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ب

ملخص الرسالة

يف املدرسة نور الربكة كان املدرس . من عملية التعلم يف املدارسمتكملوسائل التعليمية جزء
وأدى. م اللغة العربية كامًال وجّيًداييف تعلوسائل التعلميةيستخدماإلبتدائية اإلسالمية فيماتانج ساوا مل 

لبدائل واحدة من ا.منخفضةيهمفردات لداملاستيعاب و ها نتائجحىت م اللغة العربيةيتعلالتالميذ ملل يف 
اللغة م ييها وهي التطبيق يف تعلوسائل التعلمية اليت توجد فولتسخريعليه لتحسنياليت ميكن استخدام

هل يوجد تأثري من : "مشكلة البحث يف هذا البحث هي ف.العربية باستخدام وسائل السمعية البصرية
فردات لتالميذ الفصل اخلامس املاللغة العربية على استيعابيف تعلماالستخدام وسائل السمعية البصرية 

"ساوا؟باملدرسة نور الربكة اإلبتدائية اإلسالمية فيماتانج
هذا البحث هو لكشف وملعرفة عن وجود تأثري ام عدم وجوده من االستخدام يفاألهداف

: واستخدمت الباحثة الفرضية. فرداتاملاللغة العربية على استيعاب مييف تعلوسائل السمعية البصرية
اللغة العربية مييف تعلوسائل السمعية البصريةخدامستامنتأثرييوجد ال:)H0(الصفريةالفرضية) ١

وسائل السمعية البصرية خدامستامنتأثرييوجد :)Ha(البديلةالفرضية) ٢. فرداتاملعلى استيعاب 
املنهج تستخدم الباحثة ،البحث الكميهو هذا البحثو .فرداتاملاللغة العربية على استيعاب مييف تعل

إختيار العينة تستخدم .the nonequivalent control group designهوهاو تصميمشبة التجريبية
شكلاالختبار يف املستخدمة هي البحثتأدواوأّما ،)sampling total(الكلية العينةأسلوب أخذ

.SPSS Statistic 17.0املستخدمة املنهج اإلحصائي يف وحتليل البيانات . )MCQs(مكس 
SPSSيف Independent Sample t-testاختبار الفرضية باستخدام اختبارومن النتائج 

Statistic 17.0،2بالداللة ٣,٢٣٧قيمة ت هي حصلت-tailed =أقل من ألّن الداللة .٠,٠٠٣
وسائل خداميوجد تأثري من االست"تلخيصهايمكنف،Haومقبولة H0فمرفوضة )5%(٠,٠٥

فردات لتالميذ الفصل اخلامس باملدرسة نور املاستيعاب اللغة العربية علىمييف تعلالسمعية البصرية 
وسائل السمعية البصريةأثر % ٩٥وهي تعين هناك . موستاجناالربكة اإلبتدائية اإلسالمية فيماتانج ساوا

.العربيةاللغة فرداتاملاستيعاب على
.، استيعاب المفرداتاللغة العربية، تعليموسائل السمعية البصرية: الكلمات الرئيسية 

ب  
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ه

الشعار

                             
     

“Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui

sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu

bersyukur.” (Q.S. An- Nahl : 78)1

1Departemen Agama RI, Al-Qura’an dan Terjemahannya, (Jakarta: Karya Agung Surabaya,
2006), h. 375.

ه



و

األهداء

:إلىأهديت هذه الرسالة العلمية

الذين ربياين صغريا وهذباين كبريا شابة ،مسليفةوأّمي رمنيو كاحملبوبني ، أيبوالدين.١

.ويوفقهما يف أعماهلما
هم اهللا ولسائر أهل بييت احملبوبني الذين دفعوين بدوام التشجيعات، جزا،إخواين وأخوايت.٢

.خريا كثريا 
اللغة تعليموجلميع األصحاب يف قسمذيت الكرام وأصدقائي احملبوبنياأساتيذي وأست.٣

الذين بذلوا جهدهم وسعيهم يف امتام كتابة هذه الرسالة، عسى ،۲۰١۲العربية ملرحلة 
.اهللا أن حيقق هلم اآلمال االلية والعلوم النافعة 

بونجاحلكومية النين اينتان اإلسالمية جامعيت راد.٤

و



ز

ترجمة الباحثة

. م١٩٩٤من أغستس سنة ١٩ساوا يف الّتاريخ يماتانجولدت لطفي نور فيانا يف ف
.سّيدة مسليفة الرمني و و سّيد كالوهي البنت السادسة من ستة األخوات ، بنت من 

ساوا يماتانجفاإليتدائية االسالمية وكانت بداية دراستها من مدرسة نورالربكة
املتوّسطة مطلع األنوارواصلت دراستها إىل مدرسة. ۲۰۰٦إىل ۲۰۰۰موس سنة تاجنا

مثّ .  ۲۰۰٩إىل ۲۰۰٦موس سنة تاجنانجكيستيويسكن يف معهد مفتاح األسنا  االسالمية 
يف معهد مدينة العلم ويسكنفاكيالرانواصلت دراستها إىل مدرسة الثانوية احلكومية

.۲۰١۲إىل۲۰۰٩يوو سنة سفاكيالران فرينج 
كلية الرتبيةبونج يفنين اينتان اإلسالمية احلكومية الوواصلت دراستها إىل جامعة راد

.۲۰١٦حىت اآلن السنة ۲۰١۲تعليم اللغة العربية يف املرحلة بقسم والّتعليم

ز



ح

كلمة شكر وتقدير

على سيدنا حمّمد الذي خلق اإلنسان وعلمه البيان والصالة والسالم هللا احلمد 
صلى اهللا عليه وسّلم اّلذي قد اخرج النّاس من الظلمات اىل الّنور وعلى آله وأصحابه 

.والتابعني ومن تبعهـم بإحسان إىل يوم الدين أما بعد
خدامتأثري است: "مية حتت املوضوع فبهدى اهللا وبنعمته ورمحته متت كتابة هذه الرسالة العل

لتالميذ الفصل م اللغة العربية على استيعاب املفرداتيتعليفالبصريةوسائل السمعية 
تاجناموس للسنة الدراسية اخلامس باملدرسة نور الربكة اإلبتدائية اإلسالمية فيماتانج ساوا 

كتابة هذه الرسالة العلمية ال تتحق إال مع التعليمات والتوجيهات و ".م٢٠١٦/٢٠١٧
:ام إىل فتقّدم الباحثة جزيل الشكر وفائق اإلحرت 

ين اينتان كتور احلاج حممد موْكرى املاجستري، كمدير جامعة رادالد فضيلة األستاذ .١
.جبونناإلسالمية احلكومية ال

كتور احلاج خري األنوار املاجستري ، وهو عميد كلية الرتبية جبامعة رادين اينتان الد فضيلة .٢
.جبوننالاإلسالمية احلكومية

كلية الرتبية رئيسة قسم التعليم اللغة العربية باملاجسترية ، وهيكتورة إيرلينا الد فضيلة.٣
.جين اينتان اإلسالمية احلكومية المبونجبامعة راد

، و فضيلةكمشرف األولالدّكتور احلاج سلطان شهريل املاجستري ،  فضيلة األستاذ .٤
الذين قد،كمشرف الثايناملاجستري ،  الدّكتوراندس احلاج أمري الّدين

.الشراف واحاطته حىت متت هذه الرسالة العلمية 

ح



ط

.جبونننتان اإلسالمية احلكومية الكلية الرتبية جبامعة رادين ايباحملاضرين واحملاضرات .٥
. احملبوبني ، أشكر إليهما على الدعوات وتضحية، عسى اهللا تعاىل حيب إليهماينوالد.٦

وإخواين و أخوايت الذين يرجون أن أكون ناجحا يف التعليم ، وجلميع أسريت لعلى وإياهم 
.يف محاية اهللا 

درسة اللغة العربية، املكUtamiرئيسة املدرسة، و السيدة الكHulaifah, S.Pd.Iالسيدة .٧
سالمية فيماتانج ساوا الذي قد املدرسني واملوظفني باملدرسة نورالربكة اإلبتدائية اإلوكافة

.عدين إلمتام هذه الرسالة العلميةسا
وكافة . نتمىنبقسم التعليم اللغة العربية جبهانا إىل ما ۲۰١۲ملرحلة األصحابمجيع.٨

واحدا، شكرا كثريا على األطراف املعنّية الذين ال أستطيع أن أكتب أمساءهم هنا واحدا ف
.تشجيعكم ومساعدتكم املادية واملعنوية إلستكمال هذه الرسالة

وأخريًا تشكر اهللا الباحثة السالمة والعافية وتسأل اهللا أن يثيبهم على أعماهلم 
وعسى أن . 

.آمني. الرسالة العلمية للكتابية خاصة وللقارءها عامةيكون هذه 

۲۰١٦ِرب مْ وفِ نُ ٤بونج،نبندار ال
الكاتبة

لطفي نور فيانا
١۲١١۰۲۰۰١٥

ط
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١

الباب األول
مقدمة

لمصطالحاتاتوضيح .أ
:، شرحت الباحثة املصطالحات التالية البحثيف مفهوم املوضوع هذا و 
ّتأثريال.١

Pengaruh berarti daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang atau

benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan

seseorang.2

تكون الصفة اليت ) اإلنسان او الشيئ ( شيئ الهو الطاقة اليت تطلع من التاثري 
غيري على مما أدى إحداث تاألعمال املختلفة اليت وهو . واإلعتقادية وعمل املرء

.الشيئ من حالته األصلية
خداماست.٢

Penggunaan berasal dari kata dasar “guna” yang mendapat awalan

pe- dan akhiran -an, yaitu yang berarti: proses, perbuatan, cara

mempergunakan sesuatu. 3

" خداماست" الكلمة .كيفية استخدام شيءأوالعمل ،أوعملية ،هو خدامستا
نورالربكةاللغة العربية يف املدرسةعلم تيفوسائل التعليمية خداماستهوهنا 

.تاجناموساإلبتدائية اإلسالمية فيماتانج ساوا

2Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta:
Balai Pustaka, 1995), h. 747.

3Ibid, h. 328.



٢

وسائل السمعية البصرية.٣
ومعناه وسيط، ”medium”اصله من اللغة الالتنية”Media“كانت كلمة 

وصلةمأو " الوسائل"ويف اللغة العربية مبعىن . ، آلة ليحّول أو ليبلغ الشيئالوسيلة
٤.مراسل اليهإىلاملعلوماتمرسلمن املعلومات

هي)السمعية("Audio"واّما الكلمة 
Audio berarti alat peraga yang bersifat dapat didiengar,5

هي)البصرية("Visual"والكلمة 
Visual berarti dapat dilihat dengan indera penglihatan (mata).6

على عناصر الصوت بصرية هي نوع الوسائل اليت حيتويوسائل السمعية ال
.ذلكوغري،الصوت شرحيةالفلم ،الفيديو، : ، كما مثلهاوالصورة

تعلم اللغة العربية.٤
“pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun melalui meliputi

unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan dan prosedur yang

saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan pembelajaran.7

املواد واملرافق واملعداتو عناصر إنسانيةمنتتألفهو املزيج الذي التعلم
.أهداف التعليميةتحقيق لالتفاعل الذين ، واإلجراءات

“Bahasa Arab adalah rumpun bahasa Smit yaitu bahasa yang dipakai

bangsa-bangsa yang tinggal disekitar sungai Tigris dan Furat, dataran Syria

dan jazirah Arab”8

4 AzharArsyad, Media Pembelajaran, ( Jakarta:Rajawali Pers, 2013), h. 3 et seqq.
5 Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan RI, Op. Cit., h. 65.
6 Ibid, h. 1120.
7 Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran, ( Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h. 54.



٣

مبا يتماشى مع التنمية اليت تتقدمواحدة من لغات العاملهي لغة العربية ال
العربية مهّمة على كل تعّلم اللغة و .معظم املتحدثلديه يتوالوالعلوماالجتماعية

.مسلم ومسلمة، ألّن كتب القرآن و احلديث باللغة الربية
هي مهارات اللغة،م اللغة العربيةييف تعليعرفأنجيباملصطلحاتبعضكان و 

.سلوب، و وسائل التعليمية، املدخل، الطريقة، االعناصر اللغة
استيعاب.٥

Penguasaan berarti; proses, cara, perbuatan menguasai atau

mengusahakan, pemahaman atau kesanggupan untuk menggunakan. 9

الكلمة . استيعاب هو عملية ، طريقة، ، فهم، سعي، أوالقدرة الستعمال الشيء
غة العربية لتالميذ الفصل اخلامساللاستيعاب مفرداتهنا هو " استيعاب"
.تاجناموساإلسالمية فيماتانج ساوااإلبتدائية نورالربكة املدرسة ب

فرداتامل.٦
Kosakata berarti perbendaharaan kata.10

mufradat adalah kumpulan kosakata ( mufradah) yang digunakan

oleh seseorang baik lisan maupun tulisan yang sudah memliki pengertian

dan uraian terjemahannya tanpa dirangkaikan dengan kata-kata lain serta

tersusun secara abjadiyah.11

8 Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang:  UIN Malang Press,
2009), h. 3.

9 Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan RI, Op. Cit., Ibid, h. 534.
10Ibid, h. 527.
11Zulhannan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014),

h.109.



٤

تعريفاللديهم ، اليتمن املفردةهي جمموعة،"املفردة"من صغة مجع " املفردات"
اليت تستخدم من أجبديا الربط مع الكلمات اآلخر وترتيب دونو الرتمجته وصفو 

.قبل شخص إّماشفويا أو كتابيا
اإلبتدائية اإلسالمية فيماتانج ساوا نورالربكةاملدرسةبتالميذ الفصل اخلامس ال.٧

ة يالناح،يف القرية باتوراجايقع اإلبتدائية اإلسالمية نورالربكةاملدرسة
يف املدرسة اإلبتدائية اإلسالميةالوحيدةوهي. تاجنكاموسنطقةامل، فيماتانج ساوا

اّما تالميذ الفصل اخلامس منها هي التالميذ الذين  و .ة فيماتانج ساوايالناح
.م ٢٠١٦/٢٠١٧ّسنةاللدراسي األول لكانوا يف الفصل اخلامس

خداماستتأثري بيانات التالية ااملقصودة من املوضوع البحثالمن و 
تالميذ لفرداتاملاستيعاب لى عيف تعلم اللغة العربيةوسائل السمعية البصرية

اإلبتدائية اإلسالمية فيماتانج ساوا نور الربكةرسةباملدالفصل اخلامس 
.م٢٠١٦/٢٠١٧للّسنة الدراسية تاجنكاموس

اسباب إختيار الموضوع.ب
:اسباب إختيار املوضوع يف هذا البحث التايل

واليت تعمل العربيةاللغةتعلميف كن أن تساعد التالميذ ميوسائل السمعية البصرية.١
.تعلمهالذي على توضيح او سهولة يف فهم اللغة 



٥

صر اللغة جيب أن يكون للرقابة على كّل متعلم اللغة املفردات اللغة العربية هي عن.٢
لفهم يف مهارات اللغة ، املفردات هي األساس دورا هاماو .)اللغة العربية(األجنبية 

.اربع مهارات اللغة العربية
املدرس مل يستخدم ويف املدرسة نور الربكة اإلبتدائية اإلسالمية فيماتانج ساوا، .٣

و أقل ها تعلمعمليةيفلتالميذ وجود ملل و ،التعليمية يف تعلم اللغة العربيةوسائل
يف تعلم اللغة اجلوانب الىت أّكد للغايةهياملفرداتويف هذه املدرسة،.رغبتها

.املفردات لدى التالميذ منخفضةاستيعاب العربية ولكنّ 

خليفة البحث.ج
ألن . من حياة العاملمتكملحت جزءأصباليت عملية طويلة األجلالرتبية هي 

يه علىالعلم وتسّلطحتققعلىأن تستطيع اإلنسانفقط من خالل التعليم اجليد ف
. يعرفهما مل سيعرف من خالله أحد ما، و لتوفري حياته

لذلك دون أن تعّلم يف ،، التعّلم هو أهم املصطلحاتبيةيف أي مسعى الرت 
وهكذا الواقع مل تكن موجودة الرتبية، 

و إبداعي دون أن تفقد حو فتوقف ممبيستطيع ملواجهة كل تغيريات و مشكلة 
۱۱: السورة الرعدالكرميقال اهللا تعاىل يف القرآن.هويتها

            



٦

“Sesungguhnya Allah tidak merubah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka

merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.”12

) التعّلم(أّن اهللا تعاىل دعا الناس مازال لتغري نفسهم يوضحيف السورة أعالهو 
.التغيري ن تتحقق أ

Belajar adalah suatu proses yang kompleks yang terjadi pada diri setiap

orang sepanjang hidupnya. Proses belajar itu terjadi karena adanya interaksi

antara seseorang dengan lingkungannya.13

.الذي حتدث  على النفس كل إنسانالتعلم هو عملية معقدة
ميكن مالتعلّ ،الّن ذلك.وحتدث عملية التعلم لوجود التفاعل بني شخص وبيئتهم

وجود لقد تعلماحد ماواحد من عالمة أن،أن حيدث يف أي وقت ويف أي مكان
مهاراتهالتغيريات يف مستوى املعرفته وه هو يكونسببالذي التغيري يف السلوك عليه

.و ضّمته
Belajar adalah kegiatan yang berproses dan merupakan unsur yang sangat

fundamental dalam penyelenggaraan setiap jenis dan jenjang pendidikan.14

فشله يف جنح أو.يكل مستوى التعليميف إدارةمهمة عنصرم هو التعلّ 
أو ارسيف املديعاين من التالميذ يعتمد على عملية التعلم اليتأغرض الرتبيةحتقيق 

على تنفيذ مرغوبحالة يم هجناح من عملية التعل.يف البيئة املنزلية و عائلتهم 
مية من أجل عملية تعل. معلم و متعلمهوهافياألوىلرعناصو .  التعليم يف املدرسة

12 Departemen Agama RI. Al-Qura’an dan Terjemahannya, (Jakarta: Karya Agung Surabaya,
2006), h. 904.

13Azhar Arsyad, Op. Cit., h.1.
14Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang:  UIN Malang Press,

2009), h.15 et seq.



٧

متعلم حىت يتمكنوا من تطوير معارفهموّجهأن يمعلمناجحة  ينبغي
.دراستهمالذي

جزءميةيالتعلم ال ميكن فصلها عن دور وسائلجناح من عملية التعل
١٥.من عملية التعلم يف املدارسمتكمل

“Media adalah bagian yang tidak terpisahkan dari proses belajar mengajar

demi tercapainya tujuan pendidikan pada umumnya dan tujuan pembelajaran

disekolah pada khususnya.”16

ألن وظيفتها يف . من عملية التعلم يف املدارسجزءا ال يتجزأ وسائل التعليمية هي 
.لزيادة جناح يف احلصول على املعلوماتو ت ، كالّتحفيز معلوماهي  عملية التعلم

.والتعلملتنظيم خطوات تقدما و إلعطاء ردود الفعل يف عملية التعليم و 
اإلبتدائية اإلسالمية فيماتانج نور الربكة يف امليدان وهو يف املدرسة حقيقةوأما

يوجد املدرسة هيف هذأنّ ، Hulaifahوقفا رئيسة املدرسة، السيدة ساوا تاجنكاموس ، 
مالتعليف عمليةبالكاملستخدميمللكنProyektorوLCDكماميةالتعلوسائل 

الطريقة تستخدم، املدرسةههذيف م اللغة العربيةعلّ وت١٧.مبا يف تعلم اللغة العربية
، متاماواملوجود جيداميةالتعلبه وسائل ينتفعملااملدرسد والرتمجة لكنالقواع

متيل إىل التالميذو .LKSفقط استخدم املوجود يف الفصل كما السبورة، الطباشري، و
الرعبة ىف مما تسبب يف منخفض الصعب واملمّل الدرس اللغة العربية كالدرس اعتبار

ستيعابالباحثة من اتاكتشفذلك، إىل جانب .منخفضةالتعلم ائج نتالدراسة 

15 Oemar Hamalik, Media Pendidikan, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1989), h. 1.
16Azhar Arsyad, Op. Cit., h.2.
17 Hulaifah, Wawancara di MI Nurul Barkah Pematang Sawa, Tanggal 3 februari 2016.



٨

ن تعّلم اللغة العربية وأجاب عن أإىل و ،ةالعربية لدى التالميذ منخفضاللغةاملفردات
:أدناهاجلدوليفنتائجهاينظرأنميكنو ١٨.التدريبات اللغة العربية جيدون صعوبة

۱الجدول 
فصل الخامساللتالميذالعربيةاللغةمفرداتالعاب يستالاإلختبارنتائج 
اموساإلسالمية فيماتانج ساوا تانجية نور البركة اإلبتدائالمدرسةب

%التالميذعدد الفصلالقيمةالرقم

VAVB

۱٢٩٢٢٤١١–٢٠%
۲٣٩٣٢٥١٤–٣٠%
٤٩٥٣٨٢١–٣٤٠%
٥٩٤٣٧١٩–٤٥٠%
٦٩٢١٣٨–٥٦٠%
٧٩٢٣٥١٤–٦٧٠%
۷٨٩٢٣٥١٤–٨٠%

%٢٠١٧٣٧۱۰۰مجموع
املدرسة نور بفصل اخلامساللتالميذالعربيةالستيعاب املفردات اللغة اإلختبارقيمة :  املصدر 

م۲۰١٧/ ۲۰١٦للّسنة الدراسية الربكة اإلبتدائية اإلسالمية فيماتانج ساوا تاجناموس

لتال ميذ اللغة العربية املفرداتستيعاب الختبار االائجنتأنّ يوضحيف اجلدول أعاله
وكثري املدرسة نور الربكة اإلبتدائية اإلسالمية فيماتانج ساوا متنّوعة بفصل اخلامسال

18 Observasi di MI Nurul Barkah Pematang sawa Tanggamus, Tanggal: 3 Februari 2016.



٩

٣٧فقط من% ١١عن املفردات أسئلة عشرين مسة و خب،منخفضةال تزالمنها
أسئلة عشرينأجابوااليت ، وهي عليها باجلّيدتالميذ اليت ميكن أن تكون اإلجابة

ال يزال  % ٨٩و األخر .بالصحيححول املفردات من املواد اليت مت دراستها سابقا 
ميكن أن ينظر يف املالحق الكاملة ختباراالنتائجو . عليهايف اإلجابةيحأقل صح

(D.2)١٤٢الصفحة.

Kosakata merupakan unsur bahasa yang harus dikuasai oleh setiap pembelajar

bahasa Arab untuk dapat memperoleh kemahiran-kemahiran bahasa Arab..19

صر اللغة جيب أن يكون للرقابة بكل متعلم اللغة العربية ليمكن عنهياملفردات
مهارة لغة العربية وهي مهارة اإلستماع، مهارة الكالم،احلصول على مهارات ال

من خالل اللغة أكثر الفهم الصحيح على نقلت الرسائل . مهارة الكتابة، لقرأةا
.تصميما من الفهم الصحيح على املفردات املستخدمة فيه

يف التطبقالباحثةتجترّبأن وسائل التعليمية املوجود، نتفع لييف هذه احلالة 
اإلبتدائية نور الربكةوسائل السمعية البصرية يف املدرسةخدامباستتعلم اللغة العربية 

وسائل السمعية البصرية هي وسائل اليت حيتوي على . اإلسالمية فيماتانج ساوا
ميكن واليت طبيعتها ميكن أن يسمع وهي الوسائل . عناصر الصوت وعناصر الصورة

أن ينظر ، اليت متكن أن تساعد التالميذ يف التعلم واليت تعمل على توضيح او 
من املتوقع وسائل السمعية البصرية ، و خدامألنّه باست. فهم اللغة تعلمهسهولة يف

19Abdul Wahab Rosyidi, Op. Cit., h. 54.



١٠

استيعاب إجيايب على وميكن أن يكون له تأثرييف عملية التعلمميكن أن تساعد
.ربية لدى التالميذ فتحسني نتائج التعلمعالاللغةمفردات

وسائل خدامستاتأثري بعد هذا الشرح املوجز ارادت الباحثة أن تبحث عن و 
العربية لتالميذ الفصل اخلامس اللغةاستيعاب مفرداتلى السمعية البصرية ع

اإلبتدائية اإلسالمية فيماتانج ساوا تاجنكاموس للّسنة الدراسية نور الربكة املدرسة ب
.م٢٠١٦/٢٠١٧

مشكلة البحث.د
“Rumusan masalah adalah suatu pertanyaan yang akan dicarikan

jawabannya melalui pengumpulan data.” 20

. هو السؤال الذي سوف يتم اجلواب عليها من خالل مجع البياناتإن مشكلة البحث
هل : "هي هذا البحثيف البحثمشكلة،  فاستنادا إىل خليفة البحث املذكورة أعاله

العربية اللغة استيعاب مفرداتلى وسائل السمعية البصرية عستخدامتأثري من االيوجد 
اموس ية اإلسالمية فيماتانج ساوا تاجناإلبتدائنور الربكةاملدرسةلتالميذ الفصل اخلامس ب

؟" م٢٠١٦/٢٠١٧للّسنة الدراسية 

20 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pebdekatan Kuantitatif, Kualitatatif, dan R&D,
(Bandung: Alfabeta, 2010), h. 55.



