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الباب األول
المقدمة

توضيح الموضوع.أ
معىنفأرادت الباحثة شرحالبحث العلمي شرحا وافيا،هذاالباحثةأن يشرحقبل

البحث العلمي بعنوانهذا. القراءبنيللمعىنالفهملسوءإجتناباالبحث العلميهذاعنوان
باملدرسة الصف اخلامسلتالميذ املفرداتاستيعابلرتقية ”أسئلة الفرقة“طريقة"تطبيق

للعام الدراسيمنطقة واي كانانبيسار"نيكريي""نور اإلميان" اإلبتدائية اإلسالمية
:التايلالنحوعلىالعنوانلتفسريبالنسبةأما. "2014-2015
ترقية.1

Dalam Bahasa Indonesia, kata peningkatan terdiri dari kata “tingkat” yang

mendapat awalan Me- dan mendapat akhiran –an, maknanya adalah proses,

perbuatan, cara meningkatkan (usaha, kegiatan, dsb).1

الذي(مستوى)"tingkatكلمة "منتتكونكلمة "الرتقية"اإلندونيسية،يف اللغة
كيفيةوالاألشغال،العملية،هومعناه،an–الالحقةوحصلت-Meالبادئةحيصل

.)...إخلنشطة،األو األعمال(تحسنيلل

1Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta,
2007 hlm. 1281.
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”أسئلة الفرقة“طريقة.2
Metode Team quiz adalah model pembelajaran dengan membentuk siswa

dalam beberapa kelompok dan setiap kelompok mempunyai tanggung jawab bersama

atas keberhasilannya.2

وكلجمموعاتعدةبوضع التالميذ يفالتعلمطريقة املسابقة الفرقية هي منوذج
.جناحهامدىعلىمشرتكةمسؤوليةلديهاجمموعة

املفردات.3
Menurut Syaiful Mustofa kosakata merupakan kumpulan kata-kata yang

membentuk bahasa yang diketahui seseorang, dan kumpulan kata tersebut akan

digunakan dalam menyusun kalimat atau berkomunikasi dengan masyarakat. 3

معروفـةلغـةتشـكلالـيتالكلمـاتمـنجمموعـةهـياملفـرداتSyaiful Mustofaوفقـا
.معالتواصلأواجلملةصياغةيفتستخدموسوف،فردلل
التالميذ.4

Peserta didik adalah “anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan

potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis

pendidikan tertentu”.4

2M. Hanif Lutfi, “TeamQuiz” (On. Line), tersedia di:
http://lib.unnes.ac.id/19763/1/2701409038.pdf,  (11 Febuari 2015, jam 20.00)

3 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajran Bahasa Arab Inovatif, (Malang: UIN Maliki Press,
2012), h. 62

4 Undang-Undang SISDIKNAS ((Sistem pendidikan Nasional )UU RI No 20 Tahun 2003)
Sinar Grafika, 2009, Jakarta, hlm, 3.
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الــتعلمعمليــةخــاللمــنالــذاتتطــويرحيــاولونالــذيناجلمهــور"أفــرادهــمالتالميــذ
تالميـــذالالســـياقهـــذايفحـــىت. "التعلـــيممـــنمعينـــةوأنـــواعومســـتوىاخلـــطعلـــىاملتاحـــة
نتـــائجترقيـــةرتطـــو بشـــأنبيانـــاتعلـــىاحلصـــولأجـــلمـــنالبحـــثموضـــوعكـــانواالـــذين
.التعلم

باملدرسة "نور اإلميـان" امسوالتالميذ املقصود يف هذا البحث يعين تالميذ الصف اخل
بيسار".نيكريي"اإلبتدائية اإلسالمية

الموضوعاختيارأسباب.ب
يف ”أسـئلة الفرقــة“طريقـة تطبيـقبعـدللتالميــذاملفـرداتاسـتيعابترقيـةكيفيـةملعرفـة.1

باملدرسة "نور اإلميان" اإلبتدائية اإلسالميةاخلامسالصفلتالميذالعربيةاللغةميتعل
.بيسار" منطقة واي كاناننيكريي"

لرتقيـةاجلهـودكأحـد”أسـئلة الفرقـة“طريقـة تطبيـقيفالعربيـةاللغـةملـدرس كاالقرتاح.2
.للتالميذالعربيةاللغةمفرداتاستيعاب

خلفية البحث.ج
Bahasa adalah media komunikasi manusia pada sesama, tanpa bahasa manusia

tidak bisa mengungkapkan perasaan dan pemikirannya. Kesalahan pengungkapan

tutur bahasa sangat berpengaruh dalam memahami maksud dan tujuan yang
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terkandung didalamnya, sehingga bahasa adalah alat komunikasi utama bagi

manusia.5

أن يعــّرب لإلننســانميكــناللغــةالدوناآلخــرين،علــىاإلنســاينللتواصــلوســيلةاللغــة
واألغــراضاملقاصــدفهــميفجــداً يــؤثّراللغــةكشــف حــدث يفطــأواخل. هأفكــار و همشــاعر عــن

.للبشرلالتصاالتالرئيسيةالوسيلةهياللغةأنحيثفيه،الواردة
Diantara bahasa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bahasa Arab yang

penggunannya sudah diakui sebagai bahasa internasional, disamping itu bahasa Arab
merupakan bahasa yang harus dipergunakan oleh setiap orang Islam dalam beribadah
kepada Tuhannya, sebab sumber pokok yang menjadi tuntunan bagi setiap muslim
adalah al-Qur’an dan al-Hadist yang ditulis dengan mempergunakan bahasa Arab,
disamping buku-buku keislaman yang lain juga berbahasa Arab.6

العربيــة الــيت كانــت تســتخدماللغــةهــيالبحــثهــذايفإليهــااملشــاراللغــاتمــن بــني
يفمسـلمكـليسـتخدمهاأنينبغـيالـيتاللغـةهـيالعربيـةاللغـةجبانب ذلك إندولية،كلغة
مكتوبــةواحلــديثالقــرآنمســلم هــولكــلتوجيــهوجيــريالرئيســيكاملصــدرألنــهالــرب،عبــادة

.العربيةباللغةيتحدثونأيضااآلخرينجبانب املباحث اإلسالميةالعربية،اللغةباستخدام
Dalam setiap bahasa dapat dilihat unsur-unsur apa saja yang terdapat dalam

bahasa tersebut, seperti halnya dalam ungkapan sebagai berikut, “Didalam bahasa
terdapat unsur-unsur yang dapat dilihat secara terpisah-pisah meskipun satu sama
lainya saling berhubungan dengan erat bahkan menyatu sehingga terbentuk yang
bernama bahasa. Perfomasi dan kemampuan berbahasa juga bermacam-macam ada
yang berbentuk lisan dan ada yang berbentuk tulisan”. 7

5Djogo Tarigan dan Hary Guntur Tarigan,Tehnik pengajaran Ketrampilan Berbahasa,
(Bandung: Angkasa, 1993), h. 23.

6 Akrom Malibary, Pengajaran Bahasa Arab di Madrasah Aliyah “Tinjauan Metodologis
Sekilas”, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), h. 16.

7Ahmad Fuad Efendi, Metodologi dan Strategi Akternatif (Pembelajaran Bahasa Arab),
(Malang: Misykat, 2005), h. 78.
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العبـارةيفاحلـالكمـااللغـة،تلـكيفالـواردةالعناصـرإىلينظـرأنميكـنلغةكلويف
مرتابطــةبعضــهاأنمــنالــرغمعلــىتفصــيليا رؤيتهــاميكــنالــيتالعناصــرهنــاكاللغــة"يفالتاليــة

خمتلفـة هـياللغـةاللغويـة و كفـاءة القـدرة. اللغةتسمىو ذلكشكلتحىتميزجبل يتوحد أو
.أو حتريرياكتابةشكلعلىقطعةوهناكأو شفوياالفمطريقعنهناكأيضا

األقصــى و إىل احلــدتتحقــقلــنأعــالهكتابــةأوشــفويبشــكلاللغــةاســتيعابيفمث
يتجــزأالجــزءولكــون املفــرداتاســتخدامها،حلســنمفــرداتاســتيعابكــان اخلاضــعة إال إذا

أكثـــرتكــونســوفوالـــتعلمالتــدريسفعمليــةاملفـــرداتاســتيعابمــع . العربيـــةاللغــةتعلــيميف
للتالميذ.فهمهاسهل

بتقدميالعربيةاللغةمفرداتاللغات،تعلميفاملوضوعمنجزءأيضاهيواملفردات
يفأنالقولميكنوهكذا،. اللغةبتلكوالكتابةالتواصليفمالشخصالكايفالدعم
عرفةباملمدعومةتكونأنجيبال،ميكنالاللغويةوالكتابةالكالم

االستمرارإىلتاجحياملفرداتاستيعابولذلك،. والفعليةومنتجة،غنيةاملفرداتاستيعابو 
).العربيةباللغة(األجنبيةباللغةتقدماأكثرحىتيتكلم،أنيريدشخصكلوضعيف

استيعابوجيب للمدرسجيدة،العربيةاللغةمفرداتاستيعابيفالنجاحلتحقيق
أسئلة “طريقة العربيةاللغةيفتطبيقهاميكناليتالتعليمأساليبأحد. التعليمأساليببعض
.”الفرقة

Adapun yang dimaksud dengan “Team quiz adalah model pembelajaran
dengan membentuk siswa dalam beberapa kelompok dan setiap kelompok
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mempunyai tanggung jawab bersama atas keberhasilannya. 8 Team quiz adalah salah
satu tipe dari Active learning. Active learning adalah proses pembelajaran dimana siswa
dituntut untuk selalu aktif. Siswa harus aktif baik dalam hal menyampaikan pendapat
ataupun memecahkan masalah yang berkaitan dengan materi yang sedang diajarkan.
Siswa dilibatkan pada aktivitas berpikir yang lebih kompleks dimana siswa terlibat dan
memahami apa yang mereka kerjakan.9

يفالتالميـذتشـكيلطريـقالـتعلم عـنهـي منـوذج”الفرقةأسئلة “لتعريفبالنسبةأما
هـي”أسئلة الفرقة“. جناحهامدىعلىمشرتكةمسؤوليةلديهاجمموعةوكلجمموعاتعدة

نشـطة لتكونمطلوبةاليتالتالميذتعلمعمليةهوالنشطالتعلم. النشطالتعلممنأحد نوع
باملواداملتصلةاملشاكلحلأوآراءتقدميحيثمنسواءنشاطأن يكون التالميذ يف. دائماً 
مـاوفهـمتالميذالإشراكحيثتعقيداً أكثرالتفكريأنشطةيفنتالميذ مشاركو ال. تدرساليت

.يعملون
باملدرسـة "نــور اخلـامسالصـفالعربيـةللغـةاملدرسـنيمـعاملقـابالتنتـائجإىلاسـتناداً 

الـيتالـتعلمعمليـةأثنـاءعليهـااحلصـولمتاليت،بيسار"نيكريي"اإلميان" اإلبتدائية اإلسالمية
حيــثواحملاضــرات،االســتجوابالتعلــيمطريقــةباســتخداماملعلــم،حــولتــدورتــزالالجتــري
10.العربيــةاللغــةمــادةيفيكمــلملالــذينالتالميــذحيــث كــانوجامــدارتيبــةالتعلــيميكــون

أســــئلة “الطريقـــة اســـتخدامبعـــدمالتعلــــيميف عمليـــةEliyatunالســـيدةذلـــك،إىلوباإلضـــافة
كمــدرسEliyatunاألممــعالباحثــةلتتعامــذلــك تفســريات، ســوفإىلاســتناداً مث. ”الفرقــة
.”أسئلة الفرقة“الطريقة تطبيقيفالعربيةاللغةملادة

8M. Hanif Lutfi, “TeamQuiz” (On. Line), tersedia di:
http://lib.unnes.ac.id/19763/1/2701409038.pdf,  (11 Febuari 2015, jam 20.00)

9 Silberman, M. Active Learning: 101 Strategi Pembelajaran Aktif. (Yogyakarta: PT Pustaka
Insan Madani, 2007)

10Eliyatun Ilyas, A.ma. Pd, Hasil Wawancara Dengan Pendidik Bahasa Arab, MI Nurul Iman
Kabupaten Way Kanan, 15 Januari 2015
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اليتالبياناتكانتقبله،أجريت الباحثةاليتاالستقصائيةالدراسةنتائجإىلاستناداً 
باملدرسـة "نـور لتالميـذ الصـف اخلـامسالعربيـةاللغـةمفـرداتاسـتيعابعـنعليهااحلصولمت

:يليكمامنطقة واي كانانبيسار"نيكريي"اإلميان" اإلبتدائية اإلسالمية
1الجدول 

بالمدرسة "نور اإليمان" لتالميذ الصف الخامسالعربيةاللغةمفرداتاستيعابنتائج 
-2014للعام الدراسيمنطقة واي كانانبيسار"نيكيري"اإلسالميةاإلبتدائية 

2015".11

أمساءةمنر 
تقومي

بيان
نتائجمفرداتمعايري

غري كامل654361أدي كورنياوان1
غري كامل655060أندي رامحن2
غري كامل654355أوليا ساري3
غري كامل654060جاندرى كيسوما 4
غري كامل654162جاندرىديدي5
غري كامل654463فريي إروانشاه6
كامل655775فريا ليندا ساري7
كامل656070هسيمه8

11 Eliyatun Ilyas, A.ma. Pd, Dokumentasi Pra Survei, Daftar Nila12i Tes Kosakata Bahasa
Arab, MI Nurul Iman Kabupaten Way Kanan, 15 Januari 2015 13
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غري كامل655460هيلدا ساري9
كامل656465جوين إسكاندار10
كامل655870جيين سافوترا11
غري كامل654960كارلينا12
غري كامل655460ليال وايت13
كامل656265ماهدالينا14
غري كامل654563حممد على15
كامل656067نيكي رامحاوايت16
كامل656070نيا أوكتا ساري17
غري كامل654755أوكتا فياين18
غري كامل654156ساره سابرينا19
كامل656365سوسيال وايت20
غري كامل654464فرايوديتري 21
غري كامل654362وان هينجكي22
غري كامل654061يورين باكوس 23

د مـواعلـىالطلبـةتعلـمنتـائجقيمـةأناسـتنتاجميكـنفإنـهأعـاله،اجلـدولإىلاستناداً 
نيكـــريي"باملدرســة "نـــور اإلميـــان" اإلبتدائيــة اإلســـالميةاخلـــامسلتالميــذ الصـــف العربيـــةاللغــة 

األقـــلكتمـــالاال معيـــاربعـــديبلغـــواملالـــذينمـــنالعديـــدتـــزالالمنطقـــة واي كانـــانبيســـار"
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مــنمئويــةبنســبةأشــخاص8فقــطاألقــلاالكتمــالإىل معيــاروصــلواالــذينتالميــذال). 65(
بنسبةشخصا15جمموعهمبلغاألقل االكتمالمعياربعديبلغملمنأنهحنيويف. 35%

اســــتيعابحتســــنيميكــــن”أســــئلة الفرقــــة“االطريقــــة تطبيــــقمــــعاملتوقــــعمث. %65مــــنمئويــــة
باملدرســــة "نــــور اإلميــــان" اإلبتدائيــــة اإلســــالميةلتالميــــذ الصــــف اخلــــامسااملفــــردات

منطقة واي كانان.بيسار"نيكريي"
يفالباحثـةفرتجـوا مقـابالتوإجـراءاملراقبةنتائجعلىبناءمث

باملدرسة "نور اإلميان" اإلبتدائية اإلسالميةطرقة املسابة الفرقية، تالميذ الصف اخلامستنفيذ
باللغـــةاملـــوادبســـهولةتفهـــمســـوفالصـــحيحةمنطقـــة واي كانـــان بالطريقـــةبيســـار"نيكـــريي"

الفصــــوليفللتعلــــيماجلــــووخلــــقالعربيــــةاللغــــةمفــــرداتاســــتيعابترقــــيأنوميكــــنالعربيــــة،
.وممتعةتفضياليتالدراسية

المشكلةتحديد.د
ميبالتعلاهتماماأقلهمتالميذالأنحيثرتيبةاملستخدمةالطريقة.1
.منخفضةتبدوتزالالالتعلميفللتالميذالعربيةاللغةمفرداتاستيعاب.2
الـدروساملـدرسشـرحعنـدللـدرساهتمامـاتويلالالذينتالميذالمنكبريعدد.3

.درساملقبلمنتسليمهايتممايفهمونالتالميذالأنحيث
.العربيةاللغةادةميفمنخفضةتزالالالتالميذتعلمنتائج.4
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مشكلة البحث.ه
الـــيتالبحـــثمشـــكلةباحثـــةالوضـــعتأعـــاله،توردالبحـــث الـــيتخلفيـــةعلـــىبنـــاء

اســـتيعابترقّـــي ميكـــن أن”أســـئلة الفرقـــة“طريقـــةتطبيـــق"هـــليلـــي،كمـــاتكـــونأنميكـــن
بيسار"نيكريي"باملدرسة "نور اإلميان" اإلبتدائية اإلسالميةلتالميذ الصف اخلامساملفردات

؟ "منطقة واي كانان

فرضية العمل.و
ــــااختبارهــــاينبغــــياحلقيقــــةأنالبحــــث،ملشــــكلةاملؤقــــتاجلــــوابالفرضــــية يف .   جتريبي

بالبحـثاحلقيقـةإثباتوجيبللمشكلة،مؤقتةإجابةهيالفرضيةمثالفهم،هذاإىلاستناداً 
.امليداين

