بعض تعريفات ي .اليت يتعُت القياـ هبا يف ادلستقبل من أجل ربقيق األىداؼ

 :التخطيط ما يلي

 .عينةادلىداؼ األعملية إعداد األنشطة بشكل منهجي يتم تنفيذىا لتحقيق  (1

من  .عينةادلىداؼ األتحقيق لرات حوؿ شيء ما سيتم تنفيذه حساابت كقرا (2

 كيف تفعل ذلك؟ ين؟أىل إ مىت؟ يفعل؟

عملية التفكَت كالتصميم تتضمن بعناية األشياء اليت سيتم القياـ هبا  جميعك (3

 .ددة احملىداؼ األيف ادلستقبل من أجل ربقيق 
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ا يف ادلستقبل ، كاليت عملية إعداد رلموعة من القرارات اليت يتعُت تنفيذى (4

 .عينةادلىداؼ األهتدؼ إىل ربقيق 

( ربديد 2اختيار أك ربديد األىداؼ التنظيمية ،  ( 1:األنشطة اليت تشمل   (5

االسًتاتيجيات كالسياسات كادلشاريع كالربامج كاإلجراءات كاألساليب 

 .كادليزانيات كادلعايَت الالزمة لتحقيق األىداؼ

لعدد من البدائل )االختيارات( فيما يتعلق ابألىداؼ القرار  أخذعملية  (6

يف ادلستقبل من أجل ربقيق األىداؼ ادلرجوة كرصد  ستخدمةكالطرؽ ادل

 6.كتقييم نتائج تنفيذىا ، كاليت تتم بشكل منهجي كمستمر

التخطيط ىو عملية ، طريقة ، عملية  كفقنا للقاموس اإلندكنيسي الكبَت ، فإف

عل الناس أك الكائنات جي كاألفعاؿ عملية ، طريقة ىو زبطيط )تصميم( ، بينما التعلم

 7.تتعلم

أف التخطيط ىو عملية حل ادلشكالت، اليت  Herbert Simonبينما يعّرؼ 

أف التخطيط ىو  Bintoro Cokroamijoyoهتدؼ إىل إجياد حل يف االختيار. كقاؿ 

ىداؼ معينة. عملية إلعداد األنشطة بشكل منهجي كاليت سيتم تنفيذىا لتحقيق أ

                                                           
 

6
 Dr. Sugeng Listyo Prabowo , Faridah Nurmaliyah, Perencanaan Pembelajaran, 

(Malang : UIN MALIKI PRESS (Anggota IKAPI),  2010), h. 1-2 
7
 Pusat Bahasa DEPDIKNAS, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, (Jakarta : 

Balai Pustaka,2005) 
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التخطيط كطريقة مرضية جلعل األنشطة تعمل بشكل  Hamzah B. Unoبينما شرح 

جيد، مصحوبة خبطوات استباقية سلتلفة لتقليل الفجوة اليت ربدث حبيث يصل 

 .النشاط إىل اذلدؼ ادلقصود

تعريفات التخطيط اليت اقًتحها اخلرباء ، كلكن التخطيط  يوجد العديد من

م على الكلمة الرئيسية "ربديد األنشطة اليت يتعُت القياـ بشكل أساسي حيتو 

ألف العمل  .ربدد ىذه الكلمة الرئيسية أف التخطيط ىو نشاط لتحديد ادلستقبل ."هبا

فإف التخطيط اجليد جيب لك الذم يتم ربديده يف أنشطة التخطيط يتم تنفيذه ، لذا

 .أف يتقن الوضع احلايل

ىو اختيار كربط ادلعرفة كاحلقائق  Cunningham تعريف التخطيط كفقنا لػ

تصور كصياغة النتائج ادلرغوبة ، كتسلسل  كاخلياؿ كاالفًتاضات للمستقبل هبدؼ

8.احلدكد ادلقبولة اليت تستخدـ يف التسوية يف األنشطة ادلطلوبة ، كالسلوؾ
  

مصاحل ادلستقبل كاجلهود  نالتخطيط ىنا يؤكد على اجلهد الختيار شيء ما م

م طريقة مرضية مصحوبة خبطوات ملهمة  ييعد زبطيط التعل  .ادلبذكلة لتحقيقو

كمحاكلة لًتمجة ادلنهج )الذم يتم تطبيقو( إىل ادلدرسة يف أنشطة التعلم يف الفصل من 

ددة ، أم التغيَتات يف السلوؾ احملتعلم الحوؿ أىداؼ خالؿ عملية فكرية عقالنية 

                                                           
 

8
 Hamzah B. Uno, Perencanaan Pembelajaran, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2012), h. 1 
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ربقيق أىداؼ التعلم من خالؿ  حاكلةكسلسلة من األنشطة اليت جيب تنفيذىا كم

نتاج كاثئق مكتوبة ، كادلناىج الدراسية إلمجيع مصادر التعلم احملتملة كاحلالية استخداـ 

 9م.ليل يف تنفيذ عملية التعل، كاليت ميكن استخدامها كمرجع كد ة تنفيذ التعليم، كخط

م كعملية يأعاله، ميكن االستنتاج أف زبطيط التعل ةالوارد اتمن التعريف

، الطلبةعلمُت أك األنشطة ، ال يركز فقط على أنشطة ادلبُت ادلعلمُت كالطالب تعاكنية

 م اليت مت ربديدىا.يبشكل مشًتؾ ربقيق أىداؼ التعل الطلبةكلكن حياكؿ ادلعلموف ك 

 . تنفيذ التعليم3

أبف التنفيذ كاف نشاط تقييم حيتاج كل ،  Presman & Wildavskyكفقا ؿ 

ت اليت جهد يتم تنفيذه لتنفيذ مجيع اخلطط كالسياسا التنفيذ ىو أيضنا . منهما اآلخر

يف التنفيذ ، ىناؾ العديد . مت ربديدىا الستكماؿ مجيع ادلتطلبات للمنشآت الضركرية

من األشياء الرئيسية اليت ربتاج إىل االىتماـ ، دبا يف ذلك كضع خطط تفصيلية ، شلا 

يعٍت تغيَت اخلطط االسًتاتيجية على ادلدل الطويل إىل خطط فنية )لفًتات قصَتة( 

 10ادلعينة.در كادلوظفُت كبعد ذلك إىل السياسات كالقواعد كالتنظيم من ادلصا

                                                           
9
 Andi Prastowo, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) tematik Terpadu, (Jakarta : 

Kencana, 2015), h. 37 

 
 

10
 Zaini M. Amin. “Pelaksanaan Program Bantuan Qatar Charity di Aceh Indonesia” 

Jurnal Al-Bayan, vol. 24, No. 2 (2018), h. 288 
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م، حبيث ال ميكن فصلو عن التخطيط يم ىو تفعيل زبطيط التعليتنفيذ التعل

م الذم مت إجراؤه. من خالؿ تنفيذىا، يعتمد األمر على كيفية زبطيط أك التعلّ للتعليم 

م ىي عملية مرتبة كفق يإف تنفيذ عملية التعل التدريس ىو تفعيل ادلنهج الدراسي.