١١

ومنافعهف البحثاأهد.ه
ف البحثاأهد.١

د تأثري ام عدم و كشف وملعرفة عن وجلهو أما األهداف يف هذا البحثو 
العربية اللغة استيعاب مفرداتلى وسائل السمعية البصرية عستخداموجوده من اال

ية اإلسالمية فيماتانج ساوا اإلبتدائنور الربكة املدرسة لتالميذ الفصل اخلامس ب
.م٢٠١٦/٢٠١٧اموس للّسنة الدراسيةتاجن

منافع البحث.٢
:على النحو التايل هذالبحث منافع واما 

للتالميذ.أ
م تعلّ يف رغبة منّى التالميذ ميكن تطوير الفهم مفاهيم الدروس ، وهو يف النهاية

.التعلم األحسنواحلصول على نتائج استيعاب مفرداتوزيادة العربيةاللغة 
درسنيللم.ب

تنّوعة ، حبيث التالميذ ميكناملوسائل التعليمية للمدرسني إلختيار كبديل .١
.ن الدافع يف تعّلم اللغة العربيةأن يكو 

املدرسني حتديد وسائل السمعية البصرية ، ومن املتوقع أن يكونخدامباست.٢
.ذ وحتسني نتائج التعلم التالميذقدرة كل التلمي

للمدرسة.ج
من خالل وسائل ومن املتوقع هذا البحث إىل حتسني نوعية تعلم اللغة العربية

.اموستاجناإلبتدائية اإلسالمية فيماتانج ساوانور الربكةالتعليم معّد يف املدرسة



١٢

للباحثة.د
التعلم اللغةنشط إمكانات حصلت يف اجلامعة إىلوسائل التعّلم و تطوير ك.١

.العربية يف امليدان 
اإلبتدائية نور الربكةحالة التعلم اللغة العربية يف املدرسةميكن أن نعرف.٢

.تاجنكاموسفيماتانج ساوااإلسالمية 
نور الربكةلتطوير وسائل السمعية البصرية يف التعلم اللغة العربية يف املدرسة.٣

.اموستاجناإلبتدائية اإلسالمية فيماتانج ساوا



١٣

الباب الثاني
طار النظرياإل

وسائل التعليمية.أ
تعريف وسائل التعليمية.١

Kata media berasal dari bahasa latin medius yang secara harfiah berarti

“tengah”, “perantara” atau “pengantar”. Dalam bahasa Arab media adalah

perantara (وسائل ) atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan.21

ومعناه وسط، ”medius”اصله من اللغة الالتنية”Media“كانت كلمة 
وصلةمأو " الوسائل"ويف اللغة العربية مبعىن . ، آلة ليحّول أو ليبلغ الشيئوسيلة

.مراسل اليهإىل مرسل املعلوماتمن املعلومات
:أنّ Wina Sanjaya، الذي ينقل به Robert Hanick, Dkkوفقا

“media adalah sesuatu yang membawa informasi antara sumber (source) dan

penerima (receiver) informasi".22

الوسائل .املعلومات بني املصدر املعلومات واملتلقيهاالوسائل هو الشيئ الذي جيمع
.واملتلقي اليهكوسيط من املصدر املعلومات يستخدمالذيشكلأيهو 

21AzharArsyad, Media Pembelajaran, ( Jakarta:Rajawali Pers, 2013), h. 3 et seqq.
22Wina Sanjaya, Media Komunikasi Pembelajaran, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2014),

h. 57.



١٤

يف عرفةواملاملعلوماتجيمعتعريف الوسائل يف عملية التعليمية مبعىن الشيئ الذي 
٢٣.بني املعلم والتالميذحيدثالذيالتفاعل

:Amir achsinعند رأي 

"media pendidikan secara luas diartikan setiap orang, bahan, alat, atau

kejadian yang memantapkan kondisi siswa dalam memperoleh pengetahuan

dan ketrampilan sikap."24

حالةاستقراراليت األحداث، أوأداة، ةمادّ ، شخصكلمبعىنوسائل التعليمية
.املهاراتاملواقفو املعرفةاكتسابيفالتالميذ 

:أنّ Breidleو Rossiوعند رأي
"media pembelajaran adalah seluruh alat dan bahan yang dapat dipakai untuk

mencapai tujuan pendidikan seperti radio, televisi, buku, koran, majalah dan

sebagainya".25

هي كل أداة وماّدة تستخدم لتحقق أغرض الرتبية مثل مذياع، ميةوسائل التعل
أّن أوريل حبرالدينرأيعندو أما . والتلفاز، وكتب، و جريدة، و جملة، وغريها

على التعليم و التعلم وتؤدي إىل تعنيهي وسائل أو وسائطوسائل التعليمية 
٢٦.إسراعه

23 Abdul Hamid, dkk, Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN Malang, 2008), h. 168.
24M. Basyarudin Usman dan Asnawir, Media Pembelajaran, (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), h.

33.
25Wina Sanjaya, Op. Cit., h. 58.

.١٥٥. ، ص)٢٠١١مباالنق، مطبعة جامعة موالنا مالك إبراهيم احلكومية: ماالنق (، مهارة التدريسأوريل حبرالدين، ٢٦
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أنّ لغويون، استخلصت الكاتبة ومن التتعريفات السابقة اليت عرب عنها العلماء ال
الذي ألحداثأداة ، ماّدة، و االشيئ الذي شكلكلهي  ميةوسائل التعل

،  عمل، الشعور، الالعقللتحفيزوذلكإىل التالميذ، املعلوماتلنقلاملعلم تستخدم
.التعلمعمليةحتدثهكذالتالميذ هتمامواال

وفوائدتهاميةيوظيفة وسائل التعل.٢

:أنّ Umi Hijriyahالذي ينقل به Hamalikقال 
"pemakaian  media pembelajaran dalam proses belajar dapat membangkitkan
keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan
kegiatan belajar dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologis
terhadap siswa."27

تثري، اجلديدواالهتمامالرغبةتثريأنميكناستخدام الوسائل يف عملية التعلم 
يف ميةوسائل التعلاستخدم . التالميذعلىالنفسيةاآلثارجلبوحىتللتعلمالدافع

املعلوماتتقدميوالتعلمعمليةفعاليةعلىكثريايساعدأن التدريسالتوجهاملرحلة 
حتسنيعلىالتالميذتساعدأنأيضاميةالتعلوسائلميكنو . الدرسحمتوىو 

تتكثفو البياناتتفسرييف سهولة، وموثوقاذبيةجببياناتيقدم، الفهم
.املعلومات

27Umi Hijriyah, Media Pembelajaran Berbasis Aneka Sumber, (Bandar lampung: Fakta Press
Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Intan Lampung, 2009), h. 7.
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التعليمية الوسائلأمهيةشرحAzhar Arsyadالذي استشهدIbrahimوفقا 
تساعد على تثبيت احلقائق ..... جتلب السرور للتالميذ وجتّدد نشاطهم: ألّن 

٢٨...... يف اضهان التالميذ

Media adalah alat bantu dalam proses belajar mengajar, dan gurulah yang

mempergunakannya untuk membelajarkan anak didik untuk tercapainya

tujuan pembelajaran.29

لتعليم يستخدمونهالذينعملية التعلم، واملعلمنيالتعلمية هو أداة يف وسائل
التعليمية املرافقلدعمهامادوراالتعلميةوسائل.أغرض الرتبيةالتالميذ لتحقيق

ومن . التعلميةأغرض التعلم حتقيقفعاليةأنالتعلم ذلكعمليةيفاملستخدمة
منتزيدوأنواقعية، أكثريكونالتعلمية  الشيئ جمرداخالل استخدام وسائل

.التعلميةعلى املوادوانتباهاهتماملزيادةالتالميذ وذلكدافعية
:التايلالنحوأّن فوائد من استخدام وسائل التعلمية علىUmi Hijriyahوفقا 

1. Media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi sehingga
dapat memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil belajar.

2. Media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak
sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar

3. Media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indera ruang, dan waktu.
4. Media pembelajaran dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa

tentang peristiwa-peristiwa dilingkungan mereka, serta memungkinkan terjadinya
interaksi langsung dengan guru, masyarakat, dan lingkungannya.30

.توضيح القاء املعلومات حىت ميكن من تسهيل وترقية عملية التعلم وحتصيلها)أ
.التالميذ وتوجيهه حىت يستطيع ايقاد دوافع التعلمترقية انتباه)ب

28 AzharArsyad, Op. Cit., h.16.
29Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar, ( Jakarta: PT. Rineka

Cipta, 2006), h. 122.
30 Umi Hijriyah, Op. Cit., h. 25 et seqq.
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. مقاومة حدود الغرفة والزمن، لطاقة احلاسية) ج
.بيئتهمعطاء اخلربات املتساوية إىل التالميذ عن أحداث يف)د

:وميكن تلخيص الدور الذي تلعبه الوسائل التعليمية يف عملية التعليم والتعلم مبا يلي
إثراء التعليم)١
ادية التعليمحتقيق اقتص)٢
املساعدة على استثارة اهتمام التلميذ واشباع حاجته للتعلم)٣
املساعدة على زيادة خربة التلميذ معا جيعله أكثر استعداد للتعلم)٤
املساعدة على اشرتاك مجيع حواس املتعلم يف عملة التعلم)٥
٣١املساعدة يف زيادة مشاركة التلميذ اإلجيابية يف اكتساب اخلربة)٦

وسائل التعلمية وانواعهاتصنيف .٣
:تصنيفات وهيعدةإىلتصنيفوسائل التعلمية ميكن

من صفتها)أ
علىفقط ، أو حيتويالوسائل السمعية، هي الوسائل اليت ميكن أن يسمع)١

.الصوتتتسجيل، كاسيت، تسجيالاملذياع، جهاز: مثل. الصوتعناصر
علىفقط ، أو حيتويينظر الوسائل البصرية، هي الوسائل اليت ميكن أن أن)٢

.الصور، الشفافية، اللوحة، وغري ذلك: مثل. الصورةعناصر

.١٥٧-١٥٦. أوريل حبرالدين ، نفس املرجع، ص٣١
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الصوت عناصرعلىحيتوي، هي الوسائل اليت الوسائل السمعية البصرية)٣
.وغري ذلك،شرحية الصوت، األفالم، الفيديو: والصورة، مثل

من القدرة وصوهلاو )ب
.املذياع، و التلفاز: واسعة، مثللديها التغطية ال)١
.الفيديو، شرحية الصوتاألفالم، : ة، مثلدوداحملتغطيةلديها ال)٢

من كيفية اسخدامهاو ) ج
.، الفيديو، وغري ذلكاألفالم، شرحية الصوت: الوسائل املتوقع، مثل)١
٣٢.، املذياع، وغري ذلكلوحةالصور، ال: الوسائل  غري املتوقع، مثل)٢

وسائل السمعية البصرية.ب

البصريةوسائل السمعية تعريف .١
“Media audiovisual yaitu jenis media yang selain mengandung unsur suara

juga mengandung unsur gambar, seperti misalnya rekaman video, berbagai

ukuran film, slide suara dan lain  sebagainya.”33

عناصر الصوت علىهي نوع الوسائل اليت حيتويوسائل السمعية البصرية
قدرةوتعترب.الفيديو، األفالم، شرحية الصوت، وغري ذلكتسجيل: والصورة، مثل
.عنصرينعلىلالهتمام ألّن حيتويإثارةوأكثرأفضلهذا الوسائل

32 Wina Sanjaya, Op. Cit., h.118 et seq.
33 Ibid
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وسائل السمعية البصرية ، وهي اليت يستفاد منها أّن أوريل حبرالدينوعند رأي 
التلفاز ، والصور املتحركة ، والدروس : عن طريق العني واألذن معا، وأمههما 

٣٤..النموذجية املسجلة ، والتمثيليات املتلفزة ، إخل

أنميكنومرئية واليتمسموعةهياليتوسائل السمعية البصرية  هي الدعائم
.اللغةتوضيح أو سهولة للفهم تعلمعلىيعملالذيالتالميذ يف التعلمتساعد

املواد اليت امتصاص السمعية البصرية هي استخدامعملية التعلم باستخدام وسائل 
.والسمعمن خالل الرؤية
:يليكماالرئيسية وسائل السمعية البصرية هياخلصائص

اخلطيةعادة)أ
ديناميكيالبصرية اليعرضعادة)ب
املصممهاقبلمنسلفاحمددةبطريقةتستخدم)ج
جمردةاحلقيقية أواجلسدي من األفكارهي التمثيل)د
املعرفيةالسلوكية والنفسيةوفقا املبادئوضعت)ه
٣٥.املنخفضة من التالميذالتفاعليةاملشاركةللمعلمني مبستوىموجهة)و

شرطتلبيةعملية التعلم باستخدام وسائل السمعية البصرية املمتاز إذا كان
لنرىتدريسهاجيرياليتالتالميذ للفهم املوادتسهيلعلىحتديدها لتكونمتاليت

.ملموسبشكل

.١٥٩. ، صنفس املرجعأوريل حبرالدين،٣٤
35 Azhar Arsyad, Op. Cit., h. 32 et seq.
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وسائل السمعية البصريةوظيفة .٢
:فمنهاوسائل السمعية البصريةاستعمال أما وظيفة

.التعلمية الفعالليس بوظيفة زائدة، ولكن كآالت هلا وظيفة خاصة يف عملية)أ
كان استعماهلا يف التعلم والتعليم عنصر من العناصر اليت ال بد للمدرسني من )ب

.ترقية التحصيل الدراسي
. يعتمد على هدف التعليم)ج

.التعليم الذي سيلقيه املدرس إىل التالميذ
.يقصد باستعماهلا تكمل عملية التعلمية وجذب اهتمام التالميذ)د
.لتسهيل التعليم واسراعه حىت يسهل على التالميذ فهم ما يلقيها املدرس)ه
وسائل استعمال ال. والوظيفة األخرى، أن هلا وظيفة لرتقية التحصيل الدراسي)و

٣٦.مييل إىل احلصول على التعليم اللغات اجليد للتالميذالسمعية البصرية

انواع وسائل السمعية البصرية.٣
أو الصوت أو بالصورةتستخدمالىتالتعليميةالوسائلفهيالبصريةالسمعيةاملواد

:يعىنوهيقسمني،علىفنوعها تنقسم
وحدةىفوالصوتالصورةعلىحتتوىوسيلةهيواخلالصةالبصريةالسمعيةوسائل)أ

.والفيديوالتيليفيزون،والناطقة،األفالم: واحدة، مثل

36 ,وسائل التعلمية (On- line), Tersedia di http://a-research.upi.edu/operator/upload/s_ c0451_
0607294_chapter5.pdf, (19 juli, 2016).
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ىفالصوتعلى الصورة وحتتوىوسيلةهيواخلالصةغريالبصريةالسمعيةوسائل)ب
: خمتلفة، مثلوحدة

٣٧.من الشربط املسجل

:البصرية هيكما يليالسمعيةوسائلبعض األمثلة من 
بالصورةتستخدمالىتالتعليميةالوسائلفهيالبصريةالسمعيةوسائل

:يعىنوهيقسمني،علىمعا، فنوعها تنقسم
وحدةىفوالصوتالصورةعلىحتتوىوسيلةهيواخلالصةالبصريةالسمعيةوسائل)ت

.والفيديوالتيليفيزون،والناطقة،األفالم: واحدة، مثل
ىفالصوتعلى الصورة وحتتوىوسيلةهيواخلالصةغريالبصريةالسمعيةوسائل)ث

: خمتلفة، مثلوحدة
.من الشربط املسجل

:البصرية هيكما يليالسمعيةوسائلبعض األمثلة من 
الفيديو)١

علىتستطيعالىتامللوماتواالتصاالتتكنولوجيامنهوالفيديوإن
اوحقيقةالرسالةالفيديو تقدم . 

ىفالصورهوالفيديو.التعليمىوالثقاىفاالعالنعلىحتتوىومهية
بالعدسةيستعرضأنريقداخرواحداطاربنيماالىت(frame)االطار

ىفحياةذواتالصورترىحىتاملكانيكىسبيلعلى(projector lens)السقاطى

37 Syaiful Bahri Djamarah, Op. Cit., h. 125.
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انيقدروواحدوقتىفعمليةبصورةمتحركةكائنةالفيديويتصور.الشاشات
الوسيلةهذه.خاصةجاذبيةيعطىحىتواالصواتاحلياةصورعلىيتصور

يشرحواملعلوماتيلقىانيقدرالفيديوو٣٨.التعليميةواالهدافللتسيلةتستخدم
نطويلةوالوقتتقصريواملهاراتتعليموصعوبةذواتالقواعديبنيوالعمليات

.املوقفايثارو
األفالم)٢

"Film atau gambar hidup merupakan gambar-gambar dalam frame dimana
frame demi frame diproyeksikan melalui lensa proyektor secara mekanis
sehingga pada layar terlihat gambar itu hidup."39

اوالسياليد.الناطقةاألفالمهوالبصريةالسمعيةالتعليميةكالوسائلاألفالم
االصواتألنالكاملةالبصريةالسمعيةاالتغريباألصواتتزادالىتالثابتةماألفال

البصريةالسمعيةوسائلمنالثابتةاألفالموالسياليدفلذلك.متفرقةاألشكالو
كالوسائلاألفالميعىنهناباالفالماملقصود٤٠.االصواتبزيادةالوسيلةاوحمضا

التشريحوالتبينيللتدريسالبصريةالسمعيةالتعليمية
الصوتو الشرائح)٣

Gabungan slide (film bingkai) dengan tape audio adalah jenis sistem

multimedia yang paling mudah diproduksi.41

38Azhar Arsyad, Op. Cit., h. 50 et seq.
39 Ibid
40 M.Basyirudin Usman, Asnawir, Op. Cit., h. 95.
41 Azhar Arsyad, Op. Cit., h. 146.
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مزيج من الشرائح مع تسجيل صويت هو نوع أنظمة الوسائط املتعددة اليت 
سهلة االستخدام، فعالة جدا لتعلم هذا أنظمة الوسائط املتعددة . أسهل ألنتج

.
التعليمىالتلفزيون)٤

Televisi adalah sistem elektronik yang mengirimkan gambar diam dan

gambar hidup bersama suara melalui kabel atau ruang..42

مع احليةوالصورالثابتةالصورتنقلاليتاإللكرتونيةاألنظمةهو التلفزيون
برنامجاستخدامفهوالتعليمىالتلفزيونتعريف. الفضاءأوكابلطريقعنالصوت
و.يعرضهمناىلمشاهدةغرياملعينةالتعليميةاهدافاىلللوصولاملخّططالفيديو

التلفازبرنامجباستخدامالدراسيةاملواديدرسونالذينالطالباناملالحظاتتشري
.مباشراالفصلىفباألساتيذيدرسونالذينيستوون

شكليفالبصريةالسمعيةالتعليميةوسائليف هذا البحث، تستخدم الباحثة 
يف للتكبري و لتوضيحproyektorو LCDشرحية و الفيديو، معالصوت

.املفرداتاستيعابالتعلم اللغة العربية لرتقية 

42Ibid., h. 51 et seq.
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تعليم اللغة العربية.ج
وهي اربع م اللغة العربيةييف تعليعرفأنجيباملصطلحاتبعضكان 
. ، املدخل، الطريقة، السلوب، و وسائل التعليميةعناصر اللغةمهارات اللغة،

أنجيباليتاملوادإىلوباإلضافة. التعلمعمليةتنفيذعنداملعلم قبلوجدماكثريا
الالطالبيتمكنحىت، التدريسمهاراتلديهو ينبغي املعلم . وشاملةمفصلةيلم

٤٣.التعلميفتفاعلهناكيكونعندماون تشبعو بامللليشعرون

مهارات و .أصوت العرربية، مفردات العرربية،  الرتكبالعربية هيعناصر اللغة وأّما 
.مهارة اإلستماع، مهارة الكالم، مهارة القرأة، ومهارة الكتابةهياللغة 

للغويون أّن استيعاب رأي بعض علماء اويف استيعاب اربع مهارات اللغة، عند 
وأّما عند رأي األخر، . إتقان على النحو والصرفمستوىحيددهامااللغة من احد

يفالكفاءةيضمنالمامهارة  اللغة من احد٤٤.من استيعاب املفرداتهاتتأثر 
وهي األقلعلىأشياءثالثةيتقنانجيباملعلم اللغة العربيية . لآلخريناللغةتعليم

٤٥.تها، ومهارة التدريس اللغة العربيةثقافاللغة العربية ومعرفةالعربية، مهارات اللغة

، العلوم، و حمددةمهاراتلتعلمللطالبتسمحاليتدراسةهي الفعالالتعلم
قدرةتعلم اللغة العربية لرتقية توجه .ومرحيةسعيدةالطالبجيعلالذياملوقف

للتفاعلاملستخدمةاالتصالوسائلاللغة هي . العربيةاللغةبالتواصليفيفالطالب

43 Zulhannan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014) h.
75.

44 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (Malang: UIN Maliki Press,
2011), h. 2.

45 Ibid, h,4
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لذالك، مها. اللغةقواعدو املفرداتخاللتتجسد مناليتالبعضبعضهامع
.واملشاعراآلراء، أفكارشكليفعىناملللكشفكوسيلة

لتالميذ الفصل استيعاب مفردات العربية الباحثةأن يكشف يف هذا البحث، 
.ساوا تاجنكاموسسالمية فيماتانجاملدرسة نور الربكة اإلبتدائية اإلباخلامس 

المفردات.د
تعريف المفردات.١

“kosakata berarti perbendaharaan kata” 46

قائمة الكلمةهية يف اصتالح القاموس العام اللغة اإلندونيسيةاملفرد
)vocabulary.(

”mufradat lafal atau kata yang terdiri dari dua huruf atau lebih yang

menunjukan makna isim,fi’il, atau ‘adat.” 47

منالكلمة اليت تتكون اللفظ أوهي) ج(املفرداتة صيغة املفرد مناملفرد
.اسم، فعل، أو عددمعىنتبنياليتمنهما، أكثرأوحرفني

mufradat adalah kumpulan kosakata ( mufradah) yang digunakan oleh

seseorang baik lisan maupun tulisan yang sudah memliki pengertian dan uraian

46Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta:
Balai Pustaka, 1995), h. 527.

47Aziz Fachrurrozi, Erta Mahyudin, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung:Pustaka
Cendekia Utama, 2011), h. 29.
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terjemahannya tanpa dirangkaikan dengan kata-kata lain serta tersusun secara

abjadiyah.48

الرتمجته وصفو تعريفاللديهم ة أو اليتاملفردمنجمموعةواّما املفردات هي
دون الربط مع الكلمات اآلخر وترتيب أجبديا اليت تستخدم من قبل شخص و 

.إّماشفويا أو كتابيا
:هياملفرداتHornعند رأي و 

“Sekumpulan kata yang membentuk sebuah bahasa”49

:أنّ Valletعند رأي كماو ,اللغةمهاراتاربعلرتقيةمهمأمرهياملفردات
“Kemampuan seseorang untuk memahami kemahiran berbahasa sangat

bergantung pada penguasaan kosakata yang dimiliki”50

مناملفردات هي جمموعةمنالتمكنتعريفميكنعريفات السابقةومن الت
و إمكانية تستخدم صالكلمات حيتوي املعىن الذي فهمت واململوكة من قبل شخ

جيب أن يكون للرقابة بكل متعلم اللغةاملفردات هي عناصر. لبناء مجلة جديدة
باستخدامالتواصلوميكناللغة العربية ليمكن احلصول على مهارات اللغة العربية

.اجليداللغة

48Zulhannan, Op. Cit., h.109.
49 Syaiful Mustofa, Op. Cit., h. 61.
50 Ibid
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م المفرداتيتعلأهداف .٢
Tujuan pengajaran bahasa adalah agar siswa terampil berbahasa, yaitu

terampil menyimak, terampil berbicara, terampil membaca, dan terampil

menulis. Kualitas keterampilan berbahasa seseorang jelas bergantung kepada

kuantitas dan kualitas kosa kata yang dimilikinya.51

اللغة هاراتمبلديهمطالباليستطيعهي مبدئيا، أهداف التعلم املفردات
املهاراتنوعية. لقرأة، مهارة الكتابةاوهي مهارة اإلستماع، مهارة الكالم، مهارة 

متلكهااليتاملفرداتأكثر، ونوعيةكميةعلىاعتماداللشخصاللغوية
.باللغةماهراحتمالزادكلماف

:هيأهداف التعلم املفردات
الطالبجديدة إىل مفرداتإدخال)أ

بالصحيحاملفرداتنطقعلىقادرةالطالب لتكونتدريب)ب
وتلميحيداليلاملفردات كالمعىنلفهم)ج
بالسياقكتابياأوشفوياالتعبري إّمااملفردات يفاستخدامأن يستطيع)د

٥٢.الصحيح

51H. G. Tarigan, Pengajaran Kosa Kata, (Bandung: Angkasa, 1993), h. 2
52 Neneng, “Pembelajaran Mufradat Dalam Pembelajaran Bahasa Arab” (On- line),

Tersedia di http://bdkjakarta.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id=870, (20 februari, 2016)..
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م المفرداتيتعلاألحوال المهمة في .٣
اليت تقفكموضوعاملفرداتتعليموال، وحدهاتقفالتعليم املفردات )أ

.دثة، انشاء، و مهارات اللغةوحدها ولكن املرتبطة بالتعليم مطالعة، حما
معىنتعليماملعلمنيعلىمعان، ينبغيعدةهلاالكلمة يكون، معىنالقيود)ب

والذاكرةالطالبانتباهكسرالفقط، حىتالدورةللسياقوفقا
السياقيفاملفردات)ج
املفرداتيف تعليمترمجة)د
الصعوبة من املفرداتمستوى)ه

: مثل، االندونيسيةالكلماتيف املعادلةالسهلة، ألّن وجد الكلمات)١
علماء، كتاب، كرسي

الكلماتيف املعادلةال رغم ، بالصعبةليستاليتالكلمات)٢
مديتة، سوق، ذهب:مثل، االندونيسية

استبق ، استوىل ، :مثل، والنطقشكلهبسببسواءصعبةالالكلمات)٣
٥٣. تدهور

الصعوبة من املفردات يف مستوىMuhammad Ali Al-Khuliوعند رأي
:عوامل هيعدةتعليمها هناك

Jumlah suku kata, semakin panjang suatu kata, maka semakin
bertambah pula tingkat kesulitannya.

