
 

مهارة الكالم  على للحصول (NHT) لعدد الرئيس المتكاملى اتيجيةاإلستر  تطبيق ريأثت

 ١الحكومّية  اإلسالمية المتوسطة مدرسةالب امنالثّ  صفّ ال لدى طلبة العربيةللغة 

  م. ٢٠١٦/٢٠١٧عام الدراسى لل ةيجنوبال ونجبمال

  

  رسالة علمية

  و التعليم ةكّلّية الّتربي في األولى الجامعيةدرجة الالشروط للحصول على  لتكملةمقدمة 

 

  فيجار جوسهوى :إعداد

  ١٣١١٠٢٠٠٤٤ :رقم القيد

  

  اللغة العربية تعليم قسم

  

  

  

  

  

  كليّة الّرتبية والتعليم

  جبامعة رادين انتان اإلسالمية احلكومية المبونج

  م ٢٠١٧هـ / ١٤٣٧



 

ل على مهارة الكالم للحصو  (NHT) اتيجية لعدد الرئيس المتكاملىاإلستر  تطبيق ريأثت

 ١الحكومّية  المتوسطة اإلسالمية مدرسةبال امنالثّ  صفّ ال لدى طلبة العربيةللغة 

  م ٢٠١٦/٢٠١٧ة للعام الدراسى يجنوبال ونجبمال

 

  رسالة علمية

  و التعليم ةكّلّية الّتربي في الجامعية األولىدرجة الالشروط للحصول على  لتكملةمقدمة 

 

  فيجار جوسهوى :إعداد

  ١٣١١٠٢٠٠٤٤ :قم القيدر 

  

 اللغة العربية تعليم قسم

  

  ندوس أمير الّدين الماجستيرر و كتالدّ  األستاذ:  المشرف األول

  الماجستيرة ،رليناتورة أالدك األستاذة:  يةالثان ةالمشرف

  

  كلّية الّتربية والتعليم

  بجامعة رادين انتان اإلسالمية الحكومية المبونج

  م ٢٠١٧هـ / ١٤٣٧



 

  بحثملّخص ال

للحصول على مهارة الكالم  (NHT) اتيجية لعدد الرئيس المتكاملىاإلستر  تطبيق ريأثت

 ١الحكومّية  المتوسطة اإلسالمية مدرسةبال امنالثّ  صفّ ال لدى طلبة العربيةللغة 

  م. ٢٠١٦/٢٠١٧ة للعام الدراسى يجنوبال ونجبمال

  واضع: فيجار جوسهوى

 ١ احلكومية اإلسالمية املدرسة املتوسطةىف  تام به الباحثانطالقا من البحث الذى 

 ستخدام الطريقة القدمية / التقليديةإوهي تعليم اللغة العربية اجلنوبية جيد مشكلة ىف  المبونج

  الىت تسبب إىل الضعف نتيجة الطلبة ىف مهارة الكالم. 

س إسرتاتيجية لعدد الرئيعلى تطبيق  ث معرفة التأثري  اإلجياىب وأمهيةهدف البحو 

للغة العربية. نوع البحث هو البحث التجرييب للحصول  على مهارة الكالم (NHT) املتكاملى

الىت تكون شكالمن البحث النوعن  .Nonequivalent Control Group Desainباستخدام 

واألدة املستخدمة هي  يعقد البحث على الفصلني ومها الفصل التجرييب والفصل املراقيىب.

  ل والبعد ملعرفة / ملعيار مقدار كفاءة الطلبة ملهارة الكالم.اإلجتبار من القب

مجع طالبا. طريقة  ٧٦باجلمل العينية  purposive samplingهي  فطريقة العينية اهلدفية

  .t polled varians البيانات هي اإلختبار اللساين وطريقة التحليل البيانات هي اختبار

يجة للفصل التجريىب الذى يستخدم فاإلستنباط من البحث هو أن جمموع النت

. والفصل املراقىب الذي يستخدم طريقة ٧٥,٧٣  (NHT) إسرتاتيجية لعدد الرئيس املتكاملى

 Haمرفوض و   H٠, فتكون thitung>ttabel. نتيجة التحليل البيانات ٦٥,٥١ التقليديةالعادية / 

 إسرتاتيجية لعدد الرئيس املتكاملىق  التطبي اإلجيايب وأّمهيّة ىفوجود التأثري أن مقبول. ونعترب 

(NHT)  املدرسة للغة العربية لدى الطلبة الصف الثامن بللحصول على مهارة الكالم

  .ةالمبونج اجلنوبي ١احلكومية  اإلسالمية املتوسطة



 

  شعار

                

"Sesungguhnya Kami menurunkannya berupa Al Quran dengan berbahasa Arab, agar 
kamu memahaminya." (QS. Surat Yusuf Ayat ٢)١ 

 

 

 

 

 

  

                                                             
١ Departemen Agama RI,  Al-Qura’an Tajwid  dan Terjemahannya,(Bandung: CV penerbit 

ponorogo ٢٠٠١٤) h. ٢٣٥  



 

 إهداء

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  :إىلأهديت هذه الرسالة العلمية 

و زوريدا حبيبيت الذانني ربياين و يرمحاين باإلخالص و يدعوان  صّديق  شهرلأيب  .١

 اين أحسن الدوافع و التشجيعات خلقيا كانت أو روحانية.على جناحي و يعطي

أخوايت املشقوقات سوظان مرتا تيلوف و هولون مرتا كاستوري أعطتاين التشجيع و  .٢

 الطلق إلمتام دراسيت. 

صديقيت احملبوبيت اّلىت تشّجعين و تساعدين على البحث وهي أيو فراتيوي كوسوم  .٣

 ورداىن.

و خاصة أغوس  ٢٠١٣م اللغة العربية ملرحلة أصدقائي و زمالئي من قسم تعلي .٤

  .مرسي و إكو أري سيتياوان

  .الذين ساعدواين إلمتام هذه الرسالة العلمية أودهم شكرا جزيالجامعيت احملبوبة  .٥

 

  



 

  ترجمة الباحث

مــن زوجــني  ١٩٩٥فربايــري  ١٧فيجــار جوســهوى يف جــاوى الغــريب، يف التــاريخ   ولــد

  بن األخري من ثالثة أبناٍء.شهرل صّديق و زوريدى و هو اإل

سـنجو كـاىل أنـدى النبـونج اجلنـويب، و  ١بدأ الدراسة من املدرسة االبتدائيـة احلكوميـة 

. مث دخـــل  ٢٠١٠.  مثَّ درس يف كونتـــور التاســـع المبـــونج اجلنـــويب حـــّىت ســـنة ٢٠٠٧مت ســـنة 

 ٢٠١٣ السنة . و يف٢٠١٣الباحث يف املدرسة العالية  احلكومية بالمبونج اجلنويب و مت سنة 

استمر الباحث دراسته إىل اجلامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية النبونج، يف كلية الرتبيـة و 

 التعليم بقسم تعليم اللغة العربية.

ــابع ســــارك الباحــــث ( ) يف قريــــة ســــوتيا بــــومى ســــيفوتيه بنجــــاك KKNىف املســــتوى الســ

ــة التــــدريس لطـــالب اجل ) يف املدرســـة االبتدائيــــة PPLامعـــة (النبـــونج الوســـطى. و تنفيـــذ العمليـ

  بندار المبونج. ١١اإلسالمية احلكومية 

 

  



 

  تقديركلمة الشكر و ال

محدا هللا عز و جل على مجيع النعم الكثرية اليت أعطاه للباحث حىت تقدر على كتابة هذه 

ول للحص (NHT) تأثري تطبيق اإلسرتاتيجية لعدد الرئيس املتكاملى: الرسالة العلمية مبوضوع

على مهارة الكالم للغة العربية لدى طلبة الصّف الثّامن باملدرسة املتوسطة اإلسالمية 

ما ، و استطاع على اإلمتام كم ٢٠١٦/٢٠١٧المبونج اجلنوبية للعام الدراسى  ١احلكوميّة 

عليه و سلم، و أصحابه و آله و  يرام. و الصالة و السالم على النيب الشريف حممد صلى اهللا

  بإحسان إىل يوم الدين. من تبعه

هذه الرسالة العلمية إلمتام الشروط للحصول على الدرجة اجلامعية األوىل و هي 

  البكالورية من كلية الرتبية و التعليم جامعة رادين إينتان المبونج اإلسالمية احلكومية.

 فبهذه املناسبة توّد أن يقّدم الباحث جزيل الشكر والتقدمي إىل سادات األفاضل: 

األســتاذ الــدكتور احلــاج خـــري األنــوار، املاجســتري كعميــد كليـــة الرتبيــة و التعلــيم جبامعـــة  .١

 رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج.

الدكتور سفرى املاجستري, رئـيس قسـم تعلـيم اللغـة العربيـة علـى مسـاعدة اإلدارة إلمتـام  .٢

 هذه الرسالة العلمية.



 

ــــدوس أمــــــري الـــــــدين املا .٣ ـــدكتورة الســــــيد الدكتورانـــ ـــرف األول و الــــ ـــتري كاملشـــ إيرلينـــــــا جســــ

لكتابــة  التوجيهــاتشــكرا جــزيال علــى مجيــع اإلرشــادات و كاملشــرفة الثانيــة   املاجســترية 

 .هذه الرسالة العلمية

ــطة اإلســــالمية  الدكتورانـــدوس .٤ احلــــاج رضـــوان هــــوري املاجســـتري، رئــــيس املدرســـة املتوســ

صة لتنفي البحث يف تلك املدرسة. و المبونج اجلنوبية الذي أعطاين الفر   ١احلكومية 

األســتاذة رتــىن دوي لســـتاري املاجســترية، مدّرســـة اللغــة العربيــة الـــذي تســاعدين طـــوال 

 البحث.

  مجيع الناس الذين ساعدواين إلمتام هذه الرسالة العلمية أودهم شكرا جزيال. .٥

 و �ذا وع الباحـث أّن هـذا البحـث ال يـزال بعيـد مـن الكمـال و الصـواب. فريجـى

  النقد و االقرتاحات للتشجيع و اإلمتام مبجرد الرجاء أن ينتفع هذا البحث للقارئني.

  

  م ٢٠١٧ نوفمبري ،بونجمباندار ال

  الباحث
  

  

  فيجار جوسهوي

١٣١١٠٢٠٠٤٤ 



 

  ثحمحتويات الب

  أ   ...............................................................  صفحة املوضوع

  ب   ...............................................................  ملخص البحث

  ج   .......................................................................  املوافقة

  د   .........................................................  تصديق جلنة االمتحان

  ه   ........................................................................  شعار

  و   ........................................................................  إهداء

  ز   .................................................................  ترمجة الباحث

  ح  .........................................................كلمة الشكر و التقدير

  ي   ...............................................................  حمتويات البحث

  م   .................................................................  قائمة اجلداول

  ن   ..................................................................  قائمة الصور

  س   ...............................................................  قائمة امللحقات

  الباب األول : المقدمة

 ١  ....................................................  توضيح املوضوع  . أ

 ٣  ............................................  أسباب اإلختيار املوضوع  . ب

  ٣  ......................................................  ج. خلفية البحث

  ٩  .......................................................  د. حتليل املشكلة

  ١٠  ......................................................  و. حتديد املشكلة

  ١٠  ..................................................  ه. مشكالت البحث

  ١١  ......................................................  ي. هدف البحث



 

  ١١  .......................................................  بحثك. فائدة ال

  ١٣  .....................................................  ال. جماالت البحث

  الباب الثاني : األساس الفكري

 ١٥  ....................................................  عدد الرئيس المتكاملى  . أ

 ١٥  ...................................  طريقة لعدد الرئيس املتكاملىمعرفة  .١

 ١٦  .................................  طريقة لعدد الرئيس املتكاملىخطوات  .٢

 ٢١  ..........................  ريقة لعدد الرئيس املتكاملىاملزايا و العيوب لط .٣

 ٢٤  ...................................................  مهارة الكالم للغة العربية  . ب

 ٢٤  ....................................... العربيةللغة الم كلمهارة امعرفة  .١

 ٢٥  ........................................  للغة العربيةأنواع مهارة الكالم  .٢

 ٢٨  ..........................................  هارة الكالمملجوانب التقومي  .٣

 ٢٠  ..........................................  هارة الكالمملمراحل التعليم  .٤

  ٣١  .......................................  للغة العربيةطريقة مهارة الكالم  .٥

 ٣٣  ...........................................  هارة الكالمملهدف التعليم  .٦

  ٣٥  .................................................  ج. مباحثة البحث الموضوعى

  ٣٦  ............................................................  د. اإلطار الفكري

  ٣٨  ...................................................................  و. الفريضة

  لبحثالباب الثالث : طريقة ا

 ٤٠  ..........................................................  موعد البحث  . أ

 ٤٠  ......................................................  مكان البحث .١

 ٤٠  .......................................................  البحث موعد .٢



 

 ٤٠  ............................................................  نوع البحث  . ب

  ٤٢  ..........................................................  ج. متغري البحث

  ٤٣  ..........................................  البحث ا�تمع األصلى و العينيةد. 

  ٤٤  .....................................................  مجع البياناتو. طريقة 

  ٤٦  .............................................  ه. تعريف الفكرة وعملية املتغّرية

  ٤٨  .........................................................  ي. أدوات البحث

  ٤٩  .................................................  ك. اختبار الشروط األدوات

  ٥٥  ..................................................  ل. طريقة التحليل البيانات

  ٥٧  ..........................................................  ةتبار الفريضاخم. 

  الباب الرابع : تحليل البحث

 ٥٩  ...........................................................  عملية البحث  . أ

 ٥٩  ...........................................................  نتيجة البحث  . ب

  ٦٧  ............................................. حتليل البياناتج. اختبار شروط 

  ٦٩  ..........................................................  د. اختبار الفرضية

  ٧٣  ......................................................  نتيجة البحثحتليل و. 

   : اإلستنباط اإلقترار و اإلختتامالباب الخامس 

 ٧٦  ...............................................................  اإلستنباط  . أ
 ٧٧  ..............................................................  اإلقرتاحات  . ب

  ٧٨  ................................................................  ج. اإلختتام

    مراجع البحث

 الملحقاتة قائم
 



 

  قائمة الجداول

  

عام  ١درسة الثانوية مبنتيجة اإلمتحان للنصف األول ىف مادة الّلغة العربية صف الثامن  .١

 ٦   ..................................................  ٢٠١٦/٢٠١٧: يالدراس

 ٤١   .............................................................  شكل البحث .٢

  ٤٣  .........  المبونج اجلنويب.  ١نوية احلكمية ابيانات الطلبة الصف الثامن مبدرسة الث .٣

 ٥٠  ....................................................  جدول التصنيف الكمال .٤

 ٥١  .....................................................الكماليةنتيجة اإلختبار  .٥

   ٥٢  .....................................................  جدول التصنيف الورادة .٦

 ٥٢  ...................................................... نتيجة اإلختبار الواردة .٧

 ٥٣  ...................................................  تصنيف مستوى الصعوبية .٨

 ٥٣  ...........................................  نتيجة اإلختبار ملستوى الصعصوبية .٩

 ٥٤  ...............................................  خصائص قوة التمييز السؤال .١٠

 ٥٥  ..........................................  نتيجة اإلختبار قوة التمييز السؤال .١١

 ٦٣  ...........................................  نتيجة التعليم ىف الفصل التجرييب .١٢

 ٦٤  ...................................  جرييبوصفى النتيجة التعليم ىف الفصل الت .١٣

 ٦٥  .......................................  نتيجة التعليم الطلبة ىف الفصل املراقىب .١٤

 ٦٦  .....................................  وصفية النتيجة التعليم ىف الفصل املراقىب .١٥

 ٦٧  ..........................  نتيجة اإلختبار املناسبة ىف الفصل التجرييب و املراقيب .١٦

 ٦٨  .......................  نتيجة اإلختبار  التجانسية ىف الفصل التجرييب و املراقىب .١٧

 ٧١  ...........................  ىبنتيجة اإلختبار األخري ىف الفصل التجرييب و املراق .١٨

 



 

  قائمة الصور

 ٣٦   .............................................................  اإلطار الفكرية .١

 ٦٣   .............................................  نتيجة التعليم ىف الفصل التجرييب .٢

  ٦٦   ......................................  . نتيجة التعلم ىف الفصل املراقىب٣صورة  .٣

 

  



 

 األول لبابا

 مقدمةال

 وضيح الموضوعأ. ت

هذه  موضوعفهم املصطلحات الواردة يف  ا،  أوهلّرسالة العلمّيةقبل وصف هذه ال

 تطبيق ريأثت: يه موضوع الرسالة العلميةسوء الفهم.  تناب عناإلج�دف العلمّية الرسالة 

لدى  العربيةللحصول على مهارة الكالم للغة  (NHT) اإلسرتاتيجية لعدد الرئيس املتكاملى

ية للعام الدراسى نوباجل ونجمبال ١باملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومّية  امنالثّ  صفّ ال طلبة

 :املوضوع فيما يلي طالحاتاإلصأن شرح مع ، م ٢٠١٦/٢٠١٧

 التأثري .١

تأثري هو "القوة من القائمة أو الناشئة عن شيء (األشخاص أو األشياء اليت ال

. وهي اجلهود أو اإلجراءات اليت أدت إىل إحداث ٢تشكل الطابع، والثقة، أو الفعل

 التغيري إىل الشيء من حالته األصلية.

 تطبيق .٢

   ٣ و العمل أو التقنية.التطبيق مبعىن العملية أو اإلجراء أ

                                                             
٢Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 

Pustaka, ١٩٩٥), h. ٧٤٧. 
٣ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, ٢٠٠٥), h. ٢٥٧  



 

 إسرتاتيجية .٣

إسرتاتيجية هو نشط التعلم الذي يلزمه أن يعمله املدرس و الطلبة لكي تكون 

 ٤أهدف تعّلم ميكن أن حتقق فياليًة و كفاءًة.

 (NHT) عدد الرئيس املتكاملى  .٤

كّل الطالب رقًما   منط التعّلم بإعطاءهو   (NHT) عدد الرئيس املتكاملى

 ٥ىف جمموعة معّينٍة ويدعوهم املدّرس رقم الطالب عشوائيا. املدرس معهموجي

 مهارة الكالم .٥

 من كلماتال ظهرتالعربية بشكل صحيح. و  الكلماتنطق  مهارة الكالم هو

  ٦.فيها للغةا والنّابغنيراء اآل خيّصص �ااحلروف اليت  خمارج

  

 

                                                             
٤  Wina sanjaya, strategi pembelajaran berorientasi standar proses pendidikan, (jakarta: 

kencana prenada media group,٢٠٠٨)   
٥Komalasari, Pembelajaran Kontekstual: Konsep Dan Aplikasi, (Bandung: PT. Refika 

Aditama, ٢٠١١) H. ٦٢   
٦ Zulhanan, Teknik  Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif  (Kajian Teoritis Dan Praktis), An-Nur 

Press, Bandar Lampung:٢٠٠٤. Hal ٧  



 

 ب إختيار الموضوعسبب. 

د ؤكّ ت يتنوع من التعلم التعاوين الّ  يه (NHT) اتيجية لعدد الرئيس املتكاملىإسرت 

 األكادميياهلدف دف � على منط التفاعل بني الطالب و  مصمم خاصٍ  ترتيب على

االجتماعية.  ةمهار  جتّمل الصفة املعدودة و ترقية إحرتامقدر ياألكادميية  قدرلتحسني 

 هي أن  (NHT) اتيجية لعدد الرئيس املتكاملىإسرت تنفيذ التعلم باستخدام  خصائص

 .املختلفة يف جمموعة واحدة ئيسالطالب أرقام الر  تستخدم

 

 خلفية البحث .ج

 ألمة العليا و األمل املثل لتحقيق واجلهود املوارد نوعية حتسني يف دور للتعليم

 هذه الغاية احلكومةحققت  .لألمة الفكرية واحلياة املشرتك االزدهار حتقيق يف ااندونيسي

 الذيىف باب الثاىن  ٢٠٠٣ عام ٢٠ رقم الوطين التعليم نظامال من الثاين فصلال يف

 :يتضمن



 

 و أال وهو الؤمن الكامل اإلنسان وتطوير األمة لتثقيف الوطنية الرتبية �دف

 شخصيةو له ال والروحية، جلسميةا والصحة ،املتقي باهللا األحد و يتخلق بأخالق حسن

 ٧.وطنيةوال عيةا�تم املسؤوليةب القيام و واالستقالل ثابتةال

 كيةا ذال مةاأل لتشكيل املتخذة اخلطوات أحد هو التعليم أن على يدل ذا�و 

 هي الداخلية العوامل. واخلارجية الداخلية العوامل: بعاملني التعليم جناحاستمد . يدةاجلو 

 العوامل هي اخلارجية عوامل أن حني يف ، الطالب أنفس داخل من تأيت اليت العوامل

 .جرا وهلم وا�تمع األمور وأولياء املعلمني من املستمدة

 أن جيب. يةالتعلم ألنشطةا حا جن لتنفيذ احملددة احملددات أحد املعلمون ويعد

 التنفيذ ولكن. لالفص يف تنفيذال إىل النظرية مفهوم من شامل بشكل املنهج املعلم يفهم

 كامال س مل يكنالذى قام �ا املدر  ميتعلال. التعلم يف والفشل تشكالامل سيقدم

هذه املشكلة تسبب إىل نقص فهم  ،فحسب اإلعالم وسائل أو نماذجال واستخدم

 الطلبة الدرس.