 11.خطوات معينة حبيث يصل تنفيذىا إىل النتائج ادلتوقعة

 . تقومي التعليم4

 كلمة " توم علىرب ليتا evaluation اإلصلليزية"التقومي" من اللغة كلمة 

value "مي ىو عملية منهجية و قاؿ جراكند كلُت ، خبَت تقييم التدريس، إف تعريف التق

الطالب على أنو قد حقق يرل اف كتفسَت البياانت لتحديد ما إذا ك جلمع كربليل

مي ىو عملية و كبعبارة أخرل، التق .ادلعرفة أك ادلهارات ادلستهدفة يف أىداؼ التدريس

 12.اعتبارات القيمة ابستخداـ ألخذ القرارمجع البياانت 

ـ على أنو عملية إليالء االعتبار لقيمة كمعٌت ما و يعّرؼ غواب كلينكولن التقي

أك ظركؼ  شيء ميكن اعتباره يف شكل أشخاص أك أشياء أك أنشطة .جيب مراعاتو

                                                           
11

 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, (Bandung : Remaja Rosda 

Karya, 2010), hlm. 136 
 

12
 Imam Asrori, Muhammad Thohir, M. Ainin, Evaluasi Pembelajaran Bahasa Arab, 

(Malang : MISYKAT (Anggota IKAPI), 2006), h. 2 
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مي جزء ال يتجزأ من التعليم أك التدريس حبيث ال ميكن فصل و التق 13.أك شيء معُت

 14التخطيط أك اإلعداد كالتنفيذ كاالستخداـ عن برانمج التعليم كالتدريس الشامل.

. ألنو من وم أبمهية كبَتة فيييف ىذه احلالة، تتعلق أمهية كضع التقييم يف التعل

خالؿ التقييم، سيتمكن ادلعلم من إنشاء أنشطة تعليمية كذبميعها، بدءنا من تصميم 

م. لذلك، يعد التقييم أحد العناصر ادلكونة يم كتنفيذ أنشطة التعليالتعلة أنشط

 م.يللمكوانت ادلهمة يف التعل

 أهداف التعلم (أ

إتقاف مجيع ادلواد كادلوارد التعليمية، كطريقة استخداـ األدكات كاكتماؿ 

يم الطلبة  التعليم، كتقدمي ادلناىج الدراسية على أساس اللغة كإدارة الوقت ادلتاح كتعل

 كمربرلُت.

، ىناؾ بعض األىداؼ اليت يتعُت ربقيقها مهمنا التدريسابلطبع، يف تنفيذ 

من التدريس، مقسمة على  اذلدؼمن قبل ادلعلم. لتسهيل مزيد من ادلناقشة، مث 

 ، كىي األىداؼ العامة كاخلاصة.جزئُت نطاؽ كاسع إىل

 
                                                           

13
 Wina sanjaya, Perencanaan & Desain Sistem Pembellajaran, (Jakarta : Kencana, 

2017), h. 241 

 
14

 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 

1995), hlm.28 
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 أىداؼ التعليم العامة

 :يم ىللمعل ةعامعليم الأىداؼ الت

 أ( لتوفَت كتعليم ادلعرفة اليت لديو إىل الطلبة.

 ب( حبيث ميكن امتالؾ كمعرفة مجيع ادلعارؼ اليت يقدمها ادلعلمُت إىل طالهبم. 

ج( حىت يكونوا الطلبة الذين لديهم ادلعرفة على استعداد أيضنا لنشر ادلعرفة اليت 

 مت منحها.

ـ للتدريس للمعلم. دلزيد من النقاط الثالث ادلذكورة، ىي جوىر اذلدؼ العا

 15.الفهم لألنشطة لألغراض العامة

 ةاصاخل تعليمأهداف ال  (ب

 ىو شيئُت: ميكن أف نعلم، أف أىداؼ التدريس بشكل خاص للمعلم / ادلدرس

( عن االمتناف أك ادلتعة يف شكل نعمة كمن مث يتم عمل ادلتعة  expresiكبياف ) ( أ

 كما ينبغي، كىو يف شكل تدريس العلـو ألشخاص آخرين / الطلبة.

كالتزاـ أخالقي، حيث يطلب من كل خرباء أف يقـو بواجباتو العلمية،  ( ب

 16.عن طريق التدريسككاحد من كاجباتو العلمية، كاليت يتم تنفيذىا 

 
                                                           

15
 Abdul Kodir Munsyi, Pedoman Mengajar Bimbingan Praktis Untuk Calon Pendidik, 

(Surabaya:Al Ikhlas, 1981), hlm.26-28 
16

 Op. Cit.,hlm.38 



 
 

22 
 

 ج( مبادئ التعليم

ادلوضوع األساسي يف عملية  يصبحم ىو احلقيقة اليت يأساسا مبدأ التعل

م ميكن أف تنجح كربقق أىدافها، جيب أف تستخدـ يم. دبعٌت أف عملية التعليالتعل

م يياـ ابلتعلادلبادئ ادلتفق عليها من خالؿ التفكَت الفلسفي. فكرة عن كيفية الق

 .م بشكل جيد كفعاؿ ككفء. حبيث ميكن ربقيق اذلدؼ ادلنشودكالتعلّ 

تعليم الم ادلشار إليو يف ادلناقشة الفرعية أعاله. مبدأ يفيما يتعلق دببدأ التعل

 العديد من اخلرباء الذين يستخدموف آرائهم ما يلي:

 pendekatan dalam proses ، كآخركف ، يف كتابو "A. Tabraniكفقا ؿ 

pembelajaranأنواع، كىي: ستةم ىو يالتعل ادئ" تنص على أف مب 

 دراؾاإل( أ

 ( الدافعب

 ( األنشطةج

 ( االرتباط كالتكاملد

 ( البيئةق

 17.التعاكفك( 
                                                           

17
 Slameto, Proses Belajar Mengajar Dalam Sistem Kridit Semester SKS, (Jakarta : Bumi 

Aksara, 1991), hlm.86-89 
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م يتكوف من عدة أنواع. تعترب ادلبادئ يالتعل ادئكابلتايل ميكن االستنتاج أف مب

م مًتابطة كمتداعمة، ككلها ربتاج إىل احلصوؿ على يمع بعضها البعض يف عملية التعل

 اىتماـ خاص من معلم يف شلارسة التدريس.

 . املطالعة5

 تعريف تعليم املطالعةأ. 

تفاعل الطالب مع ادلعلمُت كموارد التعلم يف بيئة م ىو عملية يالتعل

التعلم ىو مساعدة يقدمها ادلعلموف حبيث تتم عملية اكتساب ادلعرفة ، كإتقاف  .التعلم

م يكبعبارة أخرل ، فإف التعل .ادلهارات كالشخصية ، ككذلك تكوين الطالب كثقتهم

  .18.عملية دلساعدة الطالب على التعلم اجليد

عرض ادلواد بطريقة القراءة إما ابلقراءة اجلهرية أك ابلقراءة الصامتة تسمى  يف

على نطق  قدركف، يُتوقع من الطالب أف ي طالعةمن خالؿ ىذه طريقة ادلادلطالعة. 