Tingkat keabstrakan makna, kata yang menunjukan makna
abstrak, terkadang lebih sulit dari kata yang menunjukan makna konkret.

53 Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, ( Malang: Misykat, 2012), h.
128 et seq.
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Kemiripan huruf dan pengucapan, semakin tinggi tingkat
kemiripan huruf dan pengucapannya, semakin mudah juga kategori kata
tersebut.

Karakter bunyi pengucapan, beberapa kata memiliki bunyi yang
sangat asing bagi siswa karena tidak dikenal dalam bahasa pertamanya.54

عدد) ١(:عوامل هيعدةالصعوبة من املفردات يف تعليمها هناكمستوى
، معىنمستوى التجريد) ٢.(صعوبةمستوىزيادةالكلمة مث، أطولاملقاطع

اليتالكلماتمنصعوبةأكثراألحيانبعضمعىنتظهراليتالكلمات
منالتشابهدرجةوارتفاع، والنطقاحلروفتشابه)٣. (ملموسامعىنتظهر

، السليمشخصية النطق) ٤. (كلمةفئةأيضااألسهلفمنوالنطقاحلروف
اللغةيفمعرتفغريللطالبجدااألجانبللصوتكلماتبضع
.األوىل

المفرداتتعليماستراتجيةاإل.٤
:ت هي املفرداتعليماساليب Ahmad Fuad Effendyعندو 
استماع الكلمة)أ

نطق الكلمة)ب
اجياد معىن الكلمة.١
قرأة الكلمة)د
كتابة الكلمة)ه

54Muhammad Ali Al-Khuli, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab, ( Yogyakarta: Basan
Publishing, 2010), h. 99 et seq.
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٥٥. ب اجلملةرتّ )و

ألنتعليمىفاملستعملةاسترياجيةبنياحتالفاتهناك
Syaifulعندواستقباهلاىفالتالميذقدرةترجيح Mustofaىفاملستعملةاسرتاتيجية
:هياملفرداتتعليم

املبتدئنيمستوىىفاملفرداتتعليماسرتاتيجية)أ
ىفالطالبملليضيعأنيستطيعاملفرداتتعليمىفالغناءاستعمال.بالغناء)١

.املفردات
كلمةيذكرحينها"القلم"املعلميشرياملثال.للعرضيلزمماكل.باألشياء)٢

.قلم
.بالتكراراجلديدةاملفرداتليقرواالطالباملعلميطلب)٣
٤(.

املتوسطمستوىىفاملفرداتتعليماسرتاتيجية)ب
.البدنالطالباىلاملفرداتتعليم)١
الكلماتيكتب)٢
.الطبيبيفصحهواملريضالطالبميثلاملثال.مبسرحية)٣
فرداتاملباعطاء)٤
العضداتباعطاء)٥
الكلماتاصلباعطاء)٦

55Ahmad Fuad Effendy, Op. Cit., h. 129.
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املتقدممستوىىفاملفرداتتعليماسرتاتيجية)ج
.مقصودهاواملفرداتمعىناملعلميشرح)١
.املعجمىفاملفرداتمعىنعنيبحث)٢
الصحيحةاجلملةليكوناملفرداترّتب)٣
.اجلملةىفاملفرداتيضع)٤
اجلديدةاملفرداتاملعلماختيار)٥
٥٦.املفرداتيشكل)٦

المفرداتتعليموسائل .٥
تعلم مفردات العربية من ينبغيأّن Abdullahو Ishmail shinnyوفقا 

:التاليةاتقيالطر خالل 
تدرساليتاملفرداتا من مباشر األجسامعرض)أ

تدرساليتاملفرداتمن مصغرعرض)ب
تدرساليتعرض الصور من املفردات)ج
معرض املفردات)د
اجلملةيفإدراج)ه
عرض مرادف )و
متناقضعرض معىن)ز

56 Syaiful Mustofa, Op. Cit., h. 73 et seqq.
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٥٧تعريف من املفرداتعرض)س

:وأّما وسائل التعليمية اليت تستخدم يف تعلم املفردات وهي
األصليةمصغرة)١

٥٨.الفعليةالكائناتمنالصغرياملصغرة هو الشكل

الصورة)٢
عنهاناجتيت الة األصليكائنمن  صورة٥٩.كلمةمعىنلتوضيحهو أدة التعليم 

٦٠.املستخدمة لوسائل تعلم املفرداتالكامريا

٣(CDلتعليم املفرداتالتفاعلي
استخدم الوسائل(TIK)واالتصاالتاملعلوماتتكنولوجياالتقدمعصريف

التعلمCDهو نسبياجديدTIKواحدمنتج.ضرورةلتعليم اللغات املتعددة
إنويقال. ، الفيديوOHP، الشرائحتسجيل،كاسيت،: كما مثل. التفاعلي

الذي مسعولكن أْيضا رأيأنإالميكنالاملستخدمألّن تفاعلية هذه الوسائل 
٦١.بفعاليةاالستجابة

57 Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang:  UIN Malang Press,
2009), h. 56.

58 Ibid., h. 58.
59 Ahmad Fuad Effendy, Op. Cit., h. 132.
60 Abdul Wahab Rosyidi, Op. Cit. h. 58.
61 Ahmad Fuad Effendy, Op. Cit., h. 133.
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استيعاب المفرداتمنالمؤّشرات.٦
لغةيف تعليم الاألساسيالشرطو املطالب اليت هيو مهمة املفرداتتعليم

. جيدااملفرداتاكتسابمنالطالبتوجيهوينبغي، التعلميف اّول . جنبيةاال
ترمجةإىلباإلضافةالتالميذكانإذااملفردات إتقانعلىقادرةالتالميذتعترب

٦٢.صحيحةمجلةيفاستخدامهاعلىقادرةأيضامهاملفرداتأشكال

علىيف القدرةتقعليسفإنهلدى التالميذ املفرداتستيعاباراتشّ املؤ 
صحيحةمجلةيفاملفرداتاستخدامعلىالقدرة، لكن يف املفرداتحفظ

قدرةتطويرليعملاملفرداتتعليم. للتعبريكوسيلةأو  النصلفهمكوسيلة
ليساملفرداتتعليم. والسليباالجيايبسواءالعربية،باللغةالتواصليفالتالميذ 

.ذلكمنأكثرليحفظ، بلطلب التالميذاملفردات مثتدريسفقط
املؤشرات كما بعضاملفردات إذا وصلتاستيعابعلىقادرةتعترب التالميذ

:يلي
1. Siswa mampu menerjemahkan bentuk-bentuk mufradat dengan baik.
2. Siswa mampu mengucapkan dan menulis kembali dengan baik dan

benar.
3. Siswa mampu menggunakannya dalam jumlah (kalimat) dengan benar,

baik dalam bentuk ucapan maupun tulisan.63

.جيدااملفرداتاترمجةعلىقادر التالميذ)أ
.وصحيحاجيداوكتابتهااملفرداتنطقعلىقادر التالميذ)ب
.كتابياأوشفوياصحيحة إّمامجلةيفاملفرداتاستخدامعلىقادر التالميذ)ج

62 Bisri Mustafa,, Abdul Hamid, Metode & Strategi Pembelajaran Bahasa Arab, ( Malang:
UIN Maliki Press, 2012), h. 68.

63Syaiful Mustafa, Op. Cit., h. 60.
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Adapun jumlah mufradat yang harus diajarkan dan dikuasai oleh siswa
yaitu: untuk tingkat pemula 750 sampai 1.000 kosakata (mufradat), untuk
tingkat menengah 1.000 sampai 1.500 kosakata (mufradat), untuk tingkat
lanjut 1.500 sampai 2.500 kosakata (mufradat) dengan syarat mereka
belajar menyusun kalimat dan terampil menggunakan kamus.64

املبتدئني ملستوى: على التالميذ، هيويتقنيدرسانوأما عدد املفردات جيب
املفردات، و ١٥٠٠–١٠٠٠املتوسط املفردات، ملستوى١٠٠٠–٧٥٠

اجلمل جعليتعلمواأنشرطعلى. املفردات٢٥٠٠–١٥٠٠املتقدمستوىمل
.القاموسماهر يف استخدامو

المفرداتإختبار .٧
يف اختبار . اختبار استخداميف اختبار الفهم وميكن تصنيفهااإلختبار املفردات

مؤشرات. املفرداتمعىنلفهمtesteeالقياسقدراتعلىالرتكيزمنمزيدالفهم
متناقض، تعريف الكلمة، املفردات، مرادف، معىنمعىنيكونأنميكنقياس

٦٥.الكلماتمنوجمموعة

64Ibid., h. 77.
65Imam Asrori, Muhammad Thohir, M. Ainin, Evaluasi Pembelajaran Bahasa Arab, (

Malang: Misykat, 2012), h. 98.
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التفكيرإطار.د
"Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori

berhubungan dengan berbagai faktor yang akan diidentifikasi sebagai masalah

yang penting.”66

معالنظرياتبنيعالقةكيفيةعن  املفاهيميالتفكري هو النموذجإطار
املتغريات مننوعانهناكيف هذا البحث . هامةكقضيةحتديدهاسيتماليتالعوامل

العربية لدى ، واستيعاب مفردات)X(هي وسائل السمعية البصرية كمتغري املستقبل 
.بينهماالعالقةشرحت الباحثة ). Y(كمتغري املستقبل الفصل اخلامستالميذ

وسائل السمعية البصرية ميكن استنادا على إطار النظري املذكورة األعاله، تصاغ أّن 
العربيةاملفردات اللغةزيادة التمكنأناملتوقعمنالتعلم، واليتعمليةحتسنيأن
سببان وراء وسائل السمعية البصرية ميكن هناك. التالميذلدىتعلمنتائجحتسنيو 

:العربية، وهياملفردات اللغةحتسني التمكنأن
كن أن تساعد التالميذ اليت ميومرئيةمسموعةوسائلهيوسائل السمعية البصرية .١

وسائلوكما . التعلماملواداو سهولة يف فهموتعمل على توضيحالتعلمعمليةيف
مصدرها من املعلوماتلتسليميعملوسائل السمعية البصرية،األخرىاإلعالم

ويف . البصروحاسةالسمعحاسةشكلمستخدمة يفاليت القنوات. هامتلقيإىل 
تصوير أو تزيني احلقائق و توضيح األفكار طبق ، ، و االنتباهللفتاخلّصة تعمل 

66Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D),
(Bandung: Alfabeta, 2013), h. 91.
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وهي وسائل رخيصة نسبيا . اليت قد تكون منسية بسرعة إن مل يكن يف الصورة 
.بأسعار معقولة و 

املفردات اللغة العربية هي عناصر اللغة جيب أن يكون للرقابة على كّل متعلم اللغة .٢
باستخدام لتكون قادرة على اكتساب مهارات التواصل) ة العربيةاللغ(األجنبية 
يف مهارات اللغة ، املفردات هي األساس دورا هاما لفهم اربع مهارات . لغة جيدا

ص شخلدى مهارات اللغة).االستماع ، الكالم ، القرأة ، الكتابة(اللغة العربية 
.متلكهااليتاستيعاب مفردات علىاعتمادا
يف عملية وسائل السمعية البصرية، باستخدام أعالهالوصفعلىاستناداو 

، املفرداتللفهمأسهلالتالميذ واالنتباه جذبفيمكن التعلم اللغة العربية
.التمكن املفردات التالميذ، و ترقية مهارات اللغةتزيدسوفف

فرضيةال.ه
“Hipotesis penelitian adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian

yang kebenarannya masih harus diuji secara empiris.”67

اختباريتمأنجيبالفرضية هي اجلواب املؤفت حنو مشكلة البحث اليت 
:وأما الفرضية يف هذ البحث هي.جتريبياحقيقتها 

فرضية البحثال.١

67Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT. Raja Grafindoo, 2008), h. 21
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لى عيف تعلم اللغة العربية وسائل السمعية البصرية خدامستامنتأثرييوجد "
املدرسة نور الربكة اإلبتدائية بلتالميذ الفصل اخلامس فردات املاستيعاب 

."سالمية فيماتانج ساوا تاجنكاموساإل
الفرضية اإلحصائية.٢

H0( :2µ=1µ(الصفريةالفرضية)أ
لى عيف تعلم اللغة العربية وسائل السمعية البصرية خدامستامنتأثرييوجد ال

املدرسة نور الربكة اإلبتدائية بلتالميذ الفصل اخلامس فرداتاملاستيعاب 
.سالمية فيماتانج ساوا تاجنكاموساإل
Ha( :2µ≠1µ(البديلةالفرضية)ب

لى عيف تعلم اللغة العربية وسائل السمعية البصرية خدامستامنتأثرييوجد 
نور الربكة اإلبتدائية املدرسة بلتالميذ الفصل اخلامس فردات املاستيعاب 

.اإلسالمية فيماتانج ساوا تاجنكاموس
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الباب الثالث
هج البحثمن

نوع البحث.أ
ألنّه تتكون البيانات  فيها من األرقام هذا البحث من البحث الكمي 

.باستخدام التحليل اإلحصائي

“penelitian kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang

menggunakan data berupa angka sebagai alat menemukan keterangan

mengenai apa yang ingin kita ketahui.”68

الذي يستخدم البيانات فيها من األرقام كأداة عملية إجياد املعرفةالبحث الكمي هو 
البحث شبة طريقةتستخدم الباحثة و .إلجياد املعلومات عن ما نريد أن نعرف

:وهو)Quasi Eksperimen(التجريبية

“salah satu bentuk rancangan eksperimen yang dimaksudkan untuk

mengungkapkan hubungan sebab-akibat dengan cara melibatkan kelompok

kontrol disamping kelompok eksperimen.”69

the nonequivalentهوو تصميم التجرييب املستخدمة يف هذا البحث

control group design

٧٠.العشوائيدونوضعتهذهاختياريتمأنمنالرغمعلى

68 S. Margono, Metode Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 105.
69 Moh.Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab, (Malang: Hilal Pustaka, 2010), h. 92.
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اختبار القبلي تعطىأناملعاملةالبدءقبلالتصميمهذايف
املعاملة باستخدام تعطىأنبداية، مث يف التعلم اللغة العربية قدرةلقياسمسبقا 

وسائل السمعية البصرية يف جمموعة التجريبية، وباستخدام كتاب الصور يف جمموعة 
.اختبار البعديتعطىأنالضابطة، وبعد ذلك 

٣.۱الجدول 
تصميم البحث

بعدياختبار ال المعاملة قبلياختبار ال المجموعة
O₂ X₁ O₁ التجريبية
O₂ X₂ O₁ الضابطة

:البيان 
O₁=البدءقبلعلى جمموعة التجريبية و جمموعة الضابطة اختبار القبليتعطى

املعاملة
O₂=على جمموعة التجريبية و جمموعة الضابطة بعد تعطى اختبار البعديتعطى

املعاملة
X₁=وسائل السمعية البصريةالتجريبية باستخدام املعاملة يف جمموعة
X₂= املعاملة يف جمموعة الضابطة باستخدام كتاب الصور وبدون وسائل السمعية

البصرية 

70 Emzir, Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif Dan Kualitatif, (Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2012), h. 102.
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ميدان البحث ووقته.ب
يف هذا البحث تتقوم الباحثة با البحث يف املدرسة نور الربكة اإلبتدائية 

، اموستاجنطقةنة فيماتانج ساوا، املي،الناحيف القرية باتوراجااإلسالمية  بالعنوان 
الدراسية ّسنةلل،لدراسي األوللبينما موضوع البحث هو التالميذ الفصل اخلامس 

.م ٢٠١٦/٢٠١٧

ة و أسلوب إختيار العينةعينال، مجتمعال.ج
مجتمعال.١

“Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/ subyek

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.”71

اجلودة هملدياملوضوعاهلدف أو
يف هذا و . واخلصائص اليت وضعتها الباحثة ملعرفة مث االستنتاجات املستخلصة

البحث هم مجيع التالميذ الفصل اخلامس باملدرسة نور الربكة اإلبتدائية اإلسالمية
.م ٢٠١٦/٢٠١٧الدراسية ّسنةللفيماتانج ساوا

ة و أسلوب إختيارهاعينال.٢
“Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki

oleh populasi tersebut.”72

71 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan  R&D,
(Bandung: Alfabeta, 2010),  h. 117.

72Ibid., h.118.
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أسلوب إختيارها تستخدم أسلوب أخذو العينة هو 

.أفرادمجيعالعينة باستخداموهو أخذ) sampling total(الكلية العينة
“sampling total yaitu teknik penentuan sampel dengan menggunakan semua

anggota populasi sebagai sampel.”73

Suharsimiوعند رأي Arikunto،

Jika jumlah populasi lebih kecil dari 100 maka sebaiknya sampel diambil dari

seluruh populasi, dan jika populasi lebih besar dari 100 maka sebaiknya

sampel diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih besar dari itu.74

١٠٠ .
فيستحسن أخذ العينة بني  ١٠٠

. أو أكثر منهما% ٢٥-٢٠أو % ١٥-١٠
وهو . ١٠٠

٢٠بعدد) أ(الفصل اخلامس. تالميذ٣٧مجيع التالميذ يف 
و وسائل السمعية البصرية يف تعلم اللغة الغربية،التجريبية باستخدامفصلتالميذ ك

وسائل كفصل الضابطة بدون استخدامتالميذ١٧بعدد )ب(الفصل اخلامس
.السمعية البصرية يف تعلمها

73Sugiyono, Statistika Untuk Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2015),h. 67.
74 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka

Cipta,2013), h. 174.
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متغّيرات البحث.د
“Variabel adalah segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan

penelitian.”75

وهو أحد العوامل اليت . سيكون هدف املراقبة يف البحثشىء الذياملتغري هو كل
:التايلالنحواملستخدمة يف هذا البحث علىتعتمد على عوامل أخرى، املتغريات

املتغري املستقبل.١
“Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab

perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat).”76

املتغري . التابعاملتغريظهورلسببأو يصبح التؤثراملتغري املستقبل هو املتغري الذي 
.يف هذا البحث هو  وسائل السمعية البصرية)  X(املستقبل 

املتغري التابع.١
“Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat,

karena adanya variabel bebas.”77

مستحقة ملوجود املتغري املستقبل املتغري تصبحمتأثر أوهو املتغري الذياملتغري التابع 
.لدى تالميذ الفصل اخلامسيف هذا البحث هو استيعاب املفردات )  Y(املستقبل 

إجراءات البحث.ه
:التايل النحومن خالل املراحل علىالباحثة معجتالبيانات يف هذا البحثمصدر

المرحلة اإلعداد.١

75S. Margono, Op. Cit., h.82.
76Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan..., Op. Cit., h..61.
77Ibid.
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تدبر الرسالة قبل البحث من الكلية الرتبية و التعليم جامعة رادين إينتان اإلسالمية .أ
احلكومية النبونج

فيماتانج ساوانور الربكة اإلبتدائية اإلسالميةتعمل املالحظة يف املدرسة .ب
ذن، وتعمل املقابلة مع رئيسة املدرسة واملدرس اللغة العربية عن اإلاموستاجن

يف التالميذ الفصل اخلامساألويلحالةبياناتعلىلحصولو لالبحوثإلجراء
.هذه املدرسة

حطة الدرسجتعل .ج
االسئلةصريفترّكب .د
االسئلةصريفالبحث بواسطة ترّكب أدوات.ه
البحثأدواتو طة الدرسإىل مشريف عن احلاملشاورات.و
البحثاملدرسة إلختبار أدواترئيسةمعوبعد ذلك، التنسيق.ز
، الثبات، لصحةاعلى البحث للحصولحتليل البيانات نتائج االختبار أدوات.ح

.املمّيزة، و املستوى الصعوبة
البحثأدواتتكونأنالسؤال املستحق البنودحتديد.ي

المرحلة تنفيذ البجث.٢
ين إينتان اإلسالمية تدبر الرسالة البحث من الكلية الرتبية و التعليم جامعة راد.أ

بونجاحلكومية الن
كمجموعة التجريبية، والفصل) أ(، وهو الفصل اخلامسعيناتحتديد.ب

.اختبار البدائيتعطىكمجموعة الضابطة، مث) ب(اخلامس
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وسائل السمعية عطاء املعاملة هو التعلم باستخدامعملية التعلم بإتنفيذ مث .ج
.هاالبصرية يف 

.اختبار النهائيتعطى .ه

النهائية البحثالمرحلة.٣
:البحثنتائجحتليل هيالتاليةاملرحلة، و وبعد املرحلة تنفيذ البجث

وجمموعة الضابطة بالستخدام االختبار التجريبيةجمموعة نتائجحتليل .أ
.االحصاين

هاستنتاجو تعمل املناقشتها و اال.ب
ثإجراءات البحاألخرية يف هذا االستنتاج هو اخلطوة.ج

جمع البياناتساليبأ.و
الباحثة بعض صول على املعلومات احملتاجة إليها يف هذا البحث الكمي  تستخدم حل

:املناهج جلمع البيانات، وهي كما يايل
)Observation(المالحظة.١

"Observasi adalah Teknik pengamatan dimana, peneliti mengadakan

pengamatan dan pencatatan secara sisitematik terhadap gejala yang tampak

pada objek penelitian."78

78 S. Margono, Op. Cit., h. 158.
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ملشاهدة ومالحظة الظواهر واحلوادث اليت هلا العالقة املالحظة هي منهج علمي 
احلالةعن ملعرفةاليت تستخدمها الباحثة يف هذا البحث هي املالحظةوأّما .

.املدرسيةالبيئةاللغة العربية يف الفصل و يف التعلمعمليةحالةو املدرسيةمن األولية
)Interview(المقابلة.٢

"Wawancara adalah alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan

sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula.79

املقابلة هي طريقة جلمع البيانات للبحث عن املشاكل اليت سّبحت أو البيانات 
:أجريت الباحثة يف هذا البحث هي وأّما مقابالت اليت. ملكتسبة واملعلومات

و املدرسيةاحلالةعن معلوماتمع رئيسة املدرسة، لتحّصل على مقابالت.أ
.الوسائل التعلم املوجود يف املدرسة

عن جمال عملية التعلم معلوماتمع مدرس اللغة العربية، لتحّصل على مقابالت.ب
.اللغة العربية

)Documentary Method(الطريقة الوثيقية.٣
“Dokumentasi yaitu mencari dta mengenai hal-hal atau variabel yang berupa

catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lenjer,

agenda, dan sebagainya.”80

الطريقة الوثيقية هي البحث عن البيانات حول األمور أو املتغريات يف شكل 
جدولصحيفةاملذكرات، و النسخة، والكتب، وال

البياناتإستخدمها الباحثة يف هذا البحث للحصول على .وغري ذلكعمالاأل

79Ibid., h. 165.
80 Suharsimi Arikunto, Op. Cit., h. 274.
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و البيانات التالميذ الفصل اخلامس باملدرسة نور الربكة فيماتانج درسةمن املالعامة
.ساوا تاجناموس

البحثتأدوا.ز
االختبار.١

"Tes yaitu alat atau prosuder yang dipergunakan, alat ini dapat berbentuk

tugas atau suruhan yang harus dilaksanakan dandapat pula berupa pertanyaan-

pertanyaan atau soal yang harus dijawab."81

واجبات شكلعلىتكونأنمتكناألداةهذه. االختبار هو أداة أو إجراء املستعمل
نوع االختبار يف . اإلجابةجيباليتتكون عن األسئلةأنومتكنتنفذأنجيباليت

يف "عن املفردات اللغة العربية سؤاالصريفب) MCQs(هذا البحث هو مكس 
عن مثانية ، بعشرين أسئلة اليت حيتويلدراسي األولابالفصل اخلامس " احلديقة

إىل جتربة، أن البحثيف تءأجر قبل اإلختبار. وعشرين املفردات اليت مت دراستها
وبعد ذلك . مستوى الصعوبة، واملميزةو ، لقياس الصّحة ، والثباتمسبقااملستطلعني

.البحثأدواتتكونالسؤال املستحق أنالبنود حتديد

81 Mulyadi, Evaluasi Pendidikan, ( Malang: UIN Maliki Press, 2010), h. 55.
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البحثتأدواأساليب تحليل تجربة.٢
اختبار الصّحة.أ

،التقييمأداةشرط يفالصّحة هو أهم
Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana

ketepatan dan kecermatan suatu instrumen pengukuran dalam melaksanakan

fungsi ukurnya.82

وظيفةتنفيذالقياس يفالدقة و تقشف األدواةمدىأيعىن إىلباملالصّحة 
أنيريد و ميكنماقياسعلىقال أن األدواة صحيح اذا كان قادرةوي. القياس

املستخدمة حلساب الصيغة.مناسببيانات من املتغريات بشكلعنتكشف
Microsoftمبساعدة  point biserialالصّحة هذا اخلتبار هو طريقة االرتباط 

Excel:
rpbi = √

:البيان
rpbi = koefisien korelasi point biserial yang melambangkan kekuatan korelasi

antara variabel I dengan variabel II, yang dalam hal ini dianggap

sebagai Koefisien Validitas Item.

Mp = Skor rata-rata hitung yang dimiliki oleh testee, untuk butir item yang

bersangkutan telah dijawab dengan betul.

Mt = Skor rata-rata dari skor total

SDt = Deviasi standar dari skor total

p    = Proporsi testee yang menjawab betul terhadap butir item yang sedang

diuji validitas itemnya.