التاليـــةالفرضـــيةالباحثـــةتقـــرتحأعـــاله،املـــذكورةومشـــكلتهخلفيـــة البحـــثإىلاســـتناداً 
لتالميـــذ الصـــف اخلـــامساملفــرداتاســـتيعابترقّـــي ميكـــن أن”أســـئلة الفرقــة“طريقـــةتطبيــق"

.منطقة واي كانانبيسار"نيكريي"باملدرسة "نور اإلميان" اإلبتدائية اإلسالمية

فوائدهو البحثأهداف.ز
البحثأهداف.1

لتالميـذ الصـف العربيـةاللغـةمفـرداتاسـتيعابترقيـةهـوالبحـثهـذامناهلدفأما
مــنمنطقــة واي كانــانبيســار"نيكــريي"باملدرســة "نــور اإلميــان" اإلبتدائيــة اإلســالميةاخلـامس
.”أسئلة الفرقة“طريقةتطبيقخالل
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البحثفوائد.2
التالية:الفوائدلتوفريالبحثمنفائدةاملتوقعومن

للتالميذ)أ
.التعليمعمليةمتابعة يفللتالميذومتعةإجيابيةتساهمأنيرجى من هذا البحث

للمدرس)ب
مفـرداتاسـتيعابحتسـنييفاملدرسـنيمسـامهةتعطـيأناملتوقعمنالبحثهذا
للتالميذ.العربيةاللغة

ةللمدرس)ج
اللغـةقـراءةيفاملهـاراتحتسـنييفاملساعدةلتقدميالبحثاملتوقع بقيام هذاومن

.”أسئلة الفرقة“طريقةتطبيقخاللمنالعربية
للباحث)د

خاصــــةطريقــــةاللتطبيــــقاملشــــاكلحــــليفواخلــــربةفكــــرةالتوســــيعللباحثــــةميكــــن
.”أسئلة الفرقة”ب
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الباب الثاني
اإلطار النظريّ 

”أسئلة الفرقة“طريقة .أ
”أسئلة الفرقة“طريقة تعريف .1

Menurut Ahmad Fuad Efendi metode adalah rencana menyeluruh penyajian

bahasa secara sistematis berdasarkan pendekatan yang ditentukan. 1 metode juga

adalah cara mengajar yang digunakan oleh pengajar dalam sebuah proses

pembelajaran agar tercipta tujuan yang ingin dicapai. 2

منهجـيبشـكلللغـةاعـرض ،شـاملةخطـةطريقـة هـيالAhmad Fuad Efendiوفقـا
عمليــةيفدرسلمــلاملســتخدمةالتــدريسطريقــةأيضــاالطريقــة هــي.دوداحملــنهجالــإىليســتند

.املرجّوةاألهدافللوصول إىلميالتعل
Metode Team Quiz adalah model pembelajaran dengan membentuk siswa

dalam beberapa kelompok dan setiap kelompok mempunyai tanggung jawab bersama
atas keberhasilannya. 3 Team quiz adalah salah satu tipe dari Active learning. Active
learning adalah proses pembelajaran dimana siswa dituntut untuk selalu aktif. Siswa
harus aktif baik dalam hal menyampaikan pendapat ataupun memecahkan masalah
yang berkaitan dengan materi yang sedang diajarkan. Siswa dilibatkan pada aktivitas
berpikir yang lebih kompleks dimana siswa terlibat dan memahami apa yang mereka
kerjakan.4

1 Ahmad Fuad Efendi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat, 2012), h. 8
2 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (Malang: UIN Maliki Press,

2012), h. 13
3M. Hanif Lutfi, “TeamQuiz” (On. Line), tersedia di:

http://lib.unnes.ac.id/19763/1/2701409038.pdf,  (11 Febuari 2015, jam 20.00)
4 Silberman, M. Active Learning: 101 Strategi Pembelajaran Aktif. (Yogyakarta: PT Pustaka

Insan Madani, 2007)



13

عـــــدةيفالتالميـــــذتشـــــكيلطريـــــقالـــــتعلم عـــــنهـــــي منـــــوذج”أســـــئلة الفرقـــــة“طريقـــــة 
أحـد هي”أسئلة الفرقة“. جناحهامدىعلىمشرتكةمسؤوليةلديهاجمموعةوكلجمموعات

نشــطة لتكــونمطلوبــةالــيتالتالميــذتعلــمعمليــةهــوالنشــطالــتعلم. النشــطالــتعلممــننــوع
باملواداملتصلةاملشاكلحلأوآراءتقدميحيثمنسواءنشاطأن يكون التالميذ يف. دائماً 
مـاوفهـمالتالميذإشراكحيثتعقيداً أكثرالتفكريأنشطةيفالتالميذ مشاركون. تدرساليت

.يعملون
متعـــةخـــاللمـــنيتعلمـــونمـــاحنـــوتالميـــذالمســـؤوليةتعزيـــز”أســـئلة الفرقـــة“طريقـــة 

مـــعبالتعـــاونتالميــذالتـــدعو”أســئلة الفرقـــة“طريقـــة بوالـــتعلمعمليـــة التعلــيم. خميفـــةوليســت
قـرتح،واالاإلحاالت،إعطاءاألسئلة،علىواإلجابةاألسئلة،وطرحمناقشاتإجراءيففريقه
هم.فهمأيضاالتالميذمهاراتتدريباألنشطةسيقوم. املعلوماتونقل

يالذالتعلم لنشاطمنوذجهي ”أسئلة الفرقة“طريقة تعريفأناستنتاجميكنمث
،الدراسةاملواديفمعايتعلمون أعضاءومجيعكبريةجمموعاتثالثإىلتالميذالتقسيميتم

املوادأن يكونبعدوأجوبة،أسئلةتقدميو ،املتبادلةاإلحاالتكلإعطاء،املوادمناقشة
هيميالتعليف”أسئلة الفرقة“طريقة تطبيق. أكادمييةتطابقعلىاملسابقةعقدتمكتملة

لدروساكمقدماملعلم. ميالتعليفللتالميذالعربيةاللغةمفرداتستيعابالتعزيزا،مههمأمر
يفسيماوالالتعلم،يفتالميذالدوافعتقلحيثاألمثل،التعليمتوفريعلىقادراكنيمل

.املفرداتاستيعاب
”أسئلة الفرقة“طريقة خطوات .2

:يليكما”أسئلة الفرقة“طريقةبميالتعلتنفيذيفللخطواتبالنسبةأما
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1. Pilihlah topik yang dapat disampaikan dalam tiga bagian.
2. Bagilah siswa menjadi tiga kelompok yaitu A, B dan C.
3. Sampaikan kepada siswa format penyampaian pelajaran kemudian mulai

penyampaian materi. Batasi penyampaian materi maksimal 10 menit.
4. Setelah penyampaian, minta kelompok A menyiapkan pertanyaan-pertanyaan

berkaitan dengan materi yang baru saja disampaikan. Kelompok B dan C
menggunakan waktu ini untuk melihat lagi catatan mereka.

5. Mintalah kepada kelompok A untuk memberi pertanyaan kepada kelompok B. Jika
kelompok B tidak dapat menjawab pertanyaan lempar pertanyaan tersebut kepada
kelompok C.

6. Kelompok A memberikan pertanyaan kepada kelompok C, jika kelompok C tidak
bisa menjawab, lemparkan kepada kelompok B.

7. Jika Tanya jawab selesai, lanjutkan pertanyaan ke dua dan tunjuk kelompok B untuk
menjadi kelompok penanya. Lakukan seperti proses untuk kelompok A.

8. Setelah kelompok B selesai dengan pertanyaanya, lanjutkan penyampaian pelajaran
ke tiga dan tunjuk kelompok C sebagai kelompok penanya.

9. Akhiri pelajaran dengan menyimpulkan tanya jawab dan jelaskan sekiranya ada
pemahaman siswa yang keliru.5

.أجزاءثالثةيفتسليمهاميكناليتموضوعاختيار)أ
.وجيم،باءألف،: هيجمموعاتثالثإىلتالميذ التقسيم)ب
10املوادتقدميمناحلد. املوادتسليمبدأمثاملوادتقدميبتنسيقتالميذالأخرب)ج

.أقصىكحددقائق
متاليتباملواداملتصلةاألسئلةألف لتكوينجمموعةأقامتالتسليم،وبعد)د

علىطالعةملالوقتهذاميستخدوجيمباء. فقطتسليمها
. أخرىمرة 

الباءإذاباءجمموعةإىلسئلةاألهذهإلعطاءلفأجمموعةتطلب من)ه
جيم.جمموعةإىلرمي السؤالالسؤالعلىاإلجابةميكن

5 Agus Suprijono, Cooperatif Learning Teori dan Aplikasi PAIKEM, (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2014),  h. 114.
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من اإلجابةميكنالكانإذاجيم،جمموعةإىللفأجمموعةاألسئلة من إعطاء)و
.باءإىلرمي،يمججمموعة 

أناءبجمموعةو الثاينالسؤاليفاالستمراراالستجواب،مناالنتهاءحالةيف)ز
لف.أمنالعمليةهذهمثل. جمموعة سائلةتصبح

الثالث واجلزءإىلواداملتقدميمواصلةألسئلتهم،جمموعة باء مناالنتهاءبعد)ح
.كالسائلجيممن

فهمهناككانإذاماوتوضيحاالستجواب،من باستنتاج الدرساختتام )ط
.تالميذ الذي غري صحيحلل

: التايلالنحوعلىاملفرداتميتعليف ”أسئلة الفرقة“بطريقةلتطبيقبالنسبةأما
".اَْلبَـْيتُ "حولاللغة العربيةنصللإىل قراءة املدرساالستماعبتالميذالقام )أ

مع إشراف املدرس.) ياكل(مجاعةقراءةبالتالميذالقام )ب
.مع إشراف املدرسجملةفمجلةلرتمجةتالميذالممارسة)ج
.تالميذللاملفرداتحولأسئلةعنأمثلةتقدميباملدرس قام )د
.جمموعات3إىلتالميذالاملدرس يقسم)ه
تسليمهامتاليتباملواداملتصلةاألسئلةألف لتكوينجمموعةاملدرساسأل)و

. علىملطالعةالوقتهذايستخدموجيمباء. فقط
الباءإذاباءجمموعةإىلاألسئلةهذهإلعطاءألفجمموعةتطلب من)ز

جيم.جمموعةإىلرمي السؤالالسؤالعلىاإلجابةميكن
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من اإلجابةميكنالكانإذاجيم،جمموعةإىلألفاألسئلة من جمموعةإعطاء)ح
.باءإىلرميجمموعة جيم،

أنباءوجمموعةالثاينالسؤاليفاالستمراراالستجواب،مناالنتهاءحالةيف)ط
ألف.منالعمليةهذهمثل. جمموعة سائلةتصبح

الثالث واجلزءإىلاملوادتقدميمواصلةجمموعة باء ألسئلتهم،مناالنتهاءبعد)ي
.كالسائلجيممن

فهمهناككانإذاماوتوضيحمن باستنتاج االستجواب،اختتام الدرس)ك
.للتالميذ الذي غري صحيح

”أسئلة الفرقة“مزايا وعيوب لطريقة .3
أسئلة “طريقةمزاياللبالنسبةأما. وعيوبمزايالديه”أسئلة الفرقة“تنفيذ طريقةيف 

:التايلالنحوعلى”الفرقة
.االهتمام والرتكيزيزيدأنميكن)أ

.التعلمبيئةيفالرتابةنفي )ب
.كامالمشاركةللتالميذالدعوة)ج
.ميالتعلعمليةحتسني)د
.الشخصيةاإلبداعيةبناء)ه
.التجربةخاللمنالتعلممعىنعلىاالستيالء)و
.للدراسةكموضوعتالميذاليركز)ز
تالميذ.اللتعلمواالهتماماإلثارةإضافة)ح
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:هي”أسئلة الفرقة“طريقة عيوببينما
.هياجحدثعندماصفالختصيصيفصارمةمراقبةتتطلب)أ

سؤالعلىاإلجابةميكنالذييفذكيةتعتربتالميذالبعضفقط)ب
.قصريةملناقشةالفرصةويتيحعةسر تتطلبمسابقةألن. الختبارا

لقاءيفبأكملهفريقمجيع الأجراهاسابقةكانت املإذاجداً حمدودالوقت)ج
.واحد

المفردات والتعليماستيعاب.ب
المفرداتاستيعابتعريف .1

Penguasaan adalah perbuatan menguasai atau memahami suatu teori.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, penguasaan berasal dari kata kuasa yang

mendapat imbuhan pe-an yang artinya proses, cara, perbuatan menguasai atau

pemahaman untuk menggunakan (pengetahuan, kepandaian, dsb).6

لغـــــةلقـــــاموسووفقـــــا. نظريـــــةللفهـــــمالأواالســـــتيعابعمليـــــةهـــــوســـــتيعاباال
يعـينممـا،pe-anالبادئـةحيصـلالـيت"kuasaكلمـة "مـنيأيتستيعاباالكبريالإندونيسيا

.).  إخلاالسـتخبارات،املعرفة،(ستخداملالفهمأواستيعابعلىسيطرةو وكيفيةعملية،
ة.النظريتطبيقعلىوقادرةاستيعابنفهمنألنظريةالهوستيعابفاال

6 Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 604.
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الـدعمبتقـدميالعربيـةاللغـةمفـرداتاللغـات،تعلـميفاألساسـيةهي مناملفردات
الكـالميفأنالقـولميكـنوهكـذا،. اللغـةبتلـكوالكتابـةالتواصـليفمـالشخصالكايف

سـتيعابواالعرفـةباملمدعومـةتكونأنجيبال،ميكناللغةاستيعابوهووالكتابة
يفاالســتمرارإىلتــاجحياملفــرداتاســتيعابولــذلك،. والفعليــةومنتجــة،غنيــةلمفــرداتل

.)العربيةباللغة(األجنبيةباللغةتقدماأكثرحىتيتكلم،أنيريدشخصكلوضع
معروفـةلغـةتشـكلاليتالكلماتمنجمموعةهواملفرداتSyaiful Mustofaوفقا

يفاملفــــرداتدور. مــــعالتواصــــلأواجلملــــةصــــياغةيفتســــتخدموســــوف،للفــــرد
أن قـدرةValletكشـفتكمـاعنـه،غـىنالأمـراسـتعمرواأربـعةويـاللغاملهلـراتاسـتيعاب
.املفرداتاستيعابعلىاعتماداً األربعاللغويةهاراتاملفهمعلىالشخص

Menurut Imam Asrori, kosakata merupakan salah satu aspek terpenting untuk
menguasai suatu bahasa, termasuk bagasa Arab. Pemahaman terhadap suatu teks tulis
ataupun lisan dan kelancaran berbicara bahasa Arab banyak tergantung kepada
penguasaan kosakata. Semakin banyak kosakata yang dikuasai seseorang,
pemahaman bacaan cenderung lebih mudah, sebagaimana kelancaran berbicara
semakin tepat. Karena itu, penguasaan kosakata perlu terus dikembangkan oleh setiap
orang yang ingin mahir berbahasa, terlebih lagi bahasa asing(Arab).7

سـتيعابالأمهيـةاألكثـراجلوانـبأحـدهـياملفـردات،Imam Asroriلـرأيوفقـا
العربيــةاللغــةكــالماســتيعابو شــفوياأوكتابــةنصالــفهــم. العربيــةاللغــةذلــكيفمبــالغــة،

الفهمفـأكثـر،اخلاضـعةالشـخصمفرداتكلما . فرداتاملاستيعابعلىالكثريويتوقف
ولــذلك،. ســرعةمتزايــدحنــوعلــىكـالمالســلسو ســهولة،أكثــريكــونأنإىلمييــلللـنص

7 Imam Asrori, Strategi Belajar Bahasa Arab Teori dan Praktek, (Malang: Misykat, 2011), h.
83
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أكثـرحـىتيـتكلم،أنيريـدشخصكلوضعيفاالستمرارإىلحيتاجاملفرداتاستيعاب
).العربيةباللغة(األجنبيةباللغةتقدما

يعـينvocabularyبــ املفرداتوتسمى' اإلجنليزيةاللغةقاموسيفPennyلرأيوفقا
تعلـمعنـدتدريسـهايـتمالـيتالكلمـةأي،"األجنبيـةباللغـةنعلمهعبارة"هيالقواميسيف
ملعـىنهاسـتيعاببيتصـللـذيأن اختبار املفردات خاصة اDjiwandonoوأوضح. أجنبيةلغة

. اخلطــــابيفالصــــحيحواملكــــانالصــــحيحالســــياقيفاســــتخدامهإىلباإلضــــافةالعبــــارة،
اإلنتـاجي،انشـطإىلاملفـرداتاستيعابمتييزوميكناللغة،استيعابمنكجزء

كبـريةصـعوبةودونمعقواللغةالمستخدملشخصالتستخدمأنميكناليتمفرداتأي
مســـتخدمكشـــخصالأي،تقبلـــي-اإلقليمـــيهـــو الثـــاينالـــتمكن. نفســـهعـــنالتعبـــرييف
الــتمكندوناآلخــر،الشــخصالتعبــريلغــةلفهــماســتخدامهاعلــىقــادراً فقــطكــانلغــةال

.التعبرياتيفمعقوالً كاننفسهلاستخداممن
Menurut M. Abd, Kholik secara umum untuk para peserta didik tingkatan

dasar, difokuskan pada penguasaan kosakata yang berhubungan dengan bahasa lisan.