 ة.صحيحك  العربية بطالقة  كاجلملالكلمات 

هتدؼ إىل جعل الطلبة ، كىي قراءة الدركس اليت  القراءةأيضا ادلطالعة تسمى 

ىي طريقة لتقدمي  طالعةإف طريقة ادليقرؤكف ابلصحيحة كيفهموف ما ىو ادلقركء. 

                                                           
18

 M. khalilullah, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta : Aswaja Presindo, 

2009), h. 3 
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من خالؿ ىذه الطريقة ، من ادلتوقع أف  اجلهرية أك القراءة الصامتة.  لقراءةابالدركس 

 19ا.كصحيح نطقا سليماالعربية كاجلمل كلمات اليتمكن الطالب من نطق 

. اللغة العربيةيف ة اءلقر اباسم آخر دلهارات القراءة أك يطلق عليو ادلطالعة 

)رموز  ةكتوبادلتوايت احمل كفهم قدرة على التعرؼالىي القراءة  ةأك مهار  فالقراءة

 20.مكتوبة( كفهمها عن طريق تالكتو أك ىضمو يف القلب

عند   .قراءة ابللغة العربيةال كىي اإلسالمي، عهدادليف  طالعة أحياانادل توجد

ادلطالعة  دركس بدأي . كلكنها شلتعة ،صعبةواد الادلطالعة من ادلفإف الطلبة يف ادلعهد، 

قراءات الحيتوم على  طالعةادليف ىذا كتاب  .يةو نالثادرسة ادلمن الصف األكؿ يف 

كلما كانت الطبقة أعلى،   .قصص مليئة ابحلكمة كادلعرفة ابللغة العربيةالفيفة ك اخل

 .صعوبة يف ذلك الكتاب كانت اللغة

 ب. أهداف تعليم املطالعة

من  . اذلدؼ خاص يف شكل سلوؾ التعلم النهائي بوجوتصاغ أىداؼ التعلم 

 .جيب غرسها يف الطالب ةا يعٍت ىناؾ قيمالتعلم على أنو مثايل شكلي ، شل

                                                           
19

 Ahmad Izzan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung : Humaniora, 2011), 

h. 119 

 
20

Aliba’ul Chusna. “ Pengembangan Bahan Ajar Muthala’ah 1 Berbasis Pendidikan 

Karakter Bagi Mahasiswa Jurusan PBA IAIN Walisongo” Jurnal Kodifikasia, vol. 12, No. 2 

(2018), h. 158 
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كالمها األنشطة الرئيسية يف  ،لتعلم كالتعلم مفهوماف مًتابطافكاف ا

 . لتفاعل األفراد مع بيئتهمانتيجة كيفسَت التعلم على أنو عملية لتغيَت السلوؾ   .التعليم

ىو جهد  التعلم. ك التعلم نشاط يتم معاجلتو خالؿ مراحل التصميم كالتنفيذ كالتقييم

الطالب مع بُت تفاعل ىو أيضا الالتعلم ك   .لتسهيل عملية التعلم لدل الطالب

من  ربددىا فعالية عملية التعلمفإف كابلتايل ،  .ادلعلمُت كموارد التعلم يف بيئة التعلم

 21.خالؿ تفاعل ادلكوانت الثالثة

ىو تدريب الطالب على فهم ما يقرأكنو من الكتب  طالعةم ادلياذلدؼ من تعل

أف يسهل النطق اجليد  ة. بفهم جيد كسريع دكف العمل الشاؽ كالصعوب اأك غَتى

 . ادلنقولة إليوفهم اآلراء أك األفكار كادلعاينلكالتسليم على ادلستمعُت 

 :إىل طالعةنظراين ، يهدؼ تعليم ادل

على قراءة احلركؼ العربية كالقرآف فيما يتعلق بقراءة  قادرينتدريب الطالب ال .1

 .كغَتىا التنويندة ك شكالسكوف كالكسرة كال ضمةمثل الفتحة كال عالمة،ال

عربية ميكن أف مييز القراءات بُت حرؼ كاحد حبرؼ آخر ، كبُت اجلمل ال .2

بطالقة، قراءة بسالسة كتصحيح يف لفظو  الغامضة ، حبيث يكوف

 .االستخداـ ، القراءة الصحيحة
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 Hanafi, “Konsep Belajar Dan Pembelajaran”. Jurnal Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan, 

Vol. 17, No. 1 (2014), h. 1 
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 .ميكن أف يغٍت النمط العريب بدقة كجاذبية .3

 .قراءتوب تعلقا تمّ ععلى القراءة كالفهم القادرين تدريب الطالب  .4

عن يها ليتمكن الطالب من قراءة الكتب الدينية كمناقشتها كالبحث ف .5

أعماؿ كبار العلماء كادلفكرين )فالسفة( اإلسالـ ، الذين ُتكتب أعماذلم 

يُعرؼ ىذا النوع من الكتب يف إندكنيسيا ابسم  .عمومنا ابللغة العربية

" ، أك الكتاب العارم ، ألنو مكتوب ابللغة العربية بدكف ًتاث"الكتاب ال

 .عالمة أك حركات 

 الواردة قصةالكصف  يف كيستطيعىو أف يفهم  طالعةكالغرض من ادل

 طالعة.يف درس ادل

 ج. الشروط واالقرتاحات يف تعليم املطالعة

ىي تعلم ادلفردات أكالن حىت  طالعةإف الشركط اليت جيب استيفاؤىا يف تعليم ادل

جيب أف يعرؼ الطالب أساسيات احلركؼ  العة. قصة ادلط يعرؼ الطالب زلتوايت

ال يستطيعوف فهم القراءات العربية ادلوجودة يف  العربية، كمعظم الطالب الذين

الًتمجة أيضنا إذا مل يفهم الطالب معٌت الدرس ،  أنشطة يف كطالعة. زلتوايت ادل

 من حيث اجلوىر، .مدرس ادلادة إىل الطالب طرح األسئلة مباشرةن فيجب على 
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عدة شركط على النحو  طالعةادلالقصد أك الغرض ، جيب أف يكوف لدل  حسب

 :تايلال

 احلركؼ الصحيحةسلارج تعرؼ على ال .1

كلمات أك لكربطها اب نطق الكلمات أك اجلمل الصحيحة على مستول العامل .2

 .خرل عن طريق تعديل ادلعٌت دكف تكرارىااألمل اجل

سباما سبييز أك تغيَت الصوت بُت األصوات العالية كادلنخفضة ، القوية كالبطيئة،  .3

ا يشعر بو مؤلف الكتاب مثل السعادة أك احلزف أك بشرط أف يظهر القارئ م

 .الفخر أك احلماس أك اإلعجاب

 .مرىقة كغَت كاضحة تكليستنظيم الصوت حىت اليكوف صوات جهراي،  .4

ال تكن بطيئنا يف القراءة حىت ك جيب أف تكوف سرعة القراءة مستقرة  .5

 .ملةادل تسببها

 .اإلخفاء ، كالوقف ، كغَتىا، ك  دغاـدلدة ، كعالمة اإلاب االىتماـ  .6
 طالعة :جيب مراعاهتا يف تعليم ادل االقًتاحات اليت بعض ىناؾ