82 Ibid., h. 36.
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q    = Proporsi testee yang menjawab salah terhadap butir item yang sedang

diuji validitas itemnya.83

٣.۲الجدول
rتفسير القيمة 

Besarnya nilai r Interpretasi
Antara 0,800- 1,00 Tinggi
Antara 0,600- 0,800 Sedang
Antara 0,400- 0,600 Cukup
Antara 0,200- 0,400 Rendah
Antara 0,000- 0,200 Sangat rendah ( tidak berkolerasi)

Suharsimi Arikunto, Prosedur: املصدر Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,
(Jakarta: Rineka Cipta,2013), h. 319.

اختبار الموثوقية.ب
"Reliable berarti dapat dipercaya. Reliabilitas berarti dapat dipercayanya

sesuatu. Tes yang reliabel berarti bahwa tes tersebut dapat dipercaya."84

. بهالوثوقميكناالختبارأنيعيناالختبار املوثوقية . شيئاالوثوقميكنالثبات هو 
، ال ثابتةالختباراالنتائجحققكانإذابهموثوقلهيكونأناالختبارأنّ ويقال
.KRاملستخدمة حلساب املوثوقية هذا اإلختبار هو الصيغة لصيغةا.التغيرياتيوجه

:Microsoft Excelمبساعدة  20
ᵢ = nn − 1 { st² − ∑pᵢ qᵢst² }

:البيان
ri = Koefisien reliabilitas tes
n = Banyaknya butir item

83 Anas Sudjiono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo, 211), h. 185.
84Mulyadi, Op. Cit, h. 43.
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1 = Bilangan konstan
St2 = Varian total
pᵢ = Proporsi testee yang menjawab benar
qᵢ = Proporsi testee yang menjawab salah (q = 1- p )
∑pi qi = Jumlah dari hasil perkalian antara pi dengan qi .85

٣.٣الجدول 
rتفسير القيمة 

Besarnya nilai r Interpretasi
Antara 0,800- 1,00 Tinggi
Antara 0,600- 0,800 Sedang
Antara 0,400- 0,600 Cukup
Antara 0,200- 0,400 Rendah
Antara 0,000- 0,200 Sangat rendah ( tidak berkolerasi)

,Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik: املصدر
(Jakarta: Rineka Cipta,2013), h. 319.

الصعوبةمستوىإختبار .ج
منالتعبري كالبنود اجليد، إذا كان هذا البندي ليسميكنالبنود االختبار 

البند منالصعوبةمستوىأخرىوبعبارةللغاية ، السهلمنوليسجداالصعب
:وهو Du Boisعليه بالصغة احلصولالبند ميكنصعوبةالرقم مؤشر.متوسط أو كاف 

P =

:البيان
P = Proportion= proporsi= difficulty index= angka Indeks kesukaran

item.

NP = Banyaknya testee yang dapat menjawab dengan betul.

N = Jumlah testee yang mengikuti tes.86

85Anas Sudjiono, Op. Cit, h. 252 et seq.
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٣.٤الجدول 
الصعوبةمستوىتفسير ال

Besarnya P Interpretasi
Kurang dari 0.30 Sukar
0.30- 0.70 Cukup (sedang)
Lebih dari 0.70 Mudah

,Anas Sudjiono: املصدر Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Raja
Grafindo, 2006), h. 372.

المميزةاختبار .د
بنياالختبار للتمييزللحصول البيانات عن القدرة بنداالختبارأغرض هذا

:قياس بالصغة الوميكن. التلميذ الذكي و أقله
D = PA - PB

:البيان
D = Discriminatory power / angka indeks diskriminasi item
PA = Proporsi testee kelompok atas yang menjawab soal dengan betul, dapat

diperoleh dengan rumus PA =
PB = Proporsi testee kelompok bawah yang menjawab soal dengan betul, dapat

diperoleh dengan rumus PA =
BA = Jumlah testee kelompok atas yang menjawab soal dengan betul
JA = Jumlah testee kelompok atas
BB = Jumlah testee kelompok bawah yang menjawab soal dengan betul
JB = Jumlah testee kelompok bawah. 87

86Ibid., h.370 et seqq.
87 Ibid., h. 385 et seqq.



٥١

٣.٥الجدول 
زةتفسير الممي

Besarnya D klasifikasi Interpretasi
Kurang dari
0.20

Poor Memiliki daya pembeda yang lemah
sekali (jelek)

0.20 - 0.40 Satisfactory Memiliki daya pembeda yang cukup
(sedang)

0.40 - 0.70 Good Memiliki daya pembeda yang baik
0.70 - 1 Excellent Memiliki daya pembeda yang baik

sekali
Bertanda
negatif

- Memiliki daya pembeda yang negatif
(jelek sekali)

,Anas Sudjiono: املصدر Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Raja
Grafindo, 2006), h. 389.

تحليل البياناتاليبأس.ح
حتليل. الفرضيةاختباراملشكلة البحث و لإلجابةاستخدامهاحتليل البياناتالطريقة 

قيمةشكليفالبيانات البحث الذي 
قبل . املقرتحةالفرضيةمرفوضةأومقبولةليثبت
وهو اختبار الطبيعية واختبار الفرضيةاملسبقةتنفيذ الفرضية اليت أجريت الباحثة اختبار 

.التجانس
اختبار الطبيعية.١

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah suatu sampel

berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak.88

88Budiyono, Statistika Untuk Penelitian, (Surakarta: UNS Press, 2009), h. 168.
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. الأمالطبيعيالطبيعية ملعرفة العينة يأيتاختبارتنفيذ
Oneاختباريف هذا البحث هياملستخدمة الطبيعية البيانات اختباروكان

Kolmogorof Smirnov  يفSPSS Statistic .٠,٠٥/ %٥مبستوى الداللة17.0
Adapun hipotesis uji one kolmogorof smirnov sebagai berikut:
H0 : data berdistribusi normal
Ha : data tidak berdistribusi normal
Kaidah pengujiannya adalah:
Jika probabilitas (sig) > 0.05 maka H0 diterima
Jika probabilitas (sig) < 0.05 maka H0 ditolak89

Oneمن االختبار ة و أّما فرضي Kolmogorof Smirnov:

الطبيعي التوزيعالبيانات: )H0(الصفريةالفرضية
الطبيعيتوزيعغري الالبيانات: )Ha(البديلةفرضيةال

Oneمن االختبار القاعدة التجربة  Kolmogorof Smirnovهي:
H0فمقبولة ) sig > 0,05(٠,٠٥أكثر من الداللةتإذا كان

H0فمرفوضة ) sig < 0,05(٠,٠٥أقل من الداللةتإذا كان

٣.٦الجدول 
Oneشروط االختبار Kolmogorof Smirnov

همعن البيان االحتمال
التوزيع الطبيعيالبيانات H0 مقبولة sig > 0,05

غري التوزيع الطبيعيالبيانات H0 مرفوضة sig < 0,05

89 Syofian Siregar, Metode Penelitian Kuantitatif, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
2013), h. 159.



٥٣

اختبار التجانس.٢
"uji homogenitas, yaitu uji untuk mengetahui apakah variansi-variansi dari

sejumlah populasi sama atau tidak.90

من هذا االختبار ملعرفة ما التباين. التجانساختبارتنفيذالطبيعية مثوبعد اختبار
هي يف هذا البحثاملستخدمالتجانس اختباروكان . 

Homogeneity ofاختبار Variances يفSPSS Statistic % ٥مبستوى الداللة17.0
 /٠,٠٥.

Adapun hipotesis uji Homogeneity of Variances sebagai berikut:
H0 : data berdistribusi normal
Ha : data tidak berdistribusi normal
Kaidah pengujiannya adalah:
Jika probabilitas (sig) > 0.05 maka H0 diterima

Jika probabilitas (sig) < 0.05 maka H0 ditolak
91

Homogeneity ofمن االختبار ةو أّما فرضي Variances:
ةال فرق قيم:  )H0(الصفريةفرضيةال
موعتنيقيمةفرق: )Ha(البديلةفرضيةال

Homogeneity ofمن االختبار القاعدة التجربة  Variancesهي:
H0فمقبولة ) sig > 0,05(٠,٠٥أكثر من داللةالتإذا كان

H0فمرفوضة ) sig < 0,05(٠,٠٥أقل من إذا كانت الداللة

90 Budiyono,Op. Cit., h. 174.
91 Syofian Siregar, Op. Cit., h. 216.
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٣.۷الجدول 
Homogeneity Of Variancesالّتجانسشروط االختبار

همعن البيان االحتمال
موعتنيقيمفرقال  H0 مقبولة  sig > 0,05

موعتنيقيمفرق H0 مرفوضة sig < 0,05

اختبار الفرضية.٣
اختبار نفذتيليهالذيمث، ومتجانسالطبيعيالتوزيعالبياناتكانتإذا

Independentاختبارهي يف هذا البحثاملستخدمة الفرضيةاختباروكان. الفرضية 

Sample t-test  يفSPSS Statistic .٠,٠٥% / ٥مبستوى الداللة17.0
Kaidah pengujian Independent Sample t-Test adalah:
Jika probabilitas (sig) > 0.05 maka H0 diterima
Jika probabilitas (sig) < 0.05 maka H0 ditolak92

Independentمن االختبارالقاعدة التجربة  Sample t-Testهي:
H0فمقبولة ) sig > 0,05(٠,٠٥إذا كانت الداللة أكثر من 

H0فمرفوضة ) sig < 0,05(٠,٠٥إذا كانت الداللة أقل من 

:تهاو أّما الفرضي

92 Ibid., h. 188.
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يف الوسائل السمعية البصرية خدامتأثري من االستيوجد ال ) : H0(الصفريةفرضيةال
لتالميذ الفصلفرداتاملالعربية على استيعابتعليم اللغة 

.سالمية فيماتانج ساواالربكة اإلبتدائية اإلاخلامس باملدرسة نور 
يف السمعية البصريةتأثري من االستعمال الوسائل يوجد : )Ha(البديلةفرضيةال

فردات لتالميذ الفصل املالعربية على استيعاب تعليم اللغة 
سالمية فيماتانج اخلامس باملدرسة نور الربكة اإلبتدائية اإل

.ساوا

٣.۸الجدول 
Independent t-Testالفرضيةشروط االختبار

همعن البيان االحتمال
يف الوسائل السمعية البصرية خدامتأثري من االستيوجد ال 
لتالميذ الفصل فرداتاملالعربية على استيعاب م اللغة يتعل

اخلامس باملدرسة نور الربكة اإلبتدائية اإلسالمية فيماتانج 
ساوا 

H0 مقبولة  sig > 0,05

يف الوسائل السمعية البصرية خدامتأثري من االستيوجد 
لتالميذ الفصل مفرداتالعربية على استيعابم اللغة يتعل

نور الربكة اإلبتدائية اإلسالمية فيماتانج اخلامس باملدرسة
ساوا

H0

مرفوضة  sig < 0,05
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الباب الرابع
اومناقشتهنتائج البحث 

النظرية العامة من المدرسة نورالبركة اإلبتدائية اإلسالمية.أ
الموقع الجغرافى.١

كوتا أكونج تاجناموس، الغربيف املدرسة نورالربكة اإلبتدائية اإلسالميةتقع
ة يالناحيف القرية باتوراجا،، سالنو ر حممدكياهي حاجي:وهي يف الشارع
. النبونجقاطعة، امل٣٥٣٨٤: الربيدىالكوداموستاجننطقةاملفيماتانج ساوا، 

منثبتها، والتقدمالتنميةبقوةيدعمالذيالقرىبنياملدرسةهذهيقفكان
٩٣.احملليةالبيئةجمالالقرى يف منيأيتالتالميذهيمنة

التاريخ التأسيسى.٢
يف القرية تقع اليتاإلسالميةالرتبيةؤسسةهي االسم من امل" نورالربكة"

التعليممستوى تشملفيها . اموستاجننطقةاملة فيماتانج ساوا، يالناحباتوراجا،
املدرسةاملتوسطة، املدرسة، املدرسة اإلبتدائيةوهو روضة األطفال، النظامي

القرآنللتعلممكانالدينية و املدرسةهو النظاميغريالتعليمالثانوية، و
)TPQ/TPA.(

93 Dokumentasi MI Nurul Barkah Pematang Sawa, Tanggal Kutip: 6 Agustus 2016.



٥٧

، يف السنة سنوات٤٣حوايلمنذيقفاملدرسة نورالربكة اإلبتدائية اإلسالمية
على التعليموقادةوقادةالدينينيالزعماءمنالنيةمنبدأت. م١٩٧٣
تنويمحىت، واالقتصاديةالتعليميفوراءبعيدايزالالالذيالظروف

التعليموهواحلكوميالدعمبرامجوشاركاخللفمنالقادماجليلحفظ
املدرسة نورالربكة يقفم ١٩٧٣يف السنة احلقمث. سنواتتسعاإللزامي

األستاذورفع،اإلسالميةالرتبيةؤسسةمن املرعايةحتتة، اإلبتدائية اإلسالمي
Ahmad Junaidiاملنشأةةاملؤسسرائدةيف املعركةيقودالرئيس املدرسة األوىل و ك

Mufakir Saddatالسيد حملهاحلتم١٩٧٥يف السنة عامنيبعدمث، حديثا

٩٤.اآلنحىتHulaifah, S.Pd.Iالسيدة حملهاحلتم، مث ٢٠١٤السنةحىت

األهدافية و الرسالة و رؤ ال.٣
يةرؤ ال.أ

، عامليمنظور، األكادمييةغرية و األكادمييشئونيفتفوقةاملدرسةامل"
والتقوىاإلميانأساسعلى) IPTEK(والتكنولوجياالعلوميفتقدم

)IMTAQ (٩٥".الفاضلةاألخالقو

الرسالة.ب
مبتكرةمدارسإنشاء)١
للمستقبلرؤيةو الصلةذاتاملدرسيةاملرافقحتقيق)٢

94 Ibid
95 Ibid
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ومنصفةعادلةالتعليم،منالكايفالتمويلحتقيق)٣
هائلةاملدرسيةإدارةإنشاء)٤
املنافسةعلىوقادرةهائلةالرياضيةالقدرةإنشاء)٥
املثايلهوالكشفيةحتقيق)٦
للمتعلمنيالدينيةإنشاء القيم)٧
٩٦.املدرسيةاحلياةأجلمنالتضامنقيمجتسد)٨

األهداف.ج
الكفاءة، والكفاءات األساسية، مؤشرات إلنتاج رسم اخلرائط معيار )١

.يف مجيع املواد٦- ١واجلوانب إىل الصف 
عياراملالتعلم عمليةتحقيقل)٢
عياراملاملربنيوتحقيق املعلمنيل)٣
الدراسية،واملناهجالتعلم،عملية : وهياملدرسةإدارةعياراملتحقيقل)٤

.، التالميذ، وغريهاالتحتيةوالبنيةاملرافقو 
٩٧.الكفاءةاكتمالتحقيقل)٥

حالة المعلمين والموظّفون والتالميذ.٤
اجلودةمتفاوتةهملدياملدرسة نورالربكة اإلبتدائية اإلسالميةيف املعلمني

تزالالاليتبعضوهناكS-1حىتتعليمهمأكملواكبريحدإىل، األكادميية
جتنيديف هذه املدرسة، الدراسيةاملناهجدعمأجلمن،S-1التعليمعمليةيف

96 Ibid
97 Ibid
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تنظرة والعامالتعليمعلىنظرلاأىل جانب باملوظفنيالرئيسة املدرسة املعلمني و 
املوجودة يف هذه املدرسة واملوظفنياملعلمنيألّن ذلك . ةالدينيالتعليمعلى أيضا

يف هذه املدرسة التالميذوأّما . كّلهم درسوا يف املعهد اإلسالميحىتاملتوسط
دراسةإىلباإلضافة، دخلون باألهداف احملليةالبيئةجمالالقرى يف منيأيتهي 

٩٨.ةالدينيالتعليمأيضادرسةالعامالتعليم

املدرسة نورالربكة يفالتالميذو اإلدارينيونواملوظفاملعلمنيقائمةوأما 
٩٩:يليكماهيفيماتانج ساوا،اإلبتدائية اإلسالمية

٤.۱الجدول 
البيانات المعلمين من المدرسة اإلبتدائية اإلسالمية نورالبركة

No. Nama Pendidikan/
Jurusan

Jabatan

1 Mufakir Saddat SP- IAIN GTY
2 Utami MA GTY
3 Mubayinah, A.Md PGSD GTY
4 Siti Khurotin MA GTY
5 Nurhayati, S.Pd.I S-1 UML Lampung GTY
6 Arifin, S.Pd.I S-1 UML Lampung GTY/ Wakamad
7 Nasriyah, S.Pd.I S-1 UML Lampung GTY
8 Siti Alfaroh, S.Pd.I S-1 IAIN RIL GTY
9 Munawaroh, S.Pd.I S-1 IAIN RIL GTY

10 Khulaifah, S.Pd.I S-1 IAIN RIL GTY/ Kamad
11 Mujahid, S.Pd.I S-1 STAIN Metro GTY
12 Kiswatin, S.Pd.I S-1 STAIN Metro GTY
13 Khulwani PGSD GTY/ Bendahara
14 Dedeh Hamidah MA GTY
15 Okta Rizal, S.Pd.I S-1 GTY

اموستاجنفيماتانج ساوااملدرسة اإلبتدائية اإلسالمية نورالربكةتوثيق : املصدر 
98 Wawancara dengan Hulaifah, S.Pd.I (Kepala MI Nurul Barkah Pematang Sawa), Tanggal:

4 Agustus 2016.
99 Dokumentasi MI Nurul Barkah Pematang Sawa, Tanggal Kutip : 6 Agustus 2016.
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٤,٢الجدول
من المدرسة اإلبتدائية اإلسالمية نورالبركةوظّفونالبيانات الم

No. Nama Pendidikan/ Jurusan Jabatan
1 Mujahid, S.Pd.I S-1 STAIN Metro Ka TU
2 Mahdiyah MA Staff TU
3 Ahmad Sapri MA Pembina Pramuka
4 Mustangin MAN T. Kebun

اموستاجنفيماتانج ساوانورالربكةاملدرسة اإلبتدائية اإلسالمية توثيق : املصدر 

٤,٣الجدول 
البيانات التالميذ من المدرسة اإلبتدائية اإلسالمية نورالبركة

No. Kelas Laki-laki Perempuan Jumlah
1 I 15 20 35
2 II 22 33 55
3 III 23 10 33
4 IV 17 13 30
5 V 10 18 28
6 VI 15 23 38

JUMLAH 102 117 219

اموستاجنفيماتانج ساوااملدرسة اإلبتدائية اإلسالمية نورالربكةتوثيق : املصدر 

التنظيميالهيكل.٥

١٠٠:، هياملدرسة نورالربكة اإلبتدائية اإلسالميةيف التنظيمياهليكل

100 Ibid
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للسنة الدراسية المدرسة اإلبتدائية اإلسالمية نورالبركةالتنظيميالهيكل
م٢٠١٦/٢٠١٧

KEPALA MADRASAH
Khulaifah, S.Pd.IKETUA YAYASAN

Kistoni Ruslan

KOMITE SEKOLAH
M. Yazid Ruslan, S.Pd.I

KEPALA TATA
USAHA

Mujahid, S.Pd.I

BENDAHARA
Khulwani

WAKAMAD
Arifin, S.Pd.I

Pemb. Pramuka
Ahmad Sapri

GURU

Guru
Kelas II A

Guru
Kelas II B

Guru
Kelas I A

Guru
Kelas I B

Guru
Kelas III A

Guru
Kelas III B

Guru
Kelas V A

Guru
Kelas V B

Guru
Kelas VI A

Guru
Kelas VI B

Guru
Kelas IV A

Guru
Kelas IV B

S  I  S  W  A
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تحليل البيانات.ب
البحثتأدواتجربةتحليل البيانات.١

الضابطة، خيترب جمموعةيف جمموعة التجريبية واملستخدمالبحثتأدواقبل 
تنفيذالذينعدد التالميذ . ، ومستوى الصعوبة، واملميزةاملوثوقيةالصّحة ،الباحثة 

متثلالذي) MCQs(مكس سؤاال٢٠هناكتالميذ، ٢٠هي البحثتأدواجتربة
الصحيحةاإلجاباتاألوزانمع"يف احلديقة"اللغة العربية مواديف مؤشرات٥من 

).صفر(٠اخلاطئةاإلجاباتو) واحد(١
إختبار الصّحة)أ

point biserialارتباط صحة بااستخدم الصغةاختبار الحتليل من نتائج

:أدناه٤,٤اجلدوليفهانتائجينظرأنميكنMicrosoft Excelمبساعدة 
٤,٤الجدول

صحةختبار المن االنتائج
السؤالبنودرقم السؤالعددrقيمة الرقم
--١,٠٠-٠,٨٠٠بني ١
٢٩، ٢٤، ١٧، ١١، ٩، ٠,٨٠٠٧٢-٠,٦٠٠بني ٢
، ١٥، ١٣، ١٢، ١٠، ٦، ٤، ٠,٦٠٠١٤٣-٠,٤٠٠بني ٣

٣٠، ٢٨، ٢٧، ٢٦، ٢١، ١٩، ١٨
٢٥، ٢٠، ١٦، ٥، ٠,٤٠٠٥١-٠,٢٠٠بني  ٤
٢٣، ٢٢، ٨، ٠,٢٠٠٤٧-٠,٠٠٠بني ٥

صحةختبار الاالحتليل منسابيةنتائج احل: املصدر
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غريسؤاال٩صحيح و أعلناليتسؤاال٢١هناكاألعاله، يف اجلدوال 
.٨٧صفحةال(A.3)يف املالحق ينظرأنميكنكاملةالسابيةنتائج احل. صحيح

الموثوقيةإختبار )ب
KR-20ارتباط بااستخدم الصغةاملوثوقيةختباراالحتليل من نتائج

Microsoftمبساعدة  Excelأدناه٤,٥اجلدوليفهانتائجينظرأنميكن:
٤,٥الجدول 

الموثوقيةاختبارمن نتائجال
البيانrقيمة سؤالالالرقم
مرتفع٠,٨٩)سؤاال٢٠(يف احلديقة١

املوثوقيةختباراالحتليل منسابيةنتائج احل: املصدر

rها على جدول التفسري تفسري وبعد ال٠,٨٩rhitungاألعاله، قيمة يف اجلدوال 

كاملةالسابيةنتائج احل.موثوقيف ادوات البحث هي السؤالبنودأّن أعلنو 
.٨٨صفحةال(A.4)يف املالحق ينظرأنميكن
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الصعوبةمستوىإختبار)ج

يفتفسريهاينظرأنميكنالصعوبةمستوىإختبارحتليلمن نتائج
صفحةال(A.5)يف املالحق ينظرأنميكنكاملةالسابيةاحلنتائجو . ٤,٦اجلدول

٨٩.
٤,٦الجدول 

الصعوبةمستوىختبار من االنتائج
السؤالبنودرقم السؤالعددالمعاييرالرقم
٢٢، ١٦، ٧، ٤١)٠,٣٠أقل من(صعب١
متوسط / كاف٢

)٠,٧٠–٠,٣٠(
٢٣، ١٤، ١٣، ١٢، ١٠، ١١٨،

٢٩، ٢٨، ٢٧، ٢٦، ٢٥
، ١١، ٩، ٦، ٥، ٤، ٣، ١٥٢)٠,٧٠منأكثر(سهل٣

٢٠، ١٩، ١٨، ١٧، ١٥ ،
٣٠، ٢٤، ٢١

ةالصعوبمستوىختبار االحتليل منسابيةنتائج احل: املصدر

المميزةإختبار)د
. ٤,٧اجلدوليفتفسريها ينظرأنميكناملميزةإختبارحتليلمن نتائج

.٩٠صفحةال(A.6)يف املالحق ينظرأنميكنكاملةالسابيةاحلنتائجو 
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٤,٧الجدول 
المميزةختبار من االنتائج

السؤالبنودرقم السؤالعددالمعاييرالرقم
٢٩، ٢٨، ٢٤، ١٩، ١٤، ١٣، ٩، ٨٤جيد١
، ١٧، ١٦، ١٢، ١١، ١٠، ٦، ٣، ٢، ١٤١متوسط٢

٢٧، ٢٦، ٢٥، ٢١، ١٨
٣٠، ٢٣، ٢٢، ٢٠، ١٥، ٨، ٧، ٨٥قبيح٣

املميزةحتليل منسابيةنتائج احل: املصدر

البحثبياناتتحليل .٢
البعدى من قيمة اختبار القبلى واختبارشكلالبيانات البحث يفحتليل

أو مرفوضةمقبولةليثبتوهي 
الفرضيةاملسبقةقبل تنفيذ الفرضية اليت أجريت الباحثة اختبار و . املقرتحةالفرضية

وميكن أن ينظر  نتائج اإلختبار . وهو اختبار الطبيعية واختبار التجانس
:إلستيعاب املفردات يف اجلدوال ادناه
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٤,٨الجدوال 
قيمة اختبار القبلى والبعدى من المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة

Kelas Eksperimen (VA) Kelas Kontrol (VB)
No Nama Siswa Pretest Posttest No Nama Siswa Pretest Posttest
1 A. Khotmi hasan 25 70 1 Afriyan 35 60
2 Amelia 45 90 2 Agus Mediawati 25 50
3 Anisah 20 55 3 Aliyah 30 45
4 Asri hayat 40 65 5 Cecep 25 60
5 Eko suafi 25 70 4 Eka Yuni Mubarokah 20 45
6 Elawati 35 65 6 Firna Aldola. M 40 70
7 Elfa elfiana 35 50 7 Imron Rosadi 25 45
8 Fauziah 45 70 8 Kevin Oktiyawan 20 30
9 Fajri irawan 15 60 9 Khirjiyah 45 75

