
 

صف الوسائل السمعية البصرية على مهارة الكالم العربي لدى طالب التأثير استخدام 

المبونج  ىانجيلتربية اإلسالمية الحديثة كرياتانى البوهان مار لالثامن بمعهد المدينة 

  ٢٠١٧/٢٠١٨ عام الدراسي الشرقية

 

 رسالة علمية

 و التعليم كّلّية الّتربّية في الجامعية األولىدرجة الالشروط للحصول على  لتكملةمقدمة 

 قسم تعليم اللغة العربية

  

  تياوانايكو أري س إعداد :

  ١٣١١٠٢٠٠٥٧ :رقم القيد 

  

  اللغة العربية تعليم قسم

  

  

  

  

  التعليمكلية التربية و 

 بونجننتان اإلسالمية الحكومية اليجامعة رادين إ

  م ٢٠١٧هـ /  ١٤٣٩



 

صف الوسائل السمعية البصرية على مهارة الكالم العربي لدى طالب التأثير استخدام 

المبونج  اىنجيلتربية اإلسالمية الحديثة كرياتانى البوهان مار لالثامن بمعهد المدينة 

٢٠١٧/٢٠١٨ عام الدراسي الشرقية  

 رسالة علمية

 و التعليم كّلّية الّتربّية في الجامعية األولىدرجة الالشروط للحصول على  لتكملةمقدمة 

  قسم تعليم اللغة العربية 

  

  تياوانايكو أري س إعداد :

  ١٣١١٠٢٠٠٥٧ :رقم القيد 

  

 اللغة العربية تعليم قسم

  يرلينا، الماجستيرةالدكتورة أ : األوىل ةاملشرف

 ة، الماجستير جريةأمي ه ةالدكتور :  ةالثاني ةاملشرف

  

  التعليمة التربية و كلي

  رادين إنتان اإلسالمية الحكومية المبونججامعة 

  م ٢٠١٧هـ /  ١٤٣٩

   



 

  ملخص البحث

صف الثامن الالعربي لدى طالب  السمعية البصرية على مهارة الكالموسائل التأثير استخدام 

  ةنجاي المبونج الشرقيية الحديثة كرياتانى البوهان مار بمعهد المدينة لتربية اإلسالمي

  تياوانايكو اري سواضع: 

هذه الوسائل الوسائل السمعية البصرية هى الوسائل الىت تقوم على مادة الصوت والصورة،   

أل�ا حتتوى على وسيلتني السمعية و البصرية. أما مهارة الكالم هى  ملهارة الكالم هلا احسن كفاءة

 اجلملىف اختيار املفردات و  رأى و املشاعر، مث الضبط و الصاحلهتمام و السرعة على تقدمي الاإل

مدرس اللغة العربية يستخدم  . ظهر النتيجة قبل البحث ىف املعهد املدينة أناللغة العربية لسانيةب

ىف تعليم مهارة الكالم، تلك العوامل الىت  اضرةتاب اللغة العربية وطريقة احملوسائل الطباعية كك

  صف الثامن معهد املدينة. ى طالبتسبب إىل ضعف نتيجة مهارة الكالم لد

 هدف البحث معرفة تأثري وسائل السمعية البصرية على مهارة الكالم العريب لدى طالب  

كرياتاىن البوهان مارجنجاي المبونج الشرقية، طريقة البحث الىت صف الثامن معهد املدينة  ال

صف الثامن ألف و طالب الطالب استخدمها الباحث هى طريقة التجربية وعيّنة البحث هو 

طريقة اجلمع البيانات هى  بثالثني طالبا. وطريقة أخد العيّنة هو العينة العشوائية. صف الثامن الباء 

وأدوات البحث هى اختبار من خالل القبل و البعد إلجراء نتيجة تعلم اإلختبار، املقابلة و توثيقية. 

اسئلة. طريقة البحث املستخدمة هى  ١٠. احتوى اإلختبار على اختبار الشفوي مهارة الكالم

أكرب من مقدار  ٧٢،٣١. أخد نتيجة البحث من مقدار نتائج طالب التجربية وهى  tختبار ا

ملستوى األمهّية   ttabelو  ٣،٠١٢هى  thitungنتيجة البحث  ٦٥،١٤وهى  راقيباملطالب نتائج 

 :مقبول بقولٍ  Haمرفوض و  H٠حىت .  thitung < ttabel. ظهر البيانات ٢،٠٤٨% هو ٥

مبعهد على مهارة الكالم العريب لدى طالب صف الثامن  استخدم وسائل السمعية البصرية تأثر

  اي المبونج الشرقية.ة احلديثة كرياتاىن البوهان مارجناملدينة لرتبية اإلسالمي

مهارة الكالم تنبط أن وسائل السمعية البصرية تأثر قا من البحث البيانات و حتليل نسالانط  

ي احلديثة كرياتاىن البوهان مارجنامبعهد املدينة لرتبية اإلسالمية الب صف الثامن العريب لدى ط

  المبونج الشرقية.
   



 

 شعار

                                 

           

  

 “Dan jangan lah kamu mengikuti apa sesuatu yang tidak kamu 

ketahui. Karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani, semua 

itu akan diminta pertanggung jawabannya” (QS. Al-Isra’: ٣٦)١ 

 

 

 

 

 

 

 
   

                                                             
١ Departemen Agama RI, Al-Qur’an Tajwid & Terjemah, (CV Penerbit Diponegoro, ٢٠١٤), 

h,٢٨٥ 



 

 إهداء

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  :إىل علميةالرسالة ال أهديت هذه

و يرمحاين باإلخالص و يدعوان على  ربياينالذاين  سوترميو أمي  سوجرمان أيب .١

 .جناحي و يعطياين أحسن الدوافع و التشجيعات خلقيا كانت أو روحانية

 )KKNأصدقائي يف (و  ٢٠١٣زمالئي من قسم تعليم اللغة لعربية ملرحلة و أصدقائي  .٢

على الدوافع و املداخلة و االقرتاحات طوال  أودهم شكرا) إيإيس سوهارتيين PPLو (

 .الدراسة و تصنيف البحث

  جامعيت احملبوبة رادين إينتان المبونج اإلسالمية احلكومية. .٣

   



 

  ترجمة الباحث

يف التاريخ  المبونج الشرقي ،ياارجنكرياتاىن البوهان مقرية  يف  تياوانايكو أري س ولد

  سوجرمان و سوترمي. من جوجة ، ابن األول من اإلبنني١٩٩٥ يناير ٠١

ىف  المبونج الشرقي ،ياارجنالبوهان ماملدينة كرياتىن الدراسة من روضة األطفال  بدأ

المبونج  ،ياارجنالبوهان ماملدينة كرياتىن يف املدرسة االبتدائية  . مث درس٢٠٠١- ٢٠٠٠ سنة

كرياتاىن  لرتبية اإلسالمية احلديثةلمعهد املدينة يف  . بعد ذلك درس٢٠٠٧، و مت سنة الشرقية

معهد استمر الباحث اخلدمة ىف  . مث٢٠١٢سنة  و مت المبونج الشرقية ،يانجيار البوهان م

  . ٢٠١٣سنة  و مت احلديثة لرتبية اإلسالميةلاملدينة 

 اإلسالمية احلكومية إىل اجلامعة يف جامعة استمر الباحث دراسته ٢٠١٣و يف السنة 

  رادين إينتان النبونج، يف كلية الرتبية و التعليم بقسم تعليم اللغة العربية.

   



 

  تقديرشكر و كلمة 

حـىت تقـدر علـى كتابـة  للباحـث هلـنعم الكثـرية الـيت أعطـامحدا هللا عز و جل على مجيع ا

وسـائل السـمعية البصـرية علـى مهـارة الكـالم التأثير اسـتخدام  :هذه الرسالة العلمية مبوضوع

لتربيـــة اإلســـالمية الحديثـــة كرياتـــانى لصـــف الثـــامن بمعهـــد المدينـــة الالعربـــي لـــدى طـــالب 

  علـى اإلمتـام ، و اسـتطاع٢٠١٧/٢٠١٨عـام دراسـي  ي المبـونج الشـرقيةانجيالبوهان مار 

و  مد صـلى اهللا عليـه و سـلم، و أصـحاب. و الصالة و السالم على النيب الشريف حميرام كما

  آله و من تبعه بإحسان إىل يوم الدين.