 هتمكقدر  جيب تعديل مواد القراءة كفقنا دلستول تطور الطالب . أ

إذا لـز األمر، حاكؿ الدعائم )كسائل اإلعالـ التعليمية(، كأداة   . ب

 .لتسهيل فهم القراءة ادلقدمة



 
 

22 
 

رفع ال يلـز أف ي .قراءة برانمج الدرس هبدكءأكالن م جيب على ادلعل . ج

الصوت مرتفعنا حىت ميكن أف يزعج سالـ الصفوؼ األخرل ، كعلى 

ا ، لذلك ال ميكن مساعو  العكس من ذلك فهو ليس صغَتنا / انعمنا جدن

 من قبل الطالب اجلالسُت كراءىم

 . لالب ابدلل، حىت تتسبب يف شعور الطتكراراابلقراءة  طالبال زبرب ال .د

جيب كتابة االستنتاجات كالكلمات الصعبة من القراءة على السبورة، مث  ق.

 22.اطلب من الطالب تسجيلها

 /اقراءةأنواع املطالعة .د

 أ. ذبميع

، مث  نفصلةادلؼ ك ر احلءة من خالؿ ادلمارسة أكالن، مع عرض كىي القرا

 .يتم تعيُت الطالب لدرلها بشكل مثايل

 موفقة ب.

الشيئ ىذا  .كىو التدريب عن طريق سبارين بصرية كسبارين القراءة بسرعة

لتمرين السابق ، كالفرؽ الوحيد ابالتمرين  . يشبو ىذاجيد على مستول ادلبتدئُت

 .قراءة األرقاـ بشكل مثايلب عىب كاجىو أف الطالب 
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 ه. أنشطة املطالعة

حيث يعطي ادلعلم ادلواد التعليمية عن طريق  عليمطريقة الت يىطالعة ادل ةنشطأ

من العمليات طويلة. تكرار ادلادة على أمل أف يتذكر الطالب ادلواد ادلعركضة لفًتة 

القدرة على كصف السلوؾ  إفة. تكرر التكرار / أك ادلمارسة ادل ىي مياذلامة يف التعل

قاـ  .تكرارىا ةسهلىي كالقدرة على ربويل النماذج إىل شفرات شفهية أك بصرية 

 23.الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص أبسلوب التكرار عند شرح أمر مهم لتذكر الصحابة

االىتماـ ابلصوت الصحيح ، لعدـ كجود  طالعة ىييف ادل شائعةالخطاء األ

كمن أنواع أنشطة ادلطالعة ىي كما  .ىي نتيجة عدـ اإلفصاح كالطالقة يف الكالـك 

 يلي :

االختبار التمهيدم ىو ربط  . لدرس إبدراؾ كاختبارابدأ كل بداية يجيب أف 

ث يصبح التدريس سياقينا الدركس اليت مت تقدميها مع الدركس اليت سيتم تقدميها ، حبي

يهدؼ  .يف حُت أف اإلدراؾ ىو تركيز انتباه الطالب على برانمج الدرس .كمالئمنا

 ادلقدمة.لدركس ضلو ا الطالب االختبار التمهيدم أيضنا إىل قياس حدكد إتقاف
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أف يفتح   طالؿتعلمو ، اطلب من ال قبل أف يقرأ ادلعلم الدرس الذم جيب .1

بعد  .ستمع إىل قراءة ادلعلم بطريقة جيدة كمنظمةكتاب القراءة ، كأف ي

 .حىت يفهموا القراءة لطالبل سئلةاأل تقدمي ب االنتهاء من القراءة ، قم

الطالب لطالب لتكرار القراءة اليت يقرأىا ادلعلم ، مث يشَت إىل ايقدـ ادلعلم  .2

يف  .قوبينما يستمع اآلخركف بنشاط كيهتموف بقراءة صدي .لقراءةادلاىرين يف ا

بينما يف ادلستوايت  .ادلرحلة االبتدائية ، جيب أف تلعب القراءة بصوت عاؿ

 .، كلكن بصوت أكثر أساسية، إف القراءة ىي الصامتةالعالية

ناقشة ادلبعد االنتهاء من القراءة بُت الطالب الذين مت إخبارىم ، قم إبجراء  .3

يف  .ء اآلخريناألصدقا أحد الطالب يصحح خطأأ، إذا بشكل اإلستجواب

ميكن أف يؤدم  ألنويهتم الطالب بتصحيح أخطاء أصحابو،  ىذه احلالة ، 

 .إىل مقاطعة القراءة 

ا ، فيجب تقسيم القراءة إىل أجزاء قصَتة،  .4 حىت إذا كانت القراءة طويلة جدن

بعد االنتهاء من أجزاء معينة، مث أجزاء  .بسيطة كسهلة الفهمالقراءة تصبح 

 القراءة.نتهي يف هناية أخرل ، حبيث ت

أمثلة ، كأف تكتب معاين الكلمات الصعبة على البد لو شرح اليف تقدمي  .5

 . الطالب هاكتبالسبورة لي
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يشجعوف حىت إعطاء النصيحة للطالب ، أال ينسى ادلعلم التعليم آخر يف  .6

 24.على التعلم كتكرار الدركس األخرل 

 ب. الدراسات السابقة

يت تبحث عن النظرايت ذات ال ي، كىةالنظري دراسةسمى الدراسات السابقة ابلت

 دبشكلة البحث. تعرض الباحثة النظرايت ادلتعلقة بتعليم ادلطالعة كما يلي :الصلة 

يبحث ( يف كتابو بعنواف "طرؽ تدريس اللغة العربية". 2711:72) أمحد عزاف

ذلك الكتاب عن تعريف ادلنهج كدركس اللغة العربية، منها طريقة احملادثة، طريقة 

االستجواب، طريقة احملاضرة، طريقة ادلطالعة، طريقة ادلناقشة كالطرؽ ذات الصلة 

 األخرل.

تنفيذ تعليم قراءة القرآف يف مدرسة  نور عاشية، بعنواف "البحث الذم كتبتها   

تنفيذ التعليم يف تلك ادلدرسة كالذم  البحث عن ىذا يشرحاستقامة اإلبتدائية فربولينجو. 