Untuk para peserta didik yang sudah berada di tingkatan lanjut/atas, pemberian

kosakata difokuskan pada hal-hal yang berhubungan dengan bahasa tulis, seperti

kata-kata yang ada di koran, majalah, tabloid, dan buku-buku.8

علــىركـزتاالبتـدائي،املسـتوىتالميـذللعمومـا،M. Abd, Kholikلـرأيوفقـا
أو تقـــدماملســـتوىيف املهـــمالـــذينتالميـــذلل. املنطوقـــةباللغـــةاملتصـــلةاملفـــرداتاســـتيعاب

8 Wahab Rosyidi dan Mamlu’ Atul Nimah, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa
Arab, (Malang:  UIN-Malang Press, 2012), Cet. II. h. 167
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يفاملوجــودةالكلمــاتمثــلباللغــة،املتعلقــةاألمــورعلــىتركــزاملفــرداتاســتيعابأعــاله،
.والكتبوالصحفالصحف

Menurut Dini Rosdiani pembelajaran pada hakikatnya merupakan suatu
proses interaksi antara pendidik dan peserta didik, baik interaksi secara langsung
maupun secara tidak langsung, yaitu dengan menggunakan berbagai media
pembelajaran.9 Menurut Oemar Hamalik pembelajaran adalah “suatu kombinasi yang
tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan
prosedur yang saling mempengaruhi mencapai tujuan pembelajaran”.10

املعلمـــنيبـــنيالتفاعـــلعمليـــةهـــو الواقـــعيفميالتعلـــDini Rosdianiلـــرأيوفقـــا
.للتعلــيماملختلفــةاإلعــالموســائلباســتخداممباشــرة،غــريأومباشــرةوالتفاعــلتالميــذوال

واملادية،البشريةالعناصرتتألفجمموعةتشمل"هوميالتعلOemar Hamalikلرأيووفقا
.ميالتعلأهدافتحقيقلالتفاعلوإجراءات،واملعدات،واملرافق

سـواءباملثـل،املعاملـةاتصـالعمليةهو ميتعلالواقعيفأنهيفهمأنميكنوهكذا
األهـدافلتحقيـقتالميـذالسـائرمعتالميذالبنيوكذلك،تالميذالمعاملعلمنيبنيفيما
تتغيـرياهنـاكأنحيـثالبيئـةمـعتالميـذالبـنيالتفاعلعمليةهوميفالتعل.حتددتاليت
.األفضلحنوإىل السلوكيف

المفرداتستيعابالمؤشرات ال.2
المفردات هي:ستيعابالمؤشرات ال، Muhammad Ali Al-Khuliوفقا لرأي 

1) Peserta didik mampu memahami makna kata ketika mendengar atau membaca
kata tersebut.

2) Peserta didik mampu mengucapkan kata dengan benar ketika menggunakannya
dalam percakapan.

3) Peserta didik mampu menulis kata tersebut dengan benar.

9 Dini Rosdiani, Strategi Pembelajaran Langsung,(Bandung: Alfabeta,2013), h. 17
10Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), Cet. XIII, h. 57
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4) Peserta didik mampu menggunakan kata tersebut dalam kalimat sempurna baik
dalam tulisan maupun percakapan.

5) Peserta didik mampu membaca kata tersebut jika melihatnya dalam sebuah
tulisan, baik dalam kalimat sempurna maupun ketika berdiri sendiri.11

.الكلماتهذهقراءةأومساععندالكلماتمعىنفهمعلىقادراً التلميذكون )أ
.احملادثةيفاستخدامهعندصحيحبشكلالكلمةنطقعلىقادراً كون التلميذ)ب
. صحيحبشكلالكلماتهذهكتابةعلىقادراً كون التلميذ)ج
أوالكتابــةيفةلــالكاماجلملـةيفالكلمــاتهـذهاســتخدامعلــىقـادراً كـون التلميــذ)د

.احملادثة
المفردات هي:ستيعابالمؤشرات ال، Abdul Hamidوفقا لرأي 

1) Menunjukkan benda yang dimaksud seperti mendatangkan sampelnya atau
benda aslinya, menunjukkan pensil misalnya di depan peserta didik pada saat
belajar menyebut kalimat mirsam.

2) Memperagakan, pendidik dapat menunjukkan makna kosakata yang hendak
diajarkan dengan memperagakan, seperti pendidik memperagakan orang yang
sedang makan, untuk menjelaskan kata akala.

3) Member padanan kata (sinonim), pendidik dapat memberikan padanan bagi
kosakata yang hendak diajarkan, seperti ketika mengajarkan kata qoada,
pendidik dapat menyebutkan sinonimnya yaitu jalasa.

4) Memberi lawan kata (antonim), pendidik dapat memberikan kata yang
maknanya berlawanan dengan kosakata yang hendak diajarkan, seperti pendidik
dapat menjelaskan kata thawil dengan menyebutkan lawan katanya yaitu
qashir.

5) Memberikan asosiasi makna, pendidik dapat menjelaskan kata madrasah
dengan memberikan asosiasi dengan menyebutkan kata-kata seperti: thalib,
mudarris, sabburah, dan lain-lainnya, sehingga pikiran peserta didik akan
tertuju pada satu pengertian yaitu sekolah.

6) Menyebut akar kata dan derivasinya, pendidik dapat menjelaskan kata maktab
dengan menunjukan akar katanya beserta derivasinya, seperti: kataba, yaktubu,
kitabah, dan seterusnya. Hal ini bisa membantu peserta didik memahami
kosakata sesuai dengan perubahan kalimatnya.

11Muhamad Ali Al-Khuli, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: Basan
Publishing, 2010), Cet. II. h. 102
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7) Meminta peserta didik membaca berulang kali, pendidik bisa meminta peserta
didik membaca kosakata baru yang didapatkan dari sebuah teks berulang kali,
sehingga diharapkan dia dapat menemukan artinya setelah merangkainya
dengan kata yang lain dalam teks yang dibacanya.

8) Membuka dan mencari makna kata dalam kamus, ketika mengajarkan kosakata
baru, pendidik dapat meminta peserta didik langsung mencari maknanya
melalui kamus.

9) Menerjemahkan kosakata dalam bahasa ibu, cara ini merupakan jalan terakhir,
ketika seluruh cara yang digunakan tidak mampu member pemahaman kepada
peserta didik.12

املثــالســبيلوعلــىاألصــلي،الكــائنأوكاملثــلاملقصــودالكائنــاتجلــبإىليشــري)أ
. رصاص""قلميذكر العبارةالدراسةوقتيفالطالبأماميظهررصاص""قلم

ذلـكعلىيدل املدرسكمابالتمثيل،املفرداتمعىنإظهارللمدرسميكن التمثيل،)ب
."أكل"لشرح كلمةيأكل،الذيالشخص

املرتادفـــــاتتـــــوفرأنميكـــــن للمـــــدرس،)املرتادفـــــات(تعـــــادلالـــــيتعـــــرض الكلمـــــات)ج
املـدرس املرتادفـة يـذكرأنميكـنقاعـد،كلمـةتعلـيمعندمثلللمفردات عند التعليم.

.هلا يعين "جلس"
عكــسعلــىتعــينكلمــةاملــدرستعطــيأنميكــن،)املتضــادات(ذلــكعكــسيعطــي)د

بــذكر كلمـــةكلمــة "طويـــل"املـــدرستفســرأنميكـــنكمــاستدرســـها،الــيتاملفــردات
."قصر"املعارضة

مــعالرابطــةبالكلمــة"املدرسـة"كلمــةاملــدرستفســرأنميكـنالرابطــة،معــىنيعطـي) )ه
تكـــونســـوفأنــهحيـــثوغريهـــا،ســّبورة،مـــدرس،طالـــب،: مثــلعبـــارةإىلاإلشــارة

.املدرسةوهيإالواحد،معىنالتلميذذهنيفثابتة

12Abdul Hamid, Mengukur kemampuan Bahasa Arab, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), h. 34
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اإلشــارةمــعكلمــةكــلتفســرأنميكــن للمــدرسوتصــريفها،الكلمــةجــذرإىليشــري)و
وهكــــذاكتابــــة،يكتــــب،كتــــب،: مثــــلتصــــريفها،مــــعجنــــبإىلجنبــــااجلــــذرإىل

.الصياغةيفتغيريمعيتوافقاملفرداتفهمالتالميذيساعدأنميكنهذا. دواليك
املفـــرداتلقـــراءةالتلميـــذمـــننطلـــبأنميكـــنوتكـــرارا،مـــراراللقـــراءةالتالميـــذيســـأل)ز

بعـــدعلـــىالعثـــورميكـــنأنـــهنأمـــللـــذاوتكـــرارا،مـــراراالـــنصمـــنواملســـتمدةاجلديـــدة
النص.يفاألخرىالكلماتمعتكوينها

يطلـباجلديدة،املفرداتتدريسعندالقاموس،يفالكلمةمعىنعنوالبحثالفتح)ح
.القاموسخاللمنمعناهعنالبحثمباشرةً التالميذاملدرس

اســـتطاعةعنـــد عـــدماألخـــري،املـــالذهـــيهـــذه الطريقـــةاألم،إيل لغـــةاملفـــرداتترمجـــة)ط
.املستخدمة كلها جلعل التالميذ فامهنيالطريقة

Muhammad Aliمناملفرداتمؤشراتشرح Alkhuliعلـىقـادرونتالميذالأننفسها
علىقادرينتالميذوالحكمشكليفو فرداتاملواستخدامالكلمات،وكتابةالكلمات،فهم
لقيــاسكــأداةفــردات،املمؤشــرات هــذه ت الباحثــةاســتعمل. كتاباتــهيفأنــهتــرىإذاقــراءة
تالميذ.للالعربيةاللغةمفرداتاستيعابلتحسنيعرضه،تالميذالقدرة

المفرداتتعليملهدافاأل.3
:يليكماالغرض من تعليم املفرداتWahab Rosyidiلقولوفقا

a) Memperkenalkan kosakata baru kepada peserta didik, baik melalui bahan
bacaan maupun Fahm al-Musmu’.

b) Melatih peserta didik untuk melafalkan kosakata itu dengan baik dah benar
karena pelafalan yang baik dan benar menghantarkan kepada kemahiran
berbicara dan membaca secara baik dan benar pula.
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c) Memahami makna kosakata, baik secara donotasi atau leksikal (berdiri
sendiri) maupun digunakan dalam konteks kalimat tertentu ( makna konotatif
dan gramatikal).

d) Mampu mengapresiasi dan memfungsikan kosakata itu dalam berekspresi
lisan (berbicara) maupun tulisan (mengarang) sesuai konteks yang benar.13

فهــم عــنفضــالاملــواد،قــراءةخــاللمــنســواءللتالميــذ،اجلديــدةالتعــرف بــاملفردات)أ
.املسموع

املفـردات جيـدا تلفـيظألناملفـردات جيـدا وصـحيحا،تلفـيظعلـىالتالميـذلتدريب)ب
.صحيح وجيد أيضابشكلوالقراءةللتحدثوصحيحا حيمل إىل اجلودة

أو) وحــدهاتقــف(اللغــويأو"denotasiكـان بالشــكل "ســواءاملفــردات،معــىنفهـم)ج
).واملعىن اللغويالنحوي(املعنياحلكمسياقيفاستخدامها

) متحــــدثاً (الشـــفويالتعبـــرييفالـــيتحنــــو املفـــرداتواالســـتيعابالتقـــديرعلـــىقـــادرة)د
.الصحيحالسياقحسب) إنشاء(وكتابة
:يليكماالغرض من تعليم املفرداتAbdul Hamidلقولوفقا

a) Memperkenalkan kosakata baru kepada peserta didik, baik melalui bahan
bacaan maupun Fahm al-Musmu’.

b) Melatih peserta didik untuk melafalkan kosakata itu dengan baik dah benar
karena pelafalan yang baik dan benar menghantarkan kepada kemahiran
berbicara dan membaca secara baik dan benar pula.

c) Memahami makna kosakata, baik secara donotasi atau leksikal (berdiri
sendiri) maupun digunakan dalam konteks kalimat tertentu ( makna konotatif
dan gramatikal).

d) Mampu mengapresiasi dan memfungsikan kosakata itu dalam berekspresi
lisan (berbicara) maupun tulisan (mengarang) sesuai konteks yang benar.14

13 Wahab Rosyidi, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang:  UIN-
Malang Press, 2012), Cet. II. h. 9

14 Wahab Rosyidi, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang:  UIN-
Malang Press, 2012), Cet. II. h. 9
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عــن فهــم فضــالاملــواد،قــراءةخــاللمــنســواءللتالميــذ،اجلديــدةالتعــرف بــاملفردات)أ
.املسموع

املفـردات جيـدا تلفـيظألناملفـردات جيـدا وصـحيحا،تلفـيظعلـىالتالميـذلتدريب)ب
.صحيح وجيد أيضابشكلوالقراءةللتحدثاجلودةوصحيحا حيمل إىل 

أو) وحـدهاتقـف(اللغـويأو"denotasiكـان بالشـكل "سواءاملفردات،معىنفهم)ج
).واملعىن اللغويالنحوي(املعنياحلكمسياقيفاستخدامها

) متحــــدثاً (الشـــفويالتعبـــرييفالـــيتحنــــو املفـــرداتواالســـتيعابالتقـــديرعلـــىقـــادرة)د
.الصحيحالسياقحسب) إنشاء(وكتابة

،wahab rosyidiوفقــا األهــداف تعلــم املفــرداتنفــذتأنــاأعــاله،الشــروحبعــضمــن
أوقــدرةمســتوىإىلالتوصــلحتقيقــه،ميكــناهلــدفيكــونأنجيــبالتعلــيمعمليــةألننظــراً 

اللغــةاملتعلمــنيمفــرداتحتســنييفمرجعــاً لتصــبحهــدفايلــزماملتعلمــني،املفــرداتمــنالــتمكن
.للتالميذاجلديدةالتعرف باملفرداتهيwahab rosyidiوفقا العربية. األهداف تعلم املفردات

املفـردات جيـدا وصـحيحا تلفـيظألناملفـردات جيـدا وصـحيحا،تلفـيظعلىالتالميذتدريب
قــادرةاملفــرداتمعــىنهــمف.صــحيح وجيــد أيضــابشــكلوالقــراءةللتحــدثحيمــل إىل اجلــودة

) إنشـــاء(وكتابـــة) متحـــدثاً (الشـــفويالتعبـــرييفالـــيتحنـــو املفـــرداتواالســـتيعابالتقـــديرعلـــى
.الصحيحالسياقحسب
خطوات تعليم المفردات.4

:هياملفردات،تعلميفخطواتعدةهناكMuhamad Ali Al-Khuliووفقا
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a. Pendidik mengucapkan kata sebanyak dua atau tiga kali dan peserta didik
mendengarkannya.

b. Pendidik Menuliskan kata di papan tulis dengan harokat yang lengkap.
c. Pendidik menjelaskan makna kata dengan cara yang paling sesuai dengan

karakter kata tersebut.
d. Pendidik menggunakan kata tersebut dalan satu atau beberapa

kalimatsempurna agar peserta didik lebih memahami makna dan fungsi
gramatikalnya.

e. Peserta didik menirukan pengucapan salah satu kalimattersebutsecara
bersama-sama, kemudian secara kelompok, lalu secara individu.

f. Pendidik membimbing cara menulis kata tersebut kepada peserta didik,
lebih-lebih jika kata tersebut memiliki tingkat kesulitan penulisan.

g. Pendidik menulis makan kata dan kalimat yang dapat membatu menjelaskan
makan di papan tulis

h. Peserta didik menulis kosakata-kosakata baru yang sudah di tulis di papan
tulis

i. Peserta didik menulis kata,arti kata dan contoh kalimat di buku masing-
masing.15

.إليهاباالستماعويقوم التالميذمراتثالثأواثننيبقدركلمةويقول املدرس)أ
.كامالالشكلمعالسبورةعلىالكلمةيكتب املدرس)ب
.للكلمةالتناسبأفضلاليتبالطريقةالكلمةمعىنشرح املدرس)ج
التالميـذ لـيفهمعـدة مجـل املفيـدةأوواحـدةيف مجلـةتلك الكلمةاستخدام املدرس)د

.قواعدهاووظيفةللمعىنأفضل
.فرديامثفئويامثمجاعة،من تلك الكلماتواحدنطقتكرار التالميذ)ه
لمـةالكلديـهكـانإذاتـزدادالتالميـذ،إىلالكلمـاتتلككتابةكيفيةيدّل املدرس)و

.الكتابةيفالصعبة
لواجبـةحتلـيالتكـونأنميكناليتواجلملالكلماتشرح وجباتويصف املدرس)ز

.السبورةالكلمة يف

15Muhamad Ali Al-Khuli, Op. Cit, h. 103
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على السبورة.اليت مكتوبةاملفردات اجلديدةكتابة التالميذ)ح
.الكلمة والعبارات علىومعىنالتالميذ الكلمة،كتابة)ط

مـنجيـبالـيتاخلطـواتمـنالعديدوهناك،AbdullahوIsmail Shinnyوفقا
.املفرداتتعلمأجل

a. Dengan cara menunjuk langsung pada benda (kosakata) yang diajarkan.
Sebagai contoh kalau pendidik mengajarkan kosakata dimana refrensinya
ada dalam lingkungan kelas maka pendidik tinggal menunjuk benda
tersebut “سبورة” maka pendidik tidsk usah menterjemahkan kata tersebut,
akan tetapi langsung menunjuk pada benda yang dimaksud, yaitu papan
tulis.