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

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

 :األفاضل اتجزيل الشكر والتقدمي إىل ساد الباحث قّدمأوّد أن ياملناسبة  فبهذه 

لتعلـــيم جبامعـــة األســـتاذ الـــدكتور احلـــاج خـــري األنـــوار، املاجســـتري كعميـــد كليـــة الرتبيـــة و ا .١

 بونج.نتان اإلسالمية احلكومية النإيرادين 

كاملشـــرفة الثانيـــة  ،و الـــدكتورة أمـــي هجريـــة كاملشـــرفة األوىليرلينـــا املاجســـترية  ة أالـــدكتور  .٢

 .لكتابة هذه الرسالة العلمية التوجيهاتشكرا جزيال على مجيع اإلرشادات و 

األســتاد الدكتورانـــدوس احلـــاج حممـــد ميـــني كمــدير و األســـتاد حممـــد قريـــب كمـــدير كليـــة  .٣

الذي أعطاين الفرصة لتنفي البحـث يف تلـك املعلمني اإلسالمية معهد العصرى املدينة، 

 املعهد.

زمالئي احملبوبون من طلبة قسم تعليم اللغة العربية أشكرهم على التشجيع لكتابة هذه  .٤

  الرسالة العلمية.



 

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

ال يزال بعيد مـن الكمـال و الصـواب. فريجـى  هذا البحث نّ أ وعى الباحثو �ذا 

  للقارئني.مبجرد الرجاء أن ينتفع هذا البحث للتشجيع و اإلمتام  اتالنقد و االقرتاح

  

  م ٢٠١٧ ديسمرب ٢٨ بونجنباندار ال

  الباحث

  

  ياوانتأيكو أري س            

١٣١١٠٢٠٠٥٧ 

 

 

 

   

   

 ط



 

 محتويات البحث

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

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

 ج   .................................................................     موافقة

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

  ه   .................................................................    رشعا

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

 ز ............................................................   ترمجة الباحثة

 ح   ...................................................   تقديرالشكر و ال كلمة

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

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

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

 س    ..........................................................    حقاتقائمة املل

 مقدمةالالباب األول : 

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

 ٣    ......................................  ختيار املوضوع إلأسباب ا  .ب 

 ٤    ................................................    البحث  ةخلفي  .ج 

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

 ١٠   ...............................................    حتديد املشكلة   .ه 

   ١٠  ............................................ مشكالت البحث   .و 

 ١٠    .......................................   هدف و فائدة البحث  .ز 

  

 



 

  النظري اإلطارالباب الثاني : 

  ١٢   ....................................................  وسائل التعليم  .أ 

 ١٢   .........................................  معىن وسائل التعليم  .١

 ١٤   .........................................  انواع وسائل التعليم  .٢

 ١٦   .........................................  فائدة وسائل التعليم  .٣

 ١٨   ................................  معىن وسائل السمعية البصرية  .٤

 ٢٠   ........................  يا و العيوب وسائل السمعية البصرية املز  .٥

 ٢٢   ...................  خطوات استخدام الوسائل السمعية البصرية  .٦

  ٢٤   ....................................................  مهارة الكالم ب.  

 ٢٤   ..........................................  معىن مهارة الكالم  .١

 ٢٦   ..........................................  أنواع مهارة الكالم  .٢

 ٢٩   .................................. جوانب تقومي املهارة الكالم  .٣

 ٣١   ................................  اهلدف ىف تعليم مهارة الكالم  .٤

 ٣٣   .................................  الرتتيب التعليم مهارة الكالم  .٥

  ج. استخدام وسائل السمعية البصرية فى تعليم مهارة الكالم اللغة العربية

  ٣٤   ............................................................  للطلبة 

 ٣٥   .......................................................  د. اإلفتراضات 

 البحث طريقةالباب الثالث : 

 ٣٧   ........................................  وقت البحث و مكانه   .أ 

 ٣٧   .................................................  نوع البحث   .ب 

 ٣٨   ..........................................  معرفة العملية املتغرية   .ج 

 ٤٠   ................................................  متغّري البحث   .د 

 ٤١   ............................................  الّسكاّين و املثايل   .ه 



 

 ٤٣   ..........................................  طريقة مجع البيانات   .و 

 ٤٥   ...............................................  أدوات البحث   .ز 

  ٥٣   .......................................  طريقة التحليل البيانات   .ح 

  تحليل البياناتو  نتيجة البحث: رابعالباب ال

 ٥٦   ........................  صورة العام ملعهد املدينة المبونج الشرقية   .أ 

 ٦١   ..............................................  بيانات البحث   .ب 

 ٦٣   ........................................  حتليل البيانات البحث   .ج 

  ٧٢   .......................................  مباحثة النتيجة البحث   .د 

  ختتامو اال االقتراحات الخالصة : الخامسالباب 

 ٧٨   ....................................................   اخلالصة  . أ

 ٧٩   ..................................................اإلقرتاحات   . ب

 ٨٠   ....................................................  ختتام اال  . ت

 

  مراجع البحث

 الملحقات

   



 

  ولقائمة الجد

  صفحة

  نتيجة اختبار مهارة الكالم لطالب فصل الثامن مبعهد املدينة العصرى١.١جدول 

  ٧   ................................................  اللغة العربية ملادة    

  ٤٢   .........................................  تقسيمات سكاين البحث  ٣.١جدول 

  ٤٧   .........................................  جدول التصنيف التكامل  ٣.٢جدول 

  ٤٨   ..........................................  جدول التصنيف املناسبة  ٣.٣جدول 

  ٥٠   .....................................تصنيف املقدار الصعبة السؤال  ٣.٤جدول 

  ٥٢   ............................................  تصنيف القوة التمييزية  ٣.٥جدول 

  ٥٨   ..........................   بيانات العدد الطلبة ميعهد العصرى املدينة  ٤.١جدول 

  ٦٢   ....  بيانات النتيجة اإلختبار القبل و البعد ىف الفصل التجربىي و املراقيب  ٤.٢جدول 

  ٦٣   ............................................  نتيجة البحث التكامل  ٤.٣جدول 

  ٦٤   ........................................... نتيجة اإلختبار املناسبة  ٤.٤جدول 

  ٦٥   .................................  نتيجة البحث عن اإلختبار الصعبة  ٤.٥جدول 

  ٦٦   ..............................  نتيجة البحث عن اإلختبار قوة التمييز  ٤.٦جدول 

  ٦٧   .............  نتيجة اإلختبار املناسبة للفصل التجريىب و الفصل املراقيب  ٤.٧جدول 

 ٦٨   .................   نتيجة اختبار التجانسية ىف الفصل التجرييب و املراقيب ٤.٨جدول 
   



 

   



 

 قائمة الصور

 ٦٩   ............................................    دورة البحث اإلجرائي ١ صورة

جمموع النتائج عن استيعاب املفردات لدي الطلبة الصف اخلامس  (رسم بياين) عن ٢ صورة

A  ١٢٣   بندار النبونج ٢باملدرسة االبتدائية اإلسالمية احلكومية 

 

   



 

 قائمة الملحقات

 اعدد التدريس .١

 ختطيط التدريس .٢

 شعريّة اإلختبار القبل و اإلختبار البعد .٣

 أسئلة اإلختبار القبل و اإلختبار البعد .٤

 نتيجة اإلختبار القبل و البعد ىف الفصل التجربىي و املراقيب .٥

 تنيجة اإلختبار املكاملة األدوات .٦

 تنيجة اإلختبار املناسبة األداة .٧

 الدرجة الصعبة كل سؤالتنيجة اإلختبار  .٨

 تنيجة اإلختبار القوة التمييز .٩

 التجربىي و املراقيباختبار املطابقة فصل  .١٠

 اختبار التجانسية .١١

 اختبار الغرضية .١٢

 توثيق البحث .١٣

  بطاقة االستشارة .١٤

 

   



 

  الباب األول

  المقدمة

 توضيح الموضوع  . أ

تأثير استخدام وسائل السمعية البصرية على مهارة الكالم هو  موضوع البحث

الحديثة كرياتانى البوهان العربي لدى طالب صف الثامن بمعهد المدينة لتربية اإلسالمية 

و العيوب ىف  الصعبة لتجنب األخطاء تالحاوضح الباحث اإلصط، ي المبونج الشرقيةمارنج

  األتية: املفردات البحث. وضح الباحث اإلصطالحات فهم املعاىن

 تأثيرال .١

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

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

   .األصلية حالته من شيءال إىل التغيري

 وسائل السمعية البصرية .٢

 لىت تقوم على مادة الصوت والصورة.الوسائل السمعية البصرية هى الوسائل ا

ووضح الرأي  ٣أل�ا حتتوى على وسيلتني السمعية و البصرية. ،هلاأحسن كفاءة ملهارة الكالم