10 Fitrotul wahid 35 70 10 Mariyatul Qibtiyah 60 65
11 Inarotul janah 40 60 11 Mita Septalia 30 50
12 Irmayani 25 85 12 Nofi Nursafitri 35 75
13 Lia hasnawati 20 45 13 Putri Prayudati 30 50
14 Mustofa malik 35 70 14 Ratnawati 30 40
15 Naila Ramadan 15 50 15 Sahli 35 35
16 Novalia 25 65 16 Siti Aisyah 30 45
17 Rifaldi 25 80 17 Vera Sopia 40 65
18 Sukroni 45 65
19 Sindi anggraini 30 75
20 San sandi zakir 35 70

Jumlah 615 1330 Jumlah 555 905
Rata-rata 30.75 66.5 Rata-rata 32.6471 53.2353

: املصدر
تاجناموسفيماتانج ساوااملدرسة اإلبتدائية اإلسالمية نورالربكة
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اختبار الطبيعية)أ
منوذج جمموعة البيانات يعين جمموعة التجريبية من كل لطبيعية الاختبارتنفيذ

Oneاالختبارباستخدام طبيعية البياناتحتليلمن نتائج. و جمموعة الضابطة

Kolmogorof Smirnov  يفSPSS Statistic / %٥مبستوى الداللة17.0
< sig(٠,٠٥أكثر من الداللةإذا كان االطبيعيالتوزيعالبيانات، ٠,٠٥

توزيعغري الالبيانات)sig < 0,05(٠,٠٥أقل من الداللةإذا كان ، و)0,05
كاملةالسابيةاحلنتائجو . ٤,٨اجلدوليفنتائجهاينظرأنميكن،الطبيعي

.١٢٧صفحةال(C.2)يف املالحق ينظرأنميكن
٤,٩الجدول 

One Kolmogorof Smirnovالطبيعيةاختبارمنالنتائج

البيانالداللةمجموعة العينة
طبيعي٠,١٧٥جمموعة التجريبيةاختبار القبلى يف 
طبيعي٠,١٧٩جمموعة التجريبيةاختبار البعدى يف 
طبيعي٠,١٩٤جمموعة الضابطةاختبار القبلى يف 
طبيعي٠,١٨٢جمموعة الضابطةاختبار البعدى يف 

One Kolmogorof Smirnovالطبيعيةاختبارحتليلمنسابيةنتائج احل: املصدر

واختبار القبلىيعين الطبيعيةقيمة إختبارعرضاألعاله ٤,٨يف اجلدوال
أكثر من الداللةلدى جمموعة الضابطةو جمموعة التجريبيةاختبار البعدى يف 

٠,٠٥)sig > 0,05 ( الطبيعيالتوزيعالبياناتفيمكن خلص أّن.
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اختبار التجانس)ب
Homogeneity ofاالختبارباستخدام التجانساختبارتنفيذ Variances يف

SPSS Statistic معادلةلدى البيانات . ٠,٠٥% / ٥مبستوى الداللة17.0
وإذا كانت الداللة،)sig > 0,05(٠,٠٥أكثر من داللةالتإذا كانالتباين ةقيم

ينظرأنميكنو . التباينقيمةفرقالبيانات لدى) sig < 0,05(٠,٠٥أقل من 
يف املالحق ينظرأنميكنكاملةالسابيةاحلنتائجو . ٤,٩اجلدوليفنتائجها

(C.3)١٢٨صفحةال.
٤,١٠الجدول 

Homogeneity Of Variancesالّتجانسمن اختبارالنتائج

البيانالداللةFالبيانات
متجانس٠,٣١٢٠,٥٨٠اختبار القبلى
متجانس٠,١٦٢٤٠,٢١١اختبار البعدى

Homogeneity Of Variancesالّتجانساختبارحتليلمنسابيةنتائج احل: املصدر

واختبار القبلىيعين الّتجانسإختبارقيمة عرضاألعاله ٤,٩يف اجلدوال
أكثر من الداللةلدى جمموعة الضابطةو جمموعة التجريبيةاختبار البعدى يف 

٠,٠٥)sig > 0,05 ( تجانساملالبياناتفيمكن خلص أّن.
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اختبار الفرضية)ج

اختبار تنفذيليه الذيمث، تجانساملالطبيعيالتوزيعالبياناتكانتإذا
SPSS Statistic 17.0يف  Independent Sample t-testالفرضية باستخدام اختبار

< sig(٠,٠٥إذا كانت الداللة أكثر من .٠,٠٥% / ٥مبستوى الداللة

فمرفوضة ) sig < 0,05(٠,٠٥إذا كانت الداللة أقل من و H0فمقبولة ) 0,05
H0.و أّما الفرضيتها:
يف وسائل السمعية البصريةخدامتأثري من االستيوجد ال ): H0(الصفريةفرضيةال

فرداتاملالعربية على استيعابتعليم اللغة 
يف السمعية البصرية وسائل خدامستيوجد تأثري من اال: )Ha(البديلةفرضيةال

فرداتاملاستيعابالعربية على تعليم اللغة 
أنميكنكاملةالسابيةاحلنتائجو . ٤,١٠اجلدوليفنتائجهاينظرأنميكنو 

.١٣٠-١٢٩صفحةال(C.4)يف املالحق ينظر
٤,١١الجدول 

Independent t-Testالفرضيةاختبارمنالنتائج

البيانtailed-2الداللةTالبيانات
الداللةفرقيوجدال٠,٥٥٩)-(٠,٥٨٠اختبار القبلى

الداللةفرقيوجد٣,٢٣٧٠,٠٠٣لبعدىاختبار 
Independent t-Testالفرضيةاختبارحتليلمنسابيةنتائج احل: املصدر
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الفرضيةاختبارمنالنتائجأنّ عرضاألعاله ٤,١٠يف اجلدوال
Independent t-Testقيمة  حصلتt 2بالداللة ٣,٢٣٧هي-tailed٠,٠٠٣.

sig(٠,٠٥أقل منلداللة األّن  < ميكنو. Haمقبولةو H0فمرفوضة ) 0,05
السمعية البصرية على استيعاب الوسائل خداميوجد تأثري من االست"أّن االستنتاج

سالمية مفردات العربية لتالميذ الفصل اخلامس باملدرسة نور الربكة اإلبتدائية اإل
".فيماتانج ساوا

البحثنتائجة المناقش.ج
باملدرسة نور الربكة اإلبتدائية التعلم اللغة العربية يف الفصل اخلامس 

٤x٣٥الوقتختصيصاألسبوعيفمرتنينفذتسالمية فيماتانج ساوااإل
يف " ادةيف هذه املدرسة، باملفقاساعةالدرسيفا البحثهذأجريتوقد.دقائق

كالفصل ) ب(كفصل التجريبية و فصل اخلامس) أ(يف الفصل اخلامس" احلديقة
.يف كل فصلختلفوتعطى املعاملة امل. الضابطة

التجريبية باستخدام وسائل السمعية البصريةفصل تعلم اللغة العربية في .١
تنيمرّ هي) الفصل اخلامس أ(التجريبيةجمموعةالتنفيذ تعلم اللغة العربية يف

الساعةيف٢٠١٦أغسطسمن ١١اخلميسء األّول يف يوم لقايف اللقاء ، ال
ء الثاين يف لقاو. دقائق٤x٣٥الوقتتخصيصب،مساء١٤:٥٠-١٣,٤٠
.نفسهالوقتيف.٢٠١٦أغسطسمن٢٥ميسيوم اخل
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. بدايةقدرةلقياساختبار القبلي مسبقا تعطىأنيبدأهذ الفصل التعلم
شرائحالفيديوو و التعلم اللغة العربية باستخدام وسائل السمعية البصرية يف شكل 

وتستمر بالتعلم . عنها، مث  شرحت الباحثة"يف احلديقة"عن املواد بوينتباور
التعلم اكتمالبعدو). يف اللقاء الثاين(والتعلم الكالم ) يف اللقاء األول(القرأة 

.اختبار البعديتعطىأنمث 
ثبتاجلريبية باستخدام وسائل السمعية البصريةجمموعةعملية التعلم يف

الوسيلة أكثرهذهخاللمنألنهمية التعلاملوادالتالميذ يففهمحتسنيميكن أن 
تالميذ الكان. ميةالتعلاملوادردايفبسرعة، و متحمس، تالميذالانتباهجذبت

الوالتعلممالحظاتهتقدميروح يفأكثرو وسائلاليفاملوادملراقبةوننشطال
.مملةتكون

الضابطة بدون استخدام وسائل السمعية تعلم اللغة العربية في الفصل .٢
البصرية

هي) بالفصل اخلامس(الضابطةجمموعةالتنفيذ تعلم اللغة العربية يف
يف٢٠١٦أغسطسمن١١اخلميسيومء األول يفلقااليف اللقاء، مرتني

،فصل التجريبية يف بعد انتهاء التعلممساء١٦,٣٠-١٥,٢٠الساعة
أغسطسمن ٢٥اخلميسء الثاين يف لقاو. دقائق٤x٣٥الوقتتخصيصبو 

.نفسهالوقتيف٢٠١٦
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تعطىأنيبدأدون استخدام وسائل السمعية البصريةيف هذ الفصلالتعلم
، "يف احلديقة"املواد تعطىأنمث الباحثة . بدايةقدرةلقياساختبار القبلي مسبقا 

والتعلم ) يف اللقاء األول(وسائل، وتستمر بالتعلم  القرأة بدونوشرحت عنها
.اختبار البعديتعطىأنمث التعلم اكتمالبعدو). يف اللقاء الثاين(الكالم 

التجريبيةفصل معباملقارنةالتعلميف سليبأكثرتبدوفصل الضابطةاليف واجل
.مواد التعلماستجابةيفمتحمسنيليسواو التالميذ . النشطة

نتائج استيعاب مفردات اللغة العربية.٣
بالفصل " يف احلديقة"بصريف سؤاال  عن ستيعاب املفرداتاإلختبار ال

اخلامس الدراسي األول، بعشرين أسئلة اليت حيتوي عن مثانية وعشرين املفردات 
%٨٠يف الفصل الضابظة، و تالميذ ١٧فقط من % ٥٨. هااليت مت دراست

اليت ميكن أن تكون اإلجابة عليها باجلّيد، التجريبيةيف الفصل تالميذ ٢٠من 
.املفردات من املواد اليت مت دراستها سابقا بالصحيحاتقان عشرينوهي اليت 

قيمة املتوسط من اختبار القبلي يفاكتساباستنادا على نتائج البحث،و 
فهم علىيدلوهذا. ٣٢,٦٥الضابظة جمموعةو٣٠,٧٥التجريبية جمموعة

ستدر ملاملوادهذهألن، جدامنخفضايزالال"يف احلديقة"التالميذ على املواد 
.سابقا
فرقاليوجداختبار القبلي يف قيمة املتوسط مناكتسابيفو 
وأما قيمة .بالتساوييعتربالتالميذ فهممستوىألّن ذلك . ١,٩وهي كبري
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الضابظة جمموعةو ٦٦,٥اختبار البعدي يف فصل التجريبية املتوسط من
قيمة الزيادةحصلاختبار القبليقيمة املتوسط منمعباملقارنةو. ٥٣,٢٤
.الضابظةموعة٣٠,٠٠التجريبية و موعة٣٥,٧٥املتوسط 

يف  Independent Sample t-testاختبار الفرضية باستخدام اختبارومن 
SPSS Statistic 17.0،قيمة  حصلتt 2بالداللة ٣,٢٣٧هي-tailed٠,٠٠٣

sig(٠,٠٥أقل منلداللة ألّن ا. < وهي تعين ،Haمقبولةو H0فمرفوضة ) 0,05
أثر وسائل السمعية البصرية يف تعلم اللغة العربية على استيعاب % ٩٥هناك 

جمموعةاملفردات  بني استيعابوموجود الفرق قيمة املتوسط من .املفردات
يمكنالتجريبية فجمموعةالضابظة، ألن نتائجها أكرب يفجمموعةالتجريبية و

يف تعلم اللغةالسمعية البصرية وسائل خداميوجد تأثري من االست"تلخيصها
فردات لتالميذ الفصل اخلامس باملدرسة نور الربكة املعلى استيعاب العربية

".تاجناموس سالمية فيماتانج ساوااإلبتدائية اإل
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الباب الخامس
االختتام

الخالصة.أ
وسائل استنادا على حتليل البيانات ومناقشتها أثبتت الباحثة أّن تأثري استخدام 

فردات لتالميذ الفصل املاستيعاب على العربية يف تعلم اللغة السمعية البصرية 
للسنة سالمية فيماتانج ساوا تاجنكاموساإلبتدائية اإلنور الربكة املدرسة باخلامس 
:، ميكن تلخيصها على النحو التايل٢٠١٦/٢٠١٧الدراسية 

التجريبية جمموعةيفمن اختبار القبلي املتواسطةقيمةاكتسابمن أثبت 
التجريبية جمموعةيف بعديمن اختبار ال، و ٣٢,٦٥الضابظة جمموعةو ٣٠,٧٥
يوجد بعديالواختبار بني اختبار القبلي باملقارنةو.الضابطة جمموعةويف ٦٦,٥
الضابظةموعة٣٠,٠٠التجريبية و موعة٣٥,٧٥قيمة املتوسطالزيادة

٥٣,٢٤ .
SPSSيفIndependent Sample t-testالفرضية باستخدام اختباراختبار ومن 

Statistic 17.0،قيمة  حصلتt 2بالداللة ٣,٢٣٧هي-tailedألّن .٠,٠٠٣
sig(٠,٠٥أقل منلداللة ا < .Haومقبولة ،H0فمرفوضة ) 0,05

وموجود الفرق قيمة املتوسط من استيعاب ،Haمقبولةو H0مرفوضة ألّن 
جمموعةالضابظة، ألن نتائجها أكرب يفجمموعةالتجريبية و جمموعةمفردات  بني 

يف وسائل السمعية البصرية ستخدامتأثري من االيوجد "يمكن تلخيصها التجريبية ف
ور الربكة لتالميذ الفصل اخلامس باملدرسة نفرداتاملاستيعاب على العربية تعلم اللغة 



٧٥

أثر وسائل % ٩٥وهي تعين هناك ."سالمية فيماتانج ساوا تاجنكاموساإلبتدائية اإل
.السمعية البصرية يف تعلم اللغة العربية على استيعاب املفردات

اإلقتراحات.ب
استنادا على النتائج البحث واخلالصة يف هذا البحث، فقّدمت الباحثة 

:اإلقرتاحات على النحو التايل
التعلمية املوجودة يف املدرسة وسائلستخدامللمعلمني العوناتنبغي أن تكون .١

ميكنحبيثيف تعلم اللغة العربية باستخدام وسائل السمعية البصرية خاّصة، 
.العربيةاللغةتعلميفاحلماسالتالميذ 

باستخدامتنبغي أن تكون لتالميذ أن يغري كيفية التعلم السليب أصبحت اإلجايب.٢
.ائل السمعية البصرية للحصول على نتائج التعلم األقصىوس

.العربيةاللغةيةتعلمالاستخدام وسائليفللباحثة اإلبداع تطويرتنبغي أن تكون.٣
تنبغي أن تكون راجعة للباحثني األخرين يف املستقبل فيما يتعلق استخدام .٤

.العربيةاللغةتعلميفوسائل السمعية البصرية 



٧٦

ماالختتا.ج
مع الشكر إىل اهللا تعاىل الذي قد أعطى توفيقه وتوجيهه للباحثة حىت قدرت 

ادركت الباحثة أن يف هذه الرسالة العلمية . فيانتهاء من اإلعداد هذه الرسالة العلمية
ولذالك ترجو . ال يزال الكثري من أخطاء والعيوب، وأبعد من أن يكون يف الكمال

بنية من مجيع األطراف لكمال هذه الرسالة الباحثة اإلنتقادات واإلقرتاحات امل
. وعسى أن يكون هذه الرسالة العلمية مفيدة للباحثة خاّصة و للقراء عاّمة. العلمية

.آمني يا رّب العاملني
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Lampiran A.1

KISI- KISI SOAL UJI COBA INSTRUMEN TES

Sub Pokok : في الحدیقة

Kelas : V

Variabel
Penelitian

Indikator Soal Jumlah
Soal

No. Soal
No. Indikator Nomor Kunci

Jawaban
Media Audio

Visual

(variabel

bebas) dan

penguasaan

kosakata

(variabel

terikat)

1 Siswa mampu menerjemahkan

mufrodat tentang في الحدیقة

kedalam bahasa indonesia dan

sebaliknya

5 4 B
26 C
27 A
13 D
7 B

2 Siswa mampu memahami isi dari

gambar tentang mufradat في 

الحدیقة

8 10 A
18 B
30 C
29 C
25 D
8 A

22 A
21 D

3 Siswa mampu menerjemahkan

kalimat bahasa Arab tentang في 

الحدیقة kedalam bahasa indonesia

dan sebaliknya

5 6 B
9 D

24 C
15 B
2 B

4 Siswa mampu melengkapi

kalimat bahasa  Arab tentang في 

الحدیقة dengan mufradat yang

sesuai

5 1 B
14 C
28 D
3 A

20 C
5 Siswa mampu menyusun

mufrodat yang diacak tentang في 

الحدیقة menjadi susunan kalimat

yang tepat

7 17 A
12 B
19 C
11 D
5 B

16 B
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23 D
Lampiran A.2

SOAL UJI COBA INSTRUMEN TES BAHASA ARAB KELAS V MATERI فِي اْلَحِدْیقَةِ 

Berilah tanda silang (x) pada huruf ,أ ,ب atau ,ج د dari jawaban yang paling benar !
...أَِمْینَة تَْذھَُب )١

اْلَحِدْیقَةِ فِيْ . داْلَحِدْیقَةِ َعلَى.جاْلَحِدْیقَةِ إِلَى.باْلَحِدْیقَةِ ِمنَ .أ
َشَجَرةُ النَّاَرِجْیلِ فِي اْلَحِدْیقَِة )٢

Ditaman ada bunga mawar.أ
Ditaman ada pohon kelapa.ب
Ditaman ada pohon jeruk.ج
Diditaman ada bunga melati. د

...َماَذا فِي اْلَحِدْیقَِة ؟ فِي اْلَحِدْیقَِة )٣
بَْیتٌ . دفَْصلٌ .جَسِرْیرٌ .بأَْزھَارٌ .أ

أَْشَجارٌ فِي اْلَحِدْیقَِة )٤
Arti kata yang bergaris bawah adalah…

Batu. دKolam. جPohon-pohon. بBunga-bunga. أ
٥(Susunan yang tepat dari mufradat dibawah ini adalah..

َشَجَرةُ ) ٤فِي)٣اْلَجَوافَةِ )٢الَحِدْیقَةِ )أ
٢-١- ٣- ٤.  د٤-٢-١-٣.  ج٢-٤-١-٣. ب٣-١- ٤- ٢.أ

"َوَرأَ اْلبَْیِت َحِدْیقَةٌ َواِسَعةٌ " )٦
Dibelakang rumah ada.جDidepan rumah ada taman yang indah.أ taman yang bersih

Didepan rumah ada taman yang kotor. دDibelakang rumah ada taman yang luas.ب
bunga-bunga)(... ِيف احلَِْديـَْقِة )٧

أَْحجاَرٌ . دأْشَجارٌ .جأْزھَارٌ .بثََمَراتٌ .أ
َماھَِذِه ؟)٨

..ھَِذهِ 
أَْحجاَرٌ . دأْشَجارٌ .جأْزھَارٌ .بثََمَراتٌ .أ

َعةٌ فِي اْلَحِدْیقَةِ " )٩ "أَْزھَاٌر ُمتَنَوِّ
Ditaman ada bunga-bunga yang bermacam-macam.أ

Ditaman ada pohon-pohon yang bermacam-macam.ب
Ditaman ada kolam yang indah.ج
Diditaman ada bunga-bunga indah. د

…فِي اْلَحِدْیقَةِ )١٠

اْلَمْوزُ . دالتُّفَاحُ .جاْلَوْرَدةُ .باْلیَاْسِمْینُ .أ
١١(Susunan yang tepat dari mufradat dibawah ini adalah..
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الَحِدْیقَةِ ) ٤َوْرَدةٌ )٣فِي)٢َجِمْیلَةٌ )١
١-٣- ٤- ٢.  د٣-١-٤-٢.ج٤-٢-٣-١. ب٤-١- ٢- ٣.أ
١٢(Susunan yang tepat dari mufradat dibawah ini adalah..

َحَصاةٌ ) ٤فِي)٣َكثِْیَرةٌ )٢الَحِدْیقَةِ )أ
٢-١- ٣- ٤.  د٤-٢-١-٣.  ج٢-٤-١-٣. ب٣-١- ٤- ٢.أ

)pohon jambu(فِي اْلَحِدْیقَِة  )١٣

اْلَجَوافَةِ َشَجَرةُ . دَشَجَرةُ التُّفَاحِ . جَشَجَرةُ اْلبُْرتُقَالِ .بَشَجَرةُاْلَمْوزِ .أ
َشَجَرةُ التُّفَاِح یَا أَْحَمد ؟ھَْل فِي اْلَحِدْیقَِة : ھَاِشْیم)١٤

.......فِي اْلَحِدْیقَِة نََعْم : أَْحَمد
َشَجَرةُ اْلَمْنَجا. دَشَجَرةُ التُّفَاحِ . جَشَجَرةُ اْلبُْرتُقَالِ .بَشَجَرةُ اْلَمْوِز .أ

١٥(“ Ditaman ada pohon mangga “

Terjemahkan kedalam bahasa arab!
َشَجَرةُ اْلَمْنَجافِي اْلَحِدْیقَِة . جَشَجَرةُ النَّاَرِجْیلِ فِي اْلَحِدْیقَِة .أ

َشَجَرةُ اْلَجَوافَةِ فِي اْلَحِدْیقَِة . دَشَجَرةُ التُّفَاحِ فِي اْلَحِدْیقَةِ .ب
١٦(Susunan yang tepat dari mufradat dibawah ini adalah…

َشَجَرةُ ) ٤فِي)٣اْلَمْنَجا)٢الَحِدْیقَةِ )أ
٢-١- ٣- ٤.  د٤-٢-١-٣.  ج٢-٤-١-٣. ب٣-١- ٤- ٢.أ

١٧(Susunan yang tepat dari mufradat dibawah ini adalah…

اْلُمْرتَفَِعةُ ) ٤النَّاَرِجْیلِ )٣تِْلكَ )٢َشَجَرةٌ )١
٤-٢- ١- ٣. د١-٣-٤-٢.ج٤-٢-١-٣. ب٤-٣- ١- ٢.أ

َماھَِذِه ؟)١٨

...ھَِذِه 
َشَجَرةُ التُّفَاحِ . دَشَجَرةُ اْلَمْنَجا.جَشَجَرةُ اْلَمْوزِ .بَشَجَرةُ النَّاَرِجْیلِ .أ

١٩(Susunan yang tepat dari mufradat dibawah ini adalah..

اْلبُْرتُقَالِ ) ٤َكثِْیَرةٌ )٣ثََمَراتٌ )٢لَِشَجَرةِ )١
٤-١- ٢- ٣.  د٣-٢-٤-١. ج٢-٤-٣-١. ب٣-٢- ١- ٤.أ

...لَْونُھَا التُّفَاحِ ثََمَرةُ )٢٠

أَْحَضرُ . دأَْحَمرُ .جأْزَرقُ .بأْصفَرُ .أ
َماھَِذِه ؟)٢١

...ھََذا
ثََمَرةُ اْلَمْنَجا. دثََمَرةُ اْلبُْرتُقَالِ .جثََمَرةُ اْلَمْوزِ .بثََمَرةُ التُّفَاحِ .أ
...، لَْونُھَا ثََمَرةُ اْلَمْوزِ ھَِذهِ )٢٢

أَْحَضرُ . دأَْحَمرُ .جأْزَرقُ .بأْصفَرُ .أ



٨٥

٢٣(Susunan yang tepat dari mufradat dibawah ini adalah..

ِمْصبَاٌح ) ٤فِي)٣َجِمْیٌل )٢الَحِدْیقَةِ )أ
٢-٤- ١- ٣.  د٤-٢-١-٣.  ج٢-١-٣-٤.ب٣-١- ٤- ٢.أ

"َذالَِك ِمْصبَاٌح َجِمْیٌل " )٢٤
itu lampu yang.جitu lampu yang kecil.أ

itu lampu yang  indah. دitu lampu yang besar. ب
..ِيف احلَِْديـَْقةِ )٢٥

َمْقَعدٌ . دَزْھَرةٌ .جبِْرَكةٌ .بِمْصبَاحٌ .  أ
َمْقَعدٌ بَِجانِِب اْلِمْصبَاحِ )٢٦

Arti kata yang bergaris bawah adalah…
Bunga. دBangku.جLampu.بBatu.أ
)kolam(فِي اْلَحِدْیقَِة  )٢٧

َسَمكٌ . دَزْھَرةٌ .جَشَجَرةٌ .ببِْرَكةٌ .أ
َكثِْیَرةٌ ... فِي اْلبِْرَكِة )٢٨

أَْسَمكٌ . دَشَجَرةُ .جَزْھَرةٌ .بثََمَراتٌ .أ
َماھَِذِه ؟)٢٩

..ھَِذهِ 
َحَجرٌ . دَحَصاةٌ .جَزْھَرةٌ .بَشَجَرةٌ .أ

…فِي اْلَحِدْیقَةِ )٣٠

أَْسَمٌك َكثِْیَرةٌ .دأَْحَجاٌر َكبِْیَرةٌ . جَمْقَعٌد َكبِْیرٌ .بِمْصبَاٌح َجِمْیلٌ .أ

Lampiran A.3

PESERTA UJI COBA INSTRUMEN

No. Nama Kelas Nilai

1 Afifatur rohmah VB 60

2 Akifah VA 93

3 Ali ahmad sapudin VB 80

4 Dea natasya VA 33

5 Dea ramadani VA 73
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6 Devi VB 93

7 Fernando aan s. VB 53

8 Haliliyaturrohmah VB 86

9 Herdi saputra VA 73

10 Idham fauzi VA 73

11 Isnani nurhazizah VB 93

12 Jesin MD VA 73

13 Khafid VA 13

14 Lila mega saputri VB 67

15 Muniah VB 73

16 Nayla asyfa VA 73

17 Ngabidaah nurbaidi VB 67

18 Saiful anwar VA 53

19 Silvi VB 47

20 Yevi yuvi yana VA 47
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Lampiran B Perangkat Pembelajaran
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Lampiran B.6 Soal Pretest dan Posttest
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Lampiran B.1

SILABUS PEMBELAJARAN

Satuan Pendidikan : Madrasah Ibtidaiyah

Mata Pelajaran : Bahasa Arab

Kelas/ Semester : V / Ganjil

Kompetensi Inti :

1. Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya
2. Menunjukan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam

berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya, serta cinta tanah air.
3. Memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati dan mencoba

berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan tuhan  dan kegiatannya, dan
benda-benda yang dijumpainya dirumah, disekolah dan tempat bermain.

4. Menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis,
dan kritis dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam
tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan  berakhlak mulia.

Kompetensi

Dasar

Indikator

Pencapaia

n Hasil

Belajar

Mate

ri

Pemb

elaja

ran

Kegiatan Pembelajaran Dan Penilaian Alokasi

Waktu

Alat Dan

Sumber

Belajar

1.1  Menerima

dan meyakini

bahwa

kemampuan

berbahasa

merupakan

anugerah

Allah swt.

Terintegrasi dengan pelajaran

1 : Di ruang tamu

2 : Dikebun / taman

 Pengamatan
 Penilaian diri
 Penilaian antar teman

1.2

Menggunaka

n

kemampuan

berbahasa

Terintegrasi dengan pelajaran

1 : Di ruang belajar

2 : Warna-warni

 Pengamatan
 Penilaian diri
 Penilaian antar teman
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Kompetensi

Dasar

Indikator

Pencapaia

n Hasil

Belajar

Mate

ri

Pemb

elaja

ran

Kegiatan Pembelajaran Dan Penilaian Alokasi

Waktu

Alat Dan

Sumber

Belajar

untuk hal-hal

yang baik

sebagai

wujud syukur

atas anugerah

Allah swt.

2.1  Memotivasi

rasa ingin

tahu

terhadap

keberadaan

wujud benda

melalui

media

bahasa Arab

Terintegrasi dengan pelajaran

1 : Di ruang tamu

2 : Dikebun / taman

 Pengamatan
 Penilaian diri
 Penilaian antar teman

2.2

Membiasaka

n perilaku

jujur,

disiplin,

tanggung

jawab, dan

percaya diri

dalam

berinteraksi

Terintegrasi dengan pelajaran

1 : Di ruang belajar

2 : Warna-warni

 Pengamatan
 Penilaian diri
 Penilaian antar teman
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Kompetensi

Dasar

Indikator

Pencapaia

n Hasil

Belajar

Mate

ri

Pemb

elaja

ran

Kegiatan Pembelajaran Dan Penilaian Alokasi

Waktu

Alat Dan

Sumber

Belajar

menggunaka

n bahasa

Arab dengan

keluarga,

teman, dan

guru

Pelajaran 3 : Dikebun / Taman في الحدیقة
3.1 Mengenal

ujaran kata,

frasa, dan

kalimat

bahasa Arab

terkait topik

في الحدیقة
4.1 Melafalkan

ujaran kata,

frasa, dan

kalimat

bahasa arab

tentang

حدیقةفي ال

a. Melafalk
an
mufrodat
tentang

حدیقةفي ال
b. Melafalk

an teks
qira’ah
tentang

حدیقةفي ال
c. Menerje

mahkan
kalimat
dari teks
qira’ah
tentang

حدیقةفي ال
d. Menyeb

utkan
nama-
nama
pohon,
bunga
dan
buah-
buahan
di kebun

Qira’

ah

Pertemuan ke-1

Mengamati (observing)

1) Guru meminta peserta didik mengamati
gambar melalui LCD

2) Peserta didik mengemukakan isi gambar
tersebut

Menanya (questioning)

Guru mengajukan pertanyaan secara komunikatif

pengalaman peserta didik dan dikaitkan dengan

tema حدیقةفي ال

Mengumpulkan informasi / mencoba

(experimenting)

1) Guru memberikan penjelasan tambahan dan
penguatan yang dikemukakan oleh peserta
didik tentang isi gambar tersebut

2) Guru mengembangkan pembelajaran dengan
metode tertentu

Menalar / Mengasosiasi (associating)

Peserta didik diberi kesempatan untuk membaca

qira`ah pada buku siswa

2 jp - Multi
media
interak
tif dan
interne
t

- Buku
siswa
bahasa
Arab
MI
kelas
V
Kemen
ag  hal.
20-28

- Buku
lain
yang
menun
jang
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Kompetensi

Dasar

Indikator

Pencapaia

n Hasil

Belajar

Mate

ri

Pemb

elaja

ran

Kegiatan Pembelajaran Dan Penilaian Alokasi

Waktu

Alat Dan

Sumber

Belajar

dalam
bahasa
Arab.

Mengomunikasikan (communicating)

 Peserta didik menyimpulkan isi bacaan
 Guru memberikan penguatan melalui

pemberian tugas
Penilaian

Pengamatan:

 Mengamati keaktifan dan keberanian siswa
 Mengamati cara pengucapan kosakata siswa

Portofolio:

 Mengumpulkan tugas sesuai tema spt.
Mencocokan kosakata sesuai gambar,
mengisi nama sesuai gambar dsb.

 Kumpulan tugas berbahasa siswa seperti
mengumpulkan daftar kosakata beserta
artinya, dsb,

Tes:

 Tes lisan
 Tes tertulis
 Untuk kinerja (performan)

a. Melafalk
an teks
hiwar
tema في 

حدیقةال
b. Mendem

onstrasik
an teks
hiwar
tema في 

حدیقةال

Hiwa

r

Pertemuan ke-2

Mengamati (observing)

 Guru meminta peserta didik mengamati
materi hiwar melalui tape recorder atau LCD

 Guru memberi motivasi agar peserta didik
memiliki perhatian penuh dalam  mengamati
materi

Menanya (questioning)

Guru mengajukan pertanyaan secara komunikatif

pengalaman peserta didik dan dikaitkan dengan

tema حدیقةفي ال

Mengumpulkan informasi / mencoba

(experimenting)

2 jp
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Kompetensi

Dasar

Indikator

Pencapaia

n Hasil

Belajar

Mate

ri

Pemb

elaja

ran

Kegiatan Pembelajaran Dan Penilaian Alokasi

Waktu

Alat Dan

Sumber

Belajar

 Bila diperlukan guru guru memberikan
pengulangan istima sambil memahami isi
hiwar dengan melihat gambar yang tertera
dalam buku

 Pengulangan istima dengan dibarengi
peniruan secara kolektif lalu secara
individual

 Setelah isi hiwar dipahami kemudian
ditindak lanjuti dengan dengan bahasan
berikutnya; tadribat dengan cara memberikan
siswa kesempetan untuk mencari pasangan

Menalar / Mengasosiasi (associating)

Peserta didik mendemonstrasikan hiwar secara

berpasangan

Mengomunikasikan (communicating)

 Peserta didik mengekspresikan pembelajaran
yang telah berlangsung

 Guru memberikan penguatan materi melalui
pemberian tugas

Penilaian

Pengamatan:

 Mengamati keaktifan dan keberanian siswa
 Mengamati cara pengucapan kosakata siswa

Portofolio:

 Mengumpulkan tugas sesuai tema spt.
Mencocokan kosakata sesuai gambar,
mengisi nama sesuai gambar dsb.

 Kumpulan tugas berbahasa siswa seperti
mengumpulkan daftar kosakata beserta
artinya, dsb,

Tes:

 Tes lisan
 Tes tertulis

Untuk kinerja (performan)
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Kompetensi

Dasar

Indikator

Pencapaia

n Hasil

Belajar

Mate

ri

Pemb

elaja

ran

Kegiatan Pembelajaran Dan Penilaian Alokasi

Waktu

Alat Dan

Sumber

Belajar

a. Melakuk
an
aktifitas
sesuai
kalinat
yang
didengar

b. Menunju
kan
kalimat
sesuai
dengan
pernyata
an yang
didengar

c. Mengula
ng
kembali
kalimat
yang
didengar

Istim

a`

Pertemuan ke-3

Mengamati (observing)

1) Guru meminta peserta didik mendengarkan
materi materi istima melalui tape recorder

2) Guru memberi motivasi agar peserta didik
memiliki perhatian penuh dalam  mengamati
materi

Menanya (questioning)

Guru mengajukan pertanyaan secara komunikatif

pengalaman peserta didik dan dikaitkan dengan

tema حدیقةفي ال

Mengumpulkan informasi / mencoba

(experimenting)

1) Bila diperlukan guru guru memberikan
pengulangan istima sambil memahami isi
hiwar dengan melihat gambar yang tertera
dalam buku

2) Pengulangan istima dengan dibarengi
peniruan secara kolektif lalu secara
individual

3) Setelah isi istima dipahami kemudian
ditindak lanjuti dengan dengan bahasan
berikutnya; tadribat

Menalar / Mengasosiasi (associating)

Peserta didik mengulang kembali kalimat yang

didengarkannya

Mengomunikasikan (communicating)

1) Peserta didik mengekspresikan pembelajaran
yang telah berlangsung

2) Guru memberikan penguatan materi melalui
pemberian tugas

Penilaian

2 jp
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Kompetensi

Dasar

Indikator

Pencapaia

n Hasil

Belajar

Mate

ri

Pemb

elaja

ran

Kegiatan Pembelajaran Dan Penilaian Alokasi

Waktu

Alat Dan

Sumber

Belajar

Pengamatan:

 Mengamati keaktifan dan keberanian siswa
 Mengamati cara pengucapan kosakata siswa

Portofolio:

 Mengumpulkan tugas sesuai tema spt.
Mencocokan kosakata sesuai gambar,
mengisi nama sesuai gambar dsb.

 Kumpulan tugas berbahasa siswa seperti
mengumpulkan daftar kosakata beserta
artinya, dsb,

Tes:

 Tes lisan
 Tes tertulis

Untuk kinerja (performan)

a. Menulis
mufradat
tentang

حدیقةفي ال
b. Melanjut

kan
kalimat
sesuai
dengan
tema في 

حدیقةال
c. Menyus

un
kalimat
sederhan
a

Kitab

ah

Pertemuan ke-4

Mengamati (observing)

Guru membuka pelajaran dengan  mengajak

peserta didik membaca bismilah bersama-sama

Menanya (questioning)

Guru mengajukan pertanyaan secara komunikatif

tentang kosakata tema حدیقةفي ال yang telah

dipelajari sebelumnya.

Mengumpulkan informasi / mencoba

(experimenting)

1) Guru membagi peserta didik dalam bebrapa
kelompok

2) Guru menyiapkan lembaran kertas/kartu
mufrodat kemudian dibegikan kepad
perwakilan kelompok

3) Salah satu peserta didik dari kelompok
tersebut bertugas menulis satu paragraf

2 jp
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Kompetensi

Dasar

Indikator

Pencapaia

n Hasil

Belajar

Mate

ri

Pemb

elaja

ran

Kegiatan Pembelajaran Dan Penilaian Alokasi

Waktu

Alat Dan

Sumber

Belajar

kemudian dikumpulkan kemeja yang tersedia
4) Secara bergantian masing-masing kelompok

berlomba membaca isi paragraf lalu
menyampaikan informasi yang dibaca untuk
ditulis ulang oleh salah satu anggota
kelompoknya dipapan tulis

Menalar / Mengasosiasi (associating)

1) guru melontarkan hasil kerja kelompok
kepada seluruh peserta didik untuk
ditanggapi dan diberi masukan

2) salinan paragraf yang paling lengkap dan
benar menjadi pemenang

Mengomunikasikan (communicating)

1) Peserta didik mengekspresikan pembelajaran
yang telah berlangsung

2) Guru memberikan penguatan materi melalui
pemberian tugas

Penilaian

Pengamatan:

 Mengamati keaktifan dan keberanian siswa
 Mengamati cara pengucapan kosakata siswa

Portofolio:

 Mengumpulkan tugas sesuai tema spt.
Mencocokan kosakata sesuai gambar,
mengisi nama sesuai gambar dsb.

 Kumpulan tugas berbahasa siswa seperti
mengumpulkan daftar kosakata beserta
artinya, dsb,

Tes:

 Tes lisan
 Tes tertulis

Untuk kinerja (performan)
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Lampiran B.2

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

( R P P )

Nama Madrasah : MI Nurul Barkah Pematang Sawa

Mata Pelajaran : Bahasa Arab

Materi pokok : حدیقةفي ال

Kelas : V A / Kelas Eksperimen

Semester : I (Ganjil)

Pertemuan Ke- : 1 (Satu)

Alokasi Waktu : 2 x 30 Menit

A. KOMPETENSI INTI (KI)
KI.1 Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya.

KI.2 Menunjukan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya

diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya, serta cinta

tanah air.

KI.3 Memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati dan

mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan tuhan  dan

kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya dirumah, disekolah dan tempat

bermain.

KI.4 Menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual dalam bahasa yang jelas, sistematis,

logis, dan kritis dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak

sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan  berakhlak

mulia.

B. KOMPETENSI DASAR (KD)
1.1 Menerima dan meyakini bahwa kemampuan berbahasa merupakan anugerah Allah swt.
1.2 Menggunakan kemampuan berbahasa untuk hal-hal yang baik sebagai wujud syukur

atas anugerah Allah swt.
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Indikator

Peserta didik diharapkan dapat:

1. mensyukuri nikmat Allah berupa kesempatan belajar bahasa Arab,
2. menunjukkan sikap semangat dalam belajar bahasa Arab.

2.1 Memotivasi rasa ingin tahu terhadap keberadaan wujud benda melalui media bahasa
Arab

2.2 Membiasakan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, dan percaya diri dalam
berinteraksi menggunakan bahasa Arab dengan keluarga, teman, dan guru
Indikator

Peserta didik diharapkan dapat:
1. menyebutkan nama benda-benda dalam bahasa Arab dengan benar ketika

berinteraksi dengan lingkungan sosial sekitar rumah,
2. menunjukkan sikap mengembangkan kemampuan menggunakan bahasa Arab

setiap hari,
3.1 Mengenal ujaran kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab tentang حدیقةفي ال
4.1 Melafalkan ujaran kata, frasa, dan kalimat bahasa arab tentang حدیقةفي ال

Indikator:

Peserta didik diharapkan dapat:
1. Memahami lafal kata, frase, dan kalimat bahasa Arab terkait tema حدیقةفي ال
2. Melafalkan mufrodat tentang حدیقةفي ال
3. Melafalkan teks qira’ah tentang حدیقةفي ال
4. Menerjemahkan kalimat dari teks qira’ah tentang حدیقةفي ال

C. TUJUAN PEMBELAJARAN
Setelah mengamati, menanya, mencoba, menalar dan mengkomunikasikan siswa

mampu: melafalkan mufrodat, melafalkan teks qira’ah, menyebutkan makna mufrodat, dan

menerjemahkan teks qira’ah tentang topik حدیقةفي ال

D. MATERI PEMBELAJARAN

المفردات
معنى مفردات معنى مفردات

Buah-buahan َمثَرَاتٌ جَمثََرٌة  Taman َحِديـَْقةٌ 
Kolam اْلِربَْكةُ  Pohon َأْشَجارٌ جَشَجَرُة 
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Ikan َأْمسَكٌ ج َمسٌَك  Bunga أَْزَهارٌ جَزْهَرٌة  
Bangku َمْقَعدٌ  Rumput أْغَشابٌ جُغْشبٌ 
Lampu ِمْصَباحٌ  Batu َأْحَجارٌ جَحَجٌر 
Pot bunga ُزْهرِيَةٌ  Kerikil َحَصاةٌ 
Luas َواِسعٌ  Pohon jeruk َشَجَرُة اْلبـُْرتـَُقالِ 
Bersih َنِظْيفٌ  Pohon apel َشَجَرُة التـَُّفاحِ 
Indah ْيلٌ  مجَِ Pohon

mangga َشَجَرُة اْلَمْنَجا
Kecil رٌ  َصِغيـْ Pohon kelapa َشَجَرُة النَّاَرِجْيلِ 
Dalam َقةٌ  َعِميـْ Pohon pisang َشَجَرُة اْلَمْوزِ 
Bermacam-
macam ُمتَـنَـوَِّعةٌ  Pohon jambu َشَجَرُة اجلََْواَفةِ 
Tinggi ُمْرَتِفَعةٌ  Bunga mawar اْلَوْرَدةُ 
Banyak َرةٌ  َكِثيـْ Bunga melati اْلَيامسِْْنيُ 

القرأة
ٌر َنِظْيفٌ . ِعْنِدْي اُسَرٌة َسِعْيَدةٌ  َقٌة . َورََأ اْلبَـْيِت َحِديـَْقٌة َواِسَعةٌ . ِيلْ بـَْيٌت َصِغيـْ َها ِبرَْكٌة َعِميـْ ِفيـْ

َها َشَجَرُة اْلبـُْرتـَُقاِل َوَشَجَرُة التـَُّفاِح  َرٌة، ِمنـْ َها أَْزَهاٌر . َوَشَجَرُة اْلَمْنَجا َوَشَجَرُة اجلََْواَفةِ َوَأْشَجاٌر َكِثيـْ َوِفيـْ

َها اْلَيامسِْْنيُ َواْلَوْرَدةُ  َلةٌ . ُمتَـنَـوَِّعٌة، ِمنـْ يـْ َرٌة ُمتَـنَـوَِّعةٌ ِيف اْلِربَْكِة أَ . َهِذِه يَامسِْْنيُ، ِهَي مجَِ اُْنظُْر ِإَىل . ْمسٌَك َكِثيـْ

ْيٌل َوَمْقَعٌد َقِدميٌْ َذِلَك ِمْصَباٌح ! ُهَناَك  ِلَشَجَرِة . ِجبَاِنِب اْلِمْصَباِح َشَجَرُةاْلَمْوِز َوَشَجَرُة التـَُّفاحِ . مجَِ

َرةٌ  .ُة التـَُّفاِح، طَْعُمُه ُحْلوٌ َوتِْلَك َمثَرَ . نـَُها َأْصَفرُ َهِذِه َمثَرَُة اْلَمْوِز، َلوْ . التـَُّفاِح َمثَرَاٌت َكِثيـْ



١٠٣

E. PENDEKATAN, METODE DAN TEKNIK PEMBELAJARAN
 Pendekatan : Scientific
 Metode : Metode Syam’iyah Syafawiyyah, Metode Qira’ah, Tanya jawab

F. MEDIA, ALAT DAN SUMBER PEMBELAJARAN
 Media :  Media Audio Visual (Slide Powerpoint dan Video)
 Alat : Laptop, Speaker, LCD Proyektor, Papan tulis, spidol
 Sumber belajar: Buku Bahasa Arab Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013

Madrasah Ibtidaiyah Kelas V

G. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN
Nama Kegiatan Bentuk Kegiatan Waktu

1. Pendahuluan  Guru mengucapkan salam, dan mengajak peserta didik memulai
pelajaran dengan membaca basmalah dengan ungkapan bahasa
Arab sebagai berikut: أیھا التالمیذ، ھیا بنا نبتدئ درسنا بالبسملة معا

 Guru menanyakan kabar, memeriksa kehadiran, kerapihan
berpakaian, posisi tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan
pembelajaran

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran
 Menyiapkan media/alat bantu pembelajaran yang dibutuhkan

10

menit

2. Kegiatan inti Mengamati (observing)

 Guru meminta peserta didik mengamati gambar dan menyimak
audio tentang mufradat حدیقةفي ال melalui LCD

 Peserta didik mengemukakan isi gambar tersebut
Menanya (questioning)

 Guru mengajukan pertanyaan secara komunikatif pengalaman
peserta didik dan dikaitkan dengan tema حدیقةفي ال

Mengumpulkan informasi / mencoba (experimenting)

 Guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan yang
dikemukakan oleh peserta didik tentang isi gambar tersebut

 Guru meminta peserta didik untuk menirukan pelafalan
mufradat tentang حدیقةفي ال yang ada pada gambar

 Peserta didik menulis dan menerjemahkan mufradat sesuai yang
ada pada gambar

Menalar / Mengasosiasi (associating)

 Peserta didik diberi kesempatan untuk membaca qira`ah pada

50

menit



١٠٤

Nama Kegiatan Bentuk Kegiatan Waktu

buku bahasa Arab siswa
Mengomunikasikan (communicating)

 Peserta didik menyimpulkan isi bacaan
 Guru dan peserta didik bertanya jawab tentang materi حدیقةفي ال

3. Penutup  Guru dan peserta didik menyimpulkan intisari dari materi yang
telah disampaikan

 Guru memberikan penguatan melalui pemberian tugas
 Guru mengajak peserta didik untuk mengakhiri pelajaran

dengan membaca hamdalah dengan ungkapan bahasa Arab
seperti:
ھیّا بنا نختتم درسنا بالحمدلة dan diakhiri dengan mengucap salam.

10

menit
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H. EVALUASI HASIL BELAJAR
 Menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut:

؟أَْيَن احلَِْديـَْقةُ . ۱

؟َواِسَعةٌ ِديـَْقةُ َهِل احلَْ .٢

حلَِْديـَْقِة ؟ِيف َماَذا. ٣

؟َأْشَجارٌ حلَِْديـَْقةِ ِيف َهلْ . ٤

؟ُة التـَُّفاحِ َمثَرَ َما طَْعُم . ٥
 Posttest setelah selesai materi في الحدیقة yang terdiri dari 25 soal pilihan ganda.

Rentang skor: Nilai= Jumlah perolehan skor X 100

2,5

Pematang sawa, 11 Agustus 2016

Mengetahui:

Guru Bidang Studi Mahasiswa Praktikan

Utami Luthfi Nurfiana

Mengetahui,

Kepala MI Nurul Barkah

Hulaifah, S.Pd.I
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

( R P P )

Nama Madrasah : MI Nurul Barkah Pematang Sawa

Mata Pelajaran : Bahasa Arab

Materi pokok : حدیقةفي ال

Kelas : V A / Kelas Eksperimen

Semester : I (Ganjil)

Pertemuan Ke- : 2 (Dua)

Alokasi Waktu : 2 x 30 Menit

A. KOMPETENSI INTI (KI)
KI.1 Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya.

KI.2 Menunjukan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya

diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya, serta cinta

tanah air.

KI.3 Memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati dan

mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan tuhan  dan

kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya dirumah, disekolah dan tempat

bermain.

KI.4 Menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual dalam bahasa yang jelas, sistematis,

logis, dan kritis dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak

sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan  berakhlak

mulia.