ادلتعلقة ابلعوامل الداعمة كالعوامل ادلثبطة كطريقة  التخطيط، كالتنفيذ كالتقومي يبدأ من

 حلوذلا.
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اللغة العربية يف معهد دار السالـ  ركدين نوريدم بعنواف "تعليم والبحث الذم كتب

 البحث عن تعليم اللغة العربية كتنفيذىا. ىذا يشرح. "احلديث  ابصلوماس

ريٍت رمضاان بعنواف "تنفيذ تقومي الًتبية الدينية اإلسالمية البحث الذم كتبتها  

. "لألطفاؿ ذك االحتياجات اخلاصة يف ادلدرسة اإلستثنائية سوكارامي ابندار المبونج

 يشرح البحث عن تنفيذ التقومي يف التعليم

من الشرح أعاله ، ميكن االستنتاج أف ىناؾ أكجو التشابو كاالختالؼ بُت ىذا 

كالبحوث السابقة. يقع التشابو يف رسالتُت اليت تبحثاف عن التعليم، كلكن يف  البحث 

تركيز  ىذا البحث ىناؾ االختالؼ عن البحوث السابقة ، كما يف رسالة نور عاشية،

حبثها على تنفيذ تعليم اللغة العربية ، كرسالة نورايدم تركيز حبثو على التعليم كتنفيذىا ، 

كمن البياف السابق، يوجد بعض  كرسالة ريٍت رمضاان تركيز حبثها على التقومي يف التعليم. 

كىكذا ، من بعض  االختالفات يف ادلوقع كالوقت كادلكاف كالكائن، كما أشبو ذلك. 

اف الرسالة العلمية السابقة، ال يوجد نفس العنواف يشبو عنواف البحث الذم قدمتها عنو 

ىو تعليم ادلطالعة يف الصف السابع يف معهد الدينيات  الباحثة، كموضوع ىذا البحث

 للبنات المبونج.
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 امللحقات

Daftar Pertanyaan Wawancara kepada Guru Muthola’ah kelas VII MTs 

Perguruan Diniyyah Putri Lampung 

No. Pertanyaan yang diajukan 

1 
Mulai dari kapan bapak mengajar di MTs Perguruan Diniyyah Putri 

Lampung ? 

2 Kurikulum apa yang bapak gunakan dalam mengajar muthola’ah ? 

3 
Apakah setiap bapak akan melaksanakan proses pembelajaran, bapak 

terlebih dahulu membuat perencanaan pembelajaran ? 

4 Metode apa yang bapak terapkan dalam pembelajaran muthola’ah ? 

5 Buku apa yang bapak gunakan dalam pembelajaran muthola’ah ? 

6 Berapa jam yang dipakai dalam pelajaran muthola’ah ? 

7 Apakah waktu tersebut cukup untuk proses pembelajaran muthola’ah ? 

8 
Bagaimana cara bapak mengetahui siswa mana saja yang paham dengan 

pelajaran muthola’ah dan maupun yang tidak paham ? 

9 
Apakah hasil evaluasi dengan memberi tugas lisan ataupun tulisan dapat 

mengkatkan kemampuan peserta didik ? 

10 
Bagaimana tindakan bapak terhadap siswa yang tidak memperhatikan 

ketika sedang melakukan proses pembelajaran? 

11 
Apa saja kesulitan yang bapak temui saat proses pembelajaran muthola’ah 

berlangsung ? 
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 امللحقات

Daftar Pertanyaan Wawancara kepada Peserta Didik Muthola’ah kelas VII 

MTs Perguruan Diniyyah Putri Lampung 

No Pertanyaan yang diajukan 

1 Apakah kamu menyukai pelajaran muthola’ah ? 

2 Apakah kamu selalu bertanya ketika ada materi yang belum kamu pahami ? 

3 Apakah metode yang diterapkan guru menyenangkan ? 

4 Apa saja kesulitan kamu dalam pelajaran muthola’ah ? 

5 Bagaimana keadaan kelas saat proses pembelajaran berlangsung ? 

6 Apakah pada saat pembelajaran kamu memperhatikan guru ? 

7 Apakah kamu mepunyai buku pelajaran muthola’ah ? 

8 Apakah ketika diberikan tugas kamu mengerjakan tugas tersebut ? 
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 امللحقات

Hasil Wawancara kepada Guru Muthola’ah kelas VII MTs Perguruan 

Diniyyah Putri Lampung 

No.  
Pertanyaan yang diajukan oleh 

Peneliti 
Jawaban Guru muthola’ah 

1 

Mulai dari kapan bapak mengajar 

di MTs Perguruan Diniyyah Putri 

Lampung ? 

“Saya mengajar dari tahun 2018” 

2 

Kurikulum apa yang bapak 

gunakan dalam mengajar 

muthola’ah ? 

“kurikulum yang digunakan 

kurikulum 13 (K13)” 

3 

Apakah setiap bapak akan 

melaksanakan proses 

pembelajaran, bapak terlebih 

dahulu membuat perencanaan 

pembelajaran ? 

“ya sebelum saya melaksanakan 

pembelajaran terlesbih dahulu saya 

menyiapkan perencanaan atau 

langkah-langkah yang akan saya 

laksanakan dikelas” 

4 

Metode apa yang bapak terapkan 

dalam pembelajaran muthola’ah ? 

“dalam pembelajaran muthola’ah ini 

saya menggunakan metode membaca 

setelah itu menterjemahkannya” 

5 
Buku apa yang bapak gunakan 

dalam pembelajaran muthola’ah ? 

“buku muthola’ah gontor kelas 1” 

6 
Berapa jam yang dipakai dalam 

pelajaran muthola’ah ? 

“sekolah memberikan waktu satu jam 

dalam pembelajarak muthola’ah ini” 

7 

Apakah waktu tersebut cukup 

untuk proses pembelajaran 

muthola’ah ? 

“sebagai guru dituntut untuk bisa 

memaksimalkan waktu yang sudah 

ditentukan, ya dicukupilah” 

8 
Bagaimana cara bapak 

mengetahui siswa mana saja yang 

“Banyak reaksi atau gerak-gerik yang 

saya temui, seperti siswa yang paham 
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paham dengan pelajaran 

muthola’ah dan maupun yang 

tidak paham ? 

dengan materi yang saya ajarkan pasti 

siswa tersebut banyak bertanya dan 

memerhatikan guru, dan jika siswa 

tidak paham dengan materi yang saya 

ajarkan, siswa mengobrol dan tidak 

memerhatikan bahkan ada yang 

melamun “. 

9 

Apakah hasil evaluasi dengan 

memberi tugas lisan ataupun 

tulisan dapat mengkatkan 

kemampuan peserta didik ? 

“dalam melakukan evaluasi ini dengan 

cara memberikan tugas ada sebagian 

yang meningkat dan adapun yang 

tidak” 

10 

Bagaimana tindakan bapak 

terhadap siswa yang tidak 

memperhatikan ketika sedang 

melakukan proses pembelajaran? 

“dengan cara menegurnya secara baik-

baik dan meminta nya untuk 

memperhatikan pelajaran” 

11 

Apa saja kesulitan yang bapak 

temui saat proses pembelajaran 

muthola’ah berlangsung ? 

“Mereka sulit dalam memahami 

bacaan dan Mufrodat.” 
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Lampiran  

 

Hasil Pertanyaan Wawancara kepada Peserta Didik Muthola’ah kelas VII 

MTs Perguruan Diniyyah Putri Lampung 

No.  
Pertanyaan yang diajukan oleh 

Peneliti 
Jawaban Guru muthola’ah 

1 
Apakah kamu menyukai pelajaran 

muthola’ah ? 