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

Pustaka, ١٩٩٥), h. ٧٤٧. 
٣ Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar, Rineka  Cipta, Jakarta, 

٢٠٠٢, hlm. ١٤١  



 

إىل الغاية  وصلت ىتهلا التأثري ىف عملية التدريس ح السمعية البصريةالسابقى أن وسائل 

  تدريس اللغة العربية. املقسودة خاصة

 مهارة الكالم .٣

رأى و املشاعر، مث هى اإلهتمام و السرعة على تقدمي ال العريباللغة   مهارة الكالم

  ٤.بللغة العربية لسانية ىف اختيار املفردات واجلمل الضبط و الصاحل

 المدينة الصف الثامن بمعهدطالب  .٤

الحا الطالب إصط ٥الرتبية. اىل تياجكفاءة وقدرة ىف إحالطالب هم الشباب ذو  

 ،مدرسة العالية ،مدرسة السنوية ،مدرسة اإلبتدائية ،هو كل من يتعلم من مدرسة األطفال

  ٦و أعضاء التمرين احلكومية و أهلية. ،ةحىت طالب اجلامع

مبونج ي الالبوهان مارجنتربوية تقع ىف كريتاىن هو مؤسسة   قرية د املدينة ىفعم معه

  .فيها البحث الذى قام به الباحث الشرقية

وع املقّدم. هدف كتابة ابقة أّدا لنا الباحث تصّور املوضسالالقا من البيانات إنط 

البحث هو هل لوسائل السمعية البصرية التأثري ملهارة الكالم العريب لدى طالب صف 

 .الشرقية المبونج الثامن مبعهد املدينة

  

                                                             
٤ Ahmad Izzan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab.( Bandung: Humaniora, ٢٠٠٩) h. ١٣٨ 
٥ Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Op.Cit,  hal. ٨٩. 
٦ Dewi Salma Prawiradilaga, Prinsip Desain Pembelajaran, Kencana, Jakarta, ٢٠٠٨, hal. ١٢.  



 

 أسباب اإلختيار الموصوع    . ب

تأثري استخدام وسائل السمعية البصرية على مهارة أسباب الباحث اإلختيار املوضوع : 

احلديثة كرياتاىن البوهان الكالم العريب لدى طالب صف الثامن مبعهد املدينة لرتبية اإلسالمية 

  كمايلى : ٢٠١٨-٢٠١٧ عام الدراسي ي المبونج الشرقيةمارجن

وافع لدى طالب املدرسة عية البصرية ىف عملية التدريس كدمامهية وسائل السالقا من إمط .١

 .غاية الرتبية خاصًة تدريس املهارة الكالمالوصول إىل الللحصول على أحسن الدراسة و 

تعلم اللغة العربية لدى طالب صف الثامن مبعهد املدينة خصًة تعليم املهارة العف نتيجة ض .٢

 .الكالم

بية هو مادٌة مهمٌة لدى الطالب على فهم القرأن ألن هدف تعلم اللغة تعليم اللغة العر  .٣

ب اللغة اع الطالب التحدث و الفهم كتاالعربية هو فهم القرأن و احلديث و كي إستط

 .العربية

 ىف التعليم اللغة العربية سمعية البصريةم وسائل الستخدإن املعهد املدينة مل ي  .٤

   ج. خلفية البحث

قّدم املتكلم غايته و مقصوده إىل  .املعملة بني الناس عند تقدمي مقصوده اللغة هى ألة

بد تعلمها و تدريبها عند معاملة بني للغة. نظرا من أساسها، اللغة هى شيء الاخاطب بامل

جنبية أل�ا للغة األااحلديثة اليقّل من إحتياج الناس ب ىف العصر إىل اللغة العربية الناس. اإلحتياج



 

ملعاملة األسياسية و اإلجتماعية و اج كا تة حتيكتابالو  يةان. حىت مهارة اللغوية اللسالعامللغة 

  الدينية و الرتبوية. 

اللغة املدارس ىف إندونيسيا يقررون مادة  �ضة اللغة العربية �ضة سريعة، حىت بعض

تأثرية إجيابّية ر تأثف إندونيسيون، أن وجود مادة اللغة العربية تالعربية كمادٍة اساسية. إعرت 

إن تعلم اللغة العربية مهٌم حىت  .بالدال ىف هذا نيلليومية ىف إندونيسيا ألن املسلمون من األغالبي

  البد لنا أن نتعلم و نعرف اهلدف من تعلم اللغة العربية. كم قال اهللا تعاىل

                     ٧          

سابقة أن هدف نزول القرأن بللغة العربية كمفتاح مهم ىف فهمه النفهم من األية 

ختتلف من لغة األّم  ألن القرأن هو مصدر العلوم و معارف. لغة العربية هى لغة الثانية

فلذالك نستخدم األساس التعليمية اخلاصة إما طريقة الوسائل و إلسرتاتيجية و خطوات 

ى ىف البيان عن وضائف اللغة كألة احملادث بني الناس، وتعلم اللغة تعليمها. قال سجاع

قسم املهارة  ٨العربية هى التعّلم على استخدام اللغة كألة احملادثة بني الناس لفظيا أم كتابيا.

هى مهارة اإلستماع، مهارة الكالم،  على إستعاب اللغة العربية حتتوى على اربعة املهارات

ى سابقة ان مهارة الكالم من إحدالنعرف من البيانات  ٩ة كتابة.مهارة القراءة، مهار 

                                                             
٧ Departemen Agama R.I, Al-Qura’an dan Terjemahannya, (Bandung: CV Diponegoro, ٢٠٠٦), 

hal, ٣٨٠  
٨ Suja’i, Inovasi Pembelajaran Bahasa Arab, (Semarang: Walisongo Press, ٢٠٠٨), hal, ٢  
٩ AcepHermawan, MetodologiPembelajaranBahasa Arab,(Bandung : RemajaRosdakarya,٢٠١١), 

hal, ١٢٩  



 

لناس ىف املدرسة احملادثة بانستخدم مهارة الكالم عند  ناول �ا، ألناملهارات الىت البد الوص

  و ا�تمع.

تبدأ مبهارة مساعة ومن  ،ىف حياة الولد ى مهارة اللغوية الىت حتتاجم هو إحدكالال 

 على التكلم. القدرة على ترتيب الكلمات الصحيحة و ظهرتارة يبدأ خالل تلك مه

للغة اث بالنشاط اليومية. التحدالقدرة على تقدمي األراء أو قيام ب اىف حياة الناس إم ريتأثال

التعلم اللغة. كما الكالم املهارة الساسية الىت تكون هدفا من أهدف  ىاألجنبية من إحد

  ١٠لناس.الغاية ىف احملادثة بني ا هو

عهد املدينة  مبالكالم السابق مل يكن سهال كقاعده عند العملية ألن الوقع  معىن

عند تدريس اللغة العربية خاصة مهارة الكالم مل  كرياتاىن البوهان مارجنجاي المبونج الشرقية

اللغة العربية ىف املعهد  بعدها خطوات التدريس هلا مشكالت يسل إىل الغاية املقصودة ألن

ها املدرس هى ميقة اخلطابة. الوسائل الىت استخدتستخدم طريقة التدريس القدمي وهي طر املدينة 

، شرح ية و التدريس عن طريقة قراءة املدرس الدرس فحسبباعية ككتاب اللغة العربوسائل الط

  ر امللل ىف عملية التدريس. و شكالت تسّبب اىل ظهاملعّم شرح. تلك  املدرس و مسع الطالب

                                                             
١٠ M. Abdul Hamid, dkk, Pembelajran Bahasa Arab Pendekatan Metode Strategi dan Media, 

(Yogyakarta: SuksesOffset, ٢٠٠٨),hlm ٤٢.  



 

سابق بعد مقابلة مع مدّرس اللغة العربية. إ�م قالو أن خطوات تدريس لارأي أّكد ال

وسائل التباعية وهى كتاب اللغة  دمتخاللغة العربية مل تستخدم الوسائل املتنوعة بل أنه تس

  العربية. 