                                                             
٧ Tim Penyusun Undang-Undang No. ٢٠ Sistem Pendidikan Nasional, Tiga Serangkai, Pabelan, 

Surakarta, ٢٠٠٣  



 

 اليت التعلم عملية عن التعلم خمرجات حتقيق يف الطالب جناح فصل ميكن ال

 يعلم التعلم عملية يف كان إذا التعلم نتائج حتقيق سيتم. الدراسية الفصل يف تنفيذها يتم

 ةباجذ: أشياء مخسة عن يقل ال والتعلم التدريس ظروف إجراء يفو . ممتعة حالة عن

  .التدريستنفيذ  و الفردية ومبدأ الطالب، وحتفيز بنشاط الطالب وإشراك الطالبلدي 

و املادة اّليت مل تقم  علي طريقة الزمة يف التدريس هي مادة اللغة العربية. غاية 

ي قدرة الطالب علي معرفة املفردات و تبليغها ّمث املقصودة من تعليم اللغة العربية ه

  استخدامها يف اليومية. 

تعليم اللغة العربية ال حيتوى على القواعد فحسب. بل تتأثر سري التعليم. جعل 

الطالبة فعالية. نشأ روح اإلرادة على معرفة الدرس, ّمث ترقية كفاءة الطالبة على معرفة 

خيلو التعليم من تلك األسس الثالثة. و تتعلق تلك  القواعد, التنفيذ و التجربة. ال

األسس الثالثة بعضها بعضاً, املعرفة اليت تنشأ املهارات و املعرفة الىت تكّون العادة 

  العلميذة, التحقيقّية, الرتقية و املنّظمة.

تعليم الّلغة العربية ىف املدرسة الثانوية كاالتعليم الذي يهدف إيل ترقية كفاءة 

على فهم الّلغة العربية إّما من ناحية القراءة, الكتابة, والكالم. لكّن املشكلة  الطّالب



 

موجودة ىف التعليم الّلغة العربية للوصول إىل اهلدف املقصودة. مشكلة الىت توجد ىف 

التعليم بعضها التعليم الذى يعقد للّدرس الّلغة العربية ُممِال� حّىت ظهر امللل ونـُْقصاُن 

الطّلب. فذالك ال بّد أن تكون فيها السعي على حتسني النّتيجة تعّلم  اجلذابة لدى

الطالب بوساءل مقددة : حتسني نوع الّتعليم, إستخدام الطرق املقددة, و اخضار 

  األدوات الـعليمية اجلديدة. 

من البيانات الّنتيجة الّلغة العربية لطلبة صف الثامن ىف مهارة الكالم نعرف أّن 

اإلمتحان  ئج مهارة الكالم ضعيفة. ضعف تلك النتائج تظهر من نتيجةمؤشرات النتا

اّلذان مل يصال إىل   fو الثامن  cاألول ىف الّلغة العربية للطالب فصل الثّامن  للنصف

 ثاين. البيانات عن نتيجة اإلمتحان للنصف الىف هذا اجلدول احلّد املعّدل ىف التعليم كما

المبونج  ١احلكومية  باملدرسة املتوسطة اإلسالميةثامن ىف مادة الّلغة العربية صف ال

  . م ٢٠١٦/٢٠١٧ ىعام الدراساجلنوبية لل

 KKM  الفصل  النمرة
  نتيجة

  عدد الطلبة
٧٠>  ٦٩- ٠  

  C الثامن   ١
٧٠  

٣٨  ١٠  ٢٨  

  ٤٠  ٤  ٣٦ F الثامن  ٢

  ٧٨  ١٤  ٦٤  عدد



 

%  ١٠٠   %١٧,٩٤   %٨٢,٠٥%  

  

طالب  ٦٤إلمتحان للنصف األول نفهم أن انطالقا من البيانات الّنتيجة ىف ا

فلذالك  عدد الطلبة  الذين  ٧٠>مل يصلوا إىل حد النتيجة األدىن وهو  )٨٢,٠٥%(

نستنبط أن أغلبية ). ١٧,٩٤%(طالبا  ١٤هو  < ٧٠ وصلوا إىل حّد الّنتيجة األدىن

  التامة.   الطلبة هلم مهارات الكالم الضعيفية و حدَّ نتائجهم األدىن حتت حّد الّنتائج

أن البيانات فهم الطلبة عن املادة بعيدة من األمل. نرى الّنتائج  ١ظهر جدول 

أقل بالنسبة الطلبة الذين مل يصلوا إىل حّد  < ٧٠ الطلبة الذين وصلوا إىل حّد األدىن 

األدىن. مل تكن هذا احلال خمطًأ من الطلبة مجيعها. لكّن اإلصالح ال بّد أن تكون 

  من الرتبية حّىت ترت ىف مهارة الكالم العربية  للطلبة.  جلميع النواحى

املدرس ىف  نقصان النجاح ضعف النتائج مهارة الكالم العربية الطلبة بسبب

  التدريس. وجد الباحث أسباب الضعف األخرى لنتيجة مهارة الكالم  العربية:

 نقصان اجلذابة ىف التعليم.  . أ

 ون الدرسكثري من الطلبة مل يهتم  . ب



 

 الفّعالية الطلبة عند تعليم الّلغة العربية. نقصان    . ج

بضعف النتائج مهارة الكالم العربية للطلبة اليت سّببها العناصر السابقة فنحتاج 

  إىل إظهار الدوافع إلصالح نتيجة الّتعليم.

نظراً من املشكالت السابقة, أراد الباحث أن يقدم احلل الذى يـُْرجى أن يرقي 

 اتيجية لعدد الرئيس املتكاملىإسرت طلبة. احلل املستخدمة هي مهارة الكالم العربية لل

(NHT)  هي الطلبة.  ألّن مصدر هذه اإلسرتاتيجية  

لتعليم اليت ا هي اإلسرتاتيجية (NHT)  اتيجية لعدد الرئيس املتكاملىإسرت 

بيئة التعليم  تعليمية املقصودة و يّتجه إىل نشئصول إىل اهلدف الاستخدمها املدّرس للح

صاحلة عن وسيلة اللعب بإستخدام النمرة الرئيس ىف فرقة, شرح املدرس مادة الدرس ّمث ال

تقدمي السؤال. و بعد أن يقدم املدّرس السؤال. فالطلبة من كل فرقة مع النمرة السواء 

  يرفع يده ويعّد اجلواب إىل الطلبة األخرى.

ادة اللغة العربية  تعقد هذا احلال حّىت تسّلم كل الطالب األسئلة من املدرس, م

و تنشأ اإلجيابية عن  ية و الرتبية الكفاءةإىل اإلرشاد و الىت ف كأحد من املادة الىت توجه



 

الّلغة العربية. كفاءة الّلغة العربية واإلجيابية حنو الّلغة العربية مهّمة لفهم مصدر التليم 

  ربية املتعّلقة باإلسالم.اإلسالم وهو القرأن و احلديث. و الكتابة الىت استخدمت الّلغة الع

 ريأثتحتت املوضوع  ةقام الباحث البحث بعد النظر إىل خليفة البحث السابق

لدى  العربيةللحصول مهارة الكالم اللغة  (NHT) اإلسرتاتيجية لعدد الرئيس املتكاملى

عام الدراسى  نويباجل ونجمبال ١مبدرسة اإلسالمية احلكومّية  امنالثّ  صفّ ال طلبة

٢٠١٦/٢٠١٧.  

  د. تحليل المشكلة

  مشكلة البحث الىت وقعت ىف ميدان البحث هي:ة فنظراً إىل خلفية البحث السابق

 نقصان اجلذابة ىف التعليم. .١

 نقصان املشاركة الطلبة التعليم. .٢

 نقصان الفعالية الطلبة ىف تقدمي الرأي و إجابة األسئلة من املدرس .٣

 لدرسنقصان اإلهتمام من الطلبة عندما شرح املدرس ا .٤

 تطبيق الطريقة املمّلة .٥

 ضعف مهارة الكالم الطلبة. .٦



 

  و. تحديد المشكلة.

 ريأثتوهي نظرًا إىل حتليل املشكلة السابقة, حّدد الباحث املشكلة املبحوثة. 

للحصول على مهارة الكالم للغة  (NHT) اإلسرتاتيجية لعدد الرئيس املتكاملى تطبيق

 ونجمبال ١سة املتوسطة اإلسالمية احلكومّية باملدر  امنالثّ  صفّ ال لدى طلبة العربية

  م. ٢٠١٦/٢٠١٧ية للعام الدراسى نوباجل

  ه. مشكلة البحث

معرفة تأثري اإلجيايب نظراً إىل حتديد املشكلة السابقة. فمشكلة البحث هي: هل 

للغة للحصول مهارة الكالم  (NHT)ئيس املتكاملى ر تيجية لعدد الاسرت و أمهية ىف تطبيق إ

ة مبونج اجلنوبيال ١احلكومية  املدرسة املتوسطة اإلسالميةلدي طلبة الصف الثامن بالعربية 

  ؟م ٢٠١٦/٢٠١٧للعام الدراسى 

  

  

  



 

  ي. هدف البحث

حث هو معرفة تأثري اإلجيايب و , فهدف البةابقنظرًا إىل مشكلة البحث الس

للغة لكالم للحصول مهارة ا (NHT)ئيس املتكاملى ر تيجية لعدد الاسرت أمهية ىف تطبيق إ

ة مبونج اجلنوبيال ١احلكومية  املدرسة املتوسطة اإلسالميةالعربية لدي طلبة الصف الثامن ب

  ؟م ٢٠١٦/٢٠١٧للعام الدراسى 

  ك. فائدة البحث

  . فائدة القاعدية١

فائدة القاعدية الىت ترجى من هذا البحث هي القدرة على تقدمي اخلربة و 

قوم مدرسا و تساعد الطلبة غة العربية بعد أن يصة تعليم اللّ املعرفة ىف الرتبية خا

  على ترقية نتائج التعليم ىف املدرسة.

  

  

  



 

  . الفائدة الواقعية.٢

  أ. للطالب

كتعليم املنبسط, اجتهد , (NHT)ئيس املتكاملى ر تيجية لعدد الاسرت إ

  الطالب على التعليم حىت يرقى نتيجة التعلم الطلبة.

  سة.ب. للمدرّ 

ع الطالب أن يرقي  , استطا (NHT)ئيس املتكاملى ر لتيجية لعدد ااسرت إ

اصة مادة اللغة العربية. و جبانب ذلك ينشأ ثقة نفسه. و كفاءة التعليم خ

  قادر على إظهار الكفاءة التامة.

  رسة مدْ ج. لل

تقّدم املساعدة على  (NHT)ئيس املتكاملى ر تيجية لعدد الاسرت إ 

  .إصالح التعليمية, حىت ترتقى كفاءة املدرسة

  

  



 

  د. للباحث األخر

ئيس املتكاملى ر تيجية لعدد الاسرت إكاملراجع للبحث املستقبل عن 

(NHT) 

  . مجاالت البحثال

  حيتوى جمال البحث على :

 جمال موضع البحث .١

تيجية لعدد اسرت إجمال موضع البحث هو نتيجة التعلم الّلغة العربية باستخدام 

  (NHT)ئيس املتكاملى ر ال

 

 جمال فاعل البحث  .٢

 ١ال فاعل البحث هو طالب الصف الثامن مبدرسة الثانوية احلكومية جم

 مبونج اجلنوىبال

 جمال وقت البحث .٣

  ٢٠١٦/٢٠١٧عام  ثاينجمال وقت البحث هو فصل الدراسى ال

 



 

 جمال مكان البحث .٤

 مبونج اجلنوىبال ١جمال مكان البحث هو مدرسة الثانوية احلكومية 

 جمال مادة األساسية .٥

  سية ىف هذا البحث هي الساعة.جمال مادة األسا

 

   



 

  الباب الّثانى

  اإلطار النظرى    

 عدد الرئيس المتكاملى  . أ

 عدد الرئيس المتكاملىمعرفة  .١

هي نوع من طريقة منّظمة و مرتبة اّلىت حتقق على النقاد  عدد الرئيس املتكاملى

عدد لطريقة تعليم التعاوىن عن نوع  ٨اخلاصة املرتبة لتأثري مشاركة الطلبة الدرس.

كأحد من شكل التعليم الذى حيدد على ترتيبات خاصة لتأثري   الرئيس املتكاملى

  املشاركة الطلبة وله اهلدف على ترقية دراسية الطلبة.

أن هذه الطريقة تكون  لعدد الرئيس املتكاملى طريقة شرحت كورنيسية عن 

, و كّل فرقة منرة, من كّل فرقة ٥-٣شكال أخراً لصناعة الفرقة املتنّوعة, قام الطلبة ب 

ّمث  ٩ّمث قّدم املدّرس األسئلة للمناقشة  ىف الفرقة بإشارة أحد النمرة لتنوب فرقته.

                                                             
٨Hamdayana dan Jumanta, Model dan Metode Pembelajaran Kreatif dan Berkarakter, 

(Bogor:Ghalia Indonesia, ٢٠١٤), H. ١٧٥  
٩Kurniasih, Ragam Pengembangan Model Pembelajaran, (Jakarta: Katapena, ٢٠١٥) H. ٢٩   



 

هى طريقة التعليم اليت أعطى كل طالب منرة ّمث  لعدد الرئيس املتكاملىطريقة شرحت 

  ١٠القيام بفرقة و إختار املدّرس بال ترتيب عن كّل فرقة.

 لعدد الرئيس املتكاملىطريقة فّكرين أن التعليم عن استنبط الباحث من األراء امل

من نوع التعليم التعاوىن الذي حيقق على ترتيبات خاصة لتأثري املشاركة الطلبة, 

لعدد طريقة التسامح حنو اإلختالف و ترقية مهارة اإلجتماعية. خصائص التعليم عن 

   فرقة.هى إستخدم الطلبة منرة الرئيس املختلفة ىف الرئيس املتكاملى

 عدد الرئيس المتكاملى طريقة خطوات  .٢

لعدد الرئيس طريقة لكل طريقة التعليم خطوات الىت تكون خصائصها وكذالك 

, ىف تطبيق هذه الطريقة خطوات الىت تتفّرق/ختتلف خبطوات الطرق األخر. املتكاملى

م و عند إباهي لعدد الرئيس املتكاملىطريقة خطوات التطبيق التعليم التعاوىن عن 

  هامدايام كمايلى: 

  

 

  

                                                             
١٠ Komalasari, Pembelajaran Kontekstual: Konsep Dan Aplikasi, (Bandung: PT. Refika 

Aditama, ٢٠١١) H. ٦٢  



 

 اإلعداد  . أ

 قام املدرس بإعداد التعليم بإستخدام اخلطوت التعليمية و الواجبة للطلبة.

 صناعة الفرقة.  . ب

طالباً. أعطى  ٥-٣قسم املدرس الطلبة إىل الفرقة بعدد املشارك 

املدرس النمرة إىل كل طالب ىف كل الفرقة مث أعطى املدرس اإلسم لكل فرقة. 

وجودة تتكّون من الطلبة الىت تستحّقون اخللفّيات املختلفة  الفرقة امل

 كاإلجتماعّية. و الشعبية, واجلنسية, والكفاءة التعليمية.

ج. لكل فرقة كتاب مقرر لتسهيل الطلبة على القيام بالواجبات أو مشكلة 

  املقّدمة.

  د. املناقشة.

ادة التعليم ىف القيام بالواجبات, قّسم املدّرس الواجبة إىل كل طالب كم

عند القيام بالواجبة املقيمة فّكر كّل طالب على التصوير و التحقيق بأن كل 

 فرد يعرف اجلواب عن كل سؤال املقّدم.

  



 

  و. دعوة النمرة الطلبة أو تقدمي اجلواب.

ىف هذه احلال, ذكر املدرس منرة ما و الفرقة الىت هلا منرة سواء كما 

  واب للطلبة ىف الفصل.ذكرها املدرس يرفع يده و يعّد اجل

  ه. اإلستنباط

اإلستنباط املدرس و الطلبة اجلواب األخري من األسئلة الىت تتعّلق مبادة 

  ١١القدمة.

  , كما يلى:لعدد الرئيس املتكاملىطريقة قال مهداىن ىف خطوات التدريس عن 

 قسم املدرس الطلبة إىل الفرق و كّل طالب ىف الفرقة منرة.  . أ

و كّل فرقة حتقق أعضاءها على القدرة بإجابة  أعطى املدرس الواجبة   . ب

 األسئلة.

ج. ذكر املدرس  أحد النمرة الطلبة و الطالب الذى ذكر منرته يقدم نتيجة 

  املناقشة مباشرة.

  د. أمر املدرس الطلبة األخرى على اإلستجابة, مث أشار املدرس النمرة األخرى.

  

                                                             
١١Hamdayana dan Jumanta, Model dan Metode Pembelajaran Kreatif dan Berkarakter, 

(Bogor:Ghalia Indonesia, ٢٠١٤), H. ١٧٧-١٧٥ 



 

  ١٢و. اإلستنباط.

  كما يلى:   لعدد الرئيس املتكاملىطريقة س قالت كورنياسيه عن خطوات التدري

 قسم املدرس الطلبة إىل الفرقة, و كّل الطالب ينال النمرة.  . أ

 إعطاء الواجبة لكل طالب على حسب النمرة.   . ب

  ج. فعند اإلحتياج, أمر املدرس الطلبة على املناقشة بفرقته.

  ١٣د. تقدمي النتيجة و اإلستجابة من الفرقة األخرى.

  

لعدد الرئيس طريقة كرين السابقة نستنبط أن خطوات التعليم عن من األراء املف

  كما يلى:  املتكاملى

 اإلعداد.  . أ

قام املدرس على اإلعداد التعليمية و اإلعداد األسئلة للطلبة على مادة 

  الساعة.

 صناعة الفرقة.  . ب

                                                             
١٢Hamdani, Strategi Belajar Mengajar, (Bandung : Pustaka Setia, ٢٠١١) H. ٩٠  
١٣ Kurniasih, Ragam Pengembangan Model Pembelajaran, (Jakarta: Katapena, ٢٠١٥) H. ٣١   



 

طالبًا. أعطى املدرس  ٥-٣قسم املدرس الطلبة إىل الفرق و كل فرقة 

إلسم لكل الفرقة. و كل فرقة ختتلق أعضاءها على النمرة لكل طالب و ا

  اإلختالف اإلجتماعية, اجلنسية, و الكفاءة التعليمية.

ج. لكل فرقة كتاب مقرر لتسهيل الطالبة على إمتام الواجبة أو املشكلة الىت قدمها 

  املدرس.

  د. املناقشة.

 عند املناقشة ىف الفرقة, إنقسم املدرس الواجبة إىل كل طالب مبادة

  الساعة. صّور و حقق الطلبة أن كل طالب ىف الفصل عرف إجابته.

  و. ذكر النمرة العضو أو تقدمي اجلواب.

ذكر املدرس النمرة و كل طالب له منرة سواء كما ذكر املدرس يرفع يده 

  و يعد اجلواب للطلبة ىف الفصل. مثال السؤال الذى قّدم املدرس هو:

  ن بيته؟كم الساعة ذهب أمحد إىل املدرسة م

  ه. الإلستنباط.

استنبط املدرس و الطلبة اجلواب األخري من األسئلة املقدمة الىت 

  تتعّلق مبادة الساعة.



 

 عدد الرئيس المتكاملىريقة العيوب لطالمزايا و  .٣

عدد الرئيس ريقة كل طريقة مزايا و عيوب كما ال ختلو كذالك هلذه ط

  كما يلي:  عدد الرئيس املتكاملىريقة لط . قال هامداياما عن املزايا و العيوباملتكاملى

 املزايا.  . أ

.) تدريب الطلبة على االعمل ١املزايا:  عدد الرئيس املتكاملىريقة ط

.)تدريب الطلبة على أن يقوموا ٢اجلماعى و اإلخرتام حنو الفكرة األخرى. 

.) جعل الطلبة عاديا عن ٤.) إنشاء الروح امليعة. ٣املعلم لنفس املرحلة. 

 ات.اإلختالف

 العيوب.  . ب

  عيوب كما يلى:  عدد الرئيس املتكاملىريقة ط

الطلبة الىت يقومون دائما على الطرقة القدمية سيجدون الصعوبة على  .١

 تطبيق هذه الطريقة.

 ال بّد للمدرس أن جيّهذ األدوات احملتاجة.  .٢

 ١٤ليس لكل طالب دور. .٣

                                                             
١٤  Hamdayana dan Jumanta, Model dan Metode Pembelajaran Kreatif dan Berkarakter, 

(Bogor:Ghalia Indonesia, ٢٠١٤), H. ١٧٨-١٧٧  



 

  يلى:كما   عدد الرئيس املتكاملىريقة قّدم مهداىن املزايا العيوب لط

  املزايا:  

.) استطاع ٣.) استطاع الطالب على املناقشة. ٢لكل طالب إعداد.  .١

 الطلب املاهر على التعليم الطالب الضعيف.