“suka kak” 

2 

Apakah kamu selalu bertanya 

ketika ada materi yang belum 

kamu pahami ? 

“ya bertanya kak, seperti mufrodat 

yang belum saya tau, saya bertanya 

kepada guru apa artinya , begitu kak.” 

3 
Apakah metode yang diterapkan 

guru menyenangkan ? 

“ya gitu kak membaca, mengulangi 

setelah itu menterjemahkannya 

kedalam bahasa Indonesia, kadang 

saya merasa jenuh” 

4 
Apa saja kesulitan kamu dalam 

pelajaran muthola’ah ? 

“saya sulit memahami mufrodatnya 

kak” 

5 

Bagaimana keadaan kelas saat 

proses pembelajaran berlangsung 

? 

“ya tenang kak, kadang juga tidak” 

6 
Apakah pada saat pembelajaran 

kamu memperhatikan guru ? 

“ya saya memperhatikan kak, tapi ada 

beberapa dari temen saya yang tidak 

memperhatikan” 

7 
Apakah kamu mepunyai buku 

pelajaran muthola’ah ? 

“ya saya punya kak” 

8 

Apakah ketika diberikan tugas 

kamu mengerjakan tugas tersebut 

? 

“saya mengerjakan tugas yang 

diberikan oleh guru kak, tapi jika 

kami ada yang belum selesai, guru 

meminta kami kerjakan diasrama“. 



 
 

0٘ 
 

 امللحقات

Pedoman Observasi Guru Muthola’ah 

 

Nama Pendidik : M. Zaenal Mustofa 

Pendidik Mapel : Muthola’ah 

Sekolah  : MTs Perguruan Diniyyah Putri Lampung 

No.  Pernyataan  
Dilakukan 

Ya  Tidak  

1 
Pendidik membuat rencana pelaksanaan 

pembelajaran 
 

 

2 Pendidik menyediakan media pembelajaran   

3 Pendidik memberikan salam   

4 
Pendidik mengajak peserta didik berdo’a 

bersama-sama sebelum memulai pelajaran 
 

 

5 Pendidik mengabsensi peserta didik   

6 
Pendidik memeriksa kesiapan peserta didik 

sebelum memulai pelajaran 
 

 

7 
Pendidik memberikan motivasi kepada peserta 

didik 
 

 

8 
Pendidik menyampaikan judul materi yang akan 

dipelajari 
 

 

9 
Pendidik menyampaikan tujuan pembelajaran 

yang akan dipelajari 
 

 

10 Pendidik menjelaskan materi muthola’ah   

11 
pendidik menulis mamteri muthola’ah di papan 

tulis 
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12 
Pendidik bersama-sama membaca materi 

muthola’ah 
 

 

13 

Pendidik menterjemahkan materi muthola’ah 

dengan menjelaskan mufrodat yang ada di materi 

tersebut satu persatu 

 

 

14 
Pendidik membimbing peserta didik yang belum 

paham mengenai materi muthola’ah tersebut 
 

 

15 
Pendidik melaksanakan pembelajaran sesuai 

dengan rencana pelaksanaan pembelajaran 
 

 

16 

Pendidik mengajak peserta didik untuk bersama-

sama membaca materi yang sudah di tulis dipapan 

tulis kembali sebagai pemahaman dalam 

pembelajaran 

 

 

17 Pendidik menguasai kelas   

18 
Pendidik memberikan tugas yang sudah ada di 

buku muthola’ah 
 

 

19 
Pendidik memeriksa hasil yang dikerjakan oleh 

peserta didik 
 

 

20 
Pendidik meminta peserta didik untuk 

menyimpulkan pembelajaran yang telah dipelajari 
 

 

21 

Pendidik menutup pembelajaran dengan mengajak 

peserta didik berdo’a bersama-sama dan 

mengucapkan salam 
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 امللحقات

Tahap Pedoman Observasi Pendidik Muthola’ah 

No Aspek yang diamati Ya Tidak Catatan 

 
Perangkat Guru  

1 Ada silabus yang didalamnya terdapat 

kegiatan tatap muka, penugasan 

terstruktur, dan tugas mandiri tidak 

terstruktur. 

 

  

2 Ada Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP), memuat :  

a. Kegiatan tatap muka, 

penugasan terstruktur, dan 

tugas mandiri tidak terstruktur. 

 

  

b. Identitas mapel, KI-KD, 

Indikator, tujuan pembelajaran, 

alokasi waktu, metode 

pembelajaran, penilaian hasil 

belajar, dan sumber belajar. 

 

  

3 Ada rancangan penilaian     

4 Ada program penilaian dan program 

pengayaan 
 

  

5 Ada buku nilai yang memuat semua 

hasil belajar (nilai tugas, ulangan 

harian, ulangan tengah semester, dan 

ulangan akhir semester) yang telah 

dilaksanakan. 

 

  

 II. Kegiatan Pembelajaran  

 A. Pendahuluan  

1 Guru mengucapkan salam dan berdo’a 

bersama 
 

  

2 Guru membiasakan mengajak peserta 

didik membuka pelajaran dengan 

bahasa arab berupa ucapan basmalah : 

 هّيابنا نفتتح درسنا بقراءة البسملة  
 

  

3 Guru memeriksa kehadiran, kerapian 

berpakaian ,posisi tempat duduk 

disesuaikan dengan kegiatan 

pembelajaran. 
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4 Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 
 

  

5 Guru mengajukan pertanyaan secara 

komunikatif pengalaman peserta didik 

dan dikaitkan dengan tema   
 

  

 B. Kegiatan Inti  

1 Guru menyampaikan judul materi yang 

akan dipelajari 
 

  

2 Guru menjelaskan materi muthola’ah     

3 Guru menulis mater muthola’ah di 

papan tulis 
 

  

4 Guru bersama-sama membaca materi 

muthola’ah 
 

  

5 Guru menterjemahkan materi dengan 

menjelaskan mufrodat yang ada 

dimateri 

 

  

6 Guru membimbing peserta didik yang 

belum paham  
 

  

 C. Evaluasi  

 Guru memberikan tugas yang sudah 

ada di buku muthola’ah dan 

memberikan pertanyaan tentang 

kandungan materi dan gagasan yang 

terdapat dalam bacaan muthola’ah. 

 

  

 D. Penutup     

 Guru membiasakan mengajak siswa 

mengakhiri pelajaran dengan membaca 

hamdalah dipandu dalam bahasa Arab. 
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 امللحقات

Pedoman Observasi Dokumentasi 

No.  Daftar Dokumentasi 
Keterangan 

Ada  Tidak Ada 

1 Profil Sekolah   

2 Data Pendidik   

3 Data Sarana dan Prasarana   

4 Silabus    

5 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)   

6 Absen kelas VII B    

7 Foto-foto Kegiatan   
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  امللحقات

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

( RPP ) 

 

SEKOLAH   : MTs /DMP Perguruan Diniyyah Putri   

       Lampung 

MATA PELAJARAN  : MUTHOLA’AH 

KELAS/ SEMESTER  : I/2 

MATERI POKOK  :   دِّي ك  ال  

ALOKASI WAKTU  :  1X40 MENIT  

  

 

A. KOMPETENSI INTI  

1. Kompetensi Inti (KI 1) 

Menghayati dan mengamalkan ajaran agama islam 

2. Kompetensi Inti (KI 2) 

Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 

peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsive dan 

pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 

permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial 

dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 

pergaulan. 