الطالب يستمعون شرح املدرس ت أحوال الفصل امللل و نقص الفعالية ألن ظهر 

 صف الثامن مازالتالتعليم مهارة الكالم لدي طالب الفقد. العوامل األخرى الىت تأثر 

           يف.عض

حصل الباحث البيانات عن النتيجة قبل البحث الىت تعقد ىف معهد املدينة 

  :ي المبونج الشرقيةكرياتاىن البوهان مارجنالعصرى 

  ١.١جدول 

معهد المدينة العصرى لمادة اللغة بنتيجة اختبار مهارة الكالم لطالب فصل الثامن 

  العربية

عيارامل  منرة نتيجة عدد الطالب احلاصل 
١٠٠-٨٠ ٢ % ١٢،٥ العاىل  ١ 

٧٩-٦٠ ٤ % ٢٥ املتوسط  ٢ 
٥٩-١٠ ١٠ %٦٢،٥ خافت  ٣ 
 موعا� ١٦ %١٠٠ 

املصدر: البيانات عن نتيجة مهارة الكالم للطالب فصل الثامن معهد املدينة     

  .كرياتاىن، البوهان مارجنجاي، المبونج الشرقيةالعصرى،  



 

ىف الفصل الثامن  انطالقا من نتيجة اإلختبار مهارة الكالم ملادة اللغة العربية

لطالب الذي حصل طالبا جند أن بعضهم حصلوا على نتيجة ضعيفة. أما ا ١٦  باعدد 

 :املتوسطالطالب الذى حصل على نتيجة  %. أما٦٢انفار اي  ١٠على نتيجة ضعيفة: 

 %.١٢,٥نفار اي  ٢أما الطالب الذى حصل على نتيجة العاىل:  %.٢٥نفار اي  ٤

ظهرت أن أكثر طلبات ىف الفصل الثامن مل حيصل على الدرجة املناسبة املقررة لدى 

  .٧٠املدرسة و هى 

ظهر الرأي اجلديد من هذه اخلربة التعليمية على ترقية دوافع الطالب على تعلم 

مهارة الكالم. ومن السعي لدفع هذا احلال هو استخدام الوسائل عند التعليم. ألن 

نتفع على نقدمي املعلومات السلوك وماأشبه ذالك. ونتفع الوسائل على ترتيب الوسائل 

التعليم بعد عن امللل عند  استخدام الوسائلب  ١١تعليم.اخلطوات الصاحلة وترقية جودة ال

. ألن الطالب ال يسمعون اخلطابة فحسب من املدرس بل باستخدام الوسائل الطالب

الطالب على مشاركة التعليم و ترتقى دوافعهم و تسّهل املدرس على  ستظهر اجلدابة لدى

 تقدمي التلخيص و ترقى اإلهتمام لدى الطالب.

تأثري استخدام الوسائل ية واضعة موتيارا فرتي رمضاىن مبوضوع ىف رسالة علم

السمعية البصرية على مهارة الكالم لدى طلبة الصف الرابع مبدرسة اإلبتدائية احلكومية 

                                                             
١١ Usman M. Basyaruddin dan asnawir, Media Pembelajaran, (Jakarta: Ciputat Pers, ٢٠٠٢), cet I, 

hlm. ١٣   



 

وظهر نتائج هذه البحث وجود تأثري . ٢٠١٧/٢٠١٨باندار النبونج عام الدراسى السابع 

السمعية البصرية على مهارة الكالم لدى طلبة الصف الرابع مبدرسة يف استخدام الوسائل 

. اما ىف البحث ٢٠١٧/٢٠١٨باندار النبونج عام الدراسى اإلبتدائية احلكومية السابعة 

الوسائل السمعية البصرية لرتقية يقوم ب دوي سوسنطا باملوضوع استخدام  األخرى الذى

روضة الّسالم برباح  )ITسة املتوسطة األوىل (مهارة الكالم لدى طالب الصف الثامن مبدر 

وظهر نتائج من هذه البحث وجود املتفرقة األمهية . ٢٠١١/٢٠١٢سليمان عام الدراسى 

على مهارة الكالم العريب طالب وهذا يظهر بارتفاع النتائج املقدار مهارة الكالم العريب. 

سنطا سابقة، ميكن نأخذ موتيارا فرتي رمضاىن و دوي سو من البحث الذاىن تقومان ب 

يكون التأثري و املتفرقة األمهية على  استخدام الوسائل السمعية البصريةاإلستنباط، أن ب

  املهارة الكالم العريب لدى طالب

اية املقصودة، فالتعليم يسري على وسائل السمعية البصرية. وللوصول إىل الغ

وت و الصورة. هلذه الوسائل الوسائل الىت تتكون من الص وسائل السمعية البصرية هى

وسائل السمعية  ١٢فعالية اكرب من الوسائل األخرى. أل�ا تتكون من السمعية و البصرية.

الوسائل الىت ترجى استخدامها البصرية كوسائل التعليم الفعالية. اخلالقية و اجلذابية هي 

 عند تعّلم اللغة العربية ىف معهد املدينة.

                                                             
١٢ Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar, Rineka  Cipta, Jakarta, 

٢٠٠٢, hlm. ١٤١  



 

  كلةد. تحليل المش

    هذا البحث هى: خلفية البحث، فمشكالتانطالقا من     

 نقصان الفعالية لدى طالب عند تعليم اللغة العربية خاصة تعليم مهارة الكالم .١

 الضعف على التكلم باللغة العربية .٢

 تعلم الطالب ملادة اللغة العربية ضعيفةالعدد نتيجة  .٣

 اركة الدرسنقصان النشاط لدى الطالب على مش .٤

 تستخدم عند التعليم ىف معهد املدينة البصرية ملوسائل السمعية  .٥

  ه. تحديد المشكلة

 تأثري لتجنب اإلمتداد على املشكلة املبحوثة، فمشكلة البحث حمدودة على:

صف الثامن مبعهد الاستخدام وسائل السمعية البصرية على مهارة الكالم العريب لدى طالب 

  .ي المبونج الشرقيةمارجناملدينة لرتبية اإلسالمية احلديثة كرياتاىن البوهان 

  و. مشكالت البحث

تأثري استخدام وسائل السمعية البصرية على يلى: هل  ظهر مشكالت البحث كما

رياتاىن احلديثة كصف الثامن مبعهد املدينة لرتبية اإلسالمية المهارة الكالم العريب لدى طالب 

 ؟ ي المبونج الشرقيةالبوهان مارجن

  ز. هدف و فائدة البحث



 

 هدف البحث .١

تأثري استخدام وسائل السمعية البصرية على مهارة الكالم أما هدف البحث هو معرفة 

احلديثة كرياتاىن البوهان العريب لدى طالب صف الثامن مبعهد املدينة لرتبية اإلسالمية 

  ي المبونج الشرقيةمارجن

 فائدة البحث .٢

 للطالب )١
استطاع الطالب على ترقية فهمهم عن صورة التعّلم للحصول إىل نتيجة التعّلم   . أ

 املقصودة

 استطاع الطالب على فهم مادة اللغة العريبة  . ب

 الفائدة للمدرس )٢
يكون سبيال للمدرس على اختبار وسائل التعليم املتنوعة حىت ظهر دوافع   . أ

 الطالب على التعلم

 معرفة مقدار الطالب باستخدام هذه الوسائل الرجاء على املدرس  . ب

حىت الفائدة للمدسة هى استطاع هذه الوسائل على ترقية كفاءة تعلم اللغة العربية  )٣

 استطاع ان يرقي مهارة الكالم لدى الطالب

 الفائدة للباحث )٤
 لواسطة التعّلم و ترقية الكفاءة الىت حتصل عند دراسة اللغة العربية  . أ

 العربية ىف معهد املدينةملعرفة بيئة اللغة   . ب



 

 لرتقية وسائل السمعية البصرية ىف تعليم اللغة العربية  . ت

تأثري استخدام وسائل السمعية البصرية على مهارة الكالم العريب لدى طالب ملعرفة   . ث

صف الثامن مبعهد املدينة لرتبية اإلسالمية احلديثة كرياتاىن البوهان مارجنجاي 

  المبونج الشرقية

   



 

  الباب الثاني

  اإلطار النظري

 وسائل التعليم  . أ

 عليممعنى وسائل الت .١

احتاج التعليم الوسائل كأدة على تسهيل التعّلم. وسائل التعليم من جزء مهّم ىف 

لتوضيح وسائل التعليم، أخد الباحث األراء عن  حىت اجلامعة.الرتبية، إما اإلبتدائية 

  الوسائل كما يلى:

أو املقّدمة.  ،الوسيلة ،و معنها الوسط  medius  هو ةنيّ الالتكليمة وسائل ىف اللغة 

قال  ١٣و ىف اللغة العربية، الوسائل هي وسيلة اي مقدمة الشيء من املرس إىل املرسلة.