  العيوب:

 ١٥.) ليس كل عضو من الفرقة دعاه املدرس.٢ميكن التعّدد.  .١

 

  كما يلى:  عدد الرئيس املتكاملىريقة و قال كورنياسيه عن املزايا و العيوب لط

  ا:املزاي  

 القدرة على الرتقية الكفاءة الطلبة. .١

 القدرة على التحقيق فهم الطلبة. .٢

 تدريب روح املسؤولية. .٣

 ترقية احلّب الطلبة على املعرفة كل شيئ .٤

 ترقية الثقة الطلبة. .٥

 ترقية روح اإلستحقاق و املعية. .٦

 لكل طالب دوافع على استيعاب املادة. .٧

 اضاعة التفريق بني املاهر و اجلاهل. .٨

                                                             
١٥Hamdani, Strategi Belajar Mengajar (Bandung: Pustaka Setia, ٢٠١١) H. ٩٠  



 

 ح ىف التعليم.ظهر الفر  .٩

  

 العيوب:

ميكن الطالب أن خياف من اإلحتقار عند إعطاء النتيجة الضيفة إىل  .١

 الطالب األخرى.

 ميكن الطالب على القيام بالفش بطلب صاحبة اجلواب. .٢

 ١٦إذا نقض الطالب على عمل اجلواب فستأّثر إىل الطالب األخرى. .٣

 

لعدد الرئيس ريقة دام طإستنباط الباحث من األراء املفّكرين السابق على استخ

  عند هامدايام وهي: املتكاملى

.) تدريب الطلبة على االعمل اجلماعى و اإلخرتام حنو الفكرة ١املزايا:  

.) إنشاء ٣.)تدريب الطلبة على أن يقوموا املعلم لنفس املرحلة. ٢األخرى. 

  .) جعل الطلبة عاديا عن اإلختالفات.٤الروح امليعة. 

 عربيةمهارة الكالم للغة ال  . ب

 معرفة مهارة الكالم للغة العربية .١

مهارة الكالم للغة العربية هي الضبط و التام على التبليغ الفكرة و املشاعر. 

  ١٧الصواب و التمام على إختيار املفردات و اجلمل باللغة العربية لساناً.

                                                             
١٦ Kurniasih, Ragam Pengembangan Model Pembelajaran, (Jakarta: Katapena, ٢٠١٥) H. ٣١-٣٠ 



 

ىف احلقيقة أن مهارة الكالم هي املهارة على إستخدام اللغة الصعبة. ففى هذا 

, عّلق املهارة بتبليغ الفكرة و املشاعر بالكلمات و اجلمل متامًا و صواباً. احلال

للمهارة عالقة مع القدرة ىف التبليغ, القواعد, الصوتية و املخارجية. تلك القدرة حتتاج 

  إىل إستعداد املفردات و اجلمل املناسية احملتاجة عند التدريب.

و السرعة عند الكالم و احملادثة  هدف املقصودة من املهارة الكالم هو القدرة

وإذا قام الطالب على اهلدف السابقة  ١٨املباشرة الىت تكون اهلدف الرئيس من اللغة.

  و جنح.

تعترب مهارة اإلنسان ىف احملادثة باللغة الثانية عندما قدر على احملادثة, القراءة, و 

هدف التعّلم اللغة الكتابة مستدال بقواعد صحيحة و باستيعاب املفردات احملتاجة و 

  ١٩العربية.

 أنواع مهارة الكالم للغة العربية .٢

  هي: للغة العربيةمهارة الكالم أنواع 

 احملادثة.  . أ

 ٢٠التعبري الشفهية.  . ب
                                                                                                                                                                               

١٧ Ahmad Izzan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab.( Bandung :  Humaniora ٢٠٠٩) H. ١٣٨   
١٨Ibid, H. ٩٦   
١٩Ahmad Fuad Effendy. Metodologi Pengajran Bahasa Arab.(Malang, Misykat ٢٠٠٥) H. ١١٣   



 

  :٢١أما أنواع مهارة الكالم للغة العربية عند َأسيف هرماوان هي

 التدريبات البسيطية .١

إىل الطلبة  التدريبات البسيطية هي أن يقدم املدرس املهارات األساسية

الىت حيتاجو�ا عند احملادثة مع ا�تمع. كاحملادثة, املفردات, القواعد وما أشية 

ذلك. لذالك فإن التدريبات األساسية حيب أن يعرفها الطالب ىف التكلم هو 

متييز العناصر اللغوية, والسيما األصوات الىت تكاد سواء لكّنها ال تساوى ىف 

  املعىن.

  ,ك,ق, و ما أشبه ذالك.املثال: س,ش,ث,د,ذ

  للتدريبات البسيطية طرق, هي:

 حفظ احملادثة  . أ

تكون هذه الطريقة تدريبة ىف التقليد و احلفظ احملادثة عن األحوال و 

 الشؤون.

 احملادثة عن وسيلة الصورة.  . ب

                                                                                                                                                                               
٢٠Abdul Wahab Rosyidi. Media Pembelajaran Bahasa Arab.(UIN Malang Press. ٢٠٠٩), h. ٩١.  
٢١ Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab,(Bandung: Remaja Rosdakarya, 

٢٠١١). h. ١٣٦ 



 

قدم املدرس هذه الطريقة ليكون الطالب يفهم الوقائع عن وسيلة 

  الصورة املبّلغة على حسب مرحلتهم.

  احملادثة الرئيسية.ج. 

قدم هذه الطريقة ليكون الطالب قادر على تكميل احملادثة على حسب 

  األحوال.

  د. التمثيلية.

  قدم هذه الطريقة ليكون الطالب قادر على التبليغ الوقائع لسانياً.

  و. طريقة التجربة القواعد.

 قدم هذه الطريقة ليكون الطالب قادر على التبليغ أشكال الكلمات الىت

  البّد تكريرها مراراً.

 التدريبا احملادثة .٢

التدريبات احملادثة هي تدريبات الىت تستخدم اإلبكار الطلبة عند القيام 

بالتدريبات, ىف هذه احلال استطاع الطالب أن يرقي إبتكارته. حقق الطلبة على 

اد أكثر احملادثة من املدرس. و تقدمي التدريبات تعقد تدرجيّيا و ميكن إختيار املو 

  على حسب أحوال الفصل.



 

 هناك النشط الىت ميكن الطلبة على العمل: 

 احملادثة اجلماعية  . أ

ميكن الطلبة أن يبادل بعضهم بعضًا على التبليغ الكلمات مع فرقته 

 حىت تكون قّصة كاملة.

 التمثيل  . ب

  ميكن املدرس على التقرير الواجبة بأن تكون ممّثال.

  ج. ممارسة احملادثة اإلجتماعية.

قصود من ممارسة احملادثة اإلجتماعية هي األحوال اإلجتماعية عند امل

احملادثة الىت البّد أن يبلعها الطالب لسانيّا. املثال: تقدمي اإلحرتام, 

  التعّجب, الفرق, التهنئة, وما أشبه ذالك.

  د. ممارسة امليدانية

الغرض من ممارسة امليدانية هي: احملادثة مع الناطق األصلي أو أهل 

  لغة خارج الفصل.ال

  و. التحليل



 

تعقد التحليل عادة عند املناقشة. هدف التحليل هو حّل املشكلة 

 املوجودة. أو تقرير القرر لعمل ما.

 جوانب التقويم لمهارة الكالم .٣

  أما اجلوانب املستخدمة ملعيار القدرة الطالب على التكّلم هو:

م عندما قام هو على رأى هندرى كونتور تريغان, أن الطالب قادر على التكل

أربعة عناصر: أ). صوت اللغوية. ب). القواعد. ج). املفرات. د). السرعة و 

  ٢٢التام.

  و رأى أبو بكر حممد عن عناصر مهارة الكالم:

 ناحية اللغوية  . أ

 املخارج .١

 املدود و الشّدة .٢

 اللهجة .٣

 اختيار املفردات .٤

 اختيار األساليب .٥

 ترتيب الكلمات .٦

 التنّوعات .٧

                                                             
٢٢ Henry Guntur Tarigan, Berbicara Sebagai Keterampilan Berbahasa, (Bandung, Angkasa, 

١٩٩٠), hal, ٣  



 

 ناحية غري اللغوية  . ب

 طلق اللسان .١

 استيعاب املادة .٢

 ٢٣الدهاء. .٣

 

رأى أمحد فؤا افندى أن التدريبات مهارة الكالم ال بّد من تدريبات: 

.) استيعاب املفردات و األساليب ٣.) مهارة الكالم. ٢.) مهارة السماعة. ١

  ٢٤الىت ميكن الطلبة على احملادثة.

مهارة الكالم  من األراء السابقة, أخذ الباحث رأي كونتور تريغان ملعيار

 ١مبدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  ١اللغة العربية للطلبة الصف الثامن 

المبون اجلنوىب. تعترب طلق الطلبة على التكلم باللغة العرية عند وّفر الطالب 

 الشروط املقررة.

 

 

  

                                                             
٢٣Abu Bakar Muhamad, Metode Khusus Pengajaran Bahasa Arab, (Usaha Nasional, Surabaya, 

١٩٨١), h. ١١٩-١١٢  
٢٤ Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang, Misyikat, ٢٠٠٥), hal, 

١٢٥ 



 

 مهارة الكالملمراحل التعليم  .٤

هي: اإلبتدائية, مراحل التعليم مهارة الكالم تنقسم إىل ثالثة مراحل 

  املتوسطة, املتقدمة بشرح كمايلى: 

 مرحلة املبتدئني .١

 األمر إىل الطلبة على التعبري الكلمات, اجلمل و الفكرة البسيطة.  . أ

 قدم املدرس األسئلة الىت البّد جييبها الطالب حىت تكون مادة كاملة.  . ب

  ج. مّرن املدرس الكالم بإعطاء األسئلة البسيطية.

يأمر الطالب على إجابة األسئلة الشفهية حبفظ  د. ميكن املدرس أن

 احملادثة, أو إجابة األسئلة املتعّلقة مبادة الىت قرأها الطالب.

 مرحلة املتوسطة .٢

 تعّلم الكالم بّتمثيل  . أ

 املناقشة مبادة ما  . ب

  ج. الكالم عن الوقائع الىت قد حدث 

 ذلك.د. احلكاية عن األخبار الىت مسعها من التلفاز, املزياع وما أشبه 

 مرحلة املتقّدمني .٣



 

 

 اختار املدرس املادة للكالم  . أ

 املادة املختارة البّد أن تكون جذابة والىت تتعّلق حبيات الطلبة  . ب

  ج. البّد أن تكون املادة واضحة و ّحمددة

د. مسح املدرس الطالب على اختيار املادة أو أكثر, حّىت اختار الطالب 

  ٢٥املواد مبا شاءوا.

  لغة العربيةلطريقة مهارة الكالم  .٥

عملية احملادثة ىف الفصل حتتوى على أساس احملادثة بني نفرين أو   

  أكثر. فلذلك مهارة الكالم البّد أن تؤسس على: 

 مهارة السماعة  . أ

 مهارة الكالم  . ب

ج. استيعاب املفردات و األساليب الىت ميكنها الطالب أن يبلغ أفكاره و 

 ٢٦مشاعره.

                                                             
٢٥Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (malang, UIN maliki press: 

٢٠١١)h.١٥١  
٢٦ Op Cit, H. ١٤٠-١٣٨ 



 

تمرار من ممارسة مهارة السماعة, نعترب أن املمارسة مهارة الكالم كاس

للوصول إىل اإلستيعاب مهارة الكالم فالبّد للمدّرس أن يقّدم الواجبة على التعبري 

  اللغة. أّما طرق التعليم مهارة الكالم كمايلى: 

ممارسة الصوتية هي ممارسة صوت احلرف اجلديدة و الغريبة عن طريقة   . أ

 .التعبري الكلمات السواء باملخارج الصحيحة

تدريبات التعبريية: هدف هذا التدريب ملمارسة الطلبة على التمييز   . ب

 الكلمات الىت هلا خمارج متقاربة املثال: حرف السني و الثاء.

ج. تدريب القراءة: تكون هذه املمارسة حسنة لدى الطالب, ألّنه ميارس 

  الكلمات اجلمل و الصوت.

ن من العمل السماعية و د. تدريب السماعة و التكرار هو ممارسة الىت تتكوّ 

 ٢٧التكريرية الكلمات الىت مسعها الطالب.

عملية الكالم هي العملية اجلذابة و الصاخب, لكّن أكثر العكس عندما 

وجدنا ىف الفصل. عندما احلادثة مل تكن جذابية وال يؤثر الطالب, تقع ذلك 

ارسة بسبب الضعف الطلبة على استيعاب املفردات و القواعد, و نقصان املم

                                                             
٢٧ Ahmad Izzan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab. (Bandung:Humaniora ٢٠٠٩)  H. ١٣٨-

١٤٠. 



 

لكن مفتاح النجاح يكون مع املدرس إذا اختار املدرس املادة املناسبة و  اللسانية.

املطابقة مبراحل الطلبة. ميكن الطلبة أن خيرج اإلبكارات ىف الرتقية األشكال 

  التعليمية.

 مهارة الكالملهدف التعليم  .٦

رأى عبد الوهب الرشيد أن هدف التعليم مهارة الكالم هي: "هدف 

م مهارة الكالم هي كادة املعاملة مع األخر و الفهم عن اإلرادة املتكّلم, التعلي

بدأ هذا التعليم بعد أن تعّلم الطالب أصوات احلروف العربية و معرفة التمييزان 

  ٢٨األحرف".

  تتكّون هدف التعليم مهارة الكالم على: 

 سهولة االكالم  . أ

الرتقية هذه  ميكن للطالب فرصة واسعة على ااملمارسة حىت يقدر على

  املهارة باحلسنة, والطلق و الفرح ىف فرقته.

 الوضوح   . ب

                                                             
٢٨ Abd. Wahab Rosyidi, Mamlu’atul Ni’mah, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa 

Arab, (Bandung: UIN-Maliki,٢٠١٢), h. ٩٠ 



 

ميكن الطالب أن يتكّلم بالتام و الوضوح معنها و خمارجًا. الرسالة الذى 

أراد تبليغها ال بد أن تكون واضحة تكون املمارسة على أشكال متنّوعة 

  كمثل: املناقشة, اخلطابة و املناظرة.

  ج. املسؤلية

م الصاحل حيقق املتكلم على تقدمي روح املسؤولية حىت الكالم ممارسة الكال

  الذى تكلم صحيحاً, واضحاً و مناسبا باملرجع واهلدف.

  د. جعل الساعة الدقيقة

ممارسة الكالم احلسن و الرتقية مهارة السماعة الضابطة و الدقيقة تكون 

  هدفا رئيسّيا من التعليم.

  و. نشر البيئة

بيئة اللغوية اجلديدة اذا مل جيتهد الطالب الوصول ال ميكن الوصول إىل ال

�ا. ميكن الوصول إليها بعد العقد بني نفرين أو أكثر على جعل البيئة 

اللغوية. فهي حتتاج إىل اجلهد واإلرادة على التكلم باللغة العربية مستمرة. 

  ٢٩وههيذا جعل البيئة اللغوية.

                                                             
٢٩ Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif. (UIN Malang Press, ٢٠١١), 

h.١٤٠-١٣٨ 



 

على احملادثة لسانية و ىف العام, هدف مهارة الكالم هو قدرة الطلبة 

ميكنه التبليغ الفكرة و املشاعر باحلسنة. فالبد أن ميارس الطالب على الوصول 

  إىل اهلدف املقصودة.

  

  ج. مباحثة البحث الموضوعى

البحث الذى يقوم به ساباريا, جامعة الرتبية اندونيسيا مبوضوع تأثري       

 هارة الكالم اللغة العربية للطلبة.استرياتيجية لعدد الرئيس املتكاملى على استيعاب م

التجريبة .  NCGD)(طريقة املستخدمة هي الطريقة التجريبية باستخدام وسائل 

طالباً. األداة  ٤٤املختارة هي الطلبة الصف الثامن مبدرسة الثانوية حممدية بعدد 

ظهر  .uji z (wilcoxon)املستخدمة هي اإلختبار حتليل البيانات املستخدمة هي األحصائية 

بعد . ٤٠,١٨و الفصل املراقّيب  ٤١,٩مقدار نتائج الفصل التجريىب.  نتيجة البحث

 . ١,٦٤٥>٠,٣٤٨حصل على  uji zاإلختبار اإلحصائية برمز 

مرفوض. ومقدار نتائج الطلبة بعد اإلختبار  Haمقبول و  H٠اإلستنباط هو  

< ٣,٩٢٨حصل  uji z. بعد القيام ب ٥٦و املراقيب  ٦٨,٩١ىف الفصل التجرييب 

                                                                                                                                                                               
 



 

مقبول. مبعىن األخر أن الفرق توجد ىف  Haمرفوض و  H٠الىت تظهر على  ١,٦٤٥

الفصل التجرييب و الفصل املراقيب عند اإلستيعاب مهارة الكالم اللغة العربية. و استنبط 

أن التعليم عن طريق اسرتاتيجية لعدد الرئيس املتكلمى أشّد تأثريًا من التعليم عن طريقة 

  ية. القدمي

  د. اإلطار الفكري

 ٣٠اإلطار الفكرية من نوع الطريقة الىت تتعلق بعناصر املعرفة كمسألة مهمة.

شرحت اإلطار الفكرية احلسنة عن املتغريات البحث, حّىت البّد أن يشرحها الباحث 

العالقة بني املتغّري الفردية و اجلماعية. ىف هذا البحث تكون طريق لعدد الرئيس املتكلمى 

ّريًا فرديا للبحث. وتكون املؤشرات ىف الوصول إىل مهارة الكالم اللغة العربية متغّري متغ

  مجاعيا للبحث.

البّد من حتقيق اإلطار النظري إذا توجد املتغريان أو أكثر ىف البحث. بدأ هذا 

حبث التجرييب بالنطري إىل نتيجة التعليم الطلبة ىف الفصل التجرييب و الفصل املراقىب. 

و  إسرتاتيجية لعدد الرئيس املتكاملىليم الذي يسري ىف الفصل التجرييب يستخدم التع

  الفصل املراقيب يسري على التعليم العادي. 

                                                             
٣٠ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&B, (Bandung: Alfabeta, ٢٠١٢), 

H. ٩٥ 



 

خطوة البحث هي استخدام اإلمتحان القبل ىف الفصلني للنظر كفاءة الطلبة 

اتيجية سرت إقبل مشاركة الدرس. بعد القيام اإلمتحان القبل, قام املدرس التعليم باستخدام 

ىف الفصل التجرييب واستخدام الطريقة اخلطابة وطريقة اإلجابة  لعدد الرئيس املتكاملى

  األسئلة ىف الفصل املراقييب.

اتيجية اإلسرت بعد التعليم قام املدرس باإلمتحان األخري ملعرفة النتيجة التطبيق 

  حث كمايلى:على استيعاب مهارة الكالم الطلبة جدول الب لعدد الرئيس املتكاملى

       

  

  املالخطة:

  إسرتاتيجية لعدد الرئيس املتكاملى:  xمتغري 

  : حصول مهارة الكالم للغة العربية  yمتغري 

الىت  اتيجية لعدد الرئيس املتكاملىإسرت نفهم أن  ١انطالقا من الصورة 

استخدمها املدرس عند التعليم تقدر على مساعدة الطلبة ىف اإلستيعاب مهارة 

 و فهم املادة. الكالم

  

Variabel X Variabel Y 



 

  و. الفريضة

رأى ستيوسارى أن الفريضة هي احلال أو الوقائع املرجّوة الىت تأّسس باملصدرية 

ورأى سوهرسونو أن الفريضة هي العبارة الىت حتتاج إىل  ٣١وعادة تتّصل متغريات البحث.

  ٣٢البحث العميقعن صحتها.

كلة البحث. و رأى قامت الفريضة ظنّية, ومل تكن تصحيحًا أو اجلواب من املش

نربوكا أن الفريضة هي شيئ ظّنية الىت البّد حتقيقها عن وسيلة البحث, بدأ الفريضة من 

  ٣٣العالقة بني املتغّريان أو أكثر.

استنبط الباحث من األرا املفكرين السابقة أن الفريضة هي الظنّية الىت حتتاج إىل 

) اتيجية لعدد الرئيس املتكاملىإسرت ( xالتحقيق عن وسيلة البحث. ملعرفة التأثري املتغّري 

(حصول مهارة الكالم الغة العربية). قّدم الباحث  الفريضة ىف هذا البحث :  yباملتغري 

 (NHT) اإلسرتاتيجية لعدد الرئيس املتكاملى تطبيق اإلجيايب و أمهية ىف ريأثتموجود 

باملدرسة املتوسطة  امنالثّ  صفّ ال لدى طلبة العربيةللحصول على مهارة الكالم للغة 

 م. ٢٠١٦/٢٠١٧ية للعام الدراسى نوباجل ونجمبال ١اإلسالمية احلكومّية 

                                                             
٣١  Setyosari, Metode Penelitian Pendidikan Dan Pengembangan, (Jakarta: Kencana Prenada 

Media Group, ٢٠١٠), H. ١٠٩ 
٣٢ Soehartono, Metode Penelitian Sosial, (Bandung: Rosda Karya Offset, ٢٠٠٤), H. ٢٦ 
٣٣ Narbuko, Metodologi Penelitian, (Bandung: Bumi Aksara, ٢٠٠١), H. ١٣  



 

  الباب الثالث

  منهج البحث

 موعد البحث  . أ

 مكان البحث .١

 المبونج اجلنوبية. ١قام الباحث البحث ىف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 

 البحث موعد .٢

  م. ٢٠١٦/٢٠١٧ للعام الدراسي قام الباحث البحث ىف النصف السنة الثاىن

  

 نوع البحث   . ب

طريق أو سبيل املستخدمة للبحث الصواب ىف البحث, رأى وينرتو  الطريقة هي

أما ٣٤ ىف البحث" طريقة البحث احلق الىت عّرفها العملية عن وسيلة الطريقة املبحوثة".