3. Kompetensi Inti (KI 3) 

Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
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teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 

kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 

kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian 

yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan. 

 

4. Kompetensi Inti (KI 4) 

Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak 

terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 

mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah 

keilmuwan. 

B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN 

Kompetensi Dasar Indikator 

1.     menemukan makna atau 

gagasan dari ujaran kata, frase, 

dan kalimat bahasa arab yang 

berkaitan dengan :   ُْيك اْلد ِّ  

 

1.1 Menemukan makna atau 
gagasan dari ujaran kata, 
frase, dan kalimat bahasa 
arab yang berkaitan dengan : 
ْيكُ   اْلّدِ

1.2 Menemukan mufrodat baru 
pada teks  ُْيك  اْلّدِ

1.3 Mengartikan teks  ُْيك  اْلّدِ
dengan baik dan benar 

2.   mampu melafalkan dan 

mengetahui kaidah teks dengan 

baik dan benar 

 

2.1 Melafalkan dan mengetahui 
kaidah teks  ُْيك  dengan baik اْلّدِ
dan benar 

2.2 Menyampaikan kandungan 
makna dari teks tentang: 
ْيكُ   اْلّدِ

 

C. Tujuan Pembelajaran 

1. Menemukan makna atau gagasan dari ujaran kata, frase, dan kalimat 

bahasa arab yang berkaitan dengan : ْيكُ   اْلّدِ  

2. Menemukan mufrodat baru pada teks  ُْيك  اْلّدِ

3. Mengartikan teks  ُْيك  dengan baik dan benar اْلّدِ

4. Membaca teks  ُْيك  dengan lafadz dan intonasi yang benar اْلّدِ

5. Menyampaikan kandungan makna dari teks tentang:  ُْيك  اْلّدِ
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D. Materi pembelajaran  

ْيكُ   الد ِّ

ْيُك َحيََواٌن ِمَن الدََّواِجِن. لَهُ ِرْيٌش َجِمْيٌل. َعلَى َرأِْسِه ُعْرٌف. لَْوُن  فِي السَّاَحِة ِدْيٌك. الّدِ

ْيِك َطِوْيٌل ُمْرتَِفٌع. لَهُ َعَدٌد ِمَن الدََّجاَجاِت. يَأُْكُل  ْيُك اْلُحبُْوَب اْلعُْرِف أَْحَمُر قَاٍن. َذنَُب الّدِ الّدِ

بَاحِ.  َواْْلَْعَشاَب بِِمْنقَاِرِه, َويَِصْيُح فِي الصَّ

 

E. Metode pembelajaran 

1. Pendekatan : scientific 

2. Metode   : ceramah, qiro’ah wa tarjamah 

 

F. Media, alat, dan sember pembelajaran 

1. Alat: spidol, papan tulis dan televisi/ TV  

2. Sumber belajar : Buku muthola’ah gontor kelas 1 

 

G. Langkah- langkah kegiatan pembelajaran  

Kegiatan Deskripsi kegiatan Alokasi waktu 

Pendahuluan  1. Guru mengucapkan salam dan berdo’a 

bersama  

2. Guru membiasakan mengajak peserta didik 

membuka pelajaran dengan bahasa arab 

berupa ucapan basmalah : 

 هّيابنا نفتتح درسنا بقراءة البسملة  

3. Guru memeriksa kehadiran, kerapian 

berpakaian ,posisi tempat duduk disesuaikan 

dengan kegiatan pembelajaran. 

4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

5. Guru mengajukan pertanyaan secara 

komunikatif pengalaman peserta didik dan 

5 Menit 
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dikaitkan dengan tema   
Kegiatan inti 1. Guru menyajikan materi  ُْيك  اْلّدِ

2. Guru menulis materi  ُْيك  di papan tulis اْلّدِ

3. Guru mempersilahkan peserta didik untuk 

menulis materi  ُْيك  اْلّدِ

4. Guru membaca materi  ُْيك  kemudian peserta ,اْلّدِ

didik mengikutinya 

5. Guru menanyakan mufrodat kepada peserta 

didik, kemudian menterjemahkannya dengan 

memperagakannya 

6. Guru bertanya kembali tentang mufrodat yang 

belom dimengerti dari materi tersebut 

7. Guru mengulang kembali materi  ُْيك  اْلّدِ

8. Guru memberikan soal yang sudah tertera 

dibuku 

25 menit  

Evaluasi Guru memberikan pertanyaan tentang kandungan 

materi dan gagasan yang terdapat dalam bacaan 

muthola’ah. 

5 menit 

Penutup  Guru membiasakan mengajak siswa mengakhiri 

pelajaran dengan membaca hamdalah dipandu 

dalam bahasa Arab. 

5 Menit 

 

 

 

H.  Penilaian  

1. Jenis/teknik penilaian : Penugasan 

2. Bentuk Instrumen berupa : 

 Menterjemahkan materi pelajaran 

 Mengerjakan soal yang ada di buku cetak 
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No. 

 
Nama Peserta Didik 

Aspek Penilaian 

 
 

Total 

Skor 

 

 

    Nilai 

 

k
es

es
u
ai

an
 

is
i 

p
en

g
g
u
n
aa

n
 

k
at

a 

st
ru

k
tu

r 

k
al

im
at

 

p
en

u
li

sa
n
 

k
at

a 

        

        

        

 

 

 

a. Rubrik Penilaian dari tes penguasaan struktur kalimat 

 

Aspek Penilaian Deskripsi Skor 

Kesesuaian isi Tingkat kesesuaian kandungan paragraf 

dengan topik mencapai 91-100% 

5 

 Tingkat kesesuaian kandungan paragraf 

dengan topik mencapai 81-90% 

4 

 Tingkat kesesuaian kandungan paragraf 

dengan topik mencapai 71-80% 

3 

 Tingkat kesesuaian kandungan paragraf 

dengan topik mencapai 51-70% 

2 

 Tingkat kesesuaian kandungan paragraf 

dengan topik dibawah 51% 

1 

Ketepatan 

penggunaan 

kosa kata 

Penggunaan kosa kata tepat 91-100% 5 

Penggunaan kosa kata tepat 81-90% 4 

Penggunaan kosa kata tepat 71-80% 3 

Penggunaan kosa kata tepat 51-70% 2 

Penggunaan kosa kata tepat dibawah 

51% 

1 
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Kebenaran 

struktur kalimat 

Penggunaan struktur kalimat benar 91-

100% 

5 

Penggunaan struktur kalimat benar 81-

90% 

4 

Penggunaan struktur kalimat benar 71-

80% 

3 

Penggunaan struktur kalimat benar 51-

70% 

2 

Penggunaan struktur kalimat benar 

dibawah 51% 

1 

Kebenaran 

penulisan kata  

Penulisan kata benar 91-100% 5 

Penulisan kata benar 81-90% 4 

Penulisan kata benar 71-80% 3 

Penulisan kata benar 51-70% 2 

Penulisan kata benar dibawah 51% 1 

 

b. Skor penilaian : 