B. KOMPETENSI DASAR (KD)
1.1 Menerima dan meyakini bahwa kemampuan berbahasa merupakan anugerah Allah swt.
1.2 Menggunakan kemampuan berbahasa untuk hal-hal yang baik sebagai wujud syukur

atas anugerah Allah swt.
Indikator

Peserta didik diharapkan dapat:

1. mensyukuri nikmat Allah berupa kesempatan belajar bahasa Arab,
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2. menunjukkan sikap semangat dalam belajar bahasa Arab.
2.1 Memotivasi rasa ingin tahu terhadap keberadaan wujud benda melalui media bahasa

Arab
2.2 Membiasakan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, dan percaya diri dalam

berinteraksi menggunakan bahasa Arab dengan keluarga, teman, dan guru
Indikator

Peserta didik diharapkan dapat:
1. menyebutkan nama benda-benda dalam bahasa Arab dengan benar ketika

berinteraksi dengan lingkungan sosial sekitar rumah,
2. menunjukkan sikap mengembangkan kemampuan menggunakan bahasa Arab setiap

hari
3.1 Mengenal ujaran kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab tentang حدیقةفي ال
4.1 Melafalkan ujaran kata, frasa, dan kalimat bahasa arab tentang حدیقةفي ال

Indikator:

1. Memahami lafal kata, frase, dan kalimat bahasa Arab terkait tema حدیقةفي ال
2. Melafalkan teks hiwar tema حدیقةفي ال
3. Mendemonstrasikan teks hiwar tema حدیقةفي ال
4. Menyebutkan nama-nama pohon, bunga dan buah-buahan di kebun dalam bahasa

Arab

C. TUJUAN PEMBELAJARAN
Setelah mengamati, menanya, mencoba, menalar dan mengkomunikasikan, siswa

mampu: melafalkan teks hiwar, Mendemonstrasikan teks hiwar, dan menyebutkan makna

mufrodat tentang topik حدیقةفي ال

D. MATERI PEMBELAJARAN

الجملة
َلةٌ َهِذِه َوْرَدةٌ َو َنِظْيِفةٌ َحِديـَْقٌة َواِسَعةٌ َهِذِه  يـْ مجَِ

َرةٌ ِيف اْلِربَْكِة أَ ُمتَـنَـوَِّعةٌ ِيف احلَِْديـَْقِة َأْشَجاٌر  ُمتَـنَـوَِّعةٌ ْمسٌَك َكِثيـْ

ْيلٌ  نـَُها َأْصَفرُ َهِذِه َمثََرُة اْلَمْوِز، َلوْ َذاِلَك ِمْصَباٌح مجَِ

اَْلِحَوارُ 
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.السََّالُم َعَلْيُكْم َوَرْمحَُة اِهللا َوبـَرَاَكاتُهُ : فـَْوزَانْ 

.َوَعَلْيُكُم السََّالُمَ َرْمحَُة اِهللا َوبـَرَاَكاتُهُ : َعاِئشةُ 

َعاِئشُة ، َهْل ِعْنَدِك َحِديـَْقٌة ؟يَا: فـَْوزَانْ 

نـََعْم ، ِعْنِدي َحِديـَْقةٌ : َعاِئشةُ 

حلَِْديـَْقِة ؟ِيف َماَذا: فـَْوزَانْ 

َها َشَجَرُة اْلبـُْرتـُقَ َأْشَجارٌ حلَِْديـَْقِة ِيف : َعاِئشةُ  ُرَهااِل َوَشَجَرُة التـَُّفاحِ ، ِمنـْ َوَغيـْ

ْزَهاٌر؟أَ حلَِْديـَْقةِ ِيف َهلْ : فـَْوزَانْ 

َهاْزَهاٌر، أَ حلَِْديـَْقةِ ِيف نـََعْم ، : َعاِئشةُ  ْلَيامسِْْنيُ َواْلَوْرَدةُ اَ ِمنـْ

ِبرَْكٌة ؟حلَِْديـَْقةِ ِيف َهلْ : فـَْوزَانْ 

َها حلَِْديـَْقةِ ِيف نـََعْم ، : َعاِئشةُ  َقٌة ، َوِفيـْ َرٌة ُمتَـنَـوَِّعةٌ أَ ِبرَْكٌة َعِميـْ ْمسٌَك َكِثيـْ

َعاِئشةُ ُشْكرًا ، يَا: فـَْوزَانْ 

فـَْوزَانْ يَاَعْفًوا ،: َعاِئشةُ 

E. PENDEKATAN, METODE DAN TEKNIK PEMBELAJARAN
 Pendekatan : Scientific
 Metode : Metode Syam’iyah Syafawiyyah, Metode Qira’ah, Tanya jawab


F. MEDIA, ALAT DAN SUMBER PEMBELAJARAN
 Media :  Media Audio Visual (Slide Powerpoint dan Video)
 Alat : Laptop, Speaker, LCD Proyektor, Papan tulis, spidol
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 Sumber belajar: Buku Bahasa Arab Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013
Madrasah Ibtidaiyah Kelas V

G. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN

Nama Kegiatan Bentuk Kegiatan Waktu

1. Pendahuluan  Guru mengucapkan salam, dan mengajak peserta didik memulai
pelajaran dengan membaca basmalah dengan ungkapan bahasa
Arab sebagai berikut: أیھا التالمیذ، ھیا بنا نبتدئ درسنا بالبسملة معا

 Guru menanyakan kabar, memeriksa kehadiran, kerapihan
berpakaian, posisi tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan
pembelajaran

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran
 Menyiapkan media/alat bantu pembelajaran yang dibutuhkan

10

menit

2. Kegiatan inti Mengamati (observing)

 Guru meminta peserta didik mengamati materi hiwar melalui
tape recorder atau  LCD

 Guru memberi motivasi agar peserta didik memiliki perhatian
penuh dalam  mengamati materi

Menanya (questioning)

 Guru mengajukan pertanyaan secara komunikatif pengalaman
peserta didik dan dikaitkan dengan tema حدیقةفي ال

Mengumpulkan informasi / mencoba (experimenting)

 Bila diperlukan guru guru memberikan pengulangan istima
sambil memahami isi hiwar dengan melihat gambar yang tertera
dalam buku

 Pengulangan istima dengan dibarengi peniruan secara kolektif
lalu secara individual

 Setelah isi hiwar dipahami kemudian ditindak lanjuti dengan
dengan bahasan berikutnya; tadribat dengan cara memberikan
siswa kesempetan untuk mencari pasangan

Menalar / Mengasosiasi (associating)

 Peserta didik mendemonstrasikan hiwar secara berpasangan
Mengomunikasikan (communicating)

 Peserta didik mengekspresikan pembelajaran yang telah
berlangsung

 Guru memberikan penguatan materi melalui pemberian tugas

50

menit

3. Penutup  Guru dan peserta didik menyimpulkan intisari dari materi yang
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Nama Kegiatan Bentuk Kegiatan Waktu

telah disampaikan
 Guru memberikan penguatan melalui pemberian tugas
 Guru mengajak peserta didik untuk mengakhiri pelajaran

dengan membaca hamdalah dengan ungkapan bahasa Arab
seperti: ھیّا بنا نختتم درسنا بالحمدلة dan diakhiri dengan mengucap
salam.

10

menit

H. EVALUASI HASIL BELAJAR
 Menjawab pertaaan berikut ini

!َأِجْب َعِن اَألْسِئَلِة اْألَتَِيِة 

؟ َورَأَ اْلبَـْيِت َحِديـَْقٌة َواِسَعةٌ َهْل .۱

حلَِْديـَْقِة ؟ِيف َماَذا . ٢

حلَِْديـَْقِة أَْزَهاٌر ُمتَـنَـوَِّعٌة ؟ِيف َهلْ . ٣

اْلِربَْكِة ؟ِيف َماَذا . ٤

َشَجَرُة اْلَمْنَجا ؟َما طَْعُم . ٥

 Posttest setelah selesai materi في الحدیقة yang terdiri dari 25 soal pilihan ganda.
Rentang skor: Nilai= Jumlah perolehan skor X 100

2,5

Pematang sawa, 24 Agustus 2016

Mengetahui:

Guru Bidang Studi Mahasiswa Praktikan
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Utami Luthfi Nurfiana

Mengetahui,

Kepala MI Nurul Barkah

Hulaifah, S.Pd.I
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Lampiran B.3

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

( R P P )

Nama Madrasah : MI Nurul Barkah Pematang Sawa

Mata Pelajaran : Bahasa Arab

Materi pokok : حدیقةفي ال

Kelas : V B / Kelas Kontrol

Semester : I (Ganjil)

Pertemuan Ke- : 1 (Satu)

Alokasi Waktu : 2 x 35 Menit

A. KOMPETENSI INTI (KI)
KI.1 Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya.

KI.2 Menunjukan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya

diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya, serta cinta

tanah air.

KI.3 Memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati dan

mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan tuhan  dan

kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya dirumah, disekolah dan tempat

bermain.

KI.4 Menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual dalam bahasa yang jelas, sistematis,

logis, dan kritis dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak

sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan  berakhlak

mulia.

B. KOMPETENSI DASAR (KD)
1.1 Menerima dan meyakini bahwa kemampuan berbahasa merupakan anugerah Allah swt.
1.2 Menggunakan kemampuan berbahasa untuk hal-hal yang baik sebagai wujud syukur

atas anugerah Allah swt.
Indikator
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Peserta didik diharapkan dapat:

1. mensyukuri nikmat Allah berupa kesempatan belajar bahasa Arab,
2. menunjukkan sikap semangat dalam belajar bahasa Arab.

2.1 Memotivasi rasa ingin tahu terhadap keberadaan wujud benda melalui media bahasa
Arab

2.2 Membiasakan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, dan percaya diri dalam
berinteraksi menggunakan bahasa Arab dengan keluarga, teman, dan guru
Indikator

Peserta didik diharapkan dapat:
1. Menyebutkan nama benda-benda dalam bahasa Arab dengan benar ketika berinteraksi

dengan lingkungan sosial sekitar rumah,
2. menunjukkan sikap mengembangkan kemampuan menggunakan bahasa Arab setiap

hari,
3.1 Mengenal ujaran kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab tentang حدیقةفي ال
4.2 Melafalkan ujaran kata, frasa, dan kalimat bahasa arab tentang حدیقةفي ال

Indikator:

Peserta didik diharapkan dapat:
1 Memahami lafal kata, frase, dan kalimat bahasa Arab terkait tema حدیقةفي ال
2 Melafalkan mufrodat tentang حدیقةفي ال
3 Melafalkan teks qira’ah tentang حدیقةفي ال
4 Menerjemahkan kalimat dari teks qira’ah tentang حدیقةفي ال

C. TUJUAN PEMBELAJARAN
Setelah mengamati, menanya, mencoba, menalar dan mengkomunikasikan siswa

mampu: melafalkan mufrodat, melafalkan teks qira’ah, menyebutkan makna mufrodat, dan

menerjemahkan teks qira’ah tentang topik حدیقةفي ال

D. MATERI PEMBELAJARAN

المفردات
معنى مفردات معنى مفردات

Buah-buahan َمثَرَاتٌ جَمثََرٌة  Taman َحِديـَْقةٌ 
Kolam اْلِربَْكةُ  Pohon َأْشَجارٌ جَشَجَرُة 
Ikan َأْمسَكٌ ج َمسٌَك  Bunga أَْزَهارٌ جَزْهَرٌة  
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Bangku َمْقَعدٌ  Rumput أْغَشابٌ جُغْشبٌ 
Lampu ِمْصَباحٌ  Batu َأْحَجارٌ جَحَجٌر 
Pot bunga ُزْهرِيَةٌ  Kerikil َحَصاةٌ 
Luas َواِسعٌ  Pohon jeruk َشَجَرُة اْلبـُْرتـَُقالِ 
Bersih َنِظْيفٌ  Pohon apel َشَجَرُة التـَُّفاحِ 
Indah ْيلٌ  مجَِ Pohon

mangga َشَجَرُة اْلَمْنَجا
Kecil رٌ  َصِغيـْ Pohon kelapa َشَجَرُة النَّاَرِجْيلِ 
Dalam َقةٌ  َعِميـْ Pohon pisang َشَجَرُة اْلَمْوزِ 
Bermacam-
macam ُمتَـنَـوَِّعةٌ  Pohon jambu َشَجَرُة اجلََْواَفةِ 
Tinggi ُمْرَتِفَعةٌ  Bunga mawar اْلَوْرَدةُ 
Banyak َرةٌ  َكِثيـْ Bunga melati اْلَيامسِْْنيُ 

القرأة
ٌر َنِظْيفٌ . ِعْنِدْي اُسَرٌة َسِعْيَدةٌ  َقٌة . َورََأ اْلبَـْيِت َحِديـَْقٌة َواِسَعةٌ . ِيلْ بـَْيٌت َصِغيـْ َها ِبرَْكٌة َعِميـْ ِفيـْ

َها َشَجَرُة اْلبـُْرتـَُقاِل َوَشَجَرُة التـَُّفاِح َوَشَجَرُة اْلَمْنَجا َوَشَجَرُة اجلََْواَفةِ  َرٌة، ِمنـْ َها أَْزَهاٌر . َوَأْشَجاٌر َكِثيـْ َوِفيـْ

َها اْلَيامسِْْنيُ َواْلوَ  َلةٌ . ْرَدةُ ُمتَـنَـوَِّعٌة، ِمنـْ يـْ َرٌة ُمتَـنَـوَِّعةٌ ِيف اْلِربَْكِة أَ . َهِذِه يَامسِْْنيُ، ِهَي مجَِ اُْنظُْر ِإَىل . ْمسٌَك َكِثيـْ

ْيٌل َوَمْقَعٌد َقِدميٌْ ! ُهَناَك  ِلَشَجَرِة . ِجبَاِنِب اْلِمْصَباِح َشَجَرُةاْلَمْوِز َوَشَجَرُة التـَُّفاحِ . َذِلَك ِمْصَباٌح مجَِ

َرةٌ التـَُّفاِح مثََ  .ُة التـَُّفاِح، طَْعُمُه ُحْلوٌ َوتِْلَك َمثَرَ . نـَُها َأْصَفرُ َهِذِه َمثَرَُة اْلَمْوِز، َلوْ . رَاٌت َكِثيـْ

E. PENDEKATAN, METODE DAN TEKNIK PEMBELAJARAN
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 Pendekatan : Scientific
 Metode : Metode Syam’iyah Syafawiyyah, Metode Qira’ah, Tanya jawab

F. MEDIA, ALAT DAN SUMBER PEMBELAJARAN
 Media : Buku
 Alat : Papan tulis, spidol
 Sumber belajar: Buku Bahasa Arab Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013

Madrasah Ibtidaiyah Kelas V

G. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN

Nama Kegiatan Bentuk Kegiatan Waktu

1. Pendahuluan  Guru mengucapkan salam, dan mengajak peserta didik memulai
pelajaran dengan membaca basmalah dengan ungkapan bahasa
Arab sebagai berikut: أیھا التالمیذ، ھیا بنا نبتدئ درسنا بالبسملة معا

 Guru menanyakan kabar, memeriksa kehadiran, kerapihan
berpakaian, posisi tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan
pembelajaran

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran

10

menit

2. Kegiatan inti Mengamati (observing)

 Guru meminta peserta didik mengamati dan membaca mufradat
حدیقةفي ال yang ada pada buku bahasa Arab

Menanya (questioning)

 Guru mengajukan pertanyaan secara komunikatif pengalaman
peserta didik dan dikaitkan dengan tema حدیقةفي ال

Mengumpulkan informasi / mencoba (experimenting)

 Guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan yang
dikemukakan oleh peserta didik tentang isi gambar tersebut

 Guru meminta peserta didik untuk menirukan pelafalan
mufradat tentang حدیقةفي ال yang diucapkan oleh guru.

 Peserta didik menulis dan menerjemahkan mufradat
Menalar / Mengasosiasi (associating)

 Peserta didik diberi kesempatan untuk membaca qira`ah pada
buku siswa

Mengomunikasikan (communicating)

 Peserta didik menyimpulkan isi bacaan
 Guru dan peserta didik bertanya jawab tentang materi حدیقةفي ال

50

menit
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Nama Kegiatan Bentuk Kegiatan Waktu

3. Penutup  Guru dan peserta didik menyimpulkan intisari dari materi yang
telah disampaikan

 Guru memberikan penguatan melalui pemberian tugas
 Guru mengajak peserta didik untuk mengakhiri pelajaran

dengan membaca hamdalah dengan ungkapan bahasa Arab
seperti:

نختتم درسنا بالحمدلةھیّا بنا  dan diakhiri dengan mengucap salam.

10

menit



١١٨

H. EVALUASI HASIL BELAJAR
 Menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut:

؟أَْيَن احلَِْديـَْقةُ . ۱

؟َواِسَعةٌ ِديـَْقةُ َهِل احلَْ .٢

حلَِْديـَْقِة ؟ِيف َماَذا. ٣

؟َأْشَجارٌ حلَِْديـَْقةِ ِيف َهلْ . ٤

؟ُة التـَُّفاحِ َمثَرَ َما طَْعُم . ٥
 Posttest setelah selesai materi في الحدیقة yang terdiri dari 25 soal pilihan ganda.

Rentang skor: Nilai= Jumlah perolehan skor X 100

2,5

Pematang sawa, 11 Agustus 2016

Mengetahui:

Guru Bidang Studi Mahasiswa Praktikan

Utami Luthfi Nurfiana

Mengetahui,

Kepala MI Nurul Barkah

Hulaifah, S.Pd.I
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

( R P P )

Nama Madrasah : MI Nurul Barkah Pematang Sawa

Mata Pelajaran : Bahasa Arab

Materi pokok : حدیقةفي ال

Kelas : V B / Kelas Kontrol

Semester : I (Ganjil)

Pertemuan Ke- : 2 (Dua)

Alokasi Waktu : 2 x 30 Menit

A. KOMPETENSI INTI (KI)
KI.1 Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya.

KI.2 Menunjukan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri

dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya, serta cinta tanah

air.

KI.3 Memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati dan mencoba

berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan tuhan  dan kegiatannya,

dan benda-benda yang dijumpainya dirumah, disekolah dan tempat bermain.

KI.4 Menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual dalam bahasa yang jelas, sistematis,

logis, dan kritis dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak

sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan  berakhlak

mulia.

B. KOMPETENSI DASAR (KD)
1.1 Menerima dan meyakini bahwa kemampuan berbahasa merupakan anugerah Allah swt.
1.2 Menggunakan kemampuan berbahasa untuk hal-hal yang baik sebagai wujud syukur

atas anugerah Allah swt.
Indikator

Peserta didik diharapkan dapat:

1. mensyukuri nikmat Allah berupa kesempatan belajar bahasa Arab,
2. menunjukkan sikap semangat dalam belajar bahasa Arab.
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2.1 Memotivasi rasa ingin tahu terhadap keberadaan wujud benda melalui media bahasa
Arab

2.2 Membiasakan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, dan percaya diri dalam
berinteraksi menggunakan bahasa Arab dengan keluarga, teman, dan guru
Indikator

Peserta didik diharapkan dapat:
1. menyebutkan nama benda-benda dalam bahasa Arab dengan benar ketika

berinteraksi dengan lingkungan sosial sekitar rumah,
2. menunjukkan sikap mengembangkan kemampuan menggunakan bahasa Arab setiap

hari,
3.1 Mengenal ujaran kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab tentang حدیقةفي ال
4.1 Melafalkan ujaran kata, frasa, dan kalimat bahasa arab tentang حدیقةفي ال

Indikator:

1. Memahami lafal kata, frase, dan kalimat bahasa Arab terkait tema حدیقةفي ال
2. Melafalkan teks hiwar tema حدیقةفي ال
3. Mendemonstrasikan teks hiwar tema حدیقةفي ال
4. Menyebutkan nama-nama pohon, bunga dan buah-buahan di kebun dalam bahasa

Arab

C. TUJUAN PEMBELAJARAN
Setelah mengamati, menanya, mencoba, menalar dan mengkomunikasikan, siswa

mampu: melafalkan teks hiwar, Mendemonstrasikan teks hiwar, dan menyebutkan makna

mufrodat tentang topik حدیقةفي ال

D. MATERI PEMBELAJARAN

الجملة
َلةٌ َهِذِه َوْرَدةٌ َو َنِظْيِفةٌ َحِديـَْقٌة َواِسَعةٌ َهِذِه  يـْ مجَِ

َرةٌ ِيف اْلِربَْكِة أَ ُمتَـنَـوَِّعةٌ ِيف احلَِْديـَْقِة َأْشَجاٌر  ُمتَـنَـوَِّعةٌ ْمسٌَك َكِثيـْ

ْيلٌ  نـَُها َأْصَفرُ َهِذِه َمثََرُة اْلَمْوِز، َلوْ َذاِلَك ِمْصَباٌح مجَِ

اَْلِحَوارُ 
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.السََّالُم َعَلْيُكْم َوَرْمحَُة اِهللا َوبـَرَاَكاتُهُ : فـَْوزَانْ 

.َوَعَلْيُكُم السََّالُمَ َرْمحَُة اِهللا َوبـَرَاَكاتُهُ : َعاِئشةُ 

َعاِئشُة ، َهْل ِعْنَدِك َحِديـَْقٌة ؟يَا: فـَْوزَانْ 

نـََعْم ، ِعْنِدي َحِديـَْقةٌ : َعاِئشةُ 

حلَِْديـَْقِة ؟ِيف َماَذا: فـَْوزَانْ 

َها َشَجَرُة اْلبـُْرتـَُقاِل َوَشَجَرُة التـَُّفاحِ َأْشَجارٌ حلَِْديـَْقِة ِيف : َعاِئشةُ  ُرَها، ِمنـْ َوَغيـْ

ْزَهاٌر؟أَ حلَِْديـَْقةِ ِيف َهلْ : فـَْوزَانْ 

َهاْزَهاٌر، أَ حلَِْديـَْقةِ ِيف نـََعْم ، : َعاِئشةُ  ْلَيامسِْْنيُ َواْلَوْرَدةُ اَ ِمنـْ

ِبرَْكٌة ؟حلَِْديـَْقةِ ِيف َهلْ : فـَْوزَانْ 

َها حلَِْديـَْقةِ ِيف نـََعْم ، : َعاِئشةُ  َقٌة ، َوِفيـْ َرٌة ُمتَـنَـوَِّعةٌ أَ ِبرَْكٌة َعِميـْ ْمسٌَك َكِثيـْ

َعاِئشةُ ُشْكرًا ، يَا: فـَْوزَانْ 

فـَْوزَانْ يَاَعْفًوا ،: َعاِئشةُ 

E. PENDEKATAN, METODE DAN TEKNIK PEMBELAJARAN
 Pendekatan : Scientific
 Metode : Metode Syam’iyah Syafawiyyah, Metode Qira’ah, Tanya jawab

F. MEDIA, ALAT DAN SUMBER PEMBELAJARAN
 Media : Buku
 Alat : Papan tulis, spidol
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 Sumber belajar: Buku Bahasa Arab Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013
Madrasah Ibtidaiyah Kelas V

G. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN

Nama Kegiatan Bentuk Kegiatan Waktu

1. Pendahuluan  Guru mengucapkan salam, dan mengajak peserta didik memulai
pelajaran dengan membaca basmalah dengan ungkapan bahasa
Arab sebagai berikut: أیھا التالمیذ، ھیا بنا نبتدئ درسنا بالبسملة معا

 Guru menanyakan kabar, memeriksa kehadiran, kerapihan
berpakaian, posisi tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan
pembelajaran

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran
 Menyiapkan media/alat bantu pembelajaran yang dibutuhkan

10

menit

2. Kegiatan inti Mengamati (observing)

 Guru meminta peserta didik mengamati materi hiwar melalui
tape recorder atau  LCD

 Guru memberi motivasi agar peserta didik memiliki perhatian
penuh dalam  mengamati materi

Menanya (questioning)

 Guru mengajukan pertanyaan secara komunikatif pengalaman
peserta didik dan dikaitkan dengan tema حدیقةفي ال

Mengumpulkan informasi / mencoba (experimenting)

 Bila diperlukan guru guru memberikan pengulangan istima
sambil memahami isi hiwar dengan melihat gambar yang tertera
dalam buku

 Pengulangan istima dengan dibarengi peniruan secara kolektif
lalu secara individual

 Setelah isi hiwar dipahami kemudian ditindak lanjuti dengan
dengan bahasan berikutnya; tadribat dengan cara memberikan
siswa kesempetan untuk mencari pasangan

Menalar / Mengasosiasi (associating)

 Peserta didik mendemonstrasikan hiwar secara berpasangan
Mengomunikasikan (communicating)

 Peserta didik mengekspresikan pembelajaran yang telah
berlangsung

 Guru memberikan penguatan materi melalui pemberian tugas

50

menit

3. Penutup  Guru dan peserta didik menyimpulkan intisari dari materi yang
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Nama Kegiatan Bentuk Kegiatan Waktu

telah disampaikan
 Guru memberikan penguatan melalui pemberian tugas
 Guru mengajak peserta didik untuk mengakhiri pelajaran

dengan membaca hamdalah dengan ungkapan seperti: ھیّا بنا نختتم 
درسنا بالحمدلة dan diakhiri dengan mengucap salam.

10

menit

H. EVALUASI HASIL BELAJAR
 Menjawab pertaaan berikut ini

!َأِجْب َعِن اَألْسِئَلِة اْألَتَِيِة 

؟ َورَأَ اْلبَـْيِت َحِديـَْقٌة َواِسَعةٌ َهْل .۱

حلَِْديـَْقِة ؟ِيف َماَذا . ٢

حلَِْديـَْقِة أَْزَهاٌر ُمتَـنَـوَِّعٌة ؟ِيف َهلْ . ٣

اْلِربَْكِة ؟ِيف َماَذا . ٤

اْلَمْنَجا ؟َما طَْعُم َشَجَرُة . ٥

 Posttest setelah selesai materi في الحدیقة yang terdiri dari 25 soal pilihan ganda.
Rentang skor: Nilai= Jumlah perolehan skor X 100

2,5
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Pematang sawa, 24 Agustus 2016

Mengetahui:

Guru Bidang Studi Mahasiswa Praktikan

Utami Luthfi Nurfiana

Mengetahui,

Kepala MI Nurul Barkah

Hulaifah, S.Pd.I
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Lampiran B.4

Contoh Media Pembelajaran Audio Visual

1. Video
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2. Slide Powerpoint + Audio
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Lampiran B.5

KISI- KISI SOAL PRETES DAN POSTTEST

Sub Pokok : في الحدیقة

Kelas : V

Variabel
Penelitian

Indikator Soal Jumlah
Soal

No. Soal
No. Indikator Nomor Kunci

Jawaban
Media Audio
Visual
(variabel
bebas) dan
penguasaan
kosakata
(variabel
terikat)

1 Siswa mampu menerjemahkan
mufrodat tentang في الحدیقة kedalam
bahasa indonesia dan sebaliknya

4 3 B
17 C
18 A
9 D

2 Siswa mampu memahami isi dari
gambar tentang mufradat في الحدیقة

4 6 A
13 B
20 C
15 D

3 Siswa mampu menerjemahkan
kalimat bahasa Arab tentang في 
الحدیقة kedalam bahasa indonesia
dan sebaliknya

4 4 B
5 D

16 C
11 B

4 Siswa mampu melengkapi kalimat
bahasa  Arab tentang في الحدیقة
dengan mufradat yang sesuai

4 1 B
10 C
19 D
2 A

5 Siswa mampu menyusun mufrodat
yang diacak tentang في الحدیقة
menjadi susunan kalimat yang
tepat

4 12 A
8 B

14 C
7 D
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Lampiran B.6

SOAL UJI KOMPETENSI BAHASA ARAB KELAS V MATERI فِي اْلَحِدْیقَةِ 

Berilah tanda silang (x) pada huruf ,أ ,ب atau ,ج د dari jawaban yang paling benar !
اْلَحِدْیقَةِ ... أَِمْینَة تَْذھَُب )١

فِيْ . دَعلَى.جإِلَى.بِمنْ .أ
...َماَذا فِي اْلَحِدْیقَِة ؟ فِي اْلَحِدْیقَِة )٢

بَْیتٌ . دفَْصلٌ .جَسِرْیرٌ .بأَْزھَارٌ .أ
أَْشَجارٌ فِي اْلَحِدْیقَِة )٣

Arti kata yang bergaris bawah adalah…
Batu. دKolam. جPohon-pohon. بBunga-bunga. أ

"َوَرأَ اْلبَْیِت َحِدْیقَةٌ َواِسَعةٌ " )٤
Dibelakang rumah ada taman yang bersih.جDidepan rumah ada taman yang indah.أ

Dibelakang rumah.ب ada taman yang luasد .Didepan rumah ada taman yang kotor
َعةٌ فِي اْلَحِدْیقَةِ " )٥ "أَْزھَاٌر ُمتَنَوِّ

Ditaman ada bunga-bunga yang bermacam-macam.أ
Ditaman ada pohon-pohon yang bermacam-macam.ب
Ditaman ada kolam yang indah.ج
Diditaman ada bunga-bunga indah. د

…فِي اْلَحِدْیقَةِ )٦

اْلَمْوزُ . دالتُّفَاحُ .جاْلَوْرَدةُ .باْلیَاْسِمْینُ .أ
٧(Susunan yang tepat dari mufradat dibawah ini adalah..