b. Dengan cara menghadirkan miniatur dari benda (kosakata) yang
diajarkan. Contoh: pendidik ingin memberikan kosakata sebuah rumah
yang indah, nyaman, dan asri, maka pendidik cukup menghadirkan
sebuah miniatur dari rumah tersebut.

c. Dengan cara memberikan gambar dari kosakata yang ingin diajarkan.
Contoh apabila seorang pendidik ingin mengajarkan kosakata tentang sapi
atau kambing, maka pendidik cukup menunjukkan gambar dari kosakata
tersebut.

d. Dengan cara memperagakan dari kosakata yang ingin disampaikan.
Contoh: seorang pendidik ingin menyampaikan kosakata (khususnya yang
terkait dengan kata kerja) maka pendidik bisa melakukannya dengan cara
memperagakan kosakata tersebut tanpa harus menterjemah ke dalam
bahasa Ibu, seperti kosakata “یمشي” pendidik cukup memperagakan
berjalan di depan kelas.

e. Dengan cara memasukkan kosakata yang diajarkan dalam kalimat.
Apabila seorang pendidik ingin mengajarkan kosakata “جمیل”, maka ia
harus meletakkannya di dalam jumlah “الفصل جمیل و نظیف او احمد تلمیذ جمیل”,
tidak usah diterjemahkan ke dalam bahasa Ibu.

f. Dengan cara memberikan padanan kata “الترادف”, contoh: ketika pendidik
memberikan kosakata “فصل” maka ia harus memberikan padanan “صف”.

g. Dengan cara memberikan lawan kata “المضاض”, contoh: ketika pendidik
ingin menyampaikan kosakata “كبیر” maka ia harus memberikan lawan
katanya “صغیر”.
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h. Dengan cara memberikan definisi dari kosakata yang diberikan. Contoh:
pendidik memberikan kosakata “المسجد”, maka ia cukup memberikan
definisinya “16.”مكان الصالة واال عتكاف

إذااملثـالسـبيلعلـى. املـدروس)املفـردات(الكائنإىلمباشرةاإلشارةطريقعن)أ
أشـارفـاملعلمالدراسـيةالفصـولبيئـةيفيوجـدحيـثاملفـرداتسيـدرّ املعلمكان

الكلمـــات،هـــذهترمجــةإىلتـــاجال حياملعلمــنيعلـــىاحلصــولمث" ســـبورة"الكــائن
.لسبورةاوهيإالالسؤال،يفالكائنيفأشارمباشرةذلك،ومع

تــوفرييفرغــبيعلــمامل: أمثلــة). املفــردات(الكــائنمــنمصــغرةجلــبطريــقعــن)ب
مــــنمصــــغرةيعــــرضببســــاطةعلــــماملمث،ومجيــــلومــــريحمجيــــل"البيــــت"مفــــردات

.البيت
يريــدعنــدمامثــالوأظهــر. تدريســهايــتمأنتــودالــيتللمفــرداتالصــورةبإعطــاء)ج

مـــنصـــورةعـــرض ببســـاطةعلـــمالمث،الغـــنمأوالبقـــرمـــناملفـــرداتلتعلـــيماملعلـــم
.املفردات

ســــبيلعلـــى. تســــليمهايـــودالــــيتالتمثيــــل للمفـــرداتطريقـــةيفاملفــــرداتإثبـــات)د
أنستطيعيعلماملمث،)بالفعلاملتصلةسيماال(املفرداتتقدميود معلمي: املثال

األم،اللغــةإىليــرتجمإجــراءإىلاالضــطراردوناملفــرداتطريــقعــنذلــكفعــلي
.الفئةأماميسرياملعلميكفيماتثبت"ميشي"املفرداتمثل

16 Umi Hijriyah, Media Pembelajaran Bahasa Arab dan Media Permainan Bahasa Arab,
(Bandar Lampung: Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Intan Lampung, 2012), h. 27
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لتعلـــيممعلـــميريـــدعنـــدما. اجلملـــةيفتـــدرسالـــيتاملفـــرداتإدخـــالكيفيـــةمـــع)ه
أو نظيـفومجيـلالفصـل"عـدديفوضـعهاينبغـيأنـهقالمث،"مجيل"املفردات

.األماللغةإىلترتجمأنإىلتاجحيال،"مجيلتلميذأمحد
املعلـمتـوفرعنـد: املثـالسـبيلعلـى،"الـرتادف"كلمـةيعـادلمـاتـوفريطريقعن)و

."صف"مطابقةتوفريجيبأنهقالمث"فصل"املفردات
تقـــدميوديـــعلـــماملعنـــد: املثـــالســـبيلعلـــى،"املضـــاض"كلمـــةبإعطـــاءاخلصـــم)ز

."صغري"وقالاخلصمإعطاءينبغيأنهقالمث"كبري"املفردات
مث،"املســـجد"املفـــرداتاملعلـــمتـــوفري: أمثلـــة. املعطـــاةللمفـــرداتتعريـــفبإعطـــاء)ح

.الصالة واالعتكافمكان"تعريفجمرديعطيأنهقال
املعرفــةيفاملتعلمــنيخــربات أواملفــرداتميتعلــوتقنيــاتمراحــل Effendyرأي لــووفقــا

:يليكماالكلمات،معىنواكتساب
a. Mendengarkan kata. Ini merupakan tahapan pertama yaitu dengan

memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mendengarkan kata yang
diucapkan pendidik atau media lain, baik berdiri sendiri maupun di dalam
kalimat. Apabila unsur bunyi dari kata itu sudah dikuasi oleh peserta didik,
maka untuk selanjutnya peserta didik akan mampu mendengarkan secara
benar.

b. Mengucapkan kata. Dalam tahap ini, pengajar member kesempatan kepada
peserta didik untuk mengucapkan kata yang telah didengarnya. Mengucapkan
kata baru akan membantu peserta didik mengingat kata tersebut dalam waktu
yang lebih lama.

c. Mendapatkan makna kata. Pada tahap ini pendidik hendaknya menghindari
terjemahan dalam memberikan arti kata kepada peserta didik, karena bila hal
itu dilakukan maka tidak akan terjadi komunikasi langsung dalam bahasa yang
sedang dipelajari. Sementara makna kata pun akan cepat dilupakan oleh
peserta didik. Ada beberapa teknik yang bisa digunakan oleh pendidik untuk
menghindari terjemahan dalam memperoleh arti suatu kata, yaitu dengan
pemberian konteks kalimat, definisi sederhana, pemakaian gambar/foto,
sinonim, antonym, memperlihatkan benda asli atau tiruannya, peragaan
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gerakan tubuh, dan terjemahan sebagai alternatif terakhir bila suatu kata
memang benar-benar sukar untuk dipahami oleh peserta didik.

d. Membaca kata. Setelah melalui tahap mendengar, mengucapkan dan
memahami makna kata-kata (kosakata) baru, pendidik menulisnya di papan
tulis. Kemudian peserta didik diberikan kesempatan membaca kata tersebut
dengan suara keras.

e. Menulis kosakata. Penguasaan kosakata peserta didik akan sangat membantu
bilamana ia diminta untuk menulis kata-kata yang baru dipelajarinya (dengar,
ucap, paham, baca) mengingat karakteristik kata tersebut masih segar dalam
ingatan peserta didik.

f. Membuat kalimat. Tahap terakhir dari kegiatan pembelajaran kosakata adalah
menggunakan kata-kata baru itu dalam sebuah kalimat yang sempurna, bai
secara lisan maupun tulisan. Pendidik harus kreatif dalam memberikan contoh
kalimat-kalimat yang bervariasi dan peserta didik diminta untuk
menirukannya. Dalam menyusun kalimat-kalimat itu hendaknya digunakan
kata-kata yang produktif dan aktual agar peserta didik dapat memahami dan
mempergunakannya sendiri.17

هذا تدرُّج أّول. اعط فرصة الطالب الستماع الكلمة قاهلا ، استماع الكلمة)أ
املدّرس، أكانت قآئمة بنفسها أو فيها. وإن يقدروا عناصر األصوات من تلك 

ع صوابا.الكلمة ففى املراجعة مرَّتني أو ثالث مرّات قدروا االستما 
التدرُّج بعد ذالك هو إعطاء فرصتهم لنطق الكلمة املسموعة. ونطق ، نطق الكلمة)ب

الكلمة اجلديدة ينصرهم ىف تذكُّرها ىف الوقت الطويل.
أعِطهم معىن الكلمة بإمكان ابتعاد الرتمجة، إّال إْن ال سبيل ، نيل معىن الكلمة)ج

مل يزْل يستعمل لغة األّم لدى غريها. وُتظَهر هذه االقرتاحة ألّن املدّرس إْن 

بعد استماعهم معىن الكلمة والنطق به وفْهمه مثّ يكتبها املدّرس على ، قراءة الكلمة)د

17 Syaiful Mustofa, Op. Cit, h.71
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سينصر جّدا قدرَة املفردات أْن لو ُيسأَلوا بكتابة الكلمة اجلديد ، الكلمةكتابة )ه
تعلُّمها إْذ حدث معىن تلك الكلمات ىف تذكُّرهم. ويكتبون ىف كّل كتبهم مبثال ما  
كتبه املدّرس على السبورة، وىف حالة كتابة الكلمة على هذه السبورة، فينبغى 

م املفرد يتبعه مجعه ومن الفعل املاضى يتبعه للمدّرس أْن يعتاد كتابة كلٍّ من االس
املضارع، وهذا مطّرد إْن انتهت الدرس إىل تعاُرِف اجلمع وتصريف الفعل.

ــــواردةاآلراءبعــــضمــــن ــــة ب،أعــــالهال ــــرأيوفقــــاميالتعلــــخطــــواتتطبيــــققــــام الباحث ل
Muhammad Ali Alkhuli، ًيفاملراحـــلأواخلطـــواتاســـتخدامجيـــبالـــتعلمعمليـــةألننظـــرا

وفقـاميالتعلـوخطـوات. يتحقـقأنميكـنالتعليميةاالحتياجاتتلكأنحيثالسليمالتعلم
املدرســة عليــهطبــقتســوفالــذيللباحثــةبالنســبةجــداً حــقMuhammad Ali Alkhuliلــرأي

نيكـرييتالميذ الصف اخلامس للمدرسة "نـور اإلميـان" اإلبتدائيـة اإلسـالمية "خاصةبالبحث 
.بيسار"
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ثالثالباب ال
البحثمنهجية

مناهج البحث.أ
Metode merupakan suatu cara atau teknis  yang dilakukan dalam proses

penelitian, sedankan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat,

merumuskan dan menanalisis sampai menyusun laporannya1.

عملية البحث البحث هوبينماالبحث،بعمليةالقائمالتقنيةالطريقة أوهواملنهج
والكتابة والصياغة والتحليل حيت كتابة تقدميه.

Menurut Zakiah Daradjat Metode sama artinya dengan metodologi yaitu suatu
penyelidikan yang sistematis dan formulasi metode-metode yang akan digunakan
dalam penilitian”.2 “Sedangkan penelitian adalah semua kegiatan pencarian,
penyelidikan, dan percobaan secara alamiah dalam suatu bidang tertentu, untuk
mendapatkan fakta-fakta atau prinsip–prinsip baru yang bertujuan untuk
mendapatkan pengertian baru dan menaikkan tingkat ilmu serta teknologi.3

حتقيقاتإجراءيتماليتاملنهجيةمعيف نفس املعىناملنهجZakiah Daradjatلوفقا
نشاطكلهوالبحثأما. البحثيفاستخدامهاسيتماليتاألساليبوصياغةمنهجية
املبادئأواحلقائقعلىاحلصولمعني،حقليفاحلالبطبيعةواحملاكمةوالتحقيق،البحث

.والتكنولوجياالعلوممستوىورفعجديد،فهماكتسابإىلاليت

1 Cholid Narbuko, Abu Achmadi, Metodoloi Penelitian, Bumi Aksara, Jakarta, 2010, hlm. 1
2 Zakiah Daradjat, Pengajaran Agama Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 1
3 S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), h. 1
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نوع البحث.1
أحدلتنفيذالباحثحماولة يعينيجراءاإلالبحثهوثالبحمن هذاالنوع

الصفباستخدامالبحث إجراءن أل. املوجودةملشكلةاتحسنيلاولةكاحملإجراءات
.اإلجرائي للفصل الدراسيبحثالباسمعليهيطلق،الدراسي

مبصطلحتعرفاليتالغربمنمشتق)PTK(اإلجرائي للفصل الدراسيثالبح
Classroom Action Research (CAR).العامليةاحلربمنذاإلجرائيالبحثتطوير وبدأت

ضمنه يعينالوارداحملتوىإىليشريامسهاالبحث اإلجرائي للفصل الدراسي من.الثانية
تفسريهميكنمفاهيم3فهناككلمات املكونة له،لثالثنظراً . الفصليفالبحثيةاألنشطة

:التايلالنحوعلى
حمددةمنهجيةقواعدباستخداموذلك،تلحيظ الكائنأنشطةالبحث، )أ

اليتاألشياءنوعيةلتحسنيمستفيداتمعلوماتأوبياناتعلىللحصول
رغبة ومهمة للباحث.تأخذ منها إىل 

شكلالبحث معاهذيفو حمدد،غرضمعاملتعمد،اإلجراء، حركة النشاط)ب
للتالميذ.النشاطدوراتإطار

عىناملبولكنالدراسية،الفصولإىلاملعينهذايفالفصليرتبطالالفصل، )ج
التعليمو الرتبيةجماليفطويلةفرتةمنذمعروفاكانكما. حتديدأكثرالذي له

يتلقون الوقتنفسيفالتالميذ الذينمنجمموعةهو الفصلمبصطلحاملقصودف
املدرس.نفسمنالدروسنفسيف
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Dengan demikian dapat disimpulakan bahwa penelitian tindakan kelas

merupakan suatu pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa sebuah tindakan,

yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara bersama. 4

اإلجراءات ضدميتعلالنشطة ألاإلجرائي هو املالحظةثالبحبأناالستنتاجميكنوهكذا
.معادراسيةالالفصولأحديفوحتدثتظهراليت

Secara garis besar bahwa tujuan utama PTK adalah untuk memecahkan
permasalahan nyata yang terjadi didalam kelas. Kegiatan penelitian ini tidak saja
bertujuan untuk memecahkan masalah, tetapi sekaligus mencari jawaban ilmiah
mengapa hal tersebut dapat dipecahkan dengan tindakan yang dilakukan. PTK juga
bertujuan untuk meningkatkan kegiatan nyata pendidik dalam Pengembangan
profesionalnya. Pada intinya PTK bertujuan untuk memperbaiki berbagai persoalan
nyata dan praktis dalam peningkatan mutu pembelajaran dikelas yang dialami
langsung dalam interaksi antara pendidik dengan peserta didik yang sedang belajar. 5

اليت احلقيقيةاملشاكلحللالرئيسي من البحث اإلجرائي هوالغرضأنعموما
املشكلة،حلإىلفقطليسهيالبحثيةاألنشطةهذه. الدراسيةالفصوليفحتدث
اليتاإلجراءاتمعحلهاميكنعلميًا ملاذااإلجابةعنيبحثنفسهالوقتيفولكن

. احلقيقيةاملهنيةوالتنميةللمعلماألنشطةحتسنيإىلأيضايهدفالبحث اإلجرائي. اختذت
حتسنيجماليفوالعمليةاحلقيقيةالقضاياحتسنيإىليهدفالبحث اإلجرائي هوجوهرهيف

الذينالتالميذمعاملدرسبنيالتفاعليفمباشرةومعاجلتهااخلربةذويمنالتعليمنوعية
.يتعلمون

4 Didik Komaidi dan Wahyu Wijayati,Panduan Lengkap Penelitian Tindakan elas  Teori,
Praktek dan contoh PTK, Sabda, Yogyakarta, 2011, hlm, 1-3.