 تسهل اىل الوسائل هو كل شيئ تفيد الوسيلة او األلة احملاذثة �دف اىل خليل اهللا

  ١٤ىت استطاع الطالب تسليم املعلومات.ر و ارادة املستمع، حمساعدة الفكرة، املشاع

و معنها وسيلة اي مقدمة.  mediumمشتّق من   mediaوقال عارف سادميان أن 

Medeo  .١٥هي وسيلة اي مقدمة الرسالة من املرسل اىل املرسل   

                                                             
١٣Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, Edisi Revisi, (Jakarta, Rajawali Pers, ٢٠١٣), hal ٣  
١٤ M.Khalilullah, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Aswaja Pressindo, Yogyakarta), hal, ٢٤  

١٥ Arief S. Sadiman (dkk), Media Pendidikan, Pengertian, Pengembangan, dan Pemanfaatannya, 
cet.١٦, Depok, Rajawali Pers, ٢٠١٢. Hal. ٦.  



 

نفهم الوسائل من التعريفة السابقة هي ألة مستخدمة لتبليغ الرسالة. وسائل التعليم 

لتبليغ الوسائل التعليمية. التعليم هو عملية احملاذثة بني الطالب، هي ألة مستخدمة 

املدّرس و مادة الدرس. و نعترب أن احملاذثة مل تكم إىل مبساعدة الوسائل ىف تبليغ الرسالة. 

، الوقائع، الصوار، بعد املعلومات الىت تكون نوعا من الوسائل هي املعاملة بني الناس

  الكتابة او الصوت. 

ن وسائل التعليم عند هوجريى هي ألة تساعد املدرس ىف التعليم و وسيلة وبذا أ

تبليغ من املدرس اىل الطالب. تكون مقدما و موصل الرسالة. تارة تكون وسائل التعليم 

  ١٦رس ىف تبليغ الرسالة اىل الطالب.مساعدة لدى املد

إنسان، مادة او وقائع الىت تقدم الطالب  تعليم هي كلالوىف العام أن وسائل 

  ١٧صة لنيل املعرفة اخلربة و الشأن.الفر 

 انواع وسائل التعليم  .٢

  انقسم وسائل التعليم اىل الثالثة:

 وسائل السمعية  . أ

  .وسائل السمعية هي وسائل الىت تستخدم الصوت ىف التعليم كاملذياع و السريطة

 وسائل البصرية   . ب

                                                             
١٦ http://penerbitkaukaba.wordpress.com/٢٠١١/٠٢/٠٨/menjadi-guru-inspiratif-dan-

komunikatif/#more-١٧٧ (٠٢ Januari ٢٠١٧)  
١٧ Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang, UIN-MALANG PRESS, 

٢٠٠٩), hal, ٢٥  



 

وسائل البصرية هي وسائل الىت  الىت تستخدم البصرية.وسائل البصرية هي وسائل 

  تقدم الصورة كاألفالم و فيدّيو، الصورة، الرسم و الطبع.

  ج. وسائل السمعية البصرية

 .توى هذه الوسائل على عنصورين مها الصوت و الصورةوسائل السمعية البصرية حت

   ١٨هذه الوسائل من احسن ها فعالية.

معية البصرية من الوسائل السابقة ىف تعليم مهارة استخدم الباحث وسائل الس

الكالم ألن هلا عنصورين اصوت و صورة وستطاعات عن تساعد الطالب على تعلم 

 مهارة الكالم.

  انوع وسائل التعليم الىت تتكون من وسائل السمعية و البصرية:

 األفالم  . أ

الشاسة فيها صورة حية. لألفالم احلّية من الصور املقّدم باستخدم األفالم اي صورة 

  ١٩سريعة حىت اعطت السماعة مستمّرة.صورة تتحرك  وتتبدل 

 فيديو  . ب

فيديو كأحد من وسائل السمعية البصرية املشهورة لدي ا�تمع. الرسالة املقدمة حتتوى 

   ٢٠من اشتغال األفالم تتبدل بفيديو.على الوقائع والتمثيل و الرتبوية. وكثري 

  ج. التلفاز
                                                             

١٨ Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar, (Rineka  Cipta, Jakarta, 
٢٠٠٢), hal. ١٢٤  

١٩ Azhar Arsyad, Op. Cit, hal, ٥٠  
٢٠ Arief S. Sadiman (dkk), Op. Cit, hal, ٧٤  



 

الذى يقدم الصورة الساكتة و احلياة بستخدم الصوت. تستخدم  لكرتوينّ أ التلفاز هو

هذه األلة الضوء و الصوت الذى يظهر على صورة الصورة و صوت. و التلفاز 

 ٢١املستخدامة لوسائل الرتبوية موصلة بإصتطناعّي.

  احلاسبة  د.

الرموز. هذه اإللكرتونّية تستغل احلاسبة هى مكينة مقدمة لرتتيب األخبار على سبيل 

  عفويّا و تفصيلياً.

للحاسبة كفاءة على توخيد وترتيب األدواة األخرى كلمذياع و التلفاز و الفيديو 

  وماأسبه ذالك. واستطاعة احلاسبة انتكوم باالبحث و تسليم األمر من الطالب.

) و ترتق CAI( تسم احلاسبة املستخدمة أللة الرتبية "التعليم عن وسائل احلاسبة"

هذه الوسائل بالرتتيبات املقررة مثل التجريبّية، القاعدية، اللعبية و اإلسالحية. وقد 

  ٢٢إلختبار و تدبري إدارة املدرسة.استخدمة احلاسبة كألة ا

 فائدة وسائل التعليم .٣

على فهم مواد التعليم الىت قدمها  تعليم فوائد بعدها مساعدة الطالبلوسائل ال

  املدرس. راء املفكرون ان لوسائل التعليم هلا اوسع فوائد:

 قال سوجونو و رفاع عن فوائد وسائل التعليم كمايلى:

                                                             
٢١ Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta: Rajawali Press, ٢٠٠٨), hal, ٥١  
٢٢ Azhar Arsyad, Op. Cit, hal, ٥٤  



 

 التعليم جذابية لدى الطالب حىت ترقي دوافع تعلمه ىسر  .١

تكون مواد التعليم ظاهرة معناها حىت تسهل الطالب على فهم املادة و استيعا�ا و  .٢

 الوصول اىل الغاية التعليمية 

وليس جمرد احملادثة بني الطالب و املدرس فحسب. تتنوع وسائل التعليم املستخدمة  .٣

 و�ا التظهر امللل لدي الطالب وال يتعب املدرس ىف التعليم. 

ر من التعليم أل�م اليسمعون شرح املدرس فقط ولكن يقوم قام الطالب على أكث .٤

 ٢٣التوثيق والتمثيل وما أشبه ذالك.باانشاط األخرى كلبحث والعمل و 

  قال عمر مليكى أن لوسائل التعليم فوائد:

 وضع اسس التفكري، وبه ينقص روح التقليدي .١

 ترّق اهتمام طالب .٢

 التعليم أشّد جذابيةاملهمة على نشأة التعليم حىت يكون  وضع اُألسس .٣

  اعطاء اخلربة على السعي و اإلعتماد على النفس .٤

 نشئ الفكرة املرتبة و املستمرة عن طريق الصورة احليّاة .٥

 مساعد الطالب على فهم املادة حىت ترتق لغته .٦

 ٢٤اعطاء اخلربة و تساعدهم على التنوع و املختلفة ىف التعليم. .٧

التعليم تساعد على تأثري احلال و الشأن من املراجع السابقة نفهم أن وسائل 

ىل غاية التعليم. بذا  تكون طلبة للحصول إالتعّلم و تقدمي الدوافع و تقدمي اخلربة اجلديدة ل

  .ىل غاية التعليميةإلة مهمة مستخدمة للحصول لتعليم أوسائل ا

                                                             
٢٣ M. Khalilullah, Op. Cit, hal. ٢٧   
٢٤ Ibid, hal.٢٨  



 

   معنى وسائل السمعية البصرية .٤

منها عن طريق العني واألذن معا، الوسائل السمعية البصرية، وهي اليت يستفاد 

وأمهها: التلفاز، والصور املتحركة، والدروس النموذجية املسجلة، والتمثيليات املتلفزة، 

  ٢٥إخل.