 

Nilai = 
Skor Perolehan X 100 
Skor Maksimal 

    

Kriteria Nilai  

A = 80 – 100 : Baik Sekali  

B = 70 – 79 : Baik 

C = 60 – 69 : Cukup 

D = ‹60 : Kurang 
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  Bandar Lampung,   Februari 2020 

 

      Kepala Sekolah                 Guru Bidang Studi 

 

 

 

 Sri Baniyah, S.Pd       M. Zaenal Mustofa 

                Nip.          Nip.  
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  امللحقات

NILAI MUTHOLA’AH SISWA KELAS VII B 

No. Nama Nilai KKM Predikat 

1 Afifah Nakhwa Haniyah 
60 70 

Tidak 

Tuntas 

2 Alifah Bunga Pratiwi 90 70 Tuntas 

3 Andini Putri Utami 60 70 
Tidak 

Tuntas 

4 Arelia Sabrina 58 70 
Tidak 

Tuntas 

5 Aulia Dwi Mahartanto 100 70 Tuntas 

6 Ayesha Permata Sari 
60 70 

Tidak 

Tuntas 

7 Berta Cintya Aninda 77 70 Tuntas 

8 Calista Salsabila 
35 70 

Tidak 

Tuntas 

9 Challiesta Bunga 

Armeysha 
35 70 

Tidak 

Tuntas 

10 Dinara Saqinah 89 70 Tuntas 

11 Farah Razwa Sofyan 74 70 Tuntas 

12 Farah Salsabila Putri 
60 70 

Tidak 

Tuntas 

13 Ghina Afifah Nasution 
51 70 

Tidak 

Tuntas 

14 Helriza Nadia 100 70 Tuntas 

15 Ibtihal Ariibah 75 70 Tuntas 

16 Keysa Hemalia 
30 70 

Tidak 

Tuntas 

17 Meilani Fauziah 81 70 Tuntas 



 
 

80 
 

18 Mita Desrani 40 70 
Tidak 

Tuntas 

19 Nasywa Khaylila 

Fadhilatunnisa 
38 70 

Tidak 

Tuntas 

20 Naura Aprilia 80 70 Tuntas 

21 Nova Safitri 100 70 Tuntas 

22 Olivea Embun Rieskamaia 29 70 
Tidak 

Tuntas 

23 Ratu Salsabila Humaira 48 70 
Tidak 

Tuntas 

24 Salma Salsabila 99 70 Tuntas 

25 Sarah Salsabila 
38 70 

Tidak 

Tuntas 

26 Thahira Mahdiya Az-zahra 
61 70 

Tidak 

Tuntas 

27 Wina Ramadhanti 79 70 Tuntas 

28 Zahratul Aini Aulia 71 70 Tuntas 

29 Zahrotun Azizah 
59 70 

Tidak 

Tuntas 

30 Zahrotunnisa Azzahra 71 70 Tuntas 

31 Vita Calista 
54 70 

Tidak 

Tuntas 

32 Zakiya Ramada Fatkha 90 70 Tuntas 
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  امللحقات

BIODATA PRIBADI 

 

 

Nama Lengkap   :M. ZAINAL MUSTHOFA 

Nama Panggilan   : ZAINAL SEKJEN 

Tempat & Tanggal Lahir  : PANDAN SARI, 29 MEI 1997 

Umur     : 22 TAHUN 

Jenis Kelamin    : LAKI-LAKI 

Tinggi / Berat Badan   : T 158 B 65 

Nama Sekolah    : STIT DARUL FATTAH BANDAR 

        LAMPUNG 

Jurusan    : BAHASA ARAB 

Alamat     : DESA PANDAN SARI, KEC.  

        BELITANG MADANG RAYA,  

        KAB. OKU TIMUR, SUMSEL 

Pengalaman Berorganisasi  : 1.  Organisasi pelajar pondok  

             modern nurussalam 

        2. Kordinator pramuka gugus depan 

Nama Ortu     : 

Ayah     : AGUNG KURNIAWAN 

Ibu     : TITIK HERLINA 

Pekerjaan Ayah / Ibu   : TANI 

No. HP     : 081274318858 

Alamat e-mail    : zaenalmustofa090@gmail.com 

Motto Hidup    : berani hidup takut mati, jangan  

        takut hidup mati saja 

Cita-cita    :DESAINER 

Pengalman kerja   : 

1. GURU BAHASA ARAB DI 

PONPES AL-FARABI  

2. STAF PENGASUHAN PONPES 

AL-FARABI 

3. STAF PENGAJARAN  PONPES 

AL-FARABI 

4. OPERATOR EMIS PONPES 

AL-FARABI 

5. GURU  BAHASA ARAB 

DINIYYAH PUTRI LAMPUNG 
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6. BAG. PENGAJARAN 

DINIYYAH PUTRI LAMPUNG 

7. KETUA LEMBAGA 

KETERAMPILAN DINIYYAH 

PUTRI LAMPUNG 

PENGALAMAN SEKOLAH   : 

1. SDN 3 PANDAN SARI 1 

2. SMPN 4 SATAP PANDAN 

SARI 1 

3. MA NURUSSALM SIDOGEDE 

4. S1 STIT DARUL FATTAH ( 

proses kuliah ) 
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 امللحقات

MATERI MUTHOLA’AH 

 

 

 

 



 
 

ٕٔٓ 
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ٔٓٗ 
 

Lampiran  

 Foto kegiatan Peneliti di MTs Perguruan Diniyyah Putri Lampung 

 

Gambar 1. Foto Wawancara dengan Guru Muthola’ah kelas VII MTs Perguruan 

Diniyyah Putri Lampung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Profil MTs Perguruan Diniyyah Putri Lampung 
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Gambar 3. Foto buku Materi yang dipelajari ketika peneliti sedang melakukan 

Observasi 

 

Gambar 4. Foto materi yang dituliskan oleh Guru Muthola’ah ketika dikelas 
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Gambar 5. Foto ketika guru sedang menuliskan materi muthola’ah kepada murid 
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Gambar 6. Foto ketika guru sedang menjelaskan materi muthola’ah 

 

Gambar 7. Foto ketika peneliti sedang melakukan observasi dikelas VII MTs 

Perguruan Diniyyah Putri Lampung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 8. Foto data jumlah murid kelas VII MTs Perguruan Diniyyah Putri  

      Lampung 
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Gambar 9. Foto murid menulis pelajaran yang diberikan oleh guru 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Gambar 10. Foto tugas yang diberikan oleh guru kepada murid 
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