  ٣٥ما.طريقة البحث هي كيفية عملية على إجادة البيانات الىت تكون هدفا وغاية 

                                                             
٣٤ Wiranto Surachmad, Dasar Dan Teknik Riset Pengantar Metodologi Ilmiah, (Bandung: 

Tarsito, ٢٠٠٣), H. ٢٦ . 
٣٥ Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D, (Bandung: 

Alfabeta, ٢٠١٢), H. ٢. 



 

نوع البحث هو شبه التجرييب حبث شبه التجرييب هو البحث املعرفة التأثري 

و النظر إىل  ٣٦التجريبية أو العملية الىت تظهر لدى املبحوث املقصودة عند الباحث.

الطبقات التعليم فإنّه على نوع البحث الذى يهدف إىل معرفة العالقة بني املتغريان أو 

  ٣٧أكثر.

ات فإ�ا من نوع البحث النوعي, البحث النوعي هو البحث الذى نظرا من نوع البيان

  ٣٨استخدم اإلحصائية عند املعيار.

و عن رأى سوكرن. Nonequivalent Control Group Desainاستخدام البحث شكل 

Nonequivalent Control Group Desain :كما ىف الصورة  

  شكل البحث ىف اجلدول األتية:  

  . شكل البحث٢جدول   

  اإلختبار من قبل  الحال  فرقةال

  نتيجة التعليم  اتيجية لعدد الرئيس املتكاملىإسرت استخدام   فرقة التجريبية

  ٣٩نتيجة التعليم.  اتيجية لعدد الرئيس املتكاملىإسرت الستخدام   فرقة املراقبية

  

                                                             
٣٦ Etta Mamang Sangadji Dan Sopiah, Metodologi Penelitian, (Malang: ANDI, ٢٠١٠), H. ٢٢.  
٣٧ Ibid, H. ٣٠. 
٣٨ Sugiyono, Op.Cit, H. ٨. 
٣٩ Ibid, H. ٧٩ 



 

هدف البحث هو البحث عن التأثري بطريقة القدمي العملية ىف الفصل التجييب 

اتيجية لعدد الرئيس إسرت قيب. قام التعليم ىف الفصل التجرييب باستخدام و الفصل املرا

. قّدم املدرس اإلختبار من قبل ىف أول لقاء وىف أخر اللقاء قّدم املدرس اإلختبار املتكاملى

النهائي, وهو اإلختبار على القدرة ىف إمتام األسئلة الىت تعقد ىف الفصلني بسؤال سواء 

  الطلبة. ملعرفة نتيجة التعليم

  ج. متغير البحث

رأى أريكونتو أن متغري هو الفاعل البحث أو كل ما يكون املصدر ىف 

  للبحث متغريان, متغّري احلر و املرتبط. ٤٠البحث.

  كل منهما معروفة ىف هذا البحث كمايلى:

اتيجية إسرت , ىف هذا احلال xمتغري احلر هو املتغّري الذى يؤّثر أي معروف مبتغري  .١

 تكون املتغري احلرّي. س املتكاملىلعدد الرئي

, ىف هذا احلال للحصول مهارة yمتغّري املرتبط هو املتغري املؤثّر أو املعروف بالتغري  .٢

 . yالكالم يكون املتغّري 

 

                                                             
٤٠ Arikuonto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakartra: PT Rineka Cipta, 

٢٠٠٨), H. ٩٦ 



 

  د. المجتمع األصلى و العينية البحث

 المجتمع األصلى .١

هو الوالية الىت قام عليها الفاعل و  ا�تمع األصلىرأى سوكيونو أن 

 ٤١ملفعول الذى هلما القيمة والشكل الىت حققها الباحث للبحث ّمث اإلستنباط.ا

ىف هذا البحث هو الطلبة الصف الثامن باملدرسة املتوسطة اإلسالمية  ا�تمع األصلى

طالٍب. عدد الطلبة هلذه املدرسة   ٢٤٣المبونج اجلنوبية بعدد الطلبة  ١احلكومية 

  كمايلى: 

المبونج  ١الحكمية  المتوسطةمدرسة الف الثامن بطلبة الص. بيانات ٣جدول 

  . ةالجنوبي

  عدد الطالب  الفصل  منرة

١  A  ٤٠  الثامن 

٢  B الثامن    ٤٢ 

٣  C  ٣٨  الثامن 

٤  D الثامن   ٤٢ 

٥  E الثامن   ٤١ 

٦  F  ٤٠  الثامن 

  ٢٤٣  ا�موع

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

Alfabeta, ٢٠١٢), H. ١١٧ 



 

 Lampung Selatan ١ Tata Usaha MTs Negeriاملصدر: 

 البحث العينية .٢

أخذ  ٤٢العينية هو نوع من العدد أو الشكل الذى استحّقها العينية.ونو أن رأى سوكي .٣

المبونج اجلنوبية. مها  ١الباحث فصلني باملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 

الذى يكون الفصل   F الذى يكون الفصل املراقيب و الفصل الثامنC الثامن 

  التجرييب.

  و. طريقة الجمع البيانات

  البيانات ىف هذا البحث هي: اإلختبار, املقابلة, الوثيقة.طريقة اجلمع 

 اإلختبار .١

رأى ردوان أن اإلختبار هو التعبري أو التدريب املستخدمة ملعيار املهارة, 

  ٤٣املعرفة, القدرة, والقيمة الىت استحّقها الفرد أو ا�تمع.

الكالم  نوع اإلختبار ىف هذا البحث هو اإلختبار الشفيهية ملعرة ترقية مهارة

الطلبة. وطريقة إعطاء النتيجة هي اخليارية األسئلة الىت تكون مناسبة صعبتها. 

                                                             
٤٢ Ibid, h. ١١٨ 
٤٣ Ridwan, Belajar Mudah Penelitian (Untuk Guru-Karyawan Dan Peneliti Pemula), 

(Bandung: Alfabeta, ٢٠١٢), H.  ٧٦  



 

أسئلة.  ١األداة املستخدمة ىف هذا البحث هى اإلختبار الشفهية بعد السؤال .

 .  ١وإذا كانت السؤال صوابا جبميعها فحصل على ..

 المقابلة .٢

سئلة املستخدمة لنيل تكون املقابلة أداة غري اإلختبار الىت تكون من األ

تعقد املقابلة مرتبة.  ٤٤البيانات/املعلومات عن الطلبة بطريقة اإلستجواب.

استخدام الباحث هذه الطريقة ملقابلة املدرس ملادة اللغة العربية مبدرسة الثانوية 

 المبونج اجلنويب. ١احلكومية 

 الوثيقة .٣

 ٤٥ثائق الوجودة.الوثيقة من إحدى الطريقة جلمع البيانات بالنظر إىل الو 

استخدام هذه الطريقة لنيل البيانات عن املدرسة, الطلبة, وما أشبه ذلك الىت 

الوثيقة املستخدمة ىف هذا البحث هي صورة املدرسة و تعقد قبل اإلختيار. 

بيانات النتيجة اللغة الغربية للطلبة.  استخدم هذه الطريقة كذلك لتوثيق العملية 

  التعليم ىف البحث. التعليمية مثل الصورة عند

                                                             
٤٤ Lestari.K.E dan Yudhanegara.M.R, Penelitian Pendidikan Matematika,(Bandung: PT Refika 

Aditama,٢٠١٥),hal.١٧٢ 
٤٥ Budiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 

Cet Ke-٢٠١٥ ,٦), Hal. ٥٤.   



 

 ه. تعريف الفكرة وعملية المتغّيرة

  تعريف الفكرة وعملية المتغّيرة .١

  اتيجية لعدد الرئيس املتكاملىإسرت أ. متغّري 

هى جزء من الشكل التعليمية  لعدد الرئيس املتكاملىطريقة رأى مهدايام أن 

  ٤٦الطلبة. التعاونية واملرتبة, الىت حتقق على الرتاكب احلاصة لتأثري مشاركة

  ب. متغّري للحصول مهارة الكالم

املؤشر الذى البد الوصول به من مهارة الكالم, أن الطالب قادر على التكلم 

عندما قام هو على أربعة عناصر: أ). صوت اللغوية. ب). القواعد. ج). 

  وإذا وصل الطالب إىل تلك الغاية فيعترب جناحه.٤٧املفرات. د). السرعة و التام.

 عملية الفكرةتعريف ال .٢

تعريف العملية الفكرة هي التعريف أو السبيل أو الشرح الىت أّسسها 

الصفات الىت عّرفها وحبثها الباحث ّمث القيام باملتغّري الفكرة حىت حتّقق وترّتب 

                                                             
٤٦ Hamdayana dan Jumanta, Model dan Metode Pembelajaran Kreatif dan Berkarakter, 

(Bogor:Ghalia Indonesia, ٢٠١٤), H. ١٧٥  
٤٧ Henry Guntur Tarigan, Berbicara Sebagai Keterampilan Berbahasa, (Bandung, Angkasa, 

١٩٩٠), hal, ٣  



 

لتحقيق املتغّريات املختارة ىف هذا البحث, شرح الباحث عن تعريف  ٤٨املتغري.

  عملية املتغرية كمايلي:

 ية لعدد الرئيس املتكاملىاتيجإسرت   . أ

طالباً. لكل  ٣- ٥شكل التعليم الذى يقوم على فرقتني, كل فرقة هلا 

عضو منرة. مث قدم املدرس السؤال للمناقشة معًا ىف الفرقة بإطهار أحد 

  النمرة لتنوب الفرقة.

 مؤّشر التحقيق ملهارة الكالم  . ب

حيققها الطلبة رأى أبو بكر حممد أن العناصر مهارة الكالم الىت البد أن 

  هي:

 ناحية اللغوية  . أ

 خمارج احلروف .١

 املدود الشّدة .٢

 الصوتية .٣

 اختيار املفردات .٤

 اختيار األساليب .٥

 ترتيب اجلمل .٦

                                                             
٤٨ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&B, (Bandung: Alfabeta, ٢٠١٢), H. 

٦٣ 



 

 املتنّوعة .٧

 ناحية غىي اللغوية  . ب

 طلك اللسان .١

 استيعاب املادة .٢

 ٤٩الفهم. .٣

  ي. أدوات البحث

 ٥٠ث.أدوات هي األداة املستخدمة ملعيار الوقائع الطبيعية واإلجتماعية املبحو 

أدوات البحث املستخدمة هلذه البحث هي األدوات املستخدمة ملعيار نتيجة التعليم 

الطلبة وهو اختيار عقب التعليم على شكل الشفهية, مناسبة باملادة الىت قدمها املدرس 

  ملادة اللغة العربية.

  ك. اختبار الشروط األدوات

  أ. التكامل

                                                             
٤٩ Abu Bakar Muhamad, Metode Khusus Pengajaran Bahasa Arab, (Usaha Nasional, Surabaya, 

١٩٨١),  h. ١١٩-١١٢ 
٥٠ Op cit, h. ١٤٧ 



 

 ٥١مها ملعيار كل شيئ.التكامل هو أن تلك األدوات صاحلة ىف استخد

تكامل األدوات األختبار املستخدمة هي التكامل املنت وهو مناسبة األدوات اإلختبار 

  باملنهج للوصول إىل األدوات الكامل فالبد لنا أن نقوم على اخلطوات األتية:

تقرير الكفاءة األساسية ومؤّشر املبحوث مناسبة باملادة واملنهج   .) أ

 املستخدمة.

 على حسب الكفاءة األساسيةصناعة األسئلة   .) ب

التقومي على األسئلة مبساعدة املدرس أو احملاضر على التعبري مناسبة ج.)   

  األسئلة بالكفاءة األساسية

تعقد اإلختبار التكامل على الطلبة خارج التجرييب, ملعيار كمال السؤال 

 Microsoft office ومبساعدةproduct moment  R برمز Pearson Correlationباستخدام 

excel الرمز املستخدم هو:٢٠٠٧ ,  

��� 	
� ∑�� �∑�. ∑�

���∑�٢ � �∑��٢��� ∑�٢ � �∑��٢�
 

  املالخة:
                                                             

٥١ Ibid, H. ١٧٣ 



 

rxy : معامل التعبريx  وy 

X :نتيجة السؤال  

Y :عدد اجلامع  

N :عدد الفاعل  

  

  تصنيف الكمال هى:  تقرير الوجه الكمال األدوات الذى تصدر على

  . جدول التصنيف الكمال٤جدول 

  

  

  

  خصائص الكمال

٠.٠٠  > rxy راشب  
٠.٠٠  < rxy <  
  خافت جّدا ٠.٢٠
٠.٢٠  < rxy <  
  خافت ٠.٤٠
٠.٤٠  < rxy <  
  مقبول ٠.٦٠
٠.٦٠  < rxy <  
  جيد ٠.٨٠
٠.٨٠  < rxy <  
  جيد جّدا ١.٠٠

 

فتكون األداة  , ٠,٠٥ =aِب  rhitung>rtabelبار إذا كمال األدوات تعقد خبصائص اإلخت

  فتكون األداة غري الكامل. rhitung<rtabelبالعكس إذا  .كامل

  . نتيجة اإلختبار الكمالية٥جدول 

  منرة السؤال  التقدير  احلال  rtabelنتيجة 
 

٠,٣٤٩  
rhitung > rtabel  ١,٢,٣,٤,٥,٦,٧,٨,٩,١٠  كامل.  

rhitung  < rtabel  غري كامل    



 

  ب. ورادة

الورادة هى استقرار نتيجة اإلختبار عند اإلستخدام ملبحوث سواء ملختلف 

الفريصة. األداة الىت تعترب ورادته هي األداة الىت حتصل احلقائق السواء عند 

استخدامها مرات ىف نفس املوضع. ملعرفة ورادة األداة اإلختبار فنستخدم رمز 

Alphaرمز . Alpha :عند أريكونتو هي   

�١١ � �
�

�� � ١�� �١ �
∑��٢

�١
٢ � 

  املالخة:

   معامل األدواة:  �١١

n  :عدد األسئلة  

  : عدد مراحل األسئلة	��٢∑

  ٥٢: عدد اجلامع ملراحل األسئلة. ��٢

  لرتقية احلقائق الورادة: ٢٠٠٧ Microsoft office exelاستخدم الباحث 

  التصنيف الورادة . جدول٦جدول 

  التقدير  نتيجة الورادة

  ضعيف جّدا  ٠,٢٠-٠,٠٠

  ضعيف ٠,٤٠-٠,٢١

                                                             
٥٢Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: PT Rineka Cipta, ٢٠٠٨), H. 

١٠٩   



 

  مقبول ٠,٦٠-٠,٤١

  جيد ٠,٨٠-٠,٦١

  ممتاز  ١,٠٠,-٠,٨١

  ٥٣املصدر أريكونتو.

  . نتيجة اإلختبار الواردة٧جدول 

  التقرير  التقدير  الواردة  املتغري  النمرة

١  Uji tes ٠,٨٠١  Tinggi  Reliabel  

  وبيةتوى الصعج. مس

وبية ىف هذا ملعرفة املستوى الصع ٢٠٠٧ Microsoft office exelاستخدم الباحث 

  الرمز املستخدم هي:  البحث.

� � 	
�
�� 

 

 

 

 

 

 

                                                             
٥٣ Ibid, H. ١١٠  



 

  املالخة:

P :مستوى الصعوبية  

B :عدد الطلبة الذين جييبون األسئلة بالصواب  

JS :٥٤.عدد الطلبة املمتحن  

  . تصنيف مستوى الصعوبية٨جدول 

 النمرة مؤّشر الصعوبة مستوى الصعوبة

 ١  ٠,٣٠-٠,٠٠ صعب

 ٢ ٠,٧٠-٠,٣١ تام

 ٣ ١,٠٠-٠,٧١ سهل

  

  . نتيجة اإلختبار لمستوى الصعصوبية٩جدول 

 النمرة مستوى الصعوبة منرة السؤال العدد

 ١ صعب ٢,٧ ٢

 ٢ تام ١,٣,٤,٥,٦,٨,١٠ ٧

 ٣ سهل ٩ ١

  

  د. اختبار القوة التمييز السؤال

كونتو أن قوة التمييز هي قدرة السؤال على متييز الطلبة بقدرة رأى أري

الطريقة املستخدمة ملعرفة قوة التمييز هي  ٥٥عالية والطلبة بقدرة الضعيفية.

                                                             
٥٤ Ibid, H. ٢٠٨ 
٥٥ Ibid, H. ٢١١ 



 

انقاص جمموع الفرقة العايل الذين جييبون وجمموع الفرقة السفلى الذين جييبون 

  :األسئلة بالصواب. الرمز املستخدمة حلساب قوة التمييز هو

� �
��
��

�
��

��
� �� � �� 

  املالخة:

J عدد املمتحن :  

JAعدد طلبة العايل :  

JBعدد طلبة السفلى :  

BAعدد طلبة العاىل الذين جييبون األسئلة بالصواب :  

Bbعدد لطلبة السفلى الذين جييبون األسئلة بالصواب :  

Pمؤّشر الصعبة :  

: �� � ��
��

  طلبة من الفرقة العاىل الذين جييون األسئلة بالصواببة نس

: �� � ��
��

  ٥٦الذين جييبون األسئلة بالصواب. طلبة من الفرقة السفلىنسبة  

  

صائص قوة خ. ملعرفة قوة التكييز ٢٠٠٧ Microsoft office exelاستخدم الباحث 

 التمييز كمايلى:

 

 

                                                             
٥٦ Ibid, H. ٢١٣ 



 

  

  وة التمييز السؤال.. خصائص ق١٠جدول 

 النمرة مؤّشر القّوة التمييزية التصنيف

  قبيح

  مقبول

  جّيد

  جّيد جدا

 راشب

٠,١٩- ٠,٠٠  

٠,٣٩- ٠,٢٠  

٤٠,٦٩- ٠,٤٠  

١,٠٠- ٠,٧٠  

Negatif 

١  

٢  

٣  

٤  

٥ 

  ٥٧املصدر: أريكونتو.

  . نتيجة اإلختبار قوة التمييز السؤال١١جدول 

 النمرة امليعاد منرة السؤال عدد السؤال
 حقبي - ٠

١ 

 مقبول ٢,٥,١٠ ٣
٢ 

 جّيد ١,٣,٤,٧,٨,٩ ٦
٣ 

 ٤ جّيد جدا ٦ ١

 ٥ راشب - ٠

 

  

                                                             
٥٧Ibid, H. ٢١٨   



 

  ل. طريقة التحليل البيانات 

البيانات الىت حبثها الباحث هو البيانات النوعية وهي نتيجة القدرة األوىل 

واألخرية من اإلختبار القبل و البعد. حتصل النتيجة املقررة من األجوبة الصحيحة. 

  التحليل البيانات هي:خطوات 

 اختبار المناسبة  . أ

ملعرفة مطابقة البيانات املنتشر فالبد أن نعقد اإلختبار املناسبّية. رأى 

الختبار  ٥٨فريطنوا أن اإلختبار املناسبة تعقد ملعرفة مطابقة البيانات املنتشر.

. for windows ٢٤ SPSS مبساعدة  Kolmogorov-Smirnovاملناسبة بنتيجة ىف 

مبعىن , ٠,٠٥ > (Sig مرفوض إذا كانت النتيجة األمهية Hoبأن  ا احلال تقّررففى هذ

 < (Sig) مقبول إذا كانت النتيجة األمهية Ha. أن البيانات املنتشر غري مطابق

 , مبعىن أن البيانات املنتشر مطابق.٠,٠٥

 اختبار التجانسية  . ب

ى فريطنوا أن بعد اإلختبار املناسبة فالبد أن نقوم باختيار التجاسية. رأ

باختبار  univariateاإلختبار التجانسية تعقد بعد اإلختبار املناسبة باستخدام 

                                                             
٥٨ Priyatno, belajar olah data dengan SPSS, (Yogyakarta: andi, ٢٠٠٩), h. ١٨٩ 



 

leavene’s  ومبساعدةSPSS ٢٤ for windows  خصائص اإلختبار الفريضة هي إذا .