وسائل السمعية البصرية هى وسائل الىت تتكون من الصوت و الصورة. هلذه 

 البصريةتكون وسائل السمعية  ٢٦الوسائل كفاءة جيدة أل�ا تتكون من الصوت و الصورة.

ألة التمثلية الىت استطاعات عن متسع و تنظر و تساعد الطالب ىف التعلم على توضح و 

  تسهل مواد الدرس. 

  انقسم وسائل السمعية البصرية اىل اثنني:  

السمعية البصرية الصامتة وهى وسائل الىت تقّدم الصوت و الصورة الصامتة كاألفالم  .١

 الصوت الطابعةالصامتة، األفالم فيه الصوت و 

كاألفالم   لىت تقدم العنسور و الصورة البادرةهى وسائل ا بادرةالسمعية البصرية ال .٢

 الصوتية و فيديو.

 
 
 

                                                             
(مطبعة جامعة موالن مالك إبراهيم  مهارة التدريس حنو إعداد مدرس اللغة العربية الكفء،يل حبر الدين، أور   ٢٥

  ١٥٩) ص، ٢٠١١اإلسالمية احلكومية مباالنق، 
٢٦ Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Op. Cit, hal. ١٤١  



 

  تقسيمة األخرى من هذه الوسائل هى :

السمعية البصرية األصلية هي وسائل الىت تكون الصوت و الصورة من مصدر واحد    . أ

 كفيديو

ن الصوت و الصورة من مصدر الوسائل الىت تكو غري االصلية هى  السمعية البصرية  . ب

 ٢٧كصوت الطبعة.  خمتلفة

وسائل الوسائل السمعية البصرية الصامتة قدمت هذه  الباحث البحث عن  اكد

ستخدمت وسائل السمعية البصرية األصلية او   sound slide الصوت و الصورة الصامتة ك

  الىت هلا الصوت و الصورة من مصدر واحد. 

  السمعية البصرية هى:وسائل  خصائص  

 مرّتبة  . أ

 قدمت الصورة الرتبوية   . ب

 تستخدم على الطرق املقررة   . ج

 من اهلدف األصلية تكون الوسائل ملخصة   . د

 تنسئ على مصدر النفسية الروحانية و اجلسمية  . ه

 ٢٨عامها تتخصص اىل املدرس و قلة املسارقة الطالب.  . و

                                                             
٢٧ Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Op. Cit, Hal ١٢٥ 
٢٨Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, Cet.٥, RajaGrafindo Persada, ٢٠٠٣, hal. ٣١  



 

لألدواة األظاهرة كألفالم و التعليم عن وسائل السمعية البصرية تستخدم كثري 

شاسة باهتمام اخلصائس السابقة و �ا توظح املدرس على معرفة وسائل السمعية البصرية 

  و الخيتء ىف ستخدمها.

  وسائل السمعية البصرية و العيوب االمزاي .٥

لكل الوسائل املستخدمة ىف التعليم املزاي و العيوب كذالك وسائل السمعية 

  :األرساد ىف كتابه عن مزاي و عيوب وسائل السمعية البصريةالبصرية قال أزهر 

  مزاي وسائل السمعية البصرية كمايلى:

 األفالم و فيديو تكمالن خربة الطالب  .١

 صور األفالم و فيديو السرية بظبط و بتكرير إن شاء .٢

 جبانب ترقية الدوافع، زاد األفالم و فيديو أنواحي األخرى من الطلبة .٣

 فيديو الفعالية الىت ترّق الفكرة و البحث ىف فرقة الطالب.تتكون األفالم و  .٤

 قدم األفالم و فيديو الوقائع اخلترية مباسرة .٥

 شار األفالم و فيديو فئة كثرية او فئة قليلة .٦

بكفاعة األخد فقرة بفقرة فوقائع الىت وقعات أسبوعا مثال إستطاعت أن تقدم دقيقة  .٧

 او دقيقتني.

 صرية كمايلى: أما عيوب وسائل السمعية الب

 احتياج املزانية الكرية ىف السناعة األفالم و فيديو .١



 

عند تقدمي األفالم جرات األصوار مستمرة حىت بعد الطلبة ال يشاركون األخبار املقّدم  .٢

 داخل األفالم

األفالم و فيديو املقّدم مل تكون منسبة �دف التعليم املقصودة اىل األفالم و فيديو  .٣

 ٢٩املشنوع لنفس.

  :هي حارجونتو عن مزايا وعيوب وسائل السمعية البصرية وقال

   :مزايا وسائل السمعية البصرية

 ظهور املعىن ملادة ما حىت سهل التالميذ على الفهم   . أ

 تنوع التعليم فتعليم ال حيتوى على اخلطابة فحسب  . ب

قام الطالب بعملية الدرس اكثر أل�م ال يسمعون سرح املدرس فقط بل قام على   . ج

 ومناقسة و املناظرةالبحث 

 يكون التعليم جذابية و يرّق دوافع التعّلم  . د

  
  عيوب وسائل السمعية البصرية:

هذه الوسائل صوتا غريبة حىت ما فهم الطالب اىل طالبا له كفائة على  استخدمت  . أ

 استيعاب الكلمة واللغة اجلّيد

 ستنشئ شيئا غريبة لدي السامعتقدمي املادة عن وسائل السمعية البصرية   . ب

 ٣٠نقصان الكفائة على إظهار وحتقيق صورة ما كاملة.  . ج

                                                             
٢٩ Ibid, hal. ٥١  
٣٠ Harjanto, Perencanaan Pengajaran, (Jakarta: Rineka Cipta, ٢٠٠٠), hal, ٢٤٤-٢٤٣  



 

من البيانات السبقة نستنبط أن وسائل السمعية البصرية حتتوى على مزايا والعيوب 

مشكلة على سري التعليم. ىف استخدامها. لكن املزايا و العيوب هلذه الوسائل ليست 

سعي من املدرس لرتقية و الرتتيب و اإلسالح هذه اله الوسائل على إحتاجت هذ

  الوسائل. 

 استخدام الوسائل السمعية البصرية خطوات .٦

لوسائل السمعية البصرية خطوات ىف استخدامها كما الستحقت وسائل األخرى. 

  :خطوات التعليم باستخدام وسائل السمعية البصرية كمايلى

 اإلعداد   . أ

  الىت قام �ا املدرس ىف اإلعداد هي: النشاط

 ناعة إعداد التعليمص .١

 كتاب املراجع ىف اإلستخدام الوسائل  دراسة .٢

 اعداد وترتيب األدوات املستخدمة للوسائل .٣

 التقدمي ب. 

 تفتيش األدوات املستخدمة للوسائل .١

 شرح اهلدف  .٢

 شرح مادة الدرس اىل الطالب .٣

 جتنب املشكالت الىت تضعف تركيز الطالب .٤

  العملية املستمرةج. 



 

ستخدام وسائل اهدف هذه العملية حتقيق فهم الطالب عن مادة الىت شرحه ب

السمعية البصرية. جبانب ذلك هدف هذه العملية ختقيق نتائج فهم الطالب الدرس. 

  ٣١ة، البحث، العمل، التجربة و اإلمتحان.هي املناقشوالنشاط الىت اإلستطاع الطالب 

اللغة العربية  وسائل السمعية البصرية الصامتة ىف املادةأما اخلطوات ىف صناعة 

  ر هي:الدرس احلادى العشر و الثاىن العش

 صناعة اإلعداد  .١

 ترتيب األدوات ألخد الصوت املستخدمة ىف صناعة وسائل السمعية البصرية .٢

 ,movie makerإعداد اإلستمارة املستخدمة ىف صناعة وسائل السمعية البصرية ك  .٣

format factory, microsoft office power point. 

 تسجيل البّد أن يكون منقطعة لسهولة عند ترتيبها الفتسجيل، الالقيام ب .٤

، و حبث الصورة عن شكل movie maker بعد إمتام التسجيل فالبّد لنا أن نرتبه ب  .٥

PNG  املناسبة مبادة الدرس أو نستطيع أن نستخدمformat factory  لتغيريها منJPG  

 .PNGاىل 

                                                             
٣١ Sumamo, Langkah-langkah Penggunaan Media Audio Visual, (e-learning-unesa, ٢٠١١), diakses 

pada ٢٠ April ٢٠١٧, Pukul ١٤:٠٠ WIB.  