5 Suharsimi Arikunto dan Suhardjono, Penelitian Tindakan Kelas, Bumi Aksara, Jakarta,
2011. hlm, 60.
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أنSuarsihيف Shumskyذكـر. وعيـوبله مزايااألخرى،كالبحوثاإلجرائيالبحث
:يليكمااملزايا للبحث اإلجرائي

a) Kerja sama dalam PTK menimbulkan rasa saling memiliki.
b) Kerja sama dalam PTK menimbulkan kreativitas dan kemampuan kritis dalam

hal ini guru dan sekaligus peneliti.
c) Melalui kerja sama, kemungkinan untuk berubah meningkat.
d) Kerja sama dalam PTK meningkatkan kesepakatan dalam menyelesaikan

masalah yang di hadapi.6

.البعضبعضهاشعور االمتالكحرضالبحث اإلجرائييفاملشاركة)أ
احلـــال يعـــينهـــذايفواإلبـــداعاحليويـــةالقـــدرةيثـــريالبحـــث اإلجرائـــييفالتعـــاون)ب

.والباحثدرساملك
.للتغيرياحتماليزدادالتعاون،خاللمن)ج
.وجهةاليفاملشاكلحليفالتعامليزيدالبحث اإلجرائييفالتعاون)د
:يليكماعيوب البحث اإلجرائينفسه،الوقتويف

a) Kurangnya pengetahuan dan keterampilan dalam teknik dasar PTK pada pihak
peneliti.

b) Berkenaan dengan waktu. Karena PTK memerlukan komitmen peneliti untuk
terlibat dalam prosesnya, faktor waktu ini dapat menjadi kendala yang cukup
besar. Hal ini disebabkan belum optimalnya pembagian waktu untuk kegiatan
rutinnya dengan aktivitas PTK.7

األساسـي مــن البحـث اإلجرائــيالــدعمجمـاليفواملهــاراتاملعـارفإىلاالفتقـار)أ
.الباحثجانبمن

مـــــن الباحـــــثااللتـــــزاميتطلـــــبالبحـــــث اإلجرائـــــيألن. بالوقـــــتيتعلـــــقوفيمـــــا)ب
. كبـريةعقبـةيعـين الوقـتالعامـليكـون هـذاأن ميكنالعملية،هذهاملشاركة يف

6 Kunandar , Penelitian Tindakan Kelas, Rajawali Pers, Jakarta, hlm, 69.
7 Kunandar. Ibid., hlm, 69-70.



36

نشــاط البحــث مــعللنشــاطه اليوميــةالوقــتمــناملثلــىقســمةبســبب عــدمهــذا
.اإلجرائي

Secara garis besar bahwa tujuan utama PTK adalah untuk memecahkan
permasalahan nyata yang terjadi didalam kelas. Kegiatan penelitian ini tidak saja
bertujuan untuk memecahkan masalah, tetapi sekaligus mencari jawaban ilmiah
mengapa hal tersebut dapat dipecahkan dengan tindakan yang dilakukan. PTK juga
bertujuan untuk meningkatkan kegiatan nyata pendidik dalam Pengembangan
profesionalnya. Pada intinya PTK bertujuan untuk memperbaiki berbagai persoalan
nyata dan praktis dalam peningkatan mutu pembelajaran dikelas yang dialami
langsung dalam interaksi antara pendidik dengan peserta didik yang sedang belajar. 8

الـــيت احلقيقيـــةاملشـــاكلحلـــلاإلجرائـــي هـــوالرئيســـي مـــن البحـــث الغـــرضأنعمومـــا
املشـكلة،حـلإىلفقـطلـيسهـيالبحثيـةاألنشـطةهذه. الدراسيةالفصوليفحتدث
الـــيتاإلجـــراءاتمـــعحلهـــاميكـــنعلميـــاً ملـــاذااإلجابـــةعـــنيبحـــثنفســـهالوقـــتيفولكـــن
. احلقيقيـةاملهنيـةوالتنميـةللمعلـماألنشـطةحتسـنيإىلأيضايهدفالبحث اإلجرائي. اختذت

حتسـنيجمـاليفوالعمليـةاحلقيقيـةالقضـاياحتسـنيإىليهدفالبحث اإلجرائي هوجوهرهيف
الــذينالتالميــذمــعاملــدرسبــنيالتفاعــليفمباشــرةومعاجلتهــااخلــربةذويمــنالتعلــيمنوعيــة

.يتعلمون
صفة البحث.2

Dilihat dari sifatnya penelitian tindakan kelas bersifat partisipatif dalam arti
bahwa peneliti terlibat dalam penelitian, bersifat kolaboratif karena melibatkan orang
lain (kolaborator) dalam penelitiannya, dan bersifat kualitatif karena peneliti
berinteraksi dengan subjek penelitian secara alamiah, dalam artian peneliti berjalan
sesuai dengan jalannya proses belajar mengajar, dengan cara mengadakan
pengamatan, melakukan penelitian secara sistematis, dan menarik kesimpulan
sebagaimana layaknya yang dilakukan oleh peneliti kualitatif.9

8 Suharsimi Arikunto dan Suhardjono,Op. Cit, hlm, 60.
9 Emzir, Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif Kualitatif, (PT Rajagrapindo Persada,

Jakarta, 2010), h. 257
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يفالباحثيشاركأنمبعىناإلجرائي تشاركيا،يصف البحثحبثهطبيعةمننظرا
ومن النوعيحبثه،يف) املتعاونني(آخرينأشخاصعلىتنطويوالتعاوين نظراالبحث،

وفقاتشتغلالباحثةأنمبعىنطبيعي،حبكمموضوع البحثمعألن الباحث قام بالتفاعل
منتظم،بشكلالبحثوإجراءاملراقبة،ءإجراطريقعنوالتعلم،التدريسعمليةلسري

.النوعيالباحثبهكما يليقاالستنتاجاتواستخالص
تحديد موضوع البحث كائنه.ب

موضوع البحث.1
باملدرسة "نور تالميذ الصف اخلامسموضوع البحث يف هذا البحث هو 

للعام الدراسيمنطقة واي كانانبيسار"نيكريي"اإلميان" اإلبتدائية اإلسالمية
2014-2015.

كائن البحث.2
لتالميــذ الصــف البحــث يف هــذا البحــث هــو عمليــة تعلــيم اللغــة العربيــة كــائن 

منطقـــة واي  بيســـار"نيكـــريي"باملدرســـة "نـــور اإلميـــان" اإلبتدائيـــة اإلســـالميةاخلـــامس
.كانان

إعداد البحث.ج
البيان عن مكان البحث ووقته والدور للبحث

مكان البحث.1
بيسـار"نيكـريي"باملدرسـة "نـور اإلميـان" اإلبتدائيـة اإلسـالميةأجرى هـذا البحـث 

.منطقة واي كانان
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وقت البحث.2
-2014للعام الدراسياألول يعين الدراسيالفصليف أجرى هذا البحث

2015.
اإلجرائيللبحثةالدور .3

الباحثـةالذي عينته فللهدوفقادورتنيخاللمناإلجرائيالبحثهذا ختطيط 
.65فوق املعايري يعينالعربيةملفرداتتالميذالاستيعابنتائج80%

إجراء البحث.د
إجراء،شكليفميالتعلعمليةحنومالحزةهواإلجرائي للفصل الدراسيالبحث

أوباملعلماإلجراءهذامثلويرد. معادراسيلالفصأحديفوحتدثعمدا،يردالذي
هذافلتالميذلالسلوكوطبيعةعددإىلاستناداً . تالميذالأجراهااليتاملعلممنباإلحالة
. فقطواحدفصليفاإلجرائي البحثبأن تقوم الباحثةمبعىنشكل حدة،علىالبحث

منتتكوندورةكلدورات،مندورتنيإىلينقسمالبحث اإلجرائي للفصل الدراسي
.فكريوالتواملالحظةتنفيذوالالتخطيط

Kemmis dan Mc taggart, mengatakan bahwa PTK adalah suatu bentuk self-

inquiry kolektif yang dilakukan oleh para partisipan di dalam situasi sosial untuk

meningkatkan rasionalitas dan keadilan dari praktik sosial atau pendidikan yang

mereka lakukan, serta mempertinggi pemahaman mereka terhadap praktek dan

situasi di mana praktik itu dilaksanakan.10

10 Kunandar, Op. Cit,hlm.42
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منشكلهوالبحث اإلجرائي للفصل الدراسيأن،Mc taggartوKemmisوقال
العقالنيةلتحسنياالجتماعيةاألوضاعيفاملشاركونبه قاماجلماعيالذايتالتحقيقأشكال

للممارسةفهمهمتعزيزعنفضاليفعلونالتعليمأواالجتماعيةاملمارسةمنواإلنصاف
.املمارسةهذهتنفيذمتاليتواحلالة

Stephenمنوذجمنوذج البحث اإلجرائي للفصل الدراسي،هوالبحث هذانوع 

kemmisوMc taggart،منيبدأالذايت الذيدوامةالنظاميستخدمالنموذجهذا
حلل األساسهوالذيمرة أخرىوالتخطيطوالتفكري،،والتنفيذ، واملالحظةيط،خطالت

.املشكلة
1الصورة 

11Taggartو Kemmisنموذجالبحث اإلجرائي للفصل الدراسيمصدر: هيكل درة 


11 Suharsimi Arikunto, ProsedurPenelitian Tindakan Kelas, Rineka Cipta, Jakarta, 2011,

hlm..137.
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مبااإلجراءيبدأMc taggartوStephen kemmisمنوذجالبحثمنوذجخاللمن
دورةكل. دورتنيمنيتألفالتنفيذ الذيمؤخرانفذتمثاهلوية،حتديدإجراءأيعملقبل
). 3(العمل،تنفيذ). 2(للعمل،التخطيط). 1(هيمراحلأربعوهناكالعملدوراتمن
.العمليفالتفكري). 4(العمل،الحظةم

الدورة األولى
التخطيطمرحلة .1

تطبيقهاسيتماليتالوسائطضبطتضطلعاليتاألنشطةخطةاملرحلةهذهويف
:التايلالنحوعلى
إعداد املنهج الذي سيستخدم)أ

باستخدام طريقة املسابقة الفرقية.)RPP(ميتنفيذ التعلإعدادإنشاء)ب
.للمراقبةالعملورقةإعداد)ج
باستخدام طريقة املسابقة وفقا ملؤشرات التعلم أداة التقييم للدراسةتأليف)د

.الفرقية
مرحلة التنفيذ.2

أما. باستخدام طريقة املسابقة الفرقيةميالتعلعمليةهواإلجراءاتهذهتنفيذيف
:يليكماهيالقانونتنفيذملرحلةبالنسبة

.احلضوركشف و بإلقاء السالميبدأدرس)أ
.ميالتعلوأهدافاألساسيةوالكفاءةاجلدارةمعيارتقدميقام املعلم ب)ب
.دراستهايتعنياليتاملواداملعلم شرح)ج
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وجيم.باء،ألف،: هيجمموعاتثالثالتالميذ إىلقام املعلم بتقسيم)د
تسليم املواد إىل قام املعلم ب)ه
كل جمموعة يعمل بالتعاون معا.)و

.تسليمهامتاليتباملواداملتصلةاألسئلةلتكوينجمموعةكلقامت)أ
ميكنالباءإذاباءجمموعةإىلسئلةاألإعطاءبلفأجمموعةمث تقوم)ب

جيم.جمموعةإىلرمي السؤالالسؤالعلىاإلجابة
من اإلجابةميكنالكانإذاجيم،جمموعةإىللفأجمموعةاألسئلة من إعطاء)ج

.باءإىلرمي،يمججمموعة 
أنباءوجمموعةالثاينالسؤاليفاالستمراراالستجواب،مناالنتهاءحالةيف)د

لف.أمنالعمليةهذهمثل. جمموعة سائلةتصبح
الثالث واجلزءإىلواداملتقدميمواصلةجمموعة باء ألسئلتهم،مناالنتهاءبعد)ه

.كالسائلجيممن
مجيع املواد.استنتاج قام املعلم والتالميذ ب)و

مرحلة املالحظة.3
املتخذةاإلجراءاتتنفيذمعواحدوقتيفنفذتاليتاملالحظةمرحلةيف

املسابقة الفرقيةطريقة باستخدامميالتعلعمليةيفتالميذوالللمعلماملالحظاتضد
لتحسنيتستخدمعليها،احلصولمتاليتاملالحظات. ورقة املالحظاتإىلاستناداً 
.القادمةالدورةيفاملصممةاإلجراءاتتنفيذو ميالتعلعملية

مرحلة التفكري.4
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دورةكلمنعليهااحلصولمتاليتالبياناتمجعيتماملرحلةهذهيف
أوكانإذامامعرفةميكنحىتالتحليلنتائجضدالتفكريعقدالتاليةيف ،لتحليل

. عملالوبعدعملالقبل العربيةاللغةملفرداتستيعاباالتعزيز نتائجهناكيكنمل
الدورةتنفيذيفكالنظراستخدامهاسيتماليتالعربيةاملفرداتاستيعابهيوالنتيجة
الثانية.
الدورة الثانية

هلذاهي القيمة األعلىالدورةهذهيفاألوىل.دورةالحتسنية هيالثانيدورةال
منتالميذالاستيعابةدورة الثانيالنتائجيف،الباحثةلتقديراتوفقا. اإلجرائيالبحث
يفللخطواتبالنسبةأما. اهلدفبالفعلويفيزيادةتشهدسوفالعربيةاللغةمفردات

: وهيإالالسابقة،للدورةيامساو الثانيةالدورة
.فكريوالتواملالحظةتنفيذوالالتخطيطمراحل)أ

. مواد الدراسة مستمرة)ب
.السابقةالدورةمنأعلىتالميذالمنالعملفعاليةيرجى)ج

عنمعنيموضوعأليلالمتثالتقييماالباحثةقدمتدورات،أو الاألنشطةيف
.شفوياختبارإجراءشكليفوالتقييممجاعيةمناقشاتإجراءطريق

جمع البياناتأساليب.ه
وجتهيزهــااملطلوبــةالبيانــاتعلــىللحصــولنشــاطهــوالبيانــاتمجــعأســاليب

وتشـمل. البحـثهـذهيفووجهـتالـيتللمشـاكلوفقـاعرضـهاميكـناليتبياناتيف
.واالختباروالوثائقواملقابالتاملالحظةاملستخدمة هي البياناتمجعأساليب
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املالحظة.1
Observasi adalah metode pengumpulan data dimana peneliti atau

kolaboratornya mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama

penelitian.12

وهــماملعلومــاتمعاونيــهأوالباحــثأشــارالــيتالبيانــاتجلمــعوســيلةاملالحظــة هــي
يعـينكةاملشـرت املالحظـةهـو ثالبحهذايفاملستخدماملالحظةبأسالو .بحثالأثناءيرون

قــل،يف احلوقــفاملأودثاحلــعلــىةشــاهداملجمــردهأنــثيف ميــدان البحــتتطلــبالباحثــةأن
لتالميــذ باملدرســة "نــور اإلميــان" الدراســي والالفصــيفوالــتعلمالتــدريسيفاملعلــمعمليــة مثــل

مباشــرةراقبــةتقــوم باملإجــراء البحــث كانــت الباحثــةيف. بيســار"نيكــريي"اإلبتدائيــة اإلســالمية
باملدرســة "نــور اإلميــان" لتالميــذ الصــف اخلــامسالعربيــةاللغــةتعلــيم عمليــةاملعلــمأنشــطةمــن

.منطقة واي كانانبيسار"نيكريي"اإلبتدائية اإلسالمية
املقابلة.2

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan

responden.13 Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti

ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus

diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih

mendalam.14

12 W. Gulo, Metodologi Penelitian, Grasindo ,Jakarta,2010,hlm.116.
13 W Gulo, Op.Cit, hlm. 119.
14 Sugiyono, Op. Cit, hlm.194.
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اســتخداميــتم.الباحثــةبــنياملباشــراالتصــالأشــكالمــنشــكلهــياملقابلــة
املشـاكلعـنللبحـثأوليـةدراسـةإلجـراءالباحثـةتريـدعندماالبياناتمجعكأسلوباملقابلة

.دقيقامناألشياءتعرفأنتريدعندماوأيضا،هاحبثإىلحتتاجاليت
:ثالثإىلاملقابلةتقسيمميكنمث،هاتنفيذمن تقنيةانظر 

a) Interview terpimpin adalah wawancara yang menggunakan pokok-pokok

yang diteliti.

b) Interview yang tak terpimpin adalah proses wawancara dimana interview

tidak sengaja mengarahkan tanya jawab pada pokok fokus penelitian.

c) Interview bebas adalah kombinasi dari keduanya.15

.املبحوثةاألشجاراستخداممع مقابلةهي ةاملرشداملقابلة)أ
مــدتتعالالــيتاملقابلــةيفاملقــابالتإجــراءعمليــةهــيغــري مرشــدةمقابلــة)ب

.للبحثالرئيسيالرتكيزحموريفاالستجوابتوجيه
. االثننيمنمزيجهي ريةاحلقابلة امل)ج

جيعــلفقــطاملقابلــةالباحثيــة املقابلــة املرشــدو احلــرة يعــين تماســتخد،البحــثهــذايف
.تابعا للسياقجترياملقابلةعمليةيفأماستبحثاليت املشكلةأشجار
االختبار.3

Menurut Suharsimi Arikunto Tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan
atau alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan,
inteligensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok.16

Menurut S. Margono tes ialah seperangkat rangsangan yang diberikan kepada

15Cholid Narbuko dan Abu Ahmad, Metodelogi Penelitian , Bumi Aksara, jakarta,1997,hlm.
83-85.

16Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta,
1993), Cet. IX. h. 123
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seseorang dengan maksud untuk mendapat jawaban yang dapat dijadikan dasar bagi
penetapan skor angka.17

أوالتــدريباتأواألســئلةمــنجمموعــةهــواالختبــارSuharsimi Arikuntoلقــول وفقــا
املواهــبأوالقــدرةواالســتخبارات،واملهــارات،املعرفــة،لقيــاساملســتخدمةاألدواتمــنغريهــا
احلـــوافزمـــنجمموعـــةهـــواالختبـــارS. Margonoلقـــول وفقـــا.أوالفـــردميلكهـــاالـــيت

لتعيـنيالنقـاطعليهـااالعتمـادميكـنالـيتاسـتجابةعلـىاحلصـولبقصـدمالشخصاملمنوحة
.النتيجة

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, tes didefinisikan sebagai ujian secara
tertulis, lisan, atau wawancara untuk mengetahui pengetahuan, kemampuan, bakat,
dan kepribadian seseorang. Menurut Rasyid dan Mansur, tes diartikan juga sebagai
sejumlah pertanyaan yang membutuhkan jawaban, atau sejumlah pertanyaan yang
harus diberikan tanggapan dengan tujuan mengukur tingkat kemampuan seseorang
atau mengungkap aspek tertentu dari orang yang dikenai tes.18

أو مقابلـة،شـفويا،احتريريـمتحـانباالاختبـاريعـرف،الكبـريإندونيسيالغةقاموسيف
تعــرف،MansurوRasyidووفقــا. للشــخصوالشخصــيةواملواهــب،والقــدرة،لكفــاءةاملعرفــة

أنجيـــبالـــيتاألســـئلةمـــنعـــددأوإجابـــات،إىلحتتـــاجالـــيتاألســـئلةمـــنعـــددعـــناختبـــار
الشــخصمــنعينــةاملوانــباجلعــنالكشــفأوالشــخصقــدرةقيــاسباســتجابةحتظــى
.االختباربيقامالذي

أداةهواالختباربأناالستنتاجو استخالصميكنأعالهالتعريفاتبعضإىلاستناداً 
قــدرةمســتوىعــنفكــرةالتكــوينإىلاالختبــاراتالتعلــيم،أنشــطةتقيــيميفصــكأو
.اليت تسأل يف ذلك االختبارالتدريسجماليفتالميذال

17 S. Margono, Op. Cit, h. 170
18 Abdul Hamid, Mengukur Kemampuan Bahasa Arab, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), h.