مقبول. و إذا كانت النتيجة األمهية  Ho فتكون   ٠,٠٥< كانت النتيجة األمهية

 مرفوض. Hoفتكون    ٠,٠٥ > 

  . اختبار الفريضةم

تعقد اإلختبار الفريضة ملعرفة مناسبة الفريضة بنتيجة البحث. حبثت نتيجة احلقائق للبحث 

للحصول على مهارة الكالم للغة  (NHT) اإلسرتاتيجية لعدد الرئيس املتكاملى تطبيق ريأثت

ية نوباجل ونجبمال ١باملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومّية  امنالثّ  صفّ ال لدى طلبة العربية

  م. ٢٠١٦/٢٠١٧للعام الدراسى 

  فالفريضة كمايلى:

Ha :  اتيجية لعدد الرئيس املتكاملىإسرت اإلجاىب و أمهية ىف التطبيق  فيها التأثري 

للحصول على مهارة الكالم للغة العربية طلبة الصف الثامن باملدرسة املتوسطة اإلسالمية 

  م ٢٠١٧/٢٠١٦اسى المبونج اجلنوبية للعام الدر  ١احلكومية 

Hاتيجية لعدد الرئيس املتكاملىإسرت اإلجاىب حنو الطبيق  ليست فيها التأثري     :٠ 

للحصول على مهارة الكالم للغة العربية طلبة الصف الثامن باملدرسة املتوسطة اإلسالمية 

  م ٢٠١٧/٢٠١٦المبونج اجلنوبية للعام الدراسى  ١احلكومية 
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و البيانات املنتشر مطابقة. فتكون  n٢ ≠ n١رف أن إنطالقا من البيانات البحث نع

للحصول  اتيجية لعدد الرئيس املتكاملىإسرت طريقة التحليل البيانات للنظر التأثري تطبيق 

 ≠ n١. رأى سوكيونو أن t-test polled varian زمهارة الكالم اللغة العربية هي استخدام الرم

n�١), جتانية ٢
٢ � �٢

درجة احلّرة   ٥٩. t-test polled varianأن نستخدم  فنستطبيع  (٢

(dk)= n١+ nرمز ٢�٢ ,t-test polled varian  :عند سوكيونو هو  

  

  

Xمقدار املثاىل األّول١ :  

Xمقدار املثاىل الثاىن٢ :  

S١
  : نوع املثاىل األول٢

S٢
  :نوع املثاىل الثاىن٢

n.عدد تامثاىل :  

  

 <thitungمرفوض. بالعكس إذا  Haفتكون  thitung< t tabelاإلختبار, إذا  خصائص

ttabe   أوthitung = ttabel  فتكونHa  مقبول. أما خصائص النجاِح هي: إذا كانت النتيجة

                                                             
٥٩Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. (Bandung: Alfabeta, ٢٠١١) 

H.٢٧٢S  



 

مقبول. بالعكس إذا كانت النتيجة  Haالفصل التجرييب أكرب من الفصل املراقىب فتكون 

  مرفوض. Haالفصل التجرييب أصغر من الفصل املراقيب فتكون 

  



 

  لباب الثالثا

  منهج البحث

 موعد البحث  . ت

 مكان البحث .٣

 المبونج اجلنوبية. ١قام الباحث البحث ىف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 

 البحث موعد .٤

  م. ٢٠١٦/٢٠١٧قام الباحث البحث ىف النصف السنة الثاىن للعام الدراسي 

  

 نوع البحث   . ث

ىف البحث, رأى وينرتو  طريق أو سبيل املستخدمة للبحث الصواب الطريقة هي

أما ٦٠ ىف البحث" طريقة البحث احلق الىت عّرفها العملية عن وسيلة الطريقة املبحوثة".

  ٦١طريقة البحث هي كيفية عملية على إجادة البيانات الىت تكون هدفا وغاية ما.

                                                             
٦٠ Wiranto Surachmad, Dasar Dan Teknik Riset Pengantar Metodologi Ilmiah, (Bandung: 

Tarsito, ٢٠٠٣), H. ٢٦ . 
٦١ Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D, (Bandung: 

Alfabeta, ٢٠١٢), H. ٢. 



 

نوع البحث هو شبه التجرييب حبث شبه التجرييب هو البحث املعرفة التأثري 

و النظر إىل  ٦٢لعملية الىت تظهر لدى املبحوث املقصودة عند الباحث.التجريبية أو ا

الطبقات التعليم فإنّه على نوع البحث الذى يهدف إىل معرفة العالقة بني املتغريان أو 

  ٦٣أكثر.

نظرا من نوع البيانات فإ�ا من نوع البحث النوعي, البحث النوعي هو البحث الذى 

  ٦٤استخدم اإلحصائية عند املعيار.

و عن رأى سوكرن. Nonequivalent Control Group Desainاستخدام البحث شكل 

Nonequivalent Control Group Desain :كما ىف الصورة  

  شكل البحث ىف اجلدول األتية:  

  . شكل البحث٢جدول   

  اإلختبار من قبل  الحال  الفرقة

  جة التعليمنتي  اتيجية لعدد الرئيس املتكاملىإسرت استخدام   فرقة التجريبية

  ٦٥نتيجة التعليم.  اتيجية لعدد الرئيس املتكاملىإسرت الستخدام   فرقة املراقبية

  

                                                             
٦٢ Etta Mamang Sangadji Dan Sopiah, Metodologi Penelitian, (Malang: ANDI, ٢٠١٠), H. ٢٢.  
٦٣ Ibid, H. ٣٠. 
٦٤ Sugiyono, Op.Cit, H. ٨. 
٦٥ Ibid, H. ٧٩ 



 

هدف البحث هو البحث عن التأثري بطريقة القدمي العملية ىف الفصل التجييب 

اتيجية لعدد الرئيس إسرت و الفصل املراقيب. قام التعليم ىف الفصل التجرييب باستخدام 

رس اإلختبار من قبل ىف أول لقاء وىف أخر اللقاء قّدم املدرس اإلختبار . قّدم املداملتكاملى

النهائي, وهو اإلختبار على القدرة ىف إمتام األسئلة الىت تعقد ىف الفصلني بسؤال سواء 

  ملعرفة نتيجة التعليم الطلبة.

  ج. متغير البحث

رأى أريكونتو أن متغري هو الفاعل البحث أو كل ما يكون املصدر ىف 

  للبحث متغريان, متغّري احلر و املرتبط. ٦٦لبحث.ا

  كل منهما معروفة ىف هذا البحث كمايلى:

اتيجية إسرت , ىف هذا احلال xمتغري احلر هو املتغّري الذى يؤّثر أي معروف مبتغري  .٣

 تكون املتغري احلرّي. لعدد الرئيس املتكاملى

, ىف هذا احلال للحصول مهارة yمتغّري املرتبط هو املتغري املؤثّر أو املعروف بالتغري  .٤

 . yالكالم يكون املتغّري 

 

                                                             
٦٦ Arikuonto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakartra: PT Rineka Cipta, 

٢٠٠٨), H. ٩٦ 



 

  د. المجتمع األصلى و العينية البحث

 المجتمع األصلى .٤

هو الوالية الىت قام عليها الفاعل و  ا�تمع األصلىرأى سوكيونو أن 

 ٦٧املفعول الذى هلما القيمة والشكل الىت حققها الباحث للبحث ّمث اإلستنباط.

 هذا البحث هو الطلبة الصف الثامن باملدرسة املتوسطة اإلسالمية ىف ا�تمع األصلى

طالٍب. عدد الطلبة هلذه املدرسة   ٢٤٣المبونج اجلنوبية بعدد الطلبة  ١احلكومية 

  كمايلى: 

المبونج  ١الحكمية  المتوسطةمدرسة الطلبة الصف الثامن ب. بيانات ٣جدول 

  . ةالجنوبي

  عدد الطالب  الفصل  منرة

١  A  ٤٠  منالثا 

٢  B الثامن    ٤٢ 

٣  C  ٣٨  الثامن 

٤  D الثامن   ٤٢ 

٥  E الثامن   ٤١ 

٦  F  ٤٠  الثامن 

  ٢٤٣  ا�موع

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

Alfabeta, ٢٠١٢), H. ١١٧ 



 

 Lampung Selatan ١ Tata Usaha MTs Negeriاملصدر: 

 البحث العينية .٥

أخذ  ٦٨العينية هو نوع من العدد أو الشكل الذى استحّقها العينية.رأى سوكيونو أن  .٦

المبونج اجلنوبية. مها  ١سة املتوسطة اإلسالمية احلكومية الباحث فصلني باملدر 

الذى يكون الفصل   F الذى يكون الفصل املراقيب و الفصل الثامنC الثامن 

  التجرييب.

  

  و. طريقة الجمع البيانات

  طريقة اجلمع البيانات ىف هذا البحث هي: اإلختبار, املقابلة, الوثيقة.

 اإلختبار .٤

هو التعبري أو التدريب املستخدمة ملعيار املهارة, رأى ردوان أن اإلختبار 

  ٦٩املعرفة, القدرة, والقيمة الىت استحّقها الفرد أو ا�تمع.

نوع اإلختبار ىف هذا البحث هو اإلختبار الشفيهية ملعرة ترقية مهارة الكالم 

الطلبة. وطريقة إعطاء النتيجة هي اخليارية األسئلة الىت تكون مناسبة صعبتها. 
                                                             

٦٨ Ibid, h. ١١٨ 
٦٩ Ridwan, Belajar Mudah Penelitian (Untuk Guru-Karyawan Dan Peneliti Pemula), 

(Bandung: Alfabeta, ٢٠١٢), H.  ٧٦  



 

أسئلة.  ١اة املستخدمة ىف هذا البحث هى اإلختبار الشفهية بعد السؤال .األد

 .  ١وإذا كانت السؤال صوابا جبميعها فحصل على ..

 المقابلة .٥

تكون املقابلة أداة غري اإلختبار الىت تكون من األسئلة املستخدمة لنيل 

بة. تعقد املقابلة مرت ٧٠البيانات/املعلومات عن الطلبة بطريقة اإلستجواب.

استخدام الباحث هذه الطريقة ملقابلة املدرس ملادة اللغة العربية مبدرسة الثانوية 

 المبونج اجلنويب. ١احلكومية 

 الوثيقة .٦

 ٧١الوثيقة من إحدى الطريقة جلمع البيانات بالنظر إىل الوثائق الوجودة.

 استخدام هذه الطريقة لنيل البيانات عن املدرسة, الطلبة, وما أشبه ذلك الىت

الوثيقة املستخدمة ىف هذا البحث هي صورة املدرسة و تعقد قبل اإلختيار. 

بيانات النتيجة اللغة الغربية للطلبة.  استخدم هذه الطريقة كذلك لتوثيق العملية 

  التعليمية مثل الصورة عند التعليم ىف البحث.

                                                             
٧٠ Lestari.K.E dan Yudhanegara.M.R, Penelitian Pendidikan Matematika,(Bandung: PT Refika 

Aditama,٢٠١٥),hal.١٧٢ 
٧١ Budiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 

Cet Ke-٢٠١٥ ,٦), Hal. ٥٤.   



 

 ه. تعريف الفكرة وعملية المتغّيرة

  تعريف الفكرة وعملية المتغّيرة .٣

  اتيجية لعدد الرئيس املتكاملىإسرت تغّري أ. م

هى جزء من الشكل التعليمية  لعدد الرئيس املتكاملىطريقة رأى مهدايام أن 

  ٧٢التعاونية واملرتبة, الىت حتقق على الرتاكب احلاصة لتأثري مشاركة الطلبة.

  ب. متغّري للحصول مهارة الكالم

الطالب قادر على التكلم  املؤشر الذى البد الوصول به من مهارة الكالم, أن

عندما قام هو على أربعة عناصر: أ). صوت اللغوية. ب). القواعد. ج). 

  وإذا وصل الطالب إىل تلك الغاية فيعترب جناحه.٧٣املفرات. د). السرعة و التام.

 تعريف العملية الفكرة .٤

تعريف العملية الفكرة هي التعريف أو السبيل أو الشرح الىت أّسسها 

 عّرفها وحبثها الباحث ّمث القيام باملتغّري الفكرة حىت حتّقق وترّتب الصفات الىت

                                                             
٧٢ Hamdayana dan Jumanta, Model dan Metode Pembelajaran Kreatif dan Berkarakter, 

(Bogor:Ghalia Indonesia, ٢٠١٤), H. ١٧٥  
٧٣ Henry Guntur Tarigan, Berbicara Sebagai Keterampilan Berbahasa, (Bandung, Angkasa, 

١٩٩٠), hal, ٣  



 

لتحقيق املتغّريات املختارة ىف هذا البحث, شرح الباحث عن تعريف  ٧٤املتغري.

  عملية املتغرية كمايلي:

 اتيجية لعدد الرئيس املتكاملىإسرت   . ت

 طالباً. لكل ٣- ٥شكل التعليم الذى يقوم على فرقتني, كل فرقة هلا 

عضو منرة. مث قدم املدرس السؤال للمناقشة معًا ىف الفرقة بإطهار أحد 

  النمرة لتنوب الفرقة.

 مؤّشر التحقيق ملهارة الكالم  . ث

رأى أبو بكر حممد أن العناصر مهارة الكالم الىت البد أن حيققها الطلبة 

  هي:

 ناحية اللغوية  . ت

 خمارج احلروف .٨

 املدود الشّدة .٩

 الصوتية .١٠

 اختيار املفردات .١١

 يار األساليباخت .١٢

 ترتيب اجلمل .١٣

                                                             
٧٤ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&B, (Bandung: Alfabeta, ٢٠١٢), H. 

٦٣ 



 

 املتنّوعة .١٤

 ناحية غىي اللغوية  . ث

 طلك اللسان .٤

 استيعاب املادة .٥

 ٧٥الفهم. .٦

  ي. أدوات البحث

 ٧٦أدوات هي األداة املستخدمة ملعيار الوقائع الطبيعية واإلجتماعية املبحوث.

أدوات البحث املستخدمة هلذه البحث هي األدوات املستخدمة ملعيار نتيجة التعليم 

دمها املدرس وهو اختيار عقب التعليم على شكل الشفهية, مناسبة باملادة الىت قالطلبة 

  ملادة اللغة العربية

  ك. اختبار الشروط األدوات

  أ. التكامل

                                                             
٧٥ Abu Bakar Muhamad, Metode Khusus Pengajaran Bahasa Arab, (Usaha Nasional, Surabaya, 

١٩٨١),  h. ١١٩-١١٢ 
٧٦ Op cit, h. ١٤٧ 



 

 ٧٧التكامل هو أن تلك األدوات صاحلة ىف استخدمها ملعيار كل شيئ.

ت اإلختبار تكامل األدوات األختبار املستخدمة هي التكامل املنت وهو مناسبة األدوا

  باملنهج للوصول إىل األدوات الكامل فالبد لنا أن نقوم على اخلطوات األتية:

تقرير الكفاءة األساسية ومؤّشر املبحوث مناسبة باملادة واملنهج   .) ت

 املستخدمة.

 صناعة األسئلة على حسب الكفاءة األساسية  .) ث

 مناسبة التقومي على األسئلة مبساعدة املدرس أو احملاضر على التعبريج.)   

  األسئلة بالكفاءة األساسية

تعقد اإلختبار التكامل على الطلبة خارج التجرييب, ملعيار كمال السؤال 

 Microsoft office ومبساعدةproduct moment  R برمز Pearson Correlationباستخدام 

excel الرمز املستخدم هو:٢٠٠٧ ,  

��� 	
� ∑�� �∑�. ∑�
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  املالخة:
                                                             

٧٧ Ibid, H. ١٧٣ 



 

rxy : معامل التعبريx  وy 

X :نتيجة السؤال  

Y :عدد اجلامع  

N :عدد الفاعل  

  

  تقرير الوجه الكمال األدوات الذى تصدر على تصنيف الكمال هى: 

  . جدول التصنيف الكمال٤جدول 

  

  

  

  خصائص الكمال

٠.٠٠  > rxy راشب  
٠.٠٠  < rxy <  
  خافت جّدا ٠.٢٠
٠.٢٠  < rxy <  
  خافت ٠.٤٠
٠.٤٠  < rxy <  
  مقبول ٠.٦٠
٠.٦٠  < rxy <  
  جيد ٠.٨٠
٠.٨٠  < rxy <  
  جيد جّدا ١.٠٠

فتكون األداة  , ٠,٠٥ =aِب  rhitung>rtabelكمال األدوات تعقد خبصائص اإلختبار إذا 

  داة غري الكامل.فتكون األ rhitung<rtabelبالعكس إذا  .كامل

  . نتيجة اإلختبار الكمالية٥جدول 

  منرة السؤال  التقدير  احلال  rtabelنتيجة 
 

٠,٣٤٩  
rhitung > rtabel  ١,٢,٣,٤,٥,٦,٧,٨,٩,١٠  كامل.  

rhitung  < rtabel  غري كامل    

  



 

  ب. ورادة

الورادة هى استقرار نتيجة اإلختبار عند اإلستخدام ملبحوث سواء ملختلف 

األداة الىت تعترب ورادته هي األداة الىت حتصل احلقائق السواء عند  الفريصة.

استخدامها مرات ىف نفس املوضع. ملعرفة ورادة األداة اإلختبار فنستخدم رمز 

Alphaرمز . Alpha  :عند أريكونتو هي  

�١١ � �
�

�� � ١�� �١ �
∑��٢

�١
٢ � 

  املالخة:

   معامل األدواة:  �١١

n  :عدد األسئلة  

  : عدد مراحل األسئلة	��٢∑

  ٧٨: عدد اجلامع ملراحل األسئلة. ��٢

  لرتقية احلقائق الورادة: ٢٠٠٧ Microsoft office exelاستخدم الباحث 

  . جدول التصنيف الورادة٦جدول 

  التقدير  نتيجة الورادة

  ضعيف جّدا  ٠,٢٠-٠,٠٠

  ضعيف ٠,٤٠-٠,٢١

                                                             
٧٨Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: PT Rineka Cipta, ٢٠٠٨), H. 

١٠٩   



 

  مقبول ٠,٦٠-٠,٤١

  جيد ٠,٨٠-٠,٦١

  ممتاز  ١,٠٠,-٠,٨١

  ٧٩املصدر أريكونتو.

  . نتيجة اإلختبار الواردة٧جدول 

  التقرير  التقدير  الواردة  املتغري  النمرة

١  Uji tes ٠,٨٠١  Tinggi  Reliabel  

  وبيةج. مستوى الصع

وبية ىف هذا ملعرفة املستوى الصع ٢٠٠٧ Microsoft office exelاستخدم الباحث 

  الرمز املستخدم هي:  بحث.ال

� � 	
�
�� 

  املالخة:

P :مستوى الصعوبية  

B :عدد الطلبة الذين جييبون األسئلة بالصواب  

JS :٨٠.عدد الطلبة املمتحن 

  

 

                                                             
٧٩ Ibid, H. ١١٠  
٨٠ Ibid, H. ٢٠٨ 



 

  

  . تصنيف مستوى الصعوبية٨جدول 

 النمرة مؤّشر الصعوبة مستوى الصعوبة

 ١  ٠,٣٠-٠,٠٠ صعب

 ٢ ٠,٧٠-٠,٣١ تام

 ٣ ١,٠٠-٠,٧١ سهل

 

  . نتيجة اإلختبار لمستوى الصعصوبية٩دول ج

 النمرة مستوى الصعوبة منرة السؤال العدد

 ١ صعب ٢,٧ ٢

 ٢ تام ١,٣,٤,٥,٦,٨,١٠ ٧

 ٣ سهل ٩ ١

  

  د. اختبار القوة التمييز السؤال

رأى أريكونتو أن قوة التمييز هي قدرة السؤال على متييز الطلبة بقدرة 

الطريقة املستخدمة ملعرفة قوة التمييز هي  ٨١عالية والطلبة بقدرة الضعيفية.

انقاص جمموع الفرقة العايل الذين جييبون وجمموع الفرقة السفلى الذين جييبون 

  األسئلة بالصواب. الرمز املستخدمة حلساب قوة التمييز هو:

                                                             
٨١ Ibid, H. ٢١١ 
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  املالخة:

J عدد املمتحن :  

JA طلبة العايل: عدد  

JBعدد طلبة السفلى :  

BAعدد طلبة العاىل الذين جييبون األسئلة بالصواب :  

Bbعدد لطلبة السفلى الذين جييبون األسئلة بالصواب :  

Pمؤّشر الصعبة :  

: �� � ��
��

  طلبة من الفرقة العاىل الذين جييون األسئلة بالصواببة نس

: �� � ��
��

  ٨٢الذين جييبون األسئلة بالصواب. طلبة من الفرقة السفلىنسبة  

  

صائص قوة خ. ملعرفة قوة التكييز ٢٠٠٧ Microsoft office exelاستخدم الباحث 

  التمييز كمايلى:

  . خصائص قوة التمييز السؤال.١٠جدول 

 النمرة مؤّشر القّوة التمييزية التصنيف

  قبيح

  مقبول

  جّيد

  جّيد جدا

٠,١٩- ٠,٠٠  

٠,٣٩- ٠,٢٠  

٤٠,٦٩- ٠,٤٠  

١,٠٠- ٠,٧٠  

Negatif 

١  

٢  

٣  

٤  

                                                             
٨٢ Ibid, H. ٢١٣ 



 

 ٥ راشب

  ٨٣املصدر: أريكونتو.

  . نتيجة اإلختبار قوة التمييز السؤال١١جدول 

 النمرة امليعاد منرة السؤال عدد السؤال
 قبيح - ٠

١ 

 مقبول ٢,٥,١٠ ٣
٢ 

 جّيد ١,٣,٤,٧,٨,٩ ٦
٣ 

 ٤ جّيد جدا ٦ ١

 ٥ راشب - ٠

  

  بيانات ل. طريقة التحليل ال

البيانات الىت حبثها الباحث هو البيانات النوعية وهي نتيجة القدرة األوىل 

واألخرية من اإلختبار القبل و البعد. حتصل النتيجة املقررة من األجوبة الصحيحة. 

 خطوات التحليل البيانات هي:

 

  

                                                             
٨٣Ibid, H. ٢١٨   



 

 اختبار المناسبة  . ت

ملناسبّية. رأى ملعرفة مطابقة البيانات املنتشر فالبد أن نعقد اإلختبار ا

الختبار  ٨٤فريطنوا أن اإلختبار املناسبة تعقد ملعرفة مطابقة البيانات املنتشر.

. for windows ٢٤ SPSS مبساعدة  Kolmogorov-Smirnovاملناسبة بنتيجة ىف 

مبعىن , ٠,٠٥ > (Sig مرفوض إذا كانت النتيجة األمهية Hoبأن  ففى هذا احلال تقّرر

 < (Sig) مقبول إذا كانت النتيجة األمهية Ha. ري مطابقأن البيانات املنتشر غ

 , مبعىن أن البيانات املنتشر مطابق.٠,٠٥

 اختبار التجانسية  . ث

بعد اإلختبار املناسبة فالبد أن نقوم باختيار التجاسية. رأى فريطنوا أن 

باختبار  univariateاإلختبار التجانسية تعقد بعد اإلختبار املناسبة باستخدام 

leavene’s  ومبساعدةSPSS ٢٤ for windows  خصائص اإلختبار الفريضة هي إذا .