الَحِدْیقَةِ ) ٤َوْرَدةٌ )٣فِي)٢َجِمْیلَةٌ )١
١-٣- ٤- ٢.  د٣-١-٤-٢.ج٤-٢-٣-١. ب٤-١- ٢- ٣.أ

٨(Susunan yang tepat dari mufradat dibawah ini adalah..

َحَصاةٌ ) ٤فِي)٣َكثِْیَرةٌ )٢الَحِدْیقَةِ )أ
٢-١- ٣- ٤.  د٤-٢-١-٣.  ج٢-٤-١-٣. ب٣-١- ٤- ٢.أ

)pohon jambu(فِي اْلَحِدْیقَِة  )٩

َشَجَرةُ اْلَجَوافَةِ . دَشَجَرةُ التُّفَاحِ . جَشَجَرةُ اْلبُْرتُقَالِ .بَشَجَرةُاْلَمْوزِ .أ
َشَجَرةُ التُّفَاِح یَا أَْحَمد ؟ھَْل فِي اْلَحِدْیقَِة : ھَاِشْیم)١٠

.......فِي اْلَحِدْیقَِة نََعْم : أَْحَمد
اَشَجَرةُ اْلَمْنجَ . دَشَجَرةُ التُّفَاحِ . جَشَجَرةُ اْلبُْرتُقَالِ .بَشَجَرةُ اْلَمْوِز .أ

١١(“ Ditaman ada pohon mangga “

Terjemahkan kedalam bahasa arab!
َشَجَرةُ اْلَمْنَجافِي اْلَحِدْیقَِة . جَشَجَرةُ النَّاَرِجْیلِ فِي اْلَحِدْیقَِة .أ

َشَجَرةُ اْلَجَوافَةِ فِي اْلَحِدْیقَِة . دَشَجَرةُ التُّفَاحِ فِي اْلَحِدْیقَةِ .ب
١٢(Susunan yang tepat dari mufradat dibawah ini adalah…

اْلُمْرتَفَِعةُ ) ٤النَّاَرِجْیلِ )٣تِْلكَ )٢َشَجَرةٌ )١
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٤-٢- ١- ٣. د١-٣-٤-٢.ج٤-٢-١-٣. ب٤-٣- ١- ٢.أ

َماھَِذِه ؟)١٣

...ھَِذِه 
َشَجَرةُ التُّفَاحِ . دَشَجَرةُ اْلَمْنَجا.جَشَجَرةُ اْلَمْوزِ .بَشَجَرةُ النَّاَرِجْیلِ .أ

١٤(Susunan yang tepat dari mufradat dibawah ini adalah..

اْلبُْرتُقَالِ ) ٤َكثِْیَرةٌ )٣ثََمَراتٌ )٢لَِشَجَرةِ )١
٤-١- ٢- ٣.  د٣-٢-٤-١. ج٢-٤-٣-١. ب٣-٢- ١- ٤.أ

َماھََذا ؟)١٥

...ھََذا
ثََمَرةُ اْلَمْنَجا. دثََمَرةُ اْلبُْرتُقَالِ .جثََمَرةُ اْلَمْوزِ .بثََمَرةُ التُّفَاحِ .أ

"َذالَِك ِمْصبَاٌح َجِمْیٌل " )١٦
itu lampu yang.جitu lampu yang kecil.أ

itu lampu yang  indah. دitu lampu yang besar. ب
َمْقَعدٌ بَِجانِِب اْلِمْصبَاحِ )١٧

Arti kata yang bergaris bawah adalah…
Bunga. دBangku.جLampu.بBatu.أ
)kolam(فِي اْلَحِدْیقَِة  )١٨

َسَمكٌ . دَزْھَرةٌ .جَشَجَرةٌ .ببِْرَكةٌ .أ
َكثِْیَرةٌ ... فِي اْلبِْرَكِة )١٩

أَْسَمكٌ . دَشَجَرةُ .جَزْھَرةٌ .بثََمَراتٌ .أ
…فِي اْلَحِدْیقَةِ )٢٠

أَْسَمٌك َكثِْیَرةٌ .دأَْحَجاٌر َكبِْیَرةٌ . جَمْقَعٌد َكبِْیرٌ .بَجِمْیلٌ ِمْصبَاٌح .أ
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Lampiran C Analisis Hasil Belajar

Lampiran C.1 Nilai Pretest dan Posttest

Lampiran C.2 Uji Normalitas

Lampiran C.3 Uji Homogenitas

Lampiran C.4 Uji Hipotesis



١٣٤

Lampiran C.1

Nilai Pretest dan Posttest Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol

MI Nurul Barkah Pematangsawa Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2016/2017

Kelas Eksperimen (VA) Kelas Kontrol (VB)

No Nama Siswa Pretest Posttest No Nama Siswa Pretest Posttest

1 A. Khotmi hasan 25 70 1 Afriyan 35 60

2 Amelia 45 90 2 Agus Mediawati 25 50

3 Anisah 20 55 3 Aliyah 30 45

4 Asri hayat 40 65 5 Cecep 25 60

5 Eko suafi 25 70 4 Eka Yuni Mubarokah 20 45

6 Elawati 35 65 6 Firna Aldola. M 40 70

7 Elfa elfiana 35 50 7 Imron Rosadi 25 45

8 Fauziah 45 70 8 Kevin Oktiyawan 20 30

9 Fajri irawan 15 60 9 Khirjiyah 45 75

10 Fitrotul wahid 35 70 10 Mariyatul Qibtiyah 60 65

11 Inarotul janah 40 60 11 Mita Septalia 30 50

12 Irmayani 25 85 12 Nofi Nursafitri 35 75

13 Lia hasnawati 20 45 13 Putri Prayudati 30 50

14 Mustofa malik 35 70 14 Ratnawati 30 40

15 Naila Ramadan 15 50 15 Sahli 35 35

16 Novalia 25 65 16 Siti Aisyah 30 45

17 Rifaldi 25 80 17 Vera Sopia 40 65

18 Sukroni 45 65

19 Sindi anggraini 30 75

20 San sandi zakir 35 70

Jumlah 615 1330 Jumlah 555 905

Rata-rata 30.75 66.5 Rata-rata 32.6471 53.2353
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Lampiran C.2

UJI NORMALITAS

Uji Kolmogorov Smirnov Data Pretest Kelas Eksperimen

Tests of Normality

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

Statistic df Sig. Statistic df Sig.

NILAI .175 20 .111 .930 20 .153

a. Lilliefors Significance Correction

Uji Kolmogorov Smirnov Data Posttest Kelas Eksperimen

Tests of Normality

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

Statistic df Sig. Statistic df Sig.

NILAI .179 20 .092 .961 20 .559

a. Lilliefors Significance Correction

Uji Kolmogorov Smirnov Data Pretest Kelas Kontrol

Tests of Normality

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

Statistic df Sig. Statistic df Sig.

NILAI .194 17 .089 .894 17 .053

a. Lilliefors Significance Correction

Uji Kolmogorov Smirnov Data Posttest Kelas Kontrol

Tests of Normality

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk
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Statistic df Sig. Statistic df Sig.

NILAI .182 17 .136 .948 17 .419

a. Lilliefors Significance Correction

Lampiran C.3

UJI HOMOGENITAS

Uji Test of Homogeneity Data Pretest Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol

Test of Homogeneity of Variances

NILAI

Levene Statistic df1 df2 Sig.

.312 1 35 .580

Uji Test of Homogeneity Data Posttest Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol

Test of Homogeneity of Variances

NILAI

Levene Statistic df1 df2 Sig.

1.624 1 35 .211
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Lampiran C.2

UJI HIPOTESIS

Uji Independent t-Test Data Pretest

Group Statistics

Kelas N Mean Std. Deviation Std. Error Mean

NilaiPretest EKSPERMEN 20 30.75 9.635 2.154

KONTROL 17 32.65 9.861 2.392

Independent Samples Test

Levene's Test

for Equality of

Variances t-test for Equality of Means

95% Confidence

Interval of the

Difference

F Sig. t df

Sig. (2-

tailed)

Mean

Difference

Std. Error

Difference Lower Upper

NilaiPretest Equal

variances

assumed

.312 .580 -.590 35 .559 -1.897 3.213 -8.419 4.625

Equal

variances

not

assumed

-.589 33.774 .560 -1.897 3.219 -8.440 4.646
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Uji Independent t-Test Data Posttest

Group Statistics

Kelas N Mean Std. Deviation Std. Error Mean

NilaiPosttest EKSPERMEN 20 66.50 11.367 2.542

KONTROL 17 53.24 13.572 3.292

Independent Samples Test

Levene's Test

for Equality of

Variances t-test for Equality of Means

95% Confidence

Interval of the

Difference

F Sig. t df

Sig. (2-

tailed)

Mean

Difference

Std. Error

Difference Lower Upper

NilaiPosttest Equal

variances

assumed

1.624 .211 3.237 35 .003 13.265 4.098 4.945 21.585

Equal

variances

not

assumed

3.190 31.376 .003 13.265 4.159 4.787 21.742
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Lampiran D Dokumentasi, Surat-surat, dan Lain-lain

Lampiran D.1 Dokumentasi Penelitian

Lampiran D.2 Kerangka Pengumpulan Data Penelitian

Lampiran D.3 Surat Pra- Penelitian

Lampiran D.4 Surat Penelitian

Lampiran D.5 Surat Keterangan dari Madrasah

Lampiran D.6 Kartu Konsultasi

Lampiran D.7 Lembar Pengesahan Seminar Proposal
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Lampiran D.1

Dokumentasi Penelitian

Pembelajaran dikelas eksperimen Siswa siswi kelas eksperimen

Pembelajaran dikelas kontrol Pembelajaran dikelas eksperimen
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Lampiran D.2

KERANGKA OBSERVASI
Format Observasi Lapangan
Nama Guru : Utami
Bidang Studi : Bahasa Arab
Topik Bahasan : الفصلفي 
Kelas : VA
Tanggal & Waktu : 2x35 Menit

No. Aspek yang dinilai Realisasi Ket.

Ya (√) Kurang(√) Tidak (√)

1 Ketrampilan guru membuka pelajaran

a. Membuka pelajaran dengan salam
b. Membuat apresiasi
c. Menyampaikan topik dan tujuan

pembelajaran
d. Memberi pretest

√

√

√

√

2 Ketrampilan guru menjelaskan

a. Kejelasan
b. Penggunaan contoh dengan media/

alatperaga
c. Penggunaan metode secara tepat

√

√

√

3 Interaksi guru dalam pembelajaran

a. Mendorong siswa aktif
b. Kemampuan mengelola kelas
c. Memberi bantuan siswa yang

mengalami kesulitan

√

√

√

4 Ketrampilan guru dalam bertanya

a. Penyebaran
b. Pemindahan giliran
c. Pemberian waktu berpikir

√

√

√

5 Kemampuan siswa dalam belajar

a. Membaca
b. Hiwar/ kalam

√
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c. Menulis/ Tarkib
d. Penguasaan kosakata

√

√

√

6 Ketrampilan guru memberi penguatan √

7 Ketrampilan menggunakan waktu

a. Memulai dan mengakhiri pelajaran
sesuai jadwal

b. Memanfaatkan waktu secara
efektif

√

√

8 Ketrampilan guru menutup pelajaran

a. Meninjau kembali isi materi
b. Memberikan posttes
c. Menutup pelajaran dengan salam

√

√

√

Transkrip Hasil Observasi

Dari hasil observasi dikelas VA Madrasah Ibtida’iyah Nurul Barkah Pematang sawa

Tanggamus, tanggal 3 Februari 2016 diperoleh data dalam pembelajaran dikelas guru bahasa

arab memulai pembelajaran dengan mengucapkan salam, menyampaikan topik dan tujuan

pembelajaran, tetapi guru tidak melakukan pretest ketika akan memulai pembelajaran. Dalam

penyampaian materi dikelas guru menggunakan metode qowid tarjamah dan tidak menggunakan

media, hanya menggunakan papan tulis dan LKS saja,

Dalam proses belajar siswa juga masih kurang aktif dalam belajar, mereka hanya

mendengarkan ceramah guru saja. Siswa dikelas VA tidak semua bisa membaca dengan baik,

hanya beberapa saja yang bisa. Dan ketika guru bertanya tentang mufrodat materi yang dibahasa

hanya sedikit siswa yang mengerti dan bisa yang lainnya hanya diam tak mengerti. Ketika

pembelajaran selesai guru menutup pembelajaran dengan salam tanpa memberi penguatan materi

dan posttest.
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PEDOMAN WAWANCARA

A. Wawancara dengan Kepala Madrasah

1. Bagaimana keadaan guru, staff& karyawan, dan siswa yang ada di MI Nurul

Barkah Pematang sawa?

2. Bagaimana keadaan sarana dan prasarana yang tersedia di MI Nurul Barkah

Pematang sawa?

B. Wawancara dengan Guru Bahasa Arab

1. Apa tujuan pembelajaran bahasa Arab di MI Nurul Barkah Pematang Sawa?

2. Bagaimana proses pembelajaran bahasa Arab di MI Nurul Barkah Pematang

Sawa?

3. Media apa yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan pengajaran bahasa

Arab di MI Nurul Barkah Pematang Sawa?

4. Bagaimana respon para siswa saat KBM berlangsung?

5. Bagaimana pemahaman/ kemampuan siswa terhadap materi bahasa Arab?

6. Berapakah kriteria ketuntasan minimal (KKM) mata pelajaran bahasa Arab?

7. Apakah hasil belajar telah mencapai KKM tersebut?

8. Apakah siswa mengalami kesulitan dalam memahami materi?

9. Kendala apa saja yang dialami siswa dalam pembelajaran bahasa Arab?

10. Kendala apa saja yang Bapak/Ibu hadapi dalam proses pembelajaran bahasa

Arab?

11. Apakah bapak mengalami kesulitan dalam pengkondisian kelas?

12. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut metode atau strategi apa saja yang

telah Bapak/Ibu terapkan?
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Deskripsi Hasil Wawancara

A. Wawancara dengan Kepala Madrasah (Hulaifah, S.Pd.I)

Dari hasil wawancara didapatkan hasil bahwa guru di MI Nurul Barkah berjumlah

15 guru dan 5 staff karyawan, dengan kualitas akademik yang bervariasi, sebagian besar

telah menyelesaikan pendidikan sampai S-1, dan ada beberapa yang masih dalam proses

pendidikan S-1. Dalam mendukung kurikulum MI Nurul Barkah yang nota banennya

adalah lembaga pendidikan islam, kepala madrasah dalam merekrut dewan guru dan staff

madrasah yang ada juga dengan mempertimbangkan pendidikan agamanya. Siswa- siswi

MI Nurul Barkah berasal dari masyarakat daerah Baturaja Betung  dan sekitarnya. Sarana

dan prasarana yang ada di madrasah ini adalah: kantor kepala sekolah, ruang guru, ruang

TU dan karyawan, 6 ruang kelas, perpustakaan, lapangan madrasah, toilet guru, toilet

siswa. Terdapat juga LCD dan proyektor, tetapi penerapannya dalam pembelajaran belum

semua guru menggunakannya

B. Wawancara dengan Guru Bahasa Arab (Arifin, S.Pd.I)

Tujuan pembelajaran bahasa Arab di MI Nurul Barkah adalah agar siswa

mengerti tentang kosakata, tata bahasa Arab, dan dapat membaca dengan baik dan benar.

Proses pembelajarannya dilakukan 2 jam pelajaran dalam sepekan pada setiap kelas oleh

masing-masing guru kelas karena di MI ini belum ada guru khusus mapel bahasa Arab.

Untuk media yang digunakan dalam belajar hanya alat-alat yang ada dikelas saja. Respon

siswa dalam belajar hanya beberapa saja yang suka dengan mapel ini, yang lainnya

menganggap mapel ini sulit dan kebanyakan dari mereka malah banyak yang tidak suka,

karenanya pemahaman siswa terhadap materi juga masih kurang. KKM yang ditetapkan

juga tidak terlalu tinggi yaitu sebesar 65, dengan KKM segitu juga masih banyak siswa

yang belum tuntas mencapainya. Kendala siswa dalam belajar bahasa Arab adalah kalau

disuruh hafalan kosakata.. susah sekali, karena dimadrasah ini kosakatalah yang sangat

ditekankan dalam pembelajaran bahasa arab agar siswa mampu memahami teks bahasa

arab pada buku yang dipelajari.dalam pengkondisian kelas tidak terlalu sulit. Dalam

proses pembelajarannya beliau menggunakan metode qowaid tarjamah, tetapi tidak

menggunakan media.
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SOAL UJI MUFRODAT

KELAS V MI NURUL BARKAH PEMATANG SAWA
(Data Awal)

Berilah tanda silang (x) pada huruf ,أ ب , ج dan د di depan jawaban yang benar !

" ...َرْقٌم  "  ةُ مَ لِ كَ َىن عَ مَ )١
. ج nomor . أ alamat

. د jalan . ب rumah

َواُن َمْدَرَسِتَك ؟ )٢ ٩َشارِع ُسْوِدْرَماْن َرْقٌم ... َماُعنـْ
َمْدَرَسِيتْ . ج َمْدَرَسِتكَ . أ
َمْدَرَسِتَها. د َمْدَرَسِتهِ . ب

" ...َشِارْع  "  ةُ مَ لِ كَ َىن عَ مَ )٣
.ج nomor .أ jalan

.د rumah .ب alamat

َواِينْ )٤ َواُنَك ؟  ُعنـْ ...َما ُعنـْ
املَْدَرَسةُ . ج بَاُروْ . أ
البَـْيتُ . د َشارِْع بَاُرْو . ب

٦)٥ :…
َعةٌ . ج َسبـْ َثَالثٌَة . أ
َمخَْسةٌ . د . ب

٤)٦ :…
اِثـَْنانِ . ج اَْربـََعٌة .  أ
ِستٌَّة . د َمثَانَِيةٌ . ب

" ...َأٌب  "  ةُ مَ لِ كَ َىن عَ مَ )٧
.  ج ayah . أ ibu
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.  د paman . ب kakek

ِاْمسَُها ِهْندٌ ... ِهَي )٨
َجدِّيْ . ج أُمِّيْ . أ
َأِخيْ . د َأِيبْ . ب

ِاْمسُُه ُسَلْيَماُن , يْ دِّ جَ َذِلَك )٩
Kata yang bergaris bawah artinya ...

.  ج ayah . أ ibu

.  د paman . ب kakek

...:  ُأْخُت ْاَألبِ )١٠
َخالٌ . ج َعمٌّ . أ
اَْبنَ . د َعمَّةٌ . ب

: ُأْخُت اْألُمِّ )١١
َخالَةٌ . ج بِْنتٌ .  أ
َعمَّةٌ . د َخالٌ . ب

.اْلَمْطَبخِ ِهَي ِيف , َهِذِه اُمِّْي )١٢
. ج kamar mandi . أ dapur

. د pasar .ب ruang tamu

١٣(Susunan kalimat yang benar adalah

َهَذَه ُأْخِيتْ ِاْمسَُها َحَسَنةُ . ج َهِذِه ِاْمسَُها َحَسَنُة ُأْخِتَها. أ
ِاْمسَُها َحَسَنُة َهِذِه ُأْخِيتْ  . د ِاْمسََها ُأْخِيتْ َهِذِه  َحَسَنُة . ب

١٤(Dibawah ini kalimat yang artinya
“ini ibu saya, dia diruang makan” adalah…

ِهَي ِيف اْلُغْرَفِة اْألَْكِل , َهِذِه أُمِّْي .   ج ِهَي ِيف اْلَمْطَبخِ , َهِذِه أُمِّْي .   أ
اْلُغْرَفِة اْألَْكلِ ِهَي ِىف , َهِذِه ُأْخِيتْ .  د ِهَي ِيف اْلَمْطَبخِ , َهِذِه ُأْخِيتْ .  ب
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١٥(Dibawah ini kalimat yang benar adalah ...

ِاْمسَُها َعاِئَشةُ , َهِذِه ُأْخِيتْ . ج ِاْمسَُها َعاِئَشةُ , َهِذِه ُأْخِيتْ . أ
ِاْمسُُه َعاِئَشُة , َهِذِه ُأْخِيتْ . د ِاْمسُُه َعاِئَشُة , َهَذا ُأْخِيتْ . ب

١٦(Arti kalimat dibawah ini adalah..

ِمْنَضَدٌة َو ُكْرِسيٌّ ِيف ُغْرَفِة اْجلُُلْوِس 
. ج diruang belajar ada kursi dan peta . أ diruang tamu ada buku dan pensil

. د diruang tamu ada meja dan kursi . ب diruang tamu ada kertas dan buku

... َماَذا ِيف ُغْرَفِة اْجلُُلْوِس؟ ِيف ُغْرَفِة اْجلُلْوِس )١٧
ِمْنَضَدٌة . ج َمْدَرَسةٌ . أ

َسرِيـْرٌ . د بـَْيتٌ . ب
...َعَلى اْلِمْنَضَدةِ )١٨

طََعامٌ . ج ُكْرِسيٌّ .  أ
ِوَساَدٌة . د َمْقَعدٌ . ب

َو ُجمَْتِهدٌ ...َهاِشُم َوَلٌد )١٩
طٌ يْ شِ نَ  .ج ةٌ لَ يْـ مجَِ .أ
نٌ َال سْ كَ  .د ةٌ رَ يْـ ثِ كَ  .ب

٢٠(Dibawah ini kalimat yang artinya
“Diruang belajar ada tas dan pena” adalah…

َحِقْيَبٌة َو قـََلٌم ِيف ُغْرَفِة اْلُمَذاَكَرةِ .  ج ِمْنَضَدٌة َو ِممَْسَحةٌ ِيف ُغْرَفِة اْجلُُلْوسِ .أ
َحِقْيَبٌة َو ِكَتاٌب ِيف ُغْرَفِة اْجلُُلْوسِ . د قـََلٌم َو ِمْسَطَرةٌ ِيف ُغْرَفِة اْلُمَذاَكَرةِ .  ب

َرةٌ ... َهِذَه )٢١ .َكِبيـْ
َمحَّامٌ . ج َمْطَبٌخ  .  أ

ُغْرَفُة اْجلُُلْوسِ .  د ُكْرِسيٌّ . ب
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رَةٌ ... )٢٢ الرَّفِّ ُكُتٌب َكِثيـْ
َجاِنبَ . ج َحتْتَ .أ

فـَْوقَ . د َعَلى.ب

" ...ِمْسَطَرٌة "  ةُ مَ لِ كَ َىن عَ مَ )٢٣
.  ج buku . أ penghapus

.  د pensil . ب penggaris

ُدُرْوُسُه ِيف ُغْرَفِة اْلُمَذاَكَرةِ ... ُعَمُر )٢٤
يَْأُخذُ . ج يَُذاِكرُ . أ

رَْأيٌ . د جيَِدُ . ب

...ِيف ُغْرَفِة اْلُمَذاَكَرةِ )٢٥
ُكرَّاَسٌة َكِثيـْرَةٌ . ج َفْصٌل َنِظْيفٌ . أ

َمْسِجٌد َكِبيـْرٌ . د َشارِْع َواِسعٌ . ب
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NILAI HASIL TES KOSAKATA SISWA KELAS V MI NURUL BARKAH

PEMATANG SAWA TANGGAMUS

KELAS VA KELAS VB
No. Nama Nilai No. Nama Nilai
1 A. Khotmi hasan 72 1 Afriyan 52
2 Amelia 72 2 Agus Mediawati 56
3 Anisah 84 3 Aliyah 44
4 Asri hayat 60 4 Cecep 40
5 Eko suafi 56 5 Eka Yuni Mubarokah 72
6 Elawati 32 6 Firna Aldola. M 52
7 Elfa elfiana 40 7 Imron Rosadi 32
8 Fauziah 36 8 Kevin Oktiyawan 80
9 Fajri irawan 48 9 Khirjiyah 32

10 Fitrotul wahid 36 10 Mariyatul Qibtiyah 88
11 Inarotul janah 60 11 Mita Septalia 80
12 Irmayani 44 12 Nofi Nursafitri 60
13 Lia hasnawati 52 13 Putri Prayudati 72
14 Mustofa malik 20 14 Ratnawati 76
15 Naila Ramadan 80 15 Sahli 20
16 Novalia 28 16 Siti Aisyah 28
17 Rifaldi 52 17 Vera Sopia 40
18 Sukroni 56
19 Sindi anggraini 40
20 San sandi zakir 40
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Lampiran D.3
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Lampiran D.4
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Lampiran D.5
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Lampiran D.6
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Lampiran D.7