8
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قسمني:إىلكانت تنقسماالختباراتلنوعوفقا
االختبار الشفوي.1

حالتها مـنتسجلأنتودّ اليتاجلوانبحولشفوياما يطلباألسئلةمنعدديعين
.كذلكشفويااملقدمةاإلجابة

التحريرياالختبار .2
حالتهـا مـنتسـجلأنتـودّ اليتاجلوانبحولكتابةً ما يطلباألسئلةمنعدديعين

كذلك.كتابةاملقدمةاإلجابة
مـنللتالميـذالعربيـةاللغـةمفـرداتهاسـتيعابنتـائجلقيـاساألسـلوبهذاالباحثةقومت

الـتعلمنتـائجمـعاملدروسـةباملوضـوعيتعلـقفيمـاالتحريـريواالختبـارالشفهياالختبارخالل
اللغـةادةمـيفاالكتمـال األقـلمعيـارمـعيتوافـقالـذياملوحدةالعربيةاللغةمفرداتاستيعاب

:التايلالنحوعلىاالختبارلتنفيذبالنسبةأما. العربية
a) Pendidik mengucapkan kata sebanyak dua atau tiga kali dan peserta didik

mendengarkannya.
b) Pendidik Menuliskan kata di papan tulis dengan harokat yang lengkap.
c) Pendidik menjelaskan makna kata dengan cara yang paling sesuai dengan

karakter kata tersebut.
d) Pendidik menggunakan kata tersebut dalan satu atau beberapa

kalimatsempurna agar peserta didik lebih memahami makna dan fungsi
gramatikalnya.

e) Peserta didik menirukan pengucapan salah satu kalimattersebutsecara
bersama-sama, kemudian secara kelompok, lalu secara individu.

f) Pendidik membimbing cara menulis kata tersebut kepada peserta didik,
lebih-lebih jika kata tersebut memiliki tingkat kesulitan penulisan.

g) Pendidik menulis makan kata dan kalimat yang dapat membatu
menjelaskan makan di papan tulis

h) Peserta didik menulis kosakata-kosakata baru yang sudah di tulis di papan
tulis
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i) Peserta didik menulis kata,arti kata dan contoh kalimat di buku masing-
masing.19

.إليهاونعيستمتالميذوالمراتثالثأونيمرتالكلمةاملعلمقولي)أ
.كاملالكلمة على البورة بشكلاملعلم كتب )ب
.للكلمةالشكليناسبو فضلاألبطريقةالكلمةاملعلم معىنشرح)ج
أن يفهــــم أجــــلمــــنعــــدةأوواحــــدةيف اجلملــــة املفيــــدة كلمــــةاســــتخدامقــــام املعلــــم ب)د

.قواعدهاووظيفةملعىنأفضلفهمالتالميذ 
فرديا.فرقيا و الكلمة  مجاعة و نطقلتقليدقام التالميذ بال)ه
صــعوبةالكلمـةتكانـإذاتــزداد،تالميـذالإىلالكلمـاتتلـككتابــةكيفيـةاملعلـملّ يـد)و

.الكتابةيف
يفاملعــــين حتلــــلتكــــونأنميكــــنالــــيتواجلمـــلالكلمــــاتمعــــاينكتابــــةاملعلــــمويصـــف)ز

.السبورة
على السبورة.مسبقاً كتوبةاملةاجلديداملفرداتكتابةقام التالميذ ب)ح
.على الكراساتوالعبارات،ومعناهاالكلمةكتابةبقام التالميذ)ط

وثاءقال.4
Menurut Suharsimi Arikunto metode dokumentasi adalah “Mencari data

mengenai hal-hal atau variable berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah,

prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya”.20

19Muhamad Ali Al-khuli, Op. Cit., h. 103
20 Suharsimi Arikuno, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis, Rineka Cipta: Jakarta,

hlm.173-174.
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حـــولالبيانـــاتعـــنهـــي البحـــثأســـلوب الوثـــائقSuharsimi Arikuntoوفقـــا لـــرأي 
وحماضـــــــروبراســـــــاريت،الكتـــــــب،الوثيقـــــــة،املـــــــذّكرة،شـــــــكلعلـــــــىالـــــــيتاألشـــــــياء

األعمال وغريها.وجدولاالجتماعات،
:التوثيقأسلوبتنفيذميكن

a) Pedoman dokumentasi yang memuat garis-garis besar atau kategori yang

akan dicari datanya.

b) Chek-list, yaitu daftar variable yang akan dikumpulkan datanya. Dalam

hal ini peneliti tinggal memberikan tanda atau tally setiap pemunculan

gejala yang dimaksud.21

عــنللبحــثفئــةأوكبــريةخطــوطعلــىحتتــويالــيتالتوجيهيــةاملبــادئوثــائق)أ
.البيانات

هــذهويف. البيانــاتمجــعقائمــةاملتغــرياتتكــونســوفالــيتاالختيــار،قائمــة)ب
.املقصودةاألعراضظهوركلحصيلةأوعالمةالباحثةظلتاحلالة

مصـــدرحيـــثمـــنللغايـــة،صـــعبةغـــرياألســـلوبهـــذاأخـــرى،أســـاليبمـــعمقارنـــة
الكائنـاتملراقبـةاملسـتخدمةالوثـائقمـناألسـلوبهـذاألنبيانات،أييتغريملإذاااللتباس
لتكــونباملدرسـةاخلاصـةالوثــائققامـت الباحثــة باحلـث عـناحلالـة،هــذهويف. احليـةالاجلمـاد
املدرسـة "نـور تأسـيستـاريخمثـلاملدرسـية،باملعلومـاتيتعلـقفيمـاسـيماالللبحـوث،مكاناً 

21 Suharsimi Arikunto, Ibid, hlm. 203
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مــنعــددو بنــاء،الأحــوالو ،منطقــة واي كانــانبيســار"نيكــريي"اإلميــان" اإلبتدائيــة اإلســالمية
.جراوهلمالتالميذوعدداملعلمني

البياناتتقنية تحليل.و
للبيانــاتاملنهجــيوجتميــعإجيــادعمليــةهــوالبيانــاتحتليــلهــي البيانــاتحتليــلتقنيــة

عـنالبيانـات،توثيـقأنالتقـديرقيمةاحلقلاخرتاملقابالت،نتائجمنعليهااحلصولمتاليت
تعتـربالـيتمنـط،يفمجعـتبـالتوليف،قمالوحدات،وحتددالفئات،إىلالبياناتتنظيمطريق
.اآلخرينأوبنفسيفهمهايسهلحىتاستنتاجاتوجعلستدرس،واليتهامة

البيانــاتإىليســتندتحليــلاليعــين كــونالطبيعــة االســتقراء،يفالنوعيــةالبيانــاتحتليــل
وMiles. فرضـــــيةتصــــبحأومعينــــةعالقــــاتمنــــطتطــــويركــــذلكعليهــــا،احلصــــولمتالــــيت

huberman)1984(، بشــــكلبـــهالقيـــامهــــوالنوعيـــةالبيانـــاتحتليــــليفالنشـــاطأنيـــرىو
النشـاط. سـائمةالبيانـاتحـىت تكـون،مالكـان كـاقـدحىتباستمرارواستمرتتفاعلي،

.البياناتقيحتقاأواستنتاجرسمو ،البياناتوعرضالبيانات،يددحتالبيانات،حتليليف
البياناتحتديد.1

بحـثوالاهلامـة،األمـورعلىوالرتكيزاألشياء،اختيارو ،تلخيصيعينبياناتاليددحت
.هلالزومالباليت وجتاهلنمطالو واضيعاملعن

البياناتوعرض.2
البحـــثيف. لبيانـــاتاهـــي عـــرضالتاليـــةاخلطـــوةفـــإنالبيانـــات،حتديـــديـــتمأنبعـــد

الفئاتبنيوالعالقة،القصريالوصفشكليفالبياناتعرضيتمأنميكنالنوعي،
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هــوالنــوعيثالبحــيفالبيانــاتتقــدميأجــلمــناســتخداماً األكثــر. ذلــكشــابهومــا
الســرد،مــعالــنصخــالفبيانــاتعــرضأداءيفخــالفكــذلك. الســردمــعبــالنص

ســيجعلالبيانــاتعــرض مــع. والتخطــيطوالشــبكةالبيــاين،الرســمأيضــا،ميكــنفإنــه
.فهمقدماإىلاستناداً القادمة،العملخطةحيدث،مالفهماألسهل

البياناتستنتاج أو حتقيقاالرسم .3
ســتنتاجاالhubermanوMilesلــرأيوفقــاالنوعيــةالبيانــاتحتليــليفالثالثــةواخلطــوة
ملعنــدماتتغــريوســوف،مؤقتــازالــتمــاأعربــتالــيتاألوليــةاالســتنتاجات. والتحقــق

.البياناتمجعمرحلةيفةعماالدوقويةالدلةاألحيققه
Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan

temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi

atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang sehingga setelah

diteliti akan menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis

atau teori.22

تكـــــنملكـــــانســـــابقااملتوقعـــــةاجلديـــــدةالنتـــــائجهـــــوالنـــــوعيالبحـــــثيفاالســـــتنتاج
قامتـةتـزالالالسـابقيفكـانالـذيللكـائنصـورةأووصـفاً تكونأنميكنالنتائج. موجودة
فرضـياتأوالسـببيةأوتفاعليـةعالقـاتيكـونأنميكندراسة،الواضحة بعدذلكسيكون

.نظرياتأو

22 Sugiyono Metode Penelitian Pendidikan  Pendekatan Kuantitatif,Kualitatif  Dan R&D,
Alfabeta, Bandung, 2010, hlm.335-345.
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الباب الرابع
تحليل البيانات

بيسارنيكيريمدرسة "نور اإليمان" االبتدائية اإلسالمية وتاريخلمحة.أ
لمحة المدرسة.1

"نور اإلميان" االبتدائية اإلسالمية: َمدرسة إسم املدرسة
بيسارنيكريي: عنوان
بيسارنيكريي: ناِحية
واي كانان: منطقة

1988: قاَمت منذ
هبة: املدرسةحالة

أمحد حسيين: إسم رئيس املدرسة
2م5400: ساحة اَألْرضِ 

تاريخ نشأة المدرسة "نور اإليمان" االبتدائية اإلسالمية.2
ووقعت يف 1988أصبحت املدرسة "نور اإلميان إحدى مدارس اليت نشأت يف عام 
كانان وتتحد بناحية دائرة داخلية وهي نيكريي بيسار ناحية أطراف شرقي بناحية واي  

توالنج باوانج.
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املدرسة "نور اإلميان هي واحدة نفسها املوجودة يف اربعة قروي وهي نيكريي بيسار،  
كيلينج وتيوه بارو. وأما املنشئون هلذه املدرسة هم :-كالياوي، كيلينج

سيد احلاج شاربيين.1
سيد احلاج أمحد ليكوك صاحل.2
سيد أبو بكر.3
سيد رمزي.4
سيد حسن الدين.5

وكانت األرض هذه املدرسة موهبة من سيد راجا أصلي (املتويف) مع واسعتها 
. وشهرت املدرسم معتمدة. وسار تبادل منشئها منها :2م5400

سيد شاربيين.1
سيد أمحد ليكوك صاحل.2
سيد سيف اهللا.3
سيد راملي.4
سيد سوديرمان.5
سيد طانيزار.6
سيد حممد إمساعيل.7
سيد فاندي خمتار.8
سيد أمحد حسيين.9
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ألخذ ت رياسة سيد أمحد حسيين، يف حماولة لرتقية اجلودة التعليمية وحماولة وحت

نيكريي بيسار.

البعثة والرسالة لمدرسة "نور اإليمان" االبتدائية اإلسالمية نيكيري بيسار.3
البعثة)أ

تكوين التالميذ املسلمني، الذكيني، واملبتكرين، ومعتمدين إىل نفسهم، واملسئولني، 
وهلم األخالق الكرمية، واملتقني هللا سبحان وتعاىل.

الرسالة)ب
ترقية مهنية املعلمني واملوظفني..1
ترقية فعالية املكونات املدرسية..2
ترقية خربات التالميذ حنو تعليم الدين اإلسالميني..3
بنية والتحتية اليت تدعم نشاطات التعلم والتعليم.إكمال ال.4
ترقية إمكانات التالميذ االكادميية وغري األكادميية..5

أهداف املدرسة )ج
لرتقية جودة املعلمني واملوظفية يف استيعاب املواد والكفاءة الواسعة يف تأدية .1

أعماهلم.
الدين..2
3.
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بيانات المعلمين والتالميذ.4
1الجدول 

بيانات المعلمين والتالميذ
المنسبةأسماء المعلميننمرة
رئيس المدرسةMA، حسينيأحمد1

1ولي الفصل S.Pd.I، إلياسإيلياتون2

2الفصل ولي S.Ag، ياتيشهراني3

3ولي الفصل M.Pd، سومارنيإيندانج4

4ولي الفصل S.Pd.I، اهللاهدايةم.5

5ولي الفصل M.Pd، جازورة6

6ولي الفصل S.Ag، شركوويأحمد7

معلم الدرسS,Pd.I، الديننسار8

معلم الدرسS.Pd.I، داروين9

معلم الدرسS.Pd.I، روسيتا10

اإلدارةقسم جونيدي11

قسم اإلدارةنوردين12
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قسم الماليةS.Pd.I، فوسفاأنيتا13

2الجدول 
سنوات متأخرة3التالميذ حول بيانات

الفصلعدد الفصل
المطلوب الفصل/عدد 

الفصل
123456

LPLPLPLPLPLP

111820
21131829
31161223
41151227
51101323
61171229

6383128272329176عدد
املصدر : التوثيق ملدرسة "نور اإلميان" االبتدائية االسالمية نيكري بيسار



57

نيكيري أحول التسهيالت الدراسية لمدرسة "نور اإليمان"االبتدائية اإلسالمية .5
بيسار

ملدرسة "نور اإلميان" االبتدائية اإلسالمية تسهيالت دراسية جيدة، ولتفصيح عملية 

"نور اإلميان" االبتدائية اإلسالمية نكريي بيسار على النحو التايل :
3الجدول 

التسهيالت الدراسيةبيانات 
عددهانوع التسهيالتنمرة
6الغرف التعليمية1
1املكتبة2
1غرفة لرئيس املدرسة3
-غرفة احلافظني4
-غرفة املعلمني5
-غرفة خاصة لرئيس املدرسة6

8المطلوب



58

نيكيريعملية تعليم اللغة العربية بالمدرسة "نور اإليمان" االبتدائية اإلسالمية .ب
بيسار

طريقةباستخدامالعربيةمعلمجانبمنإجراءاتاختاذقبلالتعلمعمليةتنفيذيتم
وقضاء املتداولةاألسئلةتتخللهاالتالميذ،يستمعبينمااملوضوع،املعلميفسراليتاحملاضرة
الدرس،يفبنشاطيشاركالالتالميذأنالتعلمخاللمنرؤيتهاميكنوهكذاالواجبة.