مقبول. و إذا كانت النتيجة األمهية  Ho فتكون   ٠,٠٥< كانت النتيجة األمهية

 مرفوض. Hoفتكون    ٠,٠٥ > 

 

                                                             
٨٤ Priyatno, belajar olah data dengan SPSS, (Yogyakarta: andi, ٢٠٠٩), h. ١٨٩ 



 

  م. اختبار الفريضة

ئق للبحث تعقد اإلختبار الفريضة ملعرفة مناسبة الفريضة بنتيجة البحث. حبثت نتيجة احلقا

للحصول على مهارة الكالم للغة  (NHT) اإلسرتاتيجية لعدد الرئيس املتكاملى تطبيق ريأثت

ية نوباجل ونجمبال ١باملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومّية  امنالثّ  صفّ ال لدى طلبة العربية

  م. ٢٠١٦/٢٠١٧للعام الدراسى 

  فالفريضة كمايلى:

Ha :  اتيجية لعدد الرئيس املتكاملىإسرت ىف التطبيق  اإلجاىب و أمهية فيها التأثري 

للحصول على مهارة الكالم للغة العربية طلبة الصف الثامن باملدرسة املتوسطة اإلسالمية 

  م ٢٠١٧/٢٠١٦المبونج اجلنوبية للعام الدراسى  ١احلكومية 

Hاتيجية لعدد الرئيس املتكاملىإسرت اإلجاىب حنو الطبيق  ليست فيها التأثري     :٠ 

للحصول على مهارة الكالم للغة العربية طلبة الصف الثامن باملدرسة املتوسطة اإلسالمية 

  م ٢٠١٧/٢٠١٦المبونج اجلنوبية للعام الدراسى  ١احلكومية 

و البيانات املنتشر مطابقة. فتكون  n٢ ≠ n١إنطالقا من البيانات البحث نعرف أن 

للحصول  اتيجية لعدد الرئيس املتكاملىسرت إطريقة التحليل البيانات للنظر التأثري تطبيق 

 ≠ n١. رأى سوكيونو أن t-test polled varian زمهارة الكالم اللغة العربية هي استخدام الرم
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درجة احلّرة   ٨٥. t-test polled varianفنستطبيع أن نستخدم   (٢

(dk)= n١+ nرمز ٢�٢ ,t-test polled varian د سوكيونو هو: عن  

  

  

Xمقدار املثاىل األّول١ :  

Xمقدار املثاىل الثاىن٢ :  

S١
  : نوع املثاىل األول٢

S٢
  :نوع املثاىل الثاىن٢

n.عدد تامثاىل :  

  

 <thitungمرفوض. بالعكس إذا  Haفتكون  thitung< t tabelاإلختبار, إذا  خصائص

ttabe   أوthitung = ttabel  فتكونHa النجاِح هي: إذا كانت النتيجة  مقبول. أما خصائص

مقبول. بالعكس إذا كانت النتيجة  Haالفصل التجرييب أكرب من الفصل املراقىب فتكون 

  مرفوض. Haالفصل التجرييب أصغر من الفصل املراقيب فتكون 

 

   

                                                             
٨٥Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. (Bandung: Alfabeta, ٢٠١١) 

H.٢٧٢S  



 

 الباب الرابع

  تحليل البحث

  

 عملية البحث  . ت

ونج اجلنوبية, ىف الم ١يعقد البحث ىف مدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 

 ١٠٥. كل التعليم يسري ثالثة ساعات أو  ٢٠١٧اكتوبري  ٠٦أغسطس  ٢٩التارخ 

  دقيقة. مادة التعليم ىف هذا البحث هي الساعة.

اتيجية لعدد إسرت (فصل التجريىب) باستخدام  Fعملية التدريس ىف الفصل الثامن 

اتيجية لعدد إسرت يستخدم (فصل املراقىب) ال C, و ىف الفصل الثامن الرئيس املتكاملى

  .الرئيس املتكاملى

 

 نتيجة البحث  . ث

(فصل  Fىف الفصل الثامن  اتيجية لعدد الرئيس املتكاملىإسرت استخدم البحث 

اتيجية لعدد الرئيس إسرت (فصل املراقىب) ال يستخدم  Cالتجريىب) و الفصل الثامن 

  الساعة.لقاءات لكل فصل. املادة املقدمة هي  ٦. قام البحث املتكاملى



 

نتيجة مهارة الكالم اللغة العربية مأخوذ من اإلختبار النهائي ىف كل فصل.  

 Fأسئلة الشفهية. قّدم األسئلة إىل الفصل الثامن  ١٠األسئلة املستخدمة هلذه اإلختبار 

طالبا. و  ٤٠لقاءات ِب  ٦بعد  إسرتاتيجية لعدد الرئيس املتكاملىالذى يستخدم 

 اتيجية لعدد الرئيس املتكاملىإسرت الذى اليستخدم  Cصل الثامن األسئلة مقّدمة إىل الف

  طالبا. ٣٨لقاءات ب  ٦بعد 

عند  Strutgess لتقدمي البيانات بالرتتيب فالبد من تقرير عدد الفصل باستخدام 

 سوجانًا:

  أصغر النتيجة-): أكرب النتيجةRالصف (

  Log n ٣,٣+١ :عدد الفصل

�����طول مّدى الفصل: 
���������	�����

.٨٦  

أكرب النتيجة و أصغر  اتيجية لعدد الرئيس املتكاملىإسرت للفصل الذى يستخدم 

. فنعرف الصف, عدد الفصل و ٤٣,٧٥و أصغر النتيجة  ٩٣,٧٥النتيجة. أكرب النتيجة 

  طول املّدى.

 Rentang (R) :أصغر النتيجة-أكرب النتيجة 

  
                                                             

٨٦  Sudjana, Metode Statistika Edisi Ke-٦. Tarsito (Bandung: ٢٠٠٥) Hal. ٤٧ 



 

:٩٣,٧٥ - ٤٣,٧٥  

:٥٠  

  ٤٠ log ٣,٣+١: الفصلعدد 

   :(١,٦٠) ٣,٣+١  

   :٥,٢٨+١  

  :٦,٢٨   

  ٦فتكون عدد الفصل املستخدم 

�������طول مّدى الفصل : 
���������	�����

  

     :
٥٠
٦

  

    :٨,٣٣   

  ٨فتكون طول الفصل املستخدم هو: 

 ٦د الفصل عد ٥٠  rentangله  Fالسابقة نعرف أن للفصل الثامن من البيانات 

  .٨الفصل  ّدىو م

أكرب النتيجة و  اتيجية لعدد الرئيس املتكاملىإسرت للفصل الذى ال يستخدم 

, (R). فنعرف الصف  ٤٣,٧٥واصغر النتيجة  ٩٣,٧٥أصغر النتيجة. أكرب النتيجة: 

  .عدد الفصل, وطول املدى

  .أصغر النتيجة -  أكرب النتيجة:   (R) الصف

:٩٥,٧٥ – ٤٣,٧٥ 

    :٥٠  



 

  ٣٨ log ٣,٣+١:  الفصل عدد

    :(١,٥٧) ٣,٣+١  

 :٥,١٨١+١  

:٦,١٨١   

  ٦فتكون عدد الفصل املستخدم: 

�������: طول الفصل املدى
���������	�����

  

٥٠
٦

: 

:٨,٣٣  

  ٨فتكون طول الفصل املستخدم: 

  

بعد  ٥٠له الصف البيانات:  Cمن البيانات السابقة نعرف أن للفصل الثامن 

  .٨وطول مّدى الفصل: ٦الفصل: 

  

 بيانات نتيجة التعليم الطلبة فى الفصل التجريبي .١

ستة مرات F ىف الفصل الثامن  اتيجية لعدد الرئيس املتكاملىإسرت تطبيق 

طالبا. العيار أو اإلختبار يعقد مرّة ملادة الساعة. احلقائق املبحوثة  ٤٠بعدد الطلبة 

  هارة الكالم اللغة العربية. أما احلساب التوزيع كمايلى: تتكّون من املؤّشرات التطبيق م



 

  . نتيجة التعليم فى الفصل التجريبي١٢جدول 

  اإلختبار األخري  مّدى النتيجة  النمرة

  املائة  العدد

١٢,٥ ٥ ٥١-٤٣  ١ % 

٦٠-٥٢  ٢  ٥  ٢ %  

٦٩-٦١  ٣  ٢٥ ١٠ %  

٧٨-٧٠  ٤  ١٥ ٦ %  

٨٧-٧٩  ٥  ١٢,٥ ٥ %  

٨٩-٨٨  ٦  ٣٠ ١٢ %  

% ١٠٠  ٤٠  جلامععدد ا  

 ٢٠١٧ hasil pengolahan data tahunاملصدر: 

  نتيجة التوزيع العدد من نتيجة التعليم ىف الفصل التجرييب كما يلى: 
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  نتيجة التعليم فى الفصل التجريبي. ٢جدول 

انطالقا من اإلختبار األخري الذي يعقد ىف الفصل التجرييب باستخدام   

 ١٢كاملى نفهم أن أعلى العدد ىف هذه العدد اسرتاتيجية لعدد الرئيس املت

 ٥٢%) ىف ٥( ٢و أسفل العدد ىف هذا العدد  ٩٦- ٨٨%) ىف النتيجة ٣٠(

  . وصفى النتيجة التعليم فى الفصل التجريبي:١٣جدول 

الوزن 

 اإلمجاىل

أكرب 

 النتيجة

أصغر 

 النتيجة
 عدد النجاح

معيار 

 التجاح

عدد 

 الطلبة
 الفصل

 التجرييب ٤٠ ٧٠ ٢٣ ٤٣,٧٥ ٩٣,٧٥ ٧٣,٧٥

  ١٢احلقائق الكاملة: 

انطالقا من اجلدول وصفى نتيجة التعليم على التطبيق مهارة الكالم للغة العربية 

نعرف أن أصغر النتيجة  إسرتاتيجية لعدد الرئيس املتكاملىىف الفصل التجرييب باستخدام 

وزن اإلمجال طالبا بال ٢٣و عدد الطلبة الذين جنحوا  ٩٣,٧٥و أكرب النتيجة  ٤٣,٧٥

٧٣,٧٥ .  

 

  

 



 

 بيانات نتيجة التعليم الطلبة فى الفصل المراقبي .٢

 cتطبيق التعليم القدمية و املناقشة الىت تقّدم ىف الفصل املراقيب وهو الفصل الثامن 

  طالبا. املعيار أو اإلختبار يعقد مرة ملادة الساعة. ٣٨مّرات بعدد  ٦

  . ٥البيانات سوف تبحث كما أشارها اجلدول 

 . نتيجة التعليم الطلبة فى الفصل المراقبى١٤جدول 

  اإلختبار األخري  مّدى النتيجة  النمرة

  املائة  العدد

١٨,٤ ٧ ٥١-٤٣  ١ %  

٦٠-٥٢  ٢  ١٨,٤ ٧ %  

٦٩-٦١  ٣  ٣١,٥ ١٢ %  

٧٨-٧٠  ٤  ١٥,٧ ٦ %  

٨٧-٧٩  ٥  ٥,٢ ٢ %  

٩٦-٨٨  ٦  ١٠,٥ ٤ %  

% ١٠٠  ٣٨  عدد اجلامع  

 ٢٠١٧ hasil pengolahan data penelitianاملصدر: 

  نتيجة التعليم الطلبة فصل املراقيب كما يلى:



 

  

  . نتيجة التعليم فى الفصل المراقبي٣صورة 

نظرا من الصور السابقة عن اإلختبار األخري الذي يعقد ىف الفصل املراقيب بال   

استخدام إسرتاتيجية لعدد الرئيس املتكاملى, أن مّدى النتيجة اليت هلا أكرب عدد 

  .٨٧-٧٩%) ىف ٥,٢( ٢و أصغر عدد هو  ٦٩-٦١%) ىف ٣١,٥( ١٢و ه

  

  . وصفية النتيجة التعليم فى الفصل المراقبى١٥جدول 

الوزن 

 اإلمجاىل

أكرب 

 النتيجة

أصغر 

 النتيجة
 عدد النجاح

معيار 

جاحنال  

عدد 

 الطلبة
 الفصل

 املراقىب ٣٨ ٧٠ ١٢ ٤٣,٧٥ ٩٣,٧٥ ٦٥,٥١
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ة التعليم مهارة الكالم اللغة العربية نعرف أن انطالقا من اجلدول وصفية النتيج

 ١٢و عدد الطلبة الذين جنحوا  ٩٣,٧٥و أكرب النتيجة  ٤٣,٧٥أصغر النتيجة هى 

  . ٦٥,٥١طالبا.  بالوزن اإلمجاىل 

  ج. اختبار شروط تحليل البيانات

 اختبار املناسبة .١

ناسبة يعقد هذا اإلختبار ملعرفة مناسبة البيانات املنتشرة. إلختبار امل

رأى . for windows ٢٤ SPSSومبساعدة  Kolmogorov-Smirnovبالنظر إىل النتيجة 

مبعىن أن  ٠,٠٥ > (Sig)مرفوض إذا كانت النتيجة األمهّية  H٠أن  دوى فرييطنوا

مبعىن   ٠,٠٥ < (Sig)مقبول إذا كانت النتيجة األمهية Haالبيانات املنتشرة غري مناسب. 

  .١٦اسبة. نتيجة املناسبية تشرخ ىف اجلدول أن البيانات املنتشرة من

  إختبار المناسبة فى الفصل التجريبي و المراقبي.. نتيجة ١٦جدول 

 النمرة الفصل نتیجة األھمیة المالخطة التقریر

Normal ١ التجرييب ٠,٠٨٤ ٠,٠٥ > ٠,٠٨٥ 

Normal ٠,٠٥١ > ٠,٠٧١  ٢ املراقيب ٠,٠٧١ 

  



 

 اجلول نعرف أن البيانات املنتشرة مناسبة. انطالقا من اإلختبار املناسبية ىف

, و نتيجة األمهية ىف الفصل  ٠,٠٨٤بدليل النتيجة األمهية ىف الفصل التجرييب هي 

فتكون البيانتان  ٠,٠٥وألن النتيجة األمهية ىف الفصلني أكرب من . ٠.٠٧١ املراقىب هي

 مناسبة.

 اختبار التجانسية .٢

ر املناسبّية وهو اإلختبار بالستخدام   يعقد إختبار التجانسية بعد اإلختبا

univariate   باختبارlevene’s  ومبساعدةSPSS ٢٤ for windows خصائص اإلختبار .

مقبول, و إذا كانت  H٠فتكون   ٠,٠٥ <عند دوى فريونو هى إذا كانت النتيجة األمهية

  مرفوض. Haفتكون   ٠,٠٥ >النتيجة األمهية

جند أن اإلختبار التجانسية ىف الفصل انطالقا من احلساب اإلحصائية 

  التجرييب و املراقيب كما يلى:

  . نتيجة اإلختبار  التجانسية فى الفصل التجريبي و المراقبى.١٧جدول 

  التقرير  املالخطة  نتيجة األمهية  الفصل  النمرة

    التجرييب  ١
٠,٧٢٧   

  

  
٠,٠٥ > ٠,٧٢٧  

  

  
Homogen  

  املراقىب  ٢  

  



 

, وألن  ٠,٠٥و األمهية  ٠,٧٢٧حنصل النتيجة األمهية من البيانات السابقة 

  النتيجة األمهية أكرب من مستوى األمهية فنعتبري أن التجانسية الفصلني مناسبة.

 

  د. اختبار الفرضية

ىف الفصل  اتيجية لعدد الرئيس املتكاملىإسرت بعد القيام بالبحث بالتطبيق    

. جند البيانات املناسبية و التجانسية. التجرييب و التعليم القدمي ىف الفصل املراقىب

. Polled Varianعن   t-testفاإلختبار الفرضية باستخدام اإلختبار اإلحصائية وهي رمز 

للحصول مهارة الكالم اللغة العربية لدى  إسرتاتيجية لعدد الرئيس املتكاملىملعرفة التأثري 

اجلنويب عام الدراسى  المبونج ١طلبة الصف الثامن مبدرسة الثانوية احلكومية 

٢٠١٦/٢٠١٧.  

 الفرضية املمتحنة هي:

Ha :    للحصول على  إسرتاتيجية لعدد الرئيس املتكاملىعلى تطبيق  التأثري اإلجيايبوجود

 ١مهارة الكالم للغة العربية طلبة الصف الثامن باملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 

  م ٢٠١٧/٢٠١٦المبونج اجلنوبية للعام الدراسى 



 

Hللحصول على  إسرتاتيجية لعدد الرئيس املتكاملىعلى تطبيق  التأثري اإلجيايبال توجد   : ٠

 ١مهارة الكالم للغة العربية طلبة الصف الثامن باملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 

  م ٢٠١٧/٢٠١٦المبونج اجلنوبية للعام الدراسى 

 >thitungمرفوض. بالعكس إذا  Ha فتكون thitung>, ttabelخصائص اإلختبار إذا 

ttabel  أوthitung =  ttabel  فتكونHa  مقبول. مث خصائص النجاح املؤشرة ىف مهارة

مقبول,  Haالكالم اللغة العربية لطلبة الفصل التجرييب أكرب من الفصل املراقيب فتكون 

اقىب بالعكس إذا كانت النتيجة التعليم ىف الفصل التجرييب أصغر من الفصل املر 

  مرفوض. Haفتكون 

ىف الفصل التجرييب و  إسرتاتيجية لعدد الرئيس املتكاملىبعد البحث بالتطبيق 

التعليم العادي ىف الفصل املراقيب جند احلقائق املناسبية و التجانسية, مث القيام باختبار 

  .Polled Varianعن t-testالفرضية باستخدام اإلختبار اإلحصائية وهو 

اإلختبار الفرضية كمايلى خطوة األوىل. حتقيق األرقام خطوات احلساب 

  اإلحصائية.

حتقيق األرقام اإلحصائية من النتيجة البحث. البيانات املستخدمة  هي النتيجة 

  اإلختبار األخري.



 

  . نتيجة اإلختبار األخير فى الفصل التجريبي و المراقبى. ١٨جدول 

 النمرة التجرييب و املراقىب

١ ٧٥ ٦٢,٥ 
٢ ٨٧,٥ ٧٥ 

٣ ٦٨,٧٥ ٤٣,٧٥ 
٤ ٨١,٢٥ ٨١,٢٥ 
٥ ٤٣,٧٥ ٨٧,٥ 
٦ ٦٨.٧٥ ٧٥ 

٧ ٨٧,٧٥ ٦٨,٧٥ 
٨ ٧٥ ٥٦,٢٥ 
٩ ٥٠ ٥٦,٧٥ 
١٠ ٨٧,٥ ٦٨,٧٥ 
١١ ٨١,٢٥ ٤٣,٧٥ 

١٢ ٦٨,٧٥ ٥٠ 
١٣ ٨٧,٥ ٧٥ 

١٤ ٦٨,٧٥ ٥٦,٢٥ 
١٥ ٥٠ ٦٢,٥ 
١٦ ٨١,٢٥ ٥٠ 

١٧ ٧٥ ٩٣,٧٥ 
١٨ ٥٦,٢٥ ٥٦,٧٥ 

١٩ ٤٣,٧٥ ٥٠ 
٢٠ ٨١,٢٥ ٥٦,٧٥ 
٢١ ٥٦,٢٥ ٤٣,٧٥ 
٢٢ ٨٧,٥ ٩٣,٧٥ 

٢٣ ٦٢,٥ ٧٥ 
٢٤ ٩٣.٧٥ ٩٣,٧٥ 
٢٥ ٧٥ ٦٨,٧٥ 

٢٦ ٩٣,٧٥ ٧٥ 
٢٧ ٦٨,٧٥ ٥٦,٧٥ 
٢٨ ٨٧,٥ ٦٢,٥ 
٢٩ ٩٣,٧٥ ٦٢,٥ 
٣٠ ٦٢,٥ ٦٨,٧٥ 
٣١ ٧٥ ٦٢,٥ 
٣٢ ٨٧,٥ ٦٢,٥ 
٣٣ ٩٣,٧٥ ٧٥ 

٣٤ ٦٨,٧٥ ٦٨,٧٥ 
٣٥ ٥٠ ٦٢,٥ 
٣٦ ٦٨,٧٥ ٥٠ 

٣٧ ٧٥ ٥٦,٢٥ 
٣٨ ٦٢,٥ ٨١,٢٥ 

 
٣٩ ٨٧,٥ 
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٤٠ ٨١,٢٥ 

n٣٨ = ٢ n٤٠ = ١ 
 

X٦٥,٥١ = �٢ X٧٣,٧٥ = �١ 
 

�١
�١ ١٨٨,٤٩١ = ٢

٢٠٦,٧٣١ = ٢  
  

  اخلطوة الثانية. حتقيق اإلختبار الفرضية باحلساب كمايلى.