 

 microsoftستخدام  اوبعد إمتام كلها فنقوم على صناعة وسائل السمعية البصرية ب .٦

office power point  عن طريقةinsert picture  وsound  فائدها إدخال الصورة

  والصوت.

 مهارة الكالم  . ب

 معنى مهارة الكالم  .١

ىف التقدمي األفكار و املشاعر، و  ط و التحقيقبمهارة الكالم العربية هي الض

  ٣٢للغة العربية لسانيا.ايار املفردات و اجلمل بتخسرعة ىف ا

و قال اسيف هري ماوان أن مهارة الكالم هي القدرة على التبليغ األصوات 

   ٣٣ر و األراء اىل املخاطب.الكلمات ىل تقدمي األفكار واملشاع

خترج  ة نطقا سليما حبيثاألصوات العربيبه نطق  مهارة الكالم هى يقصد

 ٣٤هذه األصوات من خمارجها املتعارف عليها لدى علماء اللغة".

أّن الكالم أو التحدث من أهم ألوان النشاط اللغوى للكبار و الصغار على السواء, 

فالناس يستخدمون الكالم أكثر من الكتابة ىف حيا�م . أى أ�م يتكلمون أكثر مما 

                                                             
٣٢ Ahmad Izzan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab.( Bandung: Humaniora, ٢٠٠٩) h. ١٣٨ 
٣٣ AcepHermawan, MetodologiPembelajaranBahasa Arab,(Bandung : RemajaRosdakarya,٢٠١١), 

h.١٣٥  
، كلية الرتبية، جامعة رادن انتان االسالمية طرائق تدريس اللغة العربية بني النظرية و التطبيقسلطان شهريل،  .٣٤

  ٧). ص  ٢٠٠٧احلكومية،( بندار المبونج :



 

إعتبار الكالم  هو الشكل الرئيسي لالتصال اللغوي بالنسبة يكتبون ، و من هنا ميكن 

  ٣٥لإلنسان. و على ذالك يعترب الكالم أهم جزء ىف ممارسة اللغوية و استخدامها.

ساسية الثاىن بعد و من املعاىن السابقة نستنبط أن مهارة الكالم هي القدرة اال

ستخدام اللغة ا الرسالة السانية بمهارة السماعة، القدرة على تقدمي األراء، املسائر و تقدمي

و باختيار املفردات  و اجلمل املناسبة، والكالم هو عملية الشيخ و الطفل ومن  العربية

  يتكلم أكثر من الكتابة.

 أنواع مهارة الكالم .٢

    انواع املهارة الكالم هي :

  احملادثة  . أ

٣٦.تعبري الشفهية  . ب
  

 :٣٧   اسيف هري ماوان أّما أنواع مهارة الكالم عند

 التواصلية ما قبل متارين.۱

املدرس الّتالميذ املهارات األساسية يف الكالم،  إعطاءمتارين قبل التواصلية هي 

ات، القاعدة، وغري ذالك. الّتمارين درين لتطبيق املفر جها يف امليدان كالّتمااّليت حتت

                                                             
  ١٠٧، (دار الشوف ، قاهرة) ص.  تدريس فنون اللغة العربيةعلي أمحد مدكور ،   ٣٥

٣٦ Abd. Wahab Rosyidi, Mamlu’atul Ni’mah, Op. Cit, h. ٩١.  
٣٧ Acep Hermawan, Op. Cit, h. ١٣٦ 



 

 كل شيء الظاهر ولكن صوت األساسية قبل الكالم هو يفرق عن أنواع األصوات،

  س، ث، ش، د، ذ، ك، ق، وغري ذالك مطابقا يف اجلملة أوالكلمة. :يبدو خمتلفا، مثل

 املدرس يف متارين قبل التواصلية منها: هاستخدمتة اليت قالطّري

  واراحلفظ على احل أ)

  .وار والفرصةحيفظون الّتالميذ عن أنواع احل

  وار بالصورةب).احل

 احلال بصور مث يعتربون مطابقا بدورهم.  كلّ  ايفهمو  أنلتالميذ لينبغي 

  وار املوجهةج).احل

  مطابقا حباهلم. مواكلّ يت أنلتالميذ لاألسلوب ينبغي ا هذ

  عمليةد).التمثيل ال

  عن كل نشاطهم باللسان. ايعتربو هذه الطريقة تعطيها املدرس التالميذ كى 

 ذ).تطبيق الّنماذي

  تقّرروا كالم املدرس.ينبغي للتالميذ أن تتكون هذه الطريقة 

 .الّتمارين التواصلية۲



 

بداع يف التمرين، اال ىالتالميذ عل ونعتمدي ذيالّ  لّتماريناالّتمارين التواصلية هي 

 التالميذ لتنمية مهار�م، وهلذه فرصة كالم التالميذ ىالدور أعطى املدرس فرصة عل وهلذا

  الّتالميذ. وحال د مطابقا مبقداروااملمن املدرس، و أعطى املدرس  أكثر

  :أنواع األنشطة يف متارين التوصلية منهاهناك 

  وار اجلامعيأ)احل

ىف هذ احلوار تبدل الطالب ىف تبليغ سيء مستمرة مع اصحاب فرقته حىت صرات 

 قصة كاملة. 

  ا لّتمثيل حوارب)

 ىف هذه العملية أعطى املددرس الطالب واجبة بأن يقوم ممثال ما 

  جتماعيةاال حوارتطبيق ا ج)

أما املقصود من احلوار اإلجتماعية هي العملية اإلجتماعية عند احملادثة كتقدمي 

 اإلحرتام، اإلعجاب، كلمة الفرق، التهنئة وما اسبه ذلك. 

  امليدان يبتدر  )د

 تدريب امليدان هو احملادثة مع املتحدث احلقيق او اهل اللغة خارج الفصل 

 ل املشكالتحِ  ذ)

  تعقد عند املناقشة، و حتقيق الوعد لعمل ماحل املشكالت تارة 



 

 تقويم المهارة الكالم جوانب  .٣

  الىت ال بد الوصول �ا:قال ابو بكر حممد عن جوانب مهارة الكالم 

 اجلوانب اللغوية  . أ

 اللغوية .١

 املدود .٢

 اللهجة  .٣

 إختيار املفردات  .٤

 إختيار التعبري .٥

 ترتيب اجلمل .٦

 التنوع  .٧

 اجلوانب غري اللغوية   . ب

 الفصاحة .١

 إستيعاب املادة .٢

  ٣٨.الفهم .٣

 )٢(مهارة اإلستماع  )١(و قال امحد فأد أفندي أن بداية تدريبة الكالم تبدأ من 

لبة على احملادثة و تقدمي إستيعاب املفردات و تعبري الىت تسهل الط )٣مهارة الكالم (

  ٣٩الرأي.

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

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

hal, ١٢٥  



 

الكالم. تلك جوانب ىف مهارة الكالم تكون دليال على تقومي  ىف نقد عن مهارة 

ومن شرح السابق نفهم أن مهارة الكالم العبية هي مهارة احملادثة و تقدمي الرأي اىل 

. وقد شرح أن مهارة الكالم ىف اللغة العربية املخاطب باالفصاحة و اهلجة العربية الفصيحة

وقال حممود كمال أنّقة  ٤٠هي القدرة على أن نطق، القواعد، املفردات الطالقة و الفهم .

  ٤١و هي انطق، املفردات و القواعد. عليم مهارة الكالم حتتاج اىل ثالثة عناصرىف ت

نستنبط من البياتان السابقة أن مهارة الكالم تتكون من عنصرين مها: ناحية 

اللغوية هو ناحية غري اللغوية، تكون النواحى السابقة دليال على الوصول اىل مهارة الكالم 

  بعدها:

تبليغ الكلمات ظاهرة، من ناحية مدود، السّدة و الفصاحة ىف  : قدرة الطالب علىاألول

  التعبري عن مهارج احلروف 

  : قدرة الطالب على ترتيب الكليمات اىل اجلملة بالقاعدة اللغوية الصحيحةالثاىن

  إستخدام املفردات باالضبط و الصحيح: قدرة الطالب على الثالث

  : قدرة الطالب على استخدام الذوق اللغوية الرابع

  : قدرة الطالب على فهم اجلملة بضبط و الصحيحاخلامس

                                                             
٤٠Suharmon, “Upaya Meningkatkan Keterampilan Berbicara Siswa pada Mata Pelajaran Bahasa 

Arab Melalui Latihan Komunikatif di MTSN Paninjauan Kabupaten Tanah Datar”, Ta’dib, Vol. ١٢, No. 
١ (Juni ٢٠٠٩), hal. ٦١.  