نتائجإىلأدىممامتحمس،أقليبدو التالميذ معذلك،منبدالالسلبينيالتالميذولكن
ومل تناسب بأهدافها املرجوة.،العربيةاملفرداتاستيعابيفتعلم التالميذ

نفذت،اليت قداالختباراتونتائجمواتاة،غريالطريقةهذهأنيتضحسبق،مما
هم الذين حنييف. %35نسبةمعأشخاص،8أكملواالذينالتالميذمنعددمعروف

ملالذينالتالميذعددأناملعروففمن،هذامن. %65بنسبةشخصا15مل يكملون
للتالميذالعربيةاملفرداتاستيعابمنالغلةلزيادة.أمتواالذينالتالميذمنأكثريكملوا
املدروس. منللموضوعاملناسبةالتعلمأساليبوتطبيقمالئمةتعليميةبيئةإىلفتحتاج
جيعلالللمشبعة،وليستالسليب،للتعلموليستالتالميذ،جتعل نشاطاليتاملوادخالل
تعليميةبيئةخللقإحدى من الطرقاجلارية،الدراسةيفاملشاركةيفمحاساأكثروالنعاس

أن طريقةمن هذه املتوقعمنالفرقة" حيثطريقة "أسئلة مملة تعىن ليستومتعةهياليت
للتالميذ.العربية،املفرداتمنالنتائجحتسن
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للتالميذميكنحبيثالتالميذ،إمكاناتة "اسئلة الفرقة" لتعظيميهدف تنفيذ طريق
وصفتهاميكنسوفالطريقة،هذهتطبيقونتائجمرضية،العربيةاملفرداتاستيعابحتقيق

الفصل التالية.يف فروع الباحثة

تنفيذ عمليات.ج
1الدورة 

التخطيط.1
جتري الباحثة حتليل املنهج الدراسي لتعيني معيار الكفاءة والكفاءة األساسية اليت)أ

طريقة "أسئلة الفرقة" 
بطريقة "أسئلة الفرقة".باملادة "البيت"إعداد اخلطة التعليمية مناسبة)ب
تكوين الوسائل التعليمية.)ج
تكوين اآلالت اإلختبارية مناسبة مبؤشرات طريقة "أسئلة الفرقة".)د

التنفيذ.2
اللقاء األول)أ

من 3تعقد عملية الدورة األوىل على اللقاء األول يف يوم السبت يف التاريخ 
. يف هذا اللقاء 12.00-10.30تعين يف الساعة 6و 5، يف اخلصة 2015أكتوبر 

األول  أصبحت الباحثة عاملة التطبيق. بالنسبة للمعلم يكون مالحظ لعملية التعليم اليت 
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عاء معا.يقرأ املعلم سالما وقراءة الد.1
حيمل املعلم تالميذ إىل فتح الدرس باللغة العربية على قول البسملة..2
يعني املعلم حضور التالميذ، تعني مواقف اجللوس مناسبا بأنشطة التعليم..3
إيصال املعلم املواد اليت سيتم تسليمها وهي تنطوي على الكفاءة األساسية، .4

فرقة".املؤشرات املرجوة، اسرتاتيجية تعليم "أسئلة ال
يسمعون التالميذ قراءة املعلم من النص عن "البيت"..5
يقرؤون التالميذ النص مجاعة مع إرشاد املعلم..6
تدريب التالميذ على ترمجة كلمة فكلمة مع إرشاد املعلم..7
يعطى املعلم مثاال من سؤال املفردات حنو التالميذ..8
فرق.3يقسم املعلم تالميذه إىل .9
أ" أن تعد أسئلة متعلقة باملادة اليت جتري حديثة. يطلب املعلم من الفرقة ".10

يأمر املعلم للفرقة "أ" أن ترمي سؤاال إىل الفرقة "ب". إذا مل تكن قدرة الفرقة .11
"ب" على اإلجابة، فيجري السؤال للفرقة "ج".

ن قدرة الفرقة على اإلجابة،فتعطى الفرقة "أ" سؤال إىل الفرقة "ج"، إذا مل تكو .12
فريمى السؤال إىل الفرقة "ب".

ومير السؤال الثاين، ويكون املعلم الفرقة "ب" كالفرقة السائلة. كما أجريت الفرقة .13
"أ". 
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بعد متام انتهاء األسئلة من الفرقة "ب"، مستمرة للسؤال الثالث، يشري املعلم .14
للفرقة "ج" ألن تكون فرقة سائلة.

املعلم ويشرح، ملعرفة التمكن لوجود املفاهيم اخلاطئة.يستخلص .15
خيلص املعلم والتالميذ معا للمادة اليت مت إيصاهلا..16
تقدمي الواجبة املنزلية وحفظ املفردات العربية املعينة..17
خيتم املعلم ويأخر الدرس بقراءة احلمدلة..18
يقرأ املعلم السالم قبل خروجه من الفصل..19

اللقاء الثاين)ب
من 10يف يوم السبت يف التاريخ الثاينملية الدورة األوىل على اللقاء تعقد ع

هلذا اللقاء، .12.00-10.30تعين يف الساعة 6و 5، يف اخلصة 2015أكتوبر 
يف هذا تستمر الباحثة تعليمها كما يف اللقاء األول باستخدام طريقة "أسئلة الفرقة".

يق. بالنسبة للمعلم يكون مالحظ لعملية اللقاء األول  أصبحت الباحثة عاملة التطب

يف هذا اللقاء الثاين، تستمر الباحثة املادة عن "البيت"، كالعادة، يلقي املعلم 
املفردات، وهذه تعمل لكون التالميذ يستوعبوا املفردات صحيحة حقيقية.

يتقدم اللق
ويف هذا اللقاء الثاين تعطي الباحثة املفردات وتطلب إىل التالميذ ليشرتكوا معها مجاعة، 
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فرقة وفردية لالختبار األول. ويف هذه الدورة األوىل، اخنفضت مؤشرات يف استيعاب 
مرار عمليات يف الدورة التالية.املفردات، حىت حتتاج إىل است

:
يقرأ املعلم سالما وقراءة الدعاء معا..1
حيمل املعلم تالميذ إىل فتح الدرس باللغة العربية على قول البسملة..2
بأنشطة التعليم.يعني املعلم حضور التالميذ، تعني مواقف اجللوس مناسبا .3
إيصال املعلم املواد اليت سيتم تسليمها وهي تنطوي على الكفاءة األساسية، .4

املؤشرات املرجوة، اسرتاتيجية تعليم "أسئلة الفرقة".
يسمعون التالميذ قراءة املعلم من النص عن "البيت"..5
يقرؤون التالميذ النص مجاعة مع إرشاد املعلم..6
كلمة فكلمة مع إرشاد املعلم.تدريب التالميذ على ترمجة  .7
يعطى املعلم مثاال من سؤال املفردات حنو التالميذ..8
فرق.3يقسم املعلم تالميذه إىل .9
يطلب املعلم من الفرقة "أ" أن تعد أسئلة متعلقة باملادة اليت جتري حديثة. .10

إىل الفرقة "ب". إذا مل تكن قدرة الفرقة يأمر املعلم للفرقة "أ" أن ترمي سؤاال.11
"ب" على اإلجابة، فيجري السؤال للفرقة "ج".

فتعطى الفرقة "أ" سؤال إىل الفرقة "ج"، إذا مل تكون قدرة الفرقة على اإلجابة، .12
فريمى السؤال إىل الفرقة "ب".
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ت ومير السؤال الثاين، ويكون املعلم الفرقة "ب" كالفرقة السائلة. كما أجري.13
الفرقة "أ". 

بعد متام انتهاء األسئلة من الفرقة "ب"، مستمرة للسؤال الثالث، يشري املعلم .14
للفرقة "ج" ألن تكون فرقة سائلة.

يستخلص املعلم ويشرح، ملعرفة التمكن لوجود املفاهيم اخلاطئة..15
خيلص املعلم والتالميذ معا للمادة اليت مت إيصاهلا..16
املفردات العربية املعينة.تقدمي الواجبة املنزلية وحفظ.17
خيتم املعلم ويأخر الدرس بقراءة احلمدلة..18
يقرأ املعلم السالم قبل خروجه من الفصل..19

المالحظة للدورة األولى.3
تتكون هذه الدورة األوىل من اللقائني. يفتتج املعلم درسه بالسالم، ويتم عملية 

الدورة األوىل هي "البيت"، والطريقة التعليم مناسبة باخلطة التعليمية املعدة. املواد هلذه

أنشطة عملية التعليم.

الدروس باستخدام هذه طريقة "أسئلة الفرقة"، أوهلا ومل يعرف من قبل. يف أنشطة تفهيم 
ييدون التالميذ أن يشعرن بالصعوبة عن األسئلة واملشاكل اليت قدمتها الباحثة، ومل يكن 
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ربية، مهما مل تصل إىل أهداف ولكن، تظهر ترقية محاسة و غرة التالميذ لتعلم اللغة الع
مقنعة.

ظهرت فيها 
قتهم بأنفسهم يف عرض الفرقة". وإال منها، كذلك يبدو التالميذ مستحيني ومل ترى منهم ث

نتائج مناقشتهم. ومتيل غالبية الناشطني من الذين هم عكسهم. وكان هم الذين ناشطون 
هم الذين هلم مناقبهم اجليدة يف الفصل، وللذين هم سلبيون أو عكسهم، ومل يأخذ مناقبهم 

التفكير للدورة األولى.4
ذه الدورة األوىل، كان التفكري الذي جعلها الباحثة باستخدام طريقة "أسئلة يف ه

منه أن الكاملني الفرقة" يف نتائج املالحظة املنشودة هو من نتائج االختبار املعتمد، شرحت 
) من %57)، أو إال (65شحصا، أو يكملون إىل معيار االكتمال األقل (13فيه إال 

تلميذا.23
ملية للدورة الثانية، التزام قبلها تأدية التنقيح من عملية الدورة لتصميم خطة الع

األوىل. اعتمادا من نتائج الدورة األوىل، فهي التنقيحات املوافقة بني الباحثة واملعلم 
(املالحظ) على النحو التايل : 

أن يزداد إرشاد املعلم حنو التالميذ..1
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املعاملة بني التالميذ ملعرفة مدى حيتاج إىل الردود من املعلم إىل التالميذ، و .2
فهمهم حنو املادة املتصلة. خاصة فيما عند يعربون التالميذ آرائهم بالكلمات 

من نفسهم.
إشراف كلي من املعلم حنو التالميذ..3

2الدورة 
التخطيط.1

تدفيع التالميذ ألن يتفعلوا بأحسن ميكن.)أ
بة يف التعلم باستخدام حنو التالميذ الذي أصابتهم مع الصعو تكثيف اإلشراف )ب

طريقة "أسئلة الفرقة".
تقدمي املكافأة أو اجلزاء )ج

فيذنالت.2
األولاللقاء .أ

من 17تعقد عملية الدورة الثانية على اللقاء األول يف يوم السبت يف التاريخ 
. يف هذا اللقاء 12.00-10.30تعين يف الساعة 6و 5، يف اخلصة 2015أكتوبر 

عاملة التطبيق. بالنسبة للمعلم يكون مالحظ لعملية التعليم اليت األول  أصبحت الباحثة 
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يقرأ املعلم سالما وقراءة الدعاء معا..1
لغة العربية على قول البسملة.حيمل املعلم تالميذ إىل فتح الدرس بال.2
يعني املعلم حضور التالميذ، تعني مواقف اجللوس مناسبا بأنشطة التعليم..3
وهي تنطوي على باملادة "يف املدرسة"إيصال املعلم املواد اليت سيتم تسليمها.4

الكفاءة األساسية، املؤشرات املرجوة، اسرتاتيجية تعليم "أسئلة الفرقة".
باملادة "يف املدرسة"يسمعون التالميذ قراءة املعلم من النص .5
يقرؤون التالميذ النص مجاعة مع إرشاد املعلم..6
تدريب التالميذ على ترمجة كلمة فكلمة مع إرشاد املعلم..7
من سؤال املفردات حنو التالميذ باملادة "يف املدرسة".يعطى املعلم مثاال.8
فرق.3يقسم املعلم تالميذه إىل .9
يطلب املعلم من الفرقة "أ" أن تعد أسئلة متعلقة باملادة اليت جتري حديثة. .10

يأمر املعلم للفرقة "أ" أن ترمي سؤاال إىل الفرقة "ب". إذا مل تكن قدرة الفرقة .11
"ب" على اإلجابة، فيجري السؤال للفرقة "ج".

الفرقة "ج"، إذا مل تكون قدرة الفرقة على فتعطى الفرقة "أ" سؤال إىل.12
اإلجابة، فريمى السؤال إىل الفرقة "ب".

ومير السؤال الثاين، ويكون املعلم الفرقة "ب" كالفرقة السائلة. كما أجريت .13
الفرقة "أ". 
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بعد متام انتهاء األسئلة من الفرقة "ب"، مستمرة للسؤال الثالث، يشري املعلم .14
فرقة سائلة.للفرقة "ج" ألن تكون 

يستخلص املعلم ويشرح، ملعرفة التمكن لوجود املفاهيم اخلاطئة..15
اليت مت إيصاهلا.باملادة "يف املدرسة"خيلص املعلم والتالميذ معا .16
تقدمي الواجبة املنزلية وحفظ املفردات العربية املعينة..17
خيتم املعلم ويأخر الدرس بقراءة احلمدلة..18
.ه من الفصليقرأ املعلم السالم قبل خروج.19

اللقاء الثاين.ب
من 24يف يوم السبت يف التاريخ الثاينعلى اللقاء الثانيةتعقد عملية الدورة 

هلذا اللقاء، .12.00-10.30تعين يف الساعة 6و 5، يف اخلصة 2015أكتوبر 
يف هذا باستخدام طريقة "أسئلة الفرقة".تستمر الباحثة تعليمها كما يف اللقاء األول

الثاين باملادة "يف املدرسة"، كما العادة، يقرأ املعلم املفردات ويف هذه احلالة قادرون اللقاء 
التالميذ حقا يف استيعاب املفردات جيدا.

ردات باملادة " يف املدرسة" وتطلب إىل التالميذ ويف هذا اللقاء الثاين تعطي الباحثة املف
ليشرتكوا معها مجاعة، فرقة وفردية.

:
يقرأ املعلم سالما وقراءة الدعاء معا..1
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حيمل املعلم تالميذ إىل فتح الدرس باللغة العربية على قول البسملة..2
يعني املعلم حضور التالميذ، تعني مواقف اجللوس مناسبا بأنشطة التعليم..3
اليت سيتم تسليمها وهي تنطوي على باملادة "يف املدرسة"،إيصال املعلم املواد.4

الكفاءة األساسية، املؤشرات املرجوة، اسرتاتيجية تعليم "أسئلة الفرقة".
"يف املدرسة".باملادة يسمعون التالميذ قراءة املعلم من النص .5
يقرؤون التالميذ النص مجاعة مع إرشاد املعلم..6
تدريب التالميذ على ترمجة كلمة فكلمة مع إرشاد املعلم..7
ال املفردات حنو التالميذ باملادة "يف املدرسة"،.يعطى املعلم مثاال من سؤ .8
فرق.3يقسم املعلم تالميذه إىل .9
قة باملادة اليت جتري حديثة. يطلب املعلم من الفرقة "أ" أن تعد أسئلة متعل.10

يأمر املعلم للفرقة "أ" أن ترمي سؤاال إىل الفرقة "ب". إذا مل تكن قدرة الفرقة .11
"ب" على اإلجابة، فيجري السؤال للفرقة "ج".

جابة، فتعطى الفرقة "أ" سؤال إىل الفرقة "ج"، إذا مل تكون قدرة الفرقة على اإل.12
فريمى السؤال إىل الفرقة "ب".

ومير السؤال الثاين، ويكون املعلم الفرقة "ب" كالفرقة السائلة. كما أجريت الفرقة .13
"أ". 

بعد متام انتهاء األسئلة من الفرقة "ب"، مستمرة للسؤال الثالث، يشري املعلم .14
للفرقة "ج" ألن تكون فرقة سائلة.
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التمكن لوجود املفاهيم اخلاطئة.يستخلص املعلم ويشرح، ملعرفة .15
اليت مت إيصاهلا.باملادة "يف املدرسة" خيلص املعلم والتالميذ معا .16
تقدمي الواجبة املنزلية وحفظ املفردات العربية املعينة..17
خيتم املعلم ويأخر الدرس بقراءة احلمدلة..18
يقرأ املعلم السالم قبل خروجه من الفصل..19

المالحظة للدورة الثانية.3
تتكون هذه الدورة الثانية من اللقائني. يفتتج املعلم درسه بالسالم، ويتم عملية 

والطريقة املستخدمة هي املدرسة،التعليم مناسبة باخلطة التعليمية املعدة. املواد هلذه الدورة 
ستخدامها يف أنشطة عملية 

التعليم
يف هذه الدورة، ظهرت من التالميذ محاستهم للتعلم. وتتظهر هذه األدلة من ترقية 

.باملادة "يف املدرسة"محاسة التالميذ يف تعليم اللغة العربية 
حني عملية التعليم، نالت الباحثة الوقائع بأن التالميذ قد فهموا عن طريقة "أسئلة 

تجابات التالميذ حنو وجهات املعلم جيدا. الفرقة". وحتقت هذه، من قدرة التالميذ على اس
ويصبح التالميذ السلبيني فعالني. كان التالميذ الذين يف حال سابق، يعتمد عمله على عمل 
صديقه، واآلن قادر على معاملة يف املناقشة، وظهرت بينهم مدافعة، وأصبح املعلم قادرا 

على تكييف التالميذ ليتعلموا معا.
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موافقة بقول معلمة اللغة العربية (إلياتون)، أن كان يف عملية وهذه الظاهرة، كانت 
التعليم ظاهرا من محاسة التالميذ، ومل يستحيوا، وهلم أفضل ثقة يف نفسهم على عرض نتائج 
مناقشتهم. وكلهم ناشطون وفعالون يف عملية التعليم. وقد شجعوا أن يسألوا وأجابوا أسئلة 

من الباحثة.
يةالفكير للدورة الثان.4

يف هذه الدورة الثانية، لقد تعودوا التالميذ أن يشرتكوا يف عملية تعليم اللغة العربية 
باستخدام طريقة "أسئلة الفرقة". ويصبح التالميذ السلبيني فعالني. كان التالميذ الذين يف 
حال سابق، يعتمد عمله على عمل صديقه، واآلن قادر على معاملة يف املناقشة، وظهرت 

افعة، وأصبح املعلم قادرا على تكييف التالميذ ليتعلموا معا. وقد حاول املعلم دقيقا بينهم مد
وا التالميذ عليها بأحسن إجيايب، حىت يستنتج جابيف استخدام طريقة "أسئلة الفرقة" واست

، سار تعليم ما مل خنالف إنكارها، مازالت فيها العيوب. بل ملستوى املبتدئالتالميذ. مه
اللغة العربية باستخدام طريقة "أسئلة الفرقة" جيدا.