  عند سوكيونو: t-test polled varianاختبار الفرضية باستخدام اإلختبار اإلحصائية 

  

  

t =  ٧٣,٧٥�٦٥,٥١

��٤٠�١�	٢٠٦,٧٣١�	�٣٨�١�١٨٨,٤٩١
٤٠�٣٨�٢ � ١

٤٠�
١
٣٨�

 

t = ٨,٢٤

�٨.٠٦٢,٥٠٩�٦.٩٧٤,١٦٧
٧٦

�٠,٠٥١�
 

t  = ٨,٢٤
�١٠,٠٩٠٤٠١	

 

t  = ٨,٢٤
٣,١٧٤

 
t  = ٢,٥٩٤.٨٧ 

  

 tبعد املعرفة . ٪٥مع مستوى األمهية  ٢ – n٢ + dk = n١مع  ttabelاخلطوة الثالثة. تقرير 

hitung و  ٪٥ مبستوى األمهية. ٢,٥٩٤ هيdk = n١ + n٢ – ٢, dk = (٢ – ٣٨ + ٤٠) = ٧٦ 

 Ha مرفوض و H٠ فتكون (١,٩٩٢ < ٢,٥٩٤) thitung > ttabel ألن النتيجة. ٢,٥٩٤ t tabel فتكون

                                                             
٨٧ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, Alfabeta (Bandung: ٢٠١٢) 

Hal. ٢٧٣ 



 

إسرتاتيجية لعدد الرئيس التأثري اإلجيايب على التطبيق  موجود . نستنبط أن. مقبول

ى مهارة الكالم للغة العربية طلبة الصف الثامن باملدرسة املتوسطة للحصول عل املتكاملى

  م. ٢٠١٧/٢٠١٦المبونج اجلنوبية للعام الدراسى  ١اإلسالمية احلكومية 

  نتيجة البحثو. تحليل 

اتيجية إسرت انطالقا من البحث الذى يعقد ىف الفصل التجريىب الستخدام      

 باستخدام الطريقة القدمية نتيجة التعلم مأخوذ و الفصل املراقيب لعدد الرئيس املتكاملى

أسئلة الشفهية مبقدار  ١٠من اإلختبار األخري ىف للقاء اإلخري. عدد األسئلة املستخدمة 

 ١٧طالبا ناجح و  ٢٣. نتيجة اإلختبار األخري ىف الفصل التحريىب ب ٧٠النجاح األقل 

. ٧٥,٧٣بالوزن اإلمجاىل  ٤٣,٧٥و أصغر النتيجة  ٩٣,٧٥طالبا راشب، بأكرب النتيجة 

طالبا راشبا بأكرب  ٢٦طالبا ناجحا و  ١٢نتيجة اإلحتبار األخري ىف الفصل املراقيب ب 

  .٦٥,٥١بالوزن اإلمجاىل  ٤٣,٧٥النتيجة 

ظهر البحث اإلختالف ىف الوزن اإلمجاىل بعد اإلختبار النهائى ملادة اللغة العربية. 

 ٦٥,٥١و الوزن اإلمجاىل للفصل املراقيب هو  ٧٥,٧٣الوزن اإلمجاىل للفصل التجريىب هو 

مبعىن أن الوزن اإلمجاىل للفصل التجريىب أكرب من الفصل املراقيب، سبب اإلختالف هو أن 



 

حىت تكون الطلبة فعالية عند  اتيجية لعدد الرئيس املتكاملىإسرت الفصل التجريىب يستخدم 

  مشاركة الدرس.

باريا. جامعة الرتبية اندونيسيا مبوضوع تأثري هذه النتيجة مستدلة مبا حبثتها س 

للحصول مهارة الكالم اللغة العربية. ظهر نتيجة  اتيجية لعدد الرئيس املتكاملىإسرت 

جتعل النتيجة الفصل التجريىب أكرب  اتيجية لعدد الرئيس املتكاملىإسرت البحث أن تطبيق 

 اتيجية لعدد الرئيس املتكاملىسرت إمن الفصل املرقىب. وظهر أن الّتأثري موجود ىف التطبيق 

  حنو استيعاب مهارة الكالم اللغة العربية للطلبة.

أشد جّدابية  اتيجية لعدد الرئيس املتكاملىإسرت يكون التعليم باستخدام   

والتسبب إىل ظهور روح امللل لدى الطلبة عند مشاركة التعليم. بالعكس مع الفصل 

حىت تسبب إىل ظهور روح امللل لدى الطلبة و املراقيب الذى يستخدم طريقة القدمية 

  حتتوى أنشطتهم ىف الفصل على مساعة الشرح من املدرس فحسب. 

 اتيجية لعدد الرئيس املتكاملىإسرت اإلستنباط هو وجود التأثري إجياىب و إمهية على تطبيق 

عرفة  ، بعد املUji tللحصول على مهارة الكالم للغة العربية. ظهرت النتيجة على البحث 

thitung  و  ٠,٠٥مع املستوى األمهية  ٢,٥٩٤df = n – حىت حتصل على   ٧٦ = ( ٢ – ٧٨) ,٢

ttabel   وألن النتيجة ١,٩٩٢ ،thitung > ttabel (١,٩٩٢<٢,٥٩٤)  فتكونHمرفوض و    ٠Ha 



 

اتيجية لعدد الرئيس إسرت مقبول فاإلستنباط هو وجود التأثري إجياىب و إمهية على التطبيق 

للحصول على مهارة الكالم للغة العربية طلبة الصف الثامن باملدرسة املتوسطة  تكاملىامل

  م ٢٠١٧/٢٠١٦المبونج اجلنوبية للعام الدراسى  ١اإلسالمية احلكومية 

  

   



 

  الباب الخامس

  اإلستنباط, اإلقتراحات, و اإلختتام

  

 اإلستنباط  . ت

 د الرئيس املتكاملى اإلسرتاتيجية لعدريأثتانطالقا من النتيجة البحث حنو  

(NHT)  درسة املب امنالثّ  صفّ ال لدى طلبة العربيةللغة على مهارة الكالم  للحصول

  على: فنستنبط ,ةينوباجل ونجمبال ١اإلسالمية احلكومّية املتوسطة 

 اتيجية لعدد الرئيس املتكاملىإسرت وجود التأثري اإلجياىب و إمهية على التطبيق 

للغة العربية طلبة الصف الثامن باملدرسة املتوسطة اإلسالمية للحصول على مهارة الكالم 

، الوزن اإلمجاىل من الطلبة الذين يشاركون التعليم اللغة المبونج اجلنوبية ١احلكومية 

أكرب من  ٧٥,٧٣و هو    Fالثامن  إسرتاتيجية لعدد الرئيس املتكاملىالعربية باستخدام 

الثامن ن التعليم باستخدام طريقة القدمية / العادى الوزن اجلماىل من الطلبة الذين يشاركو 

C    ٦٥,٦١و هو .Uji t  نتيجة البحثthitung و  ٢,٥٩٤ttabel ١,٩٩٢. 

مقبول. فاإلستنباط هو وجود   Haمرفوض و   H٠حىت تكون   thitung > ttabelظهر أن  

للحصول  (NHT) ىاتيجية لعدد الرئيس املتكاملإسرت التأثري اإلجياىب و أمهية على تطبيق 



 

على مهارة الكالم للغة العربية طلبة الصف الثامن باملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 

  .م ٢٠١٧/٢٠١٦المبونج اجلنوبية للعام الدراسى  ١

 اإلقتراحات   . ث

انطالقا من البحث السابق، قّدم الباحث اإلقرتاحات لرتقية مهارة الكالم للغة  

  المبونج اجلنوبىة، وهي: ١من باملدرسة املتوسطة احلكومية طلب الصف الثا العربية لدى

 للطالب  . أ

 ميكن الطلبة على الرتقية مهارة الكالم خاصة ملادة اللغة العربية .١

 ميكن  الطلبة على الرتقية دوافعه للتعلم ىف املدرسة و البيت .٢

 للمدرس  . ب

 ىف عملية اتيجية لعدد الرئيس املتكاملىاإلسرت ميكن املدرس على استخدام  .١

التعليم أل�ا تسبب إىل ترقية مهارة الكالم لدى الطلبة خاصة ملادة اللغة 

 العربية.

ميكن املدرس على اختبار طريقة التعليم اجلديدة حىت يكون التعليم جذابية  .٢

 و فعالية

  ج. لرئيس املدرسة



 

البد أن يؤيّد رئيس املدرسة و تكميل األدوات لدى املدرس حنو استخدام 

  حىت حصل التعليم إىل اهلدف املقصودة. الطريقة اجلديدة

  د. للباحثني األخرين

للباحثني األخرين الذين سيقومون على البحث عن هذا احلاىل، ميكن الباحث 

اتيجية لعدد إسرت املقبل أن جيعل هذا البحث صورة و مصدراً حنو التأثري تطبيق 

  للحصول مهارة الكالم اللغة العربية للطلبة. الرئيس املتكاملى

  ج. اإلختتام

محدا و شكرا هللا عّز و جّل بعونه و توفيقه ّمتت هذه الرسالة العلمية، �ذا اعرتف 

الباحث على النقصان و العيوب هذه الرسالة العلمية فاحتاجت إىل االقرتاحات من 

على أن تكون هذه الرسالة العلمية نافعة و مفيدة لدي مجيع  القراء. و ترجو الباحث

 اهللا آمني.ا�تمع. بارك 
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LAMPIRAN 

  



 

Lampiran ١ 
SILABUS PEMBELAJARAN 

 
Satuan Pendidikan : MTs Negeri ١ Lampung Selatan 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas        : VIII (Delapan) 
Semester : ١ (Satu)/Ganjil 
 
Kompetensi Inti : 
KI-١ : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
KI-٢ : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya 

diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 
keberadaannya 

KI-٣ : Memahami dan  menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang 
ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata 

KI-٤ : Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi dan 
membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang 
dipelajari di sekolah dan sumber lain yang semua dalam sudut pandang/teori. 

 

Kompetensi Dasar Materi 
Pembelajaran Proses Pembelajaran Penilaian Alokasi 

waktu 
Sumber 
Belajar 

(١) (٢) (٣) (٤) (٥) (٦) 
١.١ Menyadari 

pentingnya 
kejujuran dan 
percaya diri 
sebagai 
anugerah Allah 
dalam 
berkomunikasi 
dengan 

 Afektif: 
 Guru membiasakan peserta didik 

agar bersikap jujur dan percaya diri 
dalam berkomunikasi 
menggunakan bahasa Arab 

 Guru memotivasi peserta didik 
untuk jujur dan percaya diri . 

 

 Pengamatan 
 Penilaian 

diri 
 Penilaian 

antar teman 
 Jurnal 

 

١٢ JP - Buku paket 
Bahasa 
Arab kealas 
VIII. 

- Kamus 
bahasa arab 

- Benda-
benda 



 

lingkungan 
sosial sekitar 
rumah dan 
madrasah  

 dilingkunga
n peserta 
didik yang 
terjangkau 

- Gambar-
gambar 
yang sesuai 
tema / topik ٢.١ Menunjukkan 

perilaku jujur 
dan percaya 
diri dalam 
berkomunikasi 
dengan 
lingkungan 
sosial sekitar 
rumah dan 
sekolah  

 Pengamatan 
 Penilaiandiri 
 Penilaian 

antar teman 
 Jurnal 
 

٣.١  Memahami 
bunyi, makna, 
dan gagasan 
dari kata, frase, 
kalimat bahasa 
Arab sesuai 
dengan 
struktur 
kalimat yang 
berkaitan 
dengan topik : 

 الساعة
 baik secara 

lisan maupun 

Mufradat 
dan hiwar 
tentang 

 الساعة

 
Pengenalan 
tarkib sebagai 
berikut: 

 الساعة؛ عن أسئلة
   االسمیة؛ الجملة

Mengamati : 
 Mengamati pelafalan kata, frase dan 

kalimat bahasa Arab yang 
diperdengarkan 

 Menirukan pelafalan  kata, frase dan 
kalimat  bahasa Arab yang 
diperdengarkan 

 Menyimak wacana dari suara 
guru/kaset/film dan menirukan 
pelafalan dan intonasinya. 

 Memperhatikan struktur kalimat-
kalimat dalam isi teks lisan sesuai 
konteks. 

Bentuk 
Penilaian 
 Tes tulis 
 Tes lisan 
 Penugasan 

 



 

tertulis 
 

 Menyimak dan menirukan 
pengucapan ujaran kata terkait topik 
tentang “jam” dengan tepat  

 Mengamati teks yang terdapat 
pertanyaan-pertanyaan tentang 
“jam” dan jumlah ismiyah 

 
Menanya: 

 Melakukan tanya jawab sederhana 
terkait topik tentang “jam”. 

 Melakukan dialog (hiwar) terkait 
topik tentang “jam”. 

 Menceritakan keadaan/kegiatan 
yang tampak pada gambar sesuai 
wacana secara lisan. 

 Menanyakan  kata/kalimat yang 
belum difahami kepada teman 
atau guru terkait topik tentang 
“jam” secara lisan  

 Menanyakan tentang jumlah 
ismiyah yang belum difahami  

 
Mengeksplorasi: 

 Melafalkan kata/frase/kalimat terkait 
topik tentang “jam” sesuai yang 
diperdengarkan oleh model ucapan 
guru/kaset/film  

 Menunjukkan gambar/peragaan 
sesuai dengan bunyi kata, frase dan 
kalimat yang diperdengarkan. 

 Mencari dari berbagai sumber 

٤.١ 
Mendemonstrasi
kan ungkapan 
informasi lisan 
dan tulisan 
sederhana 
tentang topik 

 الساعة
 dengan 

memperhatikan 
struktur teks dan 
unsur 
kebahasaan 
yang benar dan 
sesuai konteks 

 

Bentuk 
Penilaian 
 Praktek  
 Proyek 
 Unjuk Kerja 
 Portofolio 



 

informasi tentang struktur kalimat 
dalam  isi teks lisan terkait topik 
tentang “jam”. 

 Melafalkan kata/frase/kalimat yang 
mengandung struktur kalimat yang 
menanyakan jam dan jumlah 
ismiyah. 

 Menentukan isi wacana lisan 
maupun tulisan secara perorangan 
maupun berkelompok.  

 Merangkaikan kata/frase/kalimat 
yang mengandung struktur kalimat 
sesuai dengan kaidah tentang 
“jam”dan jumlah ismiyah. 

 Menentukan struktur jumlah ismiyah 
tentang “jam” dan  jumlah ismiyah 

 Mencoba mengungkapkan dan 
memahami  kata/frase/kalimat  yang 
terdapat dari buku teks, majalah, 
maupun internet sesuai dengan 
kaidah jumlah ismiyah. 
. 

Mengasosiasikan: 
 Membandingkan antara kalimat 

mubtada’ dan khabar terkait topik 
tentang “jam”.  

 Membandingkan cara menyapa, 
berpamitan, terima kasih, meminta 
izin, instruksi dan memperkenalkan 
diri yang dilakukan oleh orang Arab 
dengan orang Indonesia. 



 

 Menemukan makna kata dalam teks 
terkait topik tentang “jam” 

 Menyimpulkan isi wacana lisan 
maupun tulisan terkait topik tentang 
“jam” 

 Membedakan penggunakan kata 
untuk mubtada’ dan khabar 

 Mencari informasi umum terkait 
topik tentang “jam” dari suatu 
wacana lisan/tulisan. 

 Menemukan makna kata dalam teks 
terkait topik tentang “jam” 

 Menyimpulkan isi wacana lisan 
maupun tulisan terkait topik tentang 
“jam”. 

  
Mengkomunikasikan: 

 Memperagakan sesuai dengan 
kata, frase dan kalimat yang 
diperdengarkan. 

 Menyampaikan isi wacana tulis 
terkait topik tentang “jam” secara 
lisan atau  tulisan  

 Menjelaskan isi wacana yang 
dipertanyakan terkait topik tentang 
“jam” secara lisan atau tulisan. 

 Menjelaskan cara menyapa, 
berpamitan, terima kasih, meminta 
izin, instruksi dan 
memperkenalkan diri dalam bahasa 
Arab 



 

 Menyusun kata/frase yang tersedia 
menjadi kalimat sesuai dengan 
kaidah tentang jumlah ismiyah  

 Menyusun karangan sederhana 
terkait topik tentang “jam”. 
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Lampiran ٢ 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Satuan Pendidikan  : Mts Negeri ١ Lampung Selatan 
Mata Pelejaran  : Bahasa Arab 
Kelas/Semester  : VIII F/ I 

Materi Pokok   :  ُالسَّاَعة 
Alokasi Waktu  : ٢١ Jam Pelajaran (٦ pertemuan) 

 

A. Kompetensi Inti 

KI.١. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 

KI.٢. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli 

(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif 

dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 

keberadaannya 

KI.٣. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa 

ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait 

fenomena dan kejadian tampak mata 

KI.٤. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 

merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 

menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di 

sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator 

١.١ Menyadari pentingnya kejujuran dan percaya diri sebagai anugerah Allah dalam 

berkomunikasi dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan madrasah 

٢.١  Menunjukan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan 

lingkungan sekitar rumah dan sekolah 



 

٣.١  Mengidentifikasi bunyi kata, frase, dan kalimat bahasa arab yang berkaitan 

dengan  ُالسَّاَعةbaik secara lisan maupun tertulis 

٤.١  Mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang topik  ُالسَّاَعة dengan 

memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks 

 

C. Indikator 

 Mengidentifiaksi bunyi huruf hijaiyyah dan kata  

 Menirukan Ujaran (kata,frase) dengan lafat dan intonasi yang benar  

 Melafalkan dari wacana lisan sederhana 

 Mengidentifikasi bunyi frase dan kalimat 

 Melafalkan bunyi huruf dan kata 

 Melafalkan bunyi frase dan kalimat 

 Mendemontrasikan berbagai informasi lisan dan tulis 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

Melalui pendekatan saintifik dengan metode Numbered Head Together (NHT), peserta 

didik dapat: 

 Mengidentifiaksi bunyi huruf hijaiyyah dan kata  

 Menirukan Ujaran (kata,frase) dengan lafat dan intonasi yang benar  

 Melafalkan dari wacana lisan sederhana 

 Mengidentifikasi bunyi frase dan kalimat 

 Melafalkan bunyi huruf dan kata 

 Melafalkan bunyi frase dan kalimat 

 Mendemontrasikan berbagai informasi lisan dan tulis 

 

 

 

 



 

E. Materi  
 

١. Mufradat dan hiwar tentang الساعة 

٢. Pengenalan tarkib sebagai berikut: االمسية اجلملة  عن أسئلة  الساعة؛    

F. Model dan Metode Pembelajaran 

Model  : Cooperative Learning 

Metode  : Numbered Head Together (NHT) 
Ceramah bervariasi 

Diskusi 

Tanya jawab 

Tugas 

 

G. Alat dan Sumber Belajar 

Alat  : Kartu Bernomor 

Sumber Belajar : Buku Siswa Bahasa  Arab Pendekatan Saintifik Kurikulum ٢٠١٣ 

Kelas VIII  

 

H. Langkah Pembelajaran 

Pertemuan pertama 

No. Kegiatan Waktu 

١. Pendahuluan 

 Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama. 

 Guru memeriksa kehadiran, kerapihan 

berpakaian, posisi tempat duduk disesuaikan 

dengan kegiatan pembelajaran. 

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

 

 

 

 

 

٢٥  Menit 

٢. Kegiatan Inti 

 Guru memulai posttest  

 Guru menilai siswa berdasarkan kemampuan 

 

 

٤٥ Menit 



 

 

 Penutup  

 Guru bersama-sama dengan peserta didik dan/atau 

sendiri membuat rangkuman/simpulan pelajaran. 

 Melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap 

kegiatan yang sudah dilaksanakan secara 

konsisten dan terprogram. 

 Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam 

bentuk pembelajaran remedi, program pengayaan, 

layanan konseling dan/atau memberikan tugas 

baik tugas individual maupun kelompok sesuai 

dengan hasil belajar peserta didik. 

 Guru mengucapkan salam. 

 

 

١٠ Menit 

 

Pertemuan kedua 

No. Kegiatan Waktu 

١. Pendahuluan 

 Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama. 

 Guru memeriksa kehadiran, kerapihan 

berpakaian, posisi tempat duduk disesuaikan 

dengan kegiatan pembelajaran. 

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

 Guru membagi siswa menjadi beberapa 

kelompok yang beranggotakan ٥-٣ orang siswa. 

 Guru memberi nomor kepada setiap siswa 

dalam kelompok dan nama kelompok yang 

berbeda. 

 

 

 

 

 

١٠  Menit 

٢. Kegiatan Inti  



 

 Guru menjelaskan materi mufradat tentang 

bunyi huruf hijaiyyah, kata, dan frase 

 Siswa berdiskusi membahas materi mufradat 

tentang bunyi huruf hijaiyyah, kata, dan frase 

yang ada di dalam buku bacaan 

 Siswa belajar menirukan ujaran (kata dan frase) 

dengan lafat dan intonasi yang benar  

 Setelah selesai berdiskusi,  guru memanggil satu 

nomor anggota kelompok dan para siswa dari 

tiap kelompok dengan nomor yang sama 

mengangkat tangan dan menyiapkan jawaban 

kepada siswa di kelas. 

 Setelah semuanya mendapat giliran pada 

permainan Numbered Head Together (NHT), 

guru bersama siswa menyimpulkan jawaban 

akhir dari semua pertanyaan yang berhubungan 

dengan materi yang disajikan 

 

 

 

 

٦٠ Menit 

 Penutup  

 Guru bersama-sama dengan peserta didik 

dan/atau sendiri membuat rangkuman/simpulan 

pelajaran. 

 Melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap 

kegiatan yang sudah dilaksanakan secara 

konsisten dan terprogram. 

 Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam 

bentuk pembelajaran remedi, program 

pengayaan, layanan konseling dan/atau 

memberikan tugas baik tugas individual maupun 

kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta 

 

 

 

 

 

 

 

١٠ Menit 



 

didik. 

 Guru mengucapkan salam. 

 

 

Pertemuan ketiga 

No. Kegiatan Waktu 

١. Pendahuluan 

 Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama. 

 Guru memeriksa kehadiran, kerapihan 

berpakaian, posisi tempat duduk disesuaikan 

dengan kegiatan pembelajaran. 

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

 Guru membagi siswa menjadi beberapa 

kelompok yang beranggotakan ٥-٣ orang siswa. 

 Guru memberi nomor kepada setiap siswa 

dalam kelompok dan nama kelompok yang 

berbeda. 

 

 

 

 

 

١٠  Menit 

٢. Kegiatan Inti 

 Guru menjelaskan materi hiwar tentang wacana 

lisan sederhan, bunyi frase dan kalimat 

 Siswa berdiskusi membahas materi hiwar 

tentang wacana lisan sederhan, bunyi frase dan 

kalimat 

 Setelah selesai berdiskusi,  guru memanggil 

satu nomor anggota kelompok dan para siswa 

dari tiap kelompok dengan nomor yang sama 

mengangkat tangan dan menyiapkan jawaban 

kepada siswa di kelas.  

 Setelah semuanya mendapat giliran pada 

 

 

 

 

 

٦٠ Menit 



 

permainan Numbered Head Together (NHT), 

guru bersama siswa menyimpulkan jawaban 

akhir dari semua pertanyaan yang berhubungan 

dengan materi yang disajikan 

 Penutup  

 Guru bersama-sama dengan peserta didik 

dan/atau sendiri membuat rangkuman/simpulan 

pelajaran. 

 Melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap 

kegiatan yang sudah dilaksanakan secara 

konsisten dan terprogram. 

 Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam 

bentuk pembelajaran remedi, program 

pengayaan, layanan konseling dan/atau 

memberikan tugas baik tugas individual maupun 

kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta 

didik. 

 Guru mengucapkan salam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

١٠ Menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pertemuan keempat 

No. Kegiatan Waktu 

١. Pendahuluan 

 Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama. 

 Guru memeriksa kehadiran, kerapihan 

berpakaian, posisi tempat duduk disesuaikan 

dengan kegiatan pembelajaran. 

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

 Guru membagi siswa menjadi beberapa 

kelompok yang beranggotakan ٥-٣ orang siswa. 

 Guru memberi nomor kepada setiap siswa 

dalam kelompok dan nama kelompok yang 

berbeda. 

 

 

 

 

 

١٠  Menit 

٢. Kegiatan Inti 

 Guru menjelaskan materi tarkib tentang الساعة؛  

عن أسئلة  serta bunyi huruf, kata,frase, dan 

kalimat 

 Siswa berdiskusi membahas materi tarkib 

tentang عن أسئلة  الساعة؛  serta bunyi huruf, 

kata,frase, dan kalimat 

 Siswa belajar melafalkan bunyi huruf dan kata 

dan juga belajar melafalkan bunyi frase dan 

kalimat 

 Setelah selesai berdiskusi,  guru memanggil satu 

nomor anggota kelompok dan para siswa dari 

 

 

 

 

 

٦٠ Menit 



 

tiap kelompok dengan nomor yang sama 

mengangkat tangan dan menyiapkan jawaban 

kepada siswa di kelas.  

 Setelah semuanya mendapat giliran pada 

permainan Numbered Head Together (NHT), 

guru bersama siswa menyimpulkan jawaban 

akhir dari semua pertanyaan yang berhubungan 

dengan materi yang disajikan 

 Penutup  

 Guru bersama-sama dengan peserta didik 

dan/atau sendiri membuat rangkuman/simpulan 

pelajaran. 

 Melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap 

kegiatan yang sudah dilaksanakan secara 

konsisten dan terprogram. 

 Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam 

bentuk pembelajaran remedi, program 

pengayaan, layanan konseling dan/atau 

memberikan tugas baik tugas individual maupun 

kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta 

didik. 

 Guru mengucapkan salam. 

 

 

 

 

 

 

 

١٠ 

Menit 

 

 

 

 

 

 



 

Pertemuan kelima 

No. Kegiatan Waktu 

١. Pendahuluan 

 Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama. 

 Guru memeriksa kehadiran, kerapihan 

berpakaian, posisi tempat duduk disesuaikan 

dengan kegiatan pembelajaran. 

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

 Guru membagi siswa menjadi beberapa 

kelompok yang beranggotakan ٥-٣ orang siswa. 

 Guru memberi nomor kepada setiap siswa 

dalam kelompok dan nama kelompok yang 

berbeda. 

 

 

 

 

 

 

١٠  Menit 

٢. Kegiatan Inti 

 Guru menjelaskan materi tarkib tentang   اجلملة 

 االمسية

 Siswa berdiskusi membahas materi tarkib 

tentang االمسية اجلملة  serta mengetahui 

informasi lisan dan tulisan 

 Siswa belajar mendemontrasikan berbagai 

informasi lisan dan tulis 

 Setelah selesai berdiskusi,  guru memanggil satu 

nomor anggota kelompok dan para siswa dari 

tiap kelompok dengan nomor yang sama 

 

 

 

 

 

٤٥ Menit 



 

mengangkat tangan dan menyiapkan jawaban 

kepada siswa di kelas.  

 Setelah semuanya mendapat giliran pada 

permainan Numbered Head Together (NHT), 

guru bersama siswa menyimpulkan jawaban 

akhir dari semua pertanyaan yang berhubungan 

dengan materi yang disajikan 

 Penutup  

 Guru bersama-sama dengan peserta didik 

dan/atau sendiri membuat rangkuman/simpulan 

pelajaran. 

 Melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap 

kegiatan yang sudah dilaksanakan secara 

konsisten dan terprogram. 

 Guru menghimbau kepada siswa untuk belajar 

lebih giat dirumah, guna untuk  menghadapi 

posttest dipertemuan berikutnya. 

 Guru mengucapkan salam. 

 

 

٢٥ Menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pertemuan keenam 

No. Kegiatan Waktu 

١. Pendahuluan 

 Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama. 

 Guru memeriksa kehadiran, kerapihan 

berpakaian, posisi tempat duduk disesuaikan 

dengan kegiatan pembelajaran. 

 Guru bersama siswa mengulas materi yang 

sudah dipelajari 

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

 

 

٢٠  Menit 

٢. Kegiatan Inti 

 Guru memulai posttest  

 Guru menilai siswa berdasarkan kemampuan 

 

 

٣٥ Menit 

 Penutup  

 Penguatan materi 

 Guru bersama-sama dengan peserta didik 

dan/atau sendiri membuat rangkuman/simpulan 

pelajaran. 

 Guru bersama siwa menutup pelajaran dengan 

berdoa. 

 Guru mengucapkan salam. 

 

 

٢٥ Menit 

 

 

 

 

 

 

 



 

I. Penilaian  

No Nama siswa Intonasi  Ungkapan  Kelancaran  pemahaman Skor 
١.       
٢.       
٣.       
٤.       
٥.       
٦.       

 

Pedoman penskroan:  

No  Aspek yang dinilai Skor 

 Intonasi ٤-١ 

 a. Intonasi sudah baik dan tepat 

b. Intonasi cukup baik dan cukup tepat 

c. Intonasi kurang baik dan kurang tepat 

d. Intonasi tidak baik dan tidak tepat 

٤ 

٣ 

٢ 

١ 

 Ungkapan ٤-١ 

 a. Ungkapan sudah dimengerti 

b. Ungkapan cukup dimengerti 

c. Ungkapan kurang dimengerti 

d. Ungkapan tidak dimengerti 

٤ 

٣ 

٢ 

١ 

 Kelancaran ٤-١ 

 a. Berbicara sudah lancar 

b. Berbicara cukup lancar 

c. Berbicara kurang lancar 

d. Berbicara tidak paham 

٤ 

٣ 

٢ 

١ 

 Pemahaman ٤-١ 

 a. Siswa sudah paham 

b. Siswa cukup paham 

c. Siswa kurang paham 

d. Siswa tidak paham 

٤ 

٣ 

٢ 

١ 

 



 

Petunjuk Penskoran : 
 
Skor akhir menggunakan skala ١ sampai ٤ 
Perhitungan skor akhir menggunakan rumus : 
(Skor diperoleh)/SkorMaksimal x ٤=skorakhir 
 
Contoh : 
Skor diperoleh ١٤, skor maksimal ٤ x ٤ pernyataan = ١٦, maka skor akhir : ١٤/١٦ x ٣,٥ =٤ 
 
Sesuai skala ketentuan peserta didik memperoleh nilai adalah : 
 
Sangat Baik : apabila memperoleh skor :٣,٣٣ < skor ≤ ٤,٠٠ 
Baik : apabila memperoleh skor : ٢,٣٣ < skor ≤ ٣,٣٣ 
Cukup : apabila memperoleh skor :١,٣٣ < skor≤ ٢,٣٣ 
Kurang : apabila memperoleh skor: skor ≤ ١,٣٣. 
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Lampiran ٤ 

Soal Instrumen Tes Bahasa Arab Kelas Viii Materi  ُالسَّاَعة 

 . َما َهِذِه ؟١

  . َهْل َلَك َساَعٌة ؟٢

  . أَْيَن َساَعٌة ؟٣

  اَعٌة َحاِئِطيٌَّة ؟. َهْل َلَك سَ ٤

  . ِىف َأيِّ َساَعٍة َتْذَهُب ِإَىل ْاملْدَرَسِة ؟٥

  . ِىف َأيِّ َساَعِة تـَْرِجُع ِمَن املْدَرَسِة ؟٦

  . َهْل ُتَصلِّى ُصْبَح ؟٧

  . ِىف َأيِّ َساَعٍة تـَْفطُُر ِعْنَد الصََّباِح؟٨

  . ِىف َأيِّ َساَعٍة تـََناُم ِعْنَد الَّْيِل؟٩

  اَعُة اآلن ؟  . َكِم السَّ ١٠

  

   



 

Lampiran ٥ 

TABEL HARGA KRITIS DARI r PRODUCT MOMEN 

N r N r N r N r N r N r 

٠.١٣٨ ٢٠١ ٠.١٥٤ ١٦١ ٠.١٧٧ ١٢١ ٠.٢١٦ ٨١ ٠.٣٠١ ٤١ ٠.٩٩٧ ١ 

٠.١٣٧ ٢٠٢ ٠.١٥٣ ١٦٢ ٠.١٧٦ ١٢٢ ٠.٢١٥ ٨٢ ٠.٢٩٧ ٤٢ ٠.٩٥ ٢ 

٠.١٣٧ ٢٠٣ ٠.١٥٣ ١٦٣ ٠.١٧٦ ١٢٣ ٠.٢١٣ ٨٣ ٠.٢٩٤ ٤٣ ٠.٨٧٨ ٣ 

٠.١٣٧ ٢٠٤ ٠.١٥٢ ١٦٤ ٠.١٧٥ ١٢٤ ٠.٢١٢ ٨٤ ٠.٢٩١ ٤٤ ٠.٨١١ ٤ 

٠.١٣٦ ٢٠٥ ٠.١٥٢ ١٦٥ ٠.١٧٤ ١٢٥ ٠.٢١١ ٨٥ ٠.٢٨٨ ٤٥ ٠.٧٥٤ ٥ 

٠.١٣٦ ٢٠٦ ٠.١٥١ ١٦٦ ٠.١٧٤ ١٢٦ ٠.٢١ ٨٦ ٠.٢٨٥ ٤٦ ٠.٧٠٧ ٦ 

٠.١٣٦ ٢٠٧ ٠.١٥١ ١٦٧ ٠.١٧٣ ١٢٧ ٠.٢٠٨ ٨٧ ٠.٢٨٢ ٤٧ ٠.٦٦٦ ٧ 

٠.١٣٥ ٢٠٨ ٠.١٥١ ١٦٨ ٠.١٧٢ ١٢٨ ٠.٢٠٧ ٨٨ ٠.٢٧٩ ٤٨ ٠.٦٣٢ ٨ 

٠.١٣٥ ٢٠٩ ٠.١٥ ١٦٩ ٠.١٧٢ ١٢٩ ٠.٢٠٦ ٨٩ ٠.٢٧٦ ٤٩ ٠.٦٠٢ ٩ 

٠.١٣٥ ٢١٠ ٠.١٥ ١٧٠ ٠.١٧١ ١٣٠ ٠.٢٠٥ ٩٠ ٠.٢٧٣ ٥٠ ٠.٥٧٦ ١٠ 

٠.١٣٤ ٢١١ ٠.١٤٩ ١٧١ ٠.١٧ ١٣١ ٠.٢٠٤ ٩١ ٠.٢٧١ ٥١ ٠.٥٥٣ ١١ 

٠.١٣٤ ٢١٢ ٠.١٤٩ ١٧٢ ٠.١٧ ١٣٢ ٠.٢٠٣ ٩٢ ٠.٢٦٨ ٥٢ ٠.٥٣٢ ١٢ 

٠.١٣٤ ٢١٣ ٠.١٤٨ ١٧٣ ٠.١٦٩ ١٣٣ ٠.٢٠٢ ٩٣ ٠.٢٦٦ ٥٣ ٠.٥١٤ ١٣ 

٠.١٣٤ ٢١٤ ٠.١٤٨ ١٧٤ ٠.١٦٨ ١٣٤ ٠.٢٠١ ٩٤ ٠.٢٦٣ ٥٤ ٠.٤٩٧ ١٤ 

٠.١٣٣ ٢١٥ ٠.١٤٨ ١٧٥ ٠.١٦٨ ١٣٥ ٠.٢ ٩٥ ٠.٢٦١ ٥٥ ٠.٤٨٢ ١٥ 

٠.١٣٣ ٢١٦ ٠.١٤٧ ١٧٦ ٠.١٦٧ ١٣٦ ٠.١٩٩ ٩٦ ٠.٢٥٩ ٥٦ ٠.٤٦٨ ١٦ 

٠.١٣٣ ٢١٧ ٠.١٤٧ ١٧٧ ٠.١٦٧ ١٣٧ ٠.١٩٨ ٩٧ ٠.٢٥٦ ٥٧ ٠.٤٥٦ ١٧ 

٠.١٣٢ ٢١٨ ٠.١٤٦ ١٧٨ ٠.١٦٦ ١٣٨ ٠.١٩٧ ٩٨ ٠.٢٥٤ ٥٨ ٠.٤٤٤ ١٨ 

٠.١٣٢ ٢١٩ ٠.١٤٦ ١٧٩ ٠.١٦٥ ١٣٩ ٠.١٩٦ ٩٩ ٠.٢٥٢ ٥٩ ٠.٤٣٣ ١٩ 

٠.١٣٢ ٢٢٠ ٠.١٤٦ ١٨٠ ٠.١٦٥ ١٤٠ ٠.١٩٥ ١٠٠ ٠.٢٥ ٦٠ ٠.٤٢٣ ٢٠ 

٠.١٣١ ٢٢١ ٠.١٤٥ ١٨١ ٠.١٦٤ ١٤١ ٠.١٩٤ ١٠١ ٠.٢٤٨ ٦١ ٠.٤١٣ ٢١ 

٠.١٣١ ٢٢٢ ٠.١٤٥ ١٨٢ ٠.١٦٤ ١٤٢ ٠.١٩٣ ١٠٢ ٠.٢٤٦ ٦٢ ٠.٤٠٤ ٢٢ 



 

٠.١٣١ ٢٢٣ ٠.١٤٤ ١٨٣ ٠.١٦٣ ١٤٣ ٠.١٩٢ ١٠٣ ٠.٢٤٤ ٦٣ ٠.٣٩٦ ٢٣ 

٠.١٣١ ٢٢٤ ٠.١٤٤ ١٨٤ ٠.١٦٣ ١٤٤ ٠.١٩١ ١٠٤ ٠.٢٤٢ ٦٤ ٠.٣٨٨ ٢٤ 

٠.١٣ ٢٢٥ ٠.١٤٤ ١٨٥ ٠.١٦٢ ١٤٥ ٠.١٩ ١٠٥ ٠.٢٤ ٦٥ ٠.٣٨١ ٢٥ 

٠.١٣ ٢٢٦ ٠.١٤٣ ١٨٦ ٠.١٦١ ١٤٦ ٠.١٨٩ ١٠٦ ٠.٢٣٩ ٦٦ ٠.٣٧٤ ٢٦ 

٠.١٣ ٢٢٧ ٠.١٤٣ ١٨٧ ٠.١٦١ ١٤٧ ٠.١٨٨ ١٠٧ ٠.٢٣٧ ٦٧ ٠.٣٦٧ ٢٧ 

٠.١٢٩ ٢٢٨ ٠.١٤٢ ١٨٨ ٠.١٦ ١٤٨ ٠.١٨٧ ١٠٨ ٠.٢٣٥ ٦٨ ٠.٣٦١ ٢٨ 

٠.١٢٩ ٢٢٩ ٠.١٤٢ ١٨٩ ٠.١٦ ١٤٩ ٠.١٨٧ ١٠٩ ٠.٢٣٤ ٦٩ ٠.٣٥٥ ٢٩ 

٠.١٢٩ ٢٣٠ ٠.١٤٢ ١٩٠ ٠.١٥٩ ١٥٠ ٠.١٨٦ ١١٠ ٠.٢٣٢ ٧٠ ٠.٣٤٩ ٣٠ 

٠.١٢٩ ٢٣١ ٠.١٤١ ١٩١ ٠.١٥٩ ١٥١ ٠.١٨٥ ١١١ ٠.٢٣ ٧١ ٠.٣٤٤ ٣١ 

٠.١٢٨ ٢٣٢ ٠.١٤١ ١٩٢ ٠.١٥٨ ١٥٢ ٠.١٨٤ ١١٢ ٠.٢٢٩ ٧٢ ٠.٣٣٩ ٣٢ 

٠.١٢٨ ٢٣٣ ٠.١٤١ ١٩٣ ٠.١٥٨ ١٥٣ ٠.١٨٣ ١١٣ ٠.٢٢٧ ٧٣ ٠.٣٣٤ ٣٣ 

٠.١٢٨ ٢٣٤ ٠.١٤ ١٩٤ ٠.١٥٧ ١٥٤ ٠.١٨٢ ١١٤ ٠.٢٢٦ ٧٤ ٠.٣٢٩ ٣٤ 

٠.١٢٧ ٢٣٥ ٠.١٤ ١٩٥ ٠.١٥٧ ١٥٥ ٠.١٨٢ ١١٥ ٠.٢٢٤ ٧٥ ٠.٣٢٥ ٣٥ 

٠.١٢٧ ٢٣٦ ٠.١٣٩ ١٩٦ ٠.١٥٦ ١٥٦ ٠.١٨١ ١١٦ ٠.٢٢٣ ٧٦ ٠.٣٢ ٣٦ 

٠.١٢٧ ٢٣٧ ٠.١٣٩ ١٩٧ ٠.١٥٦ ١٥٧ ٠.١٨ ١١٧ ٠.٢٢١ ٧٧ ٠.٣١٦ ٣٧ 

٠.١٢٧ ٢٣٨ ٠.١٣٩ ١٩٨ ٠.١٥٥ ١٥٨ ٠.١٧٩ ١١٨ ٠.٢٢ ٧٨ ٠.٣١٢ ٣٨ 

٠.١٢٦ ٢٣٩ ٠.١٣٨ ١٩٩ ٠.١٥٥ ١٥٩ ٠.١٧٩ ١١٩ ٠.٢١٩ ٧٩ ٠.٣٠٨ ٣٩ 

٠.١٢٦ ٢٤٠ ٠.١٣٨ ٢٠٠ ٠.١٥٤ ١٦٠ ٠.١٧٨ ١٢٠ ٠.٢١٧ ٨٠ ٠.٣٠٤ ٤٠ 

 

 

 

 



 

Lampiran ٦ 

REKAPITULASI UJI VALIDITAS SOAL TES 

No Soal Nilai rtabel Nilai rhitung Kondisi Validitas Kategori 
٠,٦٠٤ ٠,٣٤٩ .١ rhitung > rtabel Valid Tinggi 
٠,٤٣٩ ٠,٣٤٩ .٢ rhitung > rtabel Valid Sedang 
٠,٦٧٠ ٠,٣٤٩ .٣ rhitung > rtabel Valid Tinggi  
٠,٤٨٥ ٠,٣٤٩ .٤ rhitung > rtabel Valid Sedang  
٠,٦٠١ ٠,٣٤٩ .٥ rhitung > rtabel Valid Tinggi 
٠,٨٣٣ ٠,٣٤٩ .٦ rhitung > rtabel Valid Sangat Tinggi 
٠,٦١٠ ٠,٣٤٩ .٧ rhitung > rtabel Valid Tinggi 
٠,٦١٧ ٠,٣٤٩ .٨ rhitung > rtabel Valid Tinggi  
٠,٥١٩ ٠,٣٤٩ .٩ rhitung > rtabel Valid Sedang 

٠,٦٠١ ٠,٣٤٩ .١٠ rhitung > rtabel Valid Tinggi  
 

   



 

Lampiran ١٧ 

FOTO PELAKSANAAN PENELITIAN 

 

KEGIATAN KELAS EKSPERIMEN

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

guru membacakan pertanyaan kepada siswa 



 

 

 

 

 

 

KEGIATAN KELAS KONTROL 



 

 

 

 

 

 

 