٤١ Mahmud Kamil An-Naqah, Ta’lim Al-lughohl Al-‘arabiyah Li Al-nathiqin Bi Lughat Ukhra 
(Jami’ah Umm Al-Qura: Al-mamlakah Al-‘arabiyah Al-su’udiyah, ١٩٨٥)hal. ١٥٩.  



 

 مهارة الكالمالهدف فى تعليم  .٤

قال عبد الوهب الرسيد أن هدف تعليم مهارة الكالم هي:"اهلدف ىف التعليم 

وهذه تبدأ  مهارة الكالم هي قدرة الطالب على احملادثة مع األخرى و فهم مقال املتكلم،

بعد معرفة الطالب عن أصوات احلروف العربية ، معرفة التفرق بني اصوات احلروف 

   ٤٢املتعّدة".

  هدف تعليم الكالم حيتوى على:

 سهولة الكالم   . أ

تسلم الطالب الفرصة الكبرية على تدريب الكالم حىت اإلستطاع ان يرقو هذه املهارة 

  باالصحيح الدقيق و الفرح

 الودوح   . ب

الطالب باظاهر و ضبط ىف هذ احلال إما املفردات و املعىن الكلمات. البد أن حتدث 

يرتتب املقصود كي يكون ظاهرة املعىن لدا إختاج اىل املمارسة مرارا إستطاع املمارسة 

  أن تقام عن طريقة املناقشة اخلطابة و املناظرة.

 املسئولية  . ج

ممارسة الكالم اجليد حتقق التكلم على ان يستحق املسئولية بايتكلم ضبطا وحيقق ىف 

  و حال التكالم تفكري عن مادة التكلم، هدف التكلم 

  د. تقدمي السماعة الدقيق

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

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



 

 اذلصحيح و ترقية مهارة السماعة بالصحيح و الدقيق تكون هدفا هلتقدمي الكالم ا

  التعليم

 وين العادةتك  . ذ

أت العادة تكون اال بنية خالصة من الطالب نشادثة ىف اللغة العربية ال العادة ىف احمل

  ٤٣عن طريقة احملادثة بني نفرين او اكثر.

ىف العام، هدف مهارة الكالم لطالب قادرة على احملادثة اللسانية باالصحيح 

الضبط عند التقدمي الرأي او الفكرة. للوصول اىل غاية املقصودة حنتاح اىل املمارسة 

  الصحيحة.

 م مهارة الكالميتيب التعلالتر  .٥

تنقسم اىل ثالثة هي البداية، املتوسطة و املستمرة ترتيب التعليم املهارة الكالم 

  باالبيانات األتية:

 مرحلة اإلبتدائية  .١

 األمر اىل الطالب على تلقني الكلمة، ترتيب الكلمة و تقدمي الرأي.   . أ

 إجابة السؤالقدم املدرس األسئلة و الطالب وجب على   . ب

 بدء املدرس على التدريب الكالم بإعطاع األسئلة السهلةج. 

تطاع املدرس أن يأمر الطالب على إجابة األسئلة الشفهية حبفظ احملادثة أو سو   . د

 إجابة األسئلة املتعلقة مبادة الىت قرأها الطالب

 للمرحلة املتوصطة .٢
                                                             

٤٣ Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif. (UIN Malang Press, ٢٠١١), 
h.١٤٠-١٣٨  



 

 تعليم الكالم باالتمثيل  .أ 

 املناقسة مبادة ما   .ب 

 عن الوقائع الىت حدثت على الطالباحملادثة   .ج 

 احلكاية عن األخبار الىت مسعوها من التلفاز، املذياع وما اسبه ذلك  .د 

 املرحلة املتقّدمة  .٣

 الكالملتمرين  إختار املدرس املادة  .أ 

 يومية الطلبةتتعلق بالذى ااملادة املختارة البد ان تكون اجلذابية، و   .ب 

 املادة ظاهرة و حمدودة  .ج 

الطلبة باختيار املادة أو أكثر حىت اختار الطالب املادة الىت فهم مبا د. السماحة على 

   ٤٤شاء.

أكد الباحث تعليم مهارة الكالم من اخلطوات التعليم مهارة الكالم للصف 

 الثامن مبعهد املدينة للمرحلة املبتدئني.

 استخدام وسائل السمعية البصرية فى تعليم مهارة الكالم اللغة العربية للطلبة  . ج

�ا املدرس و الطالب ىف الفصل  تعليم هو عملية مرتبة وهو التخطيط الذى قامال

عملية   ٤٥مع مشاركة النواحى والعناصر الىت تتعلق بعضها بعضا للوصول إىل غاية ما. 

التعليم مهارة الكالم باستخدام وسائل السمعية البصرية تبدأ من املدرس الذى يعّد أدوات 

                                                             
٤٤ Syaiful Mustofa, Op. Cit, h.١٥١ 
٤٥  Martinis Yamin, Desain Pembelajaran Berbasis Tingkat Satuan Pendidikan, (Referensi, 

Jakarta,٢٠١٣), h.٥٩ 



 

الوسائل الىت تستعمل عند التعليم و عند شرخ هدف التعليم. مث عّلم املدرس املادة 

  .و الطلبة يسمعون شرخ املدرس ،بوسائل السمعية البصرية

تبدأ بطلب من املدرس إىل الطلبة على  تعليم مهارة الكالم ملرحلة املبتدئني 

التعبري الكلمة، ترتيب اجلملة و تقدمي الرأي. مث قدم املدرس األسئلة  السهلة، مث أمر 

املدرس الطالب على إجابة األسئلة الشفهية حبفظ احملادثة أو إجابة األسئلة الىت تتعلق 

  مبادة الىت تعّلمها الطالب.

درس اىل النقد عن عملية التعليم الذى يكون م إستمر املبعد أن يسري التعلي

ظهر  على جناح الطلبة. عند النقد استخدام املدرس األدوات و تقريبات النقد حىت مرجعا

  .نتائج الىت حصل عليها الطالب

البد أن يكون مصدرا على نظر كفاءة  نتائج الىت حصل عليها الطالب

عليها بعد أن يقوم على البحث فنتيجة التعليم هي كل ماحصل  ٤٦األساسية الطلبة.

. فلذلك ملعرفة السلوك الشخسية و املعارف الطالب سّي حىت تكون التحويل لدىالنف

النجاح أو الفشال املادة فالبد لنا أن ننظر اىل نتيجة التعليم، يعترب جناح العليم إذا نتيجة 

 التعليم مقبول، ويعترب فشالة إذا نتيجة التعليم فشل.

  

                                                             
٤٦ Prayitno dan Erman Amit, Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling, Rineka Cipta, Jakarta, 

٢٠٠٤, ha. ٢٨٢ 



 

  د. اإلفتراضات

حيتاج إىل اإلختبار عن املشكلة البحث الذى  املؤّقت اإلفرتاضة هو اجلواب

عن مشكلة البحث املؤّقت عىن السابق نسبنبط أن االفرتاضية هى اجلواب من امل ٤٧الدقيق.

  امليدان. من حبثالذى حيتاج إىل اإلختبار الدقيق 

خلفية البحث عن املؤّقت  نفهم أن اإلفرتاضة هى اجلوابمن البيانات السابقة 

  ).Ho) و اإلفرتاضة الصفر (Haو اإلفرتاضة الىت ستمتحن تسمى (

و التعبري عن إختالف ما  ،بني املتغريان أو اكثر مرتابطة) هو Haاملقصود من (

فرقة ) هو اإلفرتاضة الىت تشري عن عدم العالقة بني Hoىف الفرق املختلفة، و املقصود من (

  ٤٨.واحدة با فرقة األخرى

  ختبار اإلفرتاضة هى:اإل قاعدة  

Ha :وسائل السمعية البصرية على نتيجة التعّلم الطالب الىف استخدام  وجود التأثري األمهية

  ملادة اللغة العربية 

   

            

   

                                                             
٤٧ Abdurrahman Fatoni, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi, Rineka Cipta, 

Jakarta, ٢٠٠٦, hal. ٢٠.  
٤٨ Ibid,  hal  ٢٢. 



 

  الباب الثالث                 

  البحث منهج

 وقت البحث و مكانه  . أ

 وقت البحث