تحليل البيانات.د
نتائج حتليل البيانات اليت عقدت يف الدورة األوىل يف تنفيذ العمليات وتقومي عملية 

:التعليم باستخدام طريقة "أسئلة الفرقة" هي 
نتائج عملية الدورة األولى.1
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العربية باستخدام طريقة "أسئلة الفرقة" سار جيدا ولو مل يكن كافيا. يف كل املبحث، يأخذ 
التالميذ، ويكثر املعلم مشاركة التالميذ من هم فعالون، وهذه يشري بوجود عدم التجمع بني

يف التعليم التالميذ يلعبون  ومل يركزون يف التعليم.
تصنفت استجابة التالميذ حنو تعليم اللغة العربية باستخدام طريقة "أسئلة الفرقة" يف 

من التالميذ الذين معهم استيحابة %57هذه الدورة األوىل كافية وهي تتعمق حتصيلها إىل 
10عليم كلها، كان من التالميذ الذين مل ينجح حيصل على حيدة. اعتماد من نتائج الت

باقيتهم الذين جنحوا، كما ظهرت يف هذا اجلدول التايل :13تالميذ أو 
3الجدول 

بالمادة "البيت"بيانات نتائج مهارة المفردات العربية واستيعابها في الدورة األولى

KKMأسماءرقم

للمفرداتمؤشرات
نتيجة 
رقمية

نتيجة 
حرفية

1234
25252525

651015101550Dأدي كورنياوان1

651520151565Cأندي رامحن2

652020101060Cأوليا ساري3

651525152075Bجاندرى كيسوما 4

651520152070Cديدي جاندرى5
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651515151560Cفريي إروانشاه6

651515151560Cفريا ليندا ساري7

651020101555Dهسيمه8

651520201570Cهيلدا ساري9

651020101050Dجوين إسكاندار10

651520151060Cجيين سافوترا11

652020151570Cكارلينا12

651015101550Dليال وايت13

651515101555Dماهدالينا14

652025151570Cحممد على15

651520152070Cنيكي رامحاوايت16

652025202590Aنيا أوكتا ساري17

651520152070Cأوكتا فياين18

651020101555Dساره سابرينا19

652015152070Cسوسيال وايت20

652020202080Bتري فرايودي21

652020201575Bوان هينجكي22

651520202075Bيورين باكوس 23
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البيانات :
= أن يكون التلميذ قادرا على ترمجة أشكال املفردات جيدة.1
متخضرا جيدا.= أن يكون التلميذ قاردا على نطق و كتابة 2
الكلمة يف اجلملة جيدا إما شفهيا أو = أن يكون التلميذ قادرا على استخدام تلك3

حتريريا.
= أن يكون التلميذ قادرا على إشارة اجلماد األصلي باستخدام اللغة العربية.4

A) =86-100جيد جدا = (
B) =71-85جيد = (
C ) =56-70مقبول = (
D) =41-55ناقص = (
E< =40ناقص جدا =

ميذ الذين مل يكملون، وحتققت من هذه من التالأظهر من اجلدول أعاله، كثري
النتيجة، كان حتصيل تعلم اللغة العربية لتالميذ الصف اخلامس باملدرسة "نور اإلميان" 

االبتدائية اإلسالمية منخفضا.
4الجدول 

النسبة المئوية لكمال نتائج مهارة المفردات واستيعابها لتالميذ الصف الخامس 
بيسارنيكيريبالمدرسة "نور اإليمان" االبتدائية اإلسالمية 
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النسبة المئويةعدد التالميذالصنفالنتيجةنمرة
1≥ %1357الكامل65
2≤ %1043غري الكامل65

%23100المجموع

x100%عدد التالميذ الكاملنين = و الكاملالتالميذ 
عدد مجيع التالميذ

x100%الكاملنيغريعدد التالميذالتالميذغري الكاملني = 
عدد مجيع التالميذ

التالميذ اعتمادا من نتائج  مهارة املفردات العربية لتالميذ يف الدورة األوىل، هناك
تلميذا أو 17، وبالنسبة للتالميذ الذين مل يكملون هم %57تلميذا أو 13الكاملون هم 

.  بل من نتائج االختبار النهائي اليت نالتها الباحثة، بعد تعليم اللغة العربية باستخدام 43%
مال األقل طريقة "أسئلة الفرقة"، وأكثر من التالميذ الذين ما زالوا موقفهم حتت معيار االكت

ل الذي حددته املدرسة، وميكن أن نقو 
نتائج عملية الدورة الثانية.2

عملية الدورة الثانية هي أنشطة مستمرة من الدورة األوىل. وترتكز هذه الدورة الثانية 
التعليم. كان منط التعليم هو لتكوين التالميذ متفعلني مفضلني يف التعليم حىت حيقق أهداف 
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جيدا. وظهرت فعالية التالميذ يف املناقشة واملعاملة اجلمعية وشاجعون بعرض آرائهم ويعاملون 
بعضهم البعض.

، كما %82تلميذا الكاملون أو 19ظهرا من نتائج االختبار يف هذه الدورة الثانية 
واضح يف هذا اجلدول :

5الجدول 
المفردات العربية واستيعابها في الدورة الثانيةبيانات نتائج مهارة

بالمادة "في المدرسة".

KKMأسماءرقم

مؤشرات للمفردات
نتيجة 
رقمية

نتيجة 
حرفية

1234
25252525

651025102065Cأدي كورنياوان1

651520151565Cأندي رامحن2

652025101570Cأوليا ساري3

651525152075Bجاندرى كيسوما 4

651520152070Cديدي جاندرى5
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651515151560Cفريي إروانشاه6

651515151560Cفريا ليندا ساري7

651020101555Dهسيمه8

651520201570Cهيلدا ساري9

651020202070Cجوين إسكاندار10

651520151060Cجيين سافوترا11

652020151570Cكارلينا12

651520152070Cليال وايت13

651515201565Cماهدالينا14

652015151570Cحممد على15

651520152070Cنيكي رامحاوايت16

652025202590Aنيا أوكتا ساري17

651520152070Cفياينأوكتا18

651020102565Cساره سابرينا19

652015152070Cسوسيال وايت20

652020202080Bتري فرايودي21

652020152075Bوان هينجكي22

652020152075Bيورين باكوس 23
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البيانات :
أشكال املفردات جيدة.= أن يكون التلميذ قادرا على ترمجة1
= أن يكون التلميذ قاردا على نطق و كتابة متخضرا جيدا.2
= أن يكون التلميذ قادرا على استخدام تلك الكلمة يف اجلملة جيدا إما شفهيا أو 3

حتريريا.
= أن يكون التلميذ قادرا على إشارة اجلماد األصلي باستخدام اللغة العربية.4
A) =86-100 جدا) = جيد
B) =71-85جيد = (
C ) =56-70مقبول = (
D) =41-55ناقص = (
E< =40ناقص جدا =

أشار يف هذا اجلدول أكثر الكاملني يف استيعاب املفردات العربية لتالميذ الصف 
كافيا.اخلامس

6الجدول 
النسبة المئوية لكمال نتائج مهارة المفردات واستيعابها لتالميذ الصف الخامس 

بيسارنيكيريبالمدرسة "نور اإليمان" االبتدائية اإلسالمية 
النسبة المئويةعدد التالميذالصنفالنتيجةنمرة
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1≥ %1982الكامل65
2≤ %418غري الكامل65

%23100المجموع

x100%عدد التالميذ الكاملنيين = و الكاملالتالميذ 
عدد مجيع التالميذ

x100%الكاملنيغريعدد التالميذغري الكاملني = التالميذ
عدد مجيع التالميذ

19املون هم اعتمادا من نتائج االختبار النهائي يف الدورة الثانية، كان التالميذ الك
. وأدلت من %18تالميذ أو 4، وبالنسبة للتالميذ لغري الكاملني هم %82تلميذا أو 

يف استيعاب املفردات العربية يف أنشطة اخلامسهذه النتائج ترقية مهارة التالميذ الصف 

، %65وقفوا حتت معيار االكتمال األقل. حددت املدرسة معيار االكتمال األقل هو 
لثانية.ويتضح جناح التعليم باستخدام طريقة "أسئلة الفرقة يف الدورة ا

المناقشة.ه
حتتوى هذة املناقشة على تفاصيل وشرائح عن نتائج البحث اإلجرائي الذي أدته 
الباحثة مبساعدة معلمة اللغة العربية سيدة إيلياتون، واألشياء املبحوثة يف هذة املناقشة هي 

اليت تتعلق بالبحث أو هذه الرسالة العلمية.
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أسئلة الفرقة". كما تدقت هذه الطريقة 
ليحمل التالميذ يعملون فرقيا، وجتمعهم وتساعد املعلم لتحسني استجابات التالميذ أو 
إدراكهم حنو درس اللغة العربية. تعدت هذه العملية من دورتني اليت حتتاج إىل أربع لقائات، 

وطبقت هذه العمليات يف الصف اخلامس.
حيمل املعلم تالميذ إىل فتح املعلم سالما وقراءة الدعاء معا، رأيقيف مرحلة التنفيذ، 

قف اجللوس يعني املعلم حضور التالميذ، تعني موابسملة، الدرس باللغة العربية على قول ال
إيصال املعلم املواد اليت سيتم تسليمها وهي تنطوي على الكفاءة مناسبا بأنشطة التعليم، 

قراءة املعلم يسمعون التالميذ اسرتاتيجية تعليم "أسئلة الفرقة"، األساسية، املؤشرات املرجوة، 
تدريب التالميذ على ميذ النص مجاعة مع إرشاد املعلم، يقرؤون التالمن النص عن "البيت"، 

من سؤال املفردات حنو التالميذ، يعطى املعلم مثاالرمجة كلمة فكلمة مع إرشاد املعلم، ت
يطلب املعلم من الفرقة "أ" أن تعد أسئلة متعلقة باملادة ق، فر 3يقسم املعلم تالميذه إىل 

يأمر املعلم للفرقة "أ" أن اليت جتري حديثة. وتستفيد الفرقة "ب" 
إلجابة، فيجري السؤال ترمي سؤاال إىل الفرقة "ب". إذا مل تكن قدرة الفرقة "ب" على ا

بة، إىل الفرقة "ج"، إذا مل تكون قدرة الفرقة على اإلجافتعطى الفرقة "أ" سؤال للفرقة "ج"، 
السائلة.  ومير السؤال الثاين، ويكون املعلم الفرقة "ب" كالفرقةفريمى السؤال إىل الفرقة "ب"، 

بعد متام انتهاء األسئلة من الفرقة "ب"، مستمرة للسؤال الثالث، كما أجريت الفرقة "أ"، 
ة التمكن يستخلص املعلم ويشرح، ملعرفن فرقة سائلة، للفرقة "ج" ألن تكو يشري املعلم

تقدمي الواجبة يذ معا للمادة اليت مت إيصاهلا، خيلص املعلم والتالملوجود املفاهيم اخلاطئة، 
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يقرأ املعلم علم ويأخر الدرس بقراءة احلمدلة، خيتم املة وحفظ املفردات العربية املعينة، املنزلي
السالم قبل خروجه من الفصل.

حتدت استجابة التالميذ حنو هذا تعليم اللغة العربية مبؤشرات اليت وفقتها الباحثة واملعلمة.
يف كل عمليات لكل دورة، حدثت ترقية فيها إما من ناحية استجابة أو إدراك 
التالمية أو من ناحية نتائجهم يف استيعاب املفردات العربية، اليت كانت استجابة التالميذ يف 

.%82، ويف الدورة الثانية حتصل على %57ىل حتصل على الدورة األو 

7الجدول 
تغييرات استجابة التالميذ

أسماءنمرة
النتيجة

KKMيةالدورة الثانالدورة األولى
655065أدي كورنياوان1
656565أندي رامحن2
656070أوليا ساري3
657575جاندرى كيسوما جايا4
657070جاندرىديدي 5
656060فريي إروانشاه6
656060فريا ليندا ساري7
655555هسيمه8
657070هيلدا ساري9
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655070جوين إسكاندار10
656060جيين سافوترا11
657070كارلينا12
655070ليال وايت13
655565ماهدالينا14
657070حممد على15
657070نيكي رامحاوايت16
659090نيا أوكتا ساري17
657070أوكتا فياين18
655565ساره سابرينا19
657070سوسيال وايت20
658080تري فرايودي21
657575وان هينجكي22
657575يورين باكوس على23

التالميذ الكاملون
الكاملينالنسبة المئوية  للتالميذ 

1319
57%82%

من اجلدول التايل، ميكن عرض ترقية استجابة التالميذ يف التعليم يف هذا الرسم 
البياين التايل :
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3الصورة 
تغييرات استجابة التالميذ من عملية الدورة األولى إلى الثانية

د. المناقشة
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اإلجرائي اليت حصلها حيتوي هذا البحث على وصفية وبيان عن نتائج البحث
الباحثة ومعلمة اللغة العريب (سيدة إيلياتون) واألشياء اليت مت حبثها ما تتعلق بالبحث 

املقصود.
اعتمادا إىل نتائج البحث السابقة، ففهمت الباحثة بأن بني النظرية املوجودة 

ا تتبع بالنظريات والتدريبات املنفذة هي مطابقة. ويقال مناسبتها ألن التدريبان اليت مت عمله
املوجودة. وهذه دلت من مراحل طريقة "أسئلة الفرقة". ملا كان هذا التعليم يوجه دقيقا إىل 

التعليم يف اللغة العربية. وعقدت هذه بالدورتني اليت حتتاج إىل أربع لقاءات، وطبق هذا
الصف الرابع.

يف املرحلة األوىل، مايف النظري يقول لتحديد الربنامج، وتقصد هذه ملناسبتها بني 

إىل حتديد هيأت املصادر الداعمة كالصور وغريها.
املواد الداعمة املناسبة باحتياجات املواد واملقاصد. وكانت املرحلة الثانية، جلمع

املاجة يف هذه طريقة "أسئلة الفرقة" تستخدم للتعليم.
أن يف التدريب امليداين، بعد أن اصطنع الباحث الربنامج باستخدام املرحلة الثالثة، 
اللغة/الكتابة الصحيحة.

"أسئلة الفرقة مل ترى من هذه وحتقيق هذه النظرية من خطوات استخدام طريقة 

وحيق فهم الباحثة إلجناز أو عيوب هذه الطريقة



84

إما بالنسبة لنتائج التعلم يف استيعاب املفردات العربية ميكن قياسها من خالل 
تنفيذ هذه عملية البحث، سيقال هو النجاح إىل حصل االختبار املقدم حني البحث. يف

. وظهرت من عملية الدورة األوىل والثانية، وجتاوزت تلك احلادة. كان 65على نتيجة 
) ، ويف الدورة الثانية %57تلميذا (13يف الدورة األوىل 65التالميذ الذين نالوا نتيجة 

). %82تلميذا (19
تطبيق طريقة "أسئلة الفرقة" لتالميذ الصف فاستخلصت الباحثة أن بعد متام

يقدر على ترقية مهارة بيسارنيكريياخلامس باملدرسة "نور اإلميان" االبتدائية اإلسالمية 
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الباب الخامس
االستخالص، االقتراحات واالختتام

االستخالص.أ
اعتمادا على نتائج عملية البحث اإلجرئي من الدورة األوىل والثانية، و من مجيع 
املناقشات وحتليلها املتأدية، ميكن استخالصها بأن التعليم مع تطبيق طريقة "أسئلة الفرقة" 

لتالميذ الصف اخلامس باملدرسة "نور اإلميان" يقدر على ترقية مهارة املفردات العربية
ري كياالبتدائية اإلسالمية ن

الدورة األوىل : نتائج استيعاب املفردات العربية للتالميذ الكاملني حتصل على .1
تلميذا.13أو 57%

العربية للتالميذ الكاملني حتصل على الدورة الثانية : نتائج استيعاب املفردات .2
تلميذا.19أو 82%

االقتراحات.ب
اعتمادا على نتائج البحث امليدانية، فرتيد الباحثة أن تقدم بعض االقرتاحات كما 

تلي :
1.

للتالميذ، وتكوينهم متفعلني مفضلني يف التعليم.أن ترقي ملهارة املفردات العربية
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للتالميذ أن يتعودوا ويشجعوا أنفسهم إلخراج األفكار، التفكري النقدي، وعقد .2
املعاملة اجلمعية.

معلمني ألن يبتكروا و يتفعلوا يف إعداد لرئيس املدرسة أن يدفع ويشجع .3
تعليمهم.

املدرسة لتساعد املعلمني يف أن تكمل رجال املدرسة من التسهيالت املدعمة يف.4
التعليم.

االختتام.ج
إّن هذه بإعطاء الشكر واحلمد هللا سبحانه وتعاىل، متت كتابة هذه الرسالة العلمية.

استيعابلترقية "أسئلة الفرقة"طريقةتطبيقالرسالة العلمية كتبتها الباحثة حتت املوضوع "
اإليمان" اإلبتدائية اإلسالميةبالمدرسة "نور لتالميذ الصف الخامسالمفردات

". كتابة هذه الرسالة 2015-2014للعام الدراسيمنطقة واي كانانبيسار"نيكيري"
العلمية هي استفاء لبعض الّشروط للحصول على الّدرجة اجلامعّية األوىل يف علم الّرتبّية 

لقد وعيت والتعليم يف قسم الّلغة العربّية جبامعة رادين انتان اإلسالمية احلكومية المبونج. 
باحثة اجلهد األعلى يف  الباحثة أن ما قد كتبتها الباحثة بعيد من الكمال، ولو قد بَذلت ال

وهذه ألن هناك البساطة والنقوص والقيود املفروضة على القدرة والتفاهم من عند الباحثة. 
ادات اليت يرجوها  وعلى هذا األساس، ترجو الباحثة على القراء أن ينقل االقرتاحات واالنتق
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للباحثة نفسها. أمني يا رّب العاملن.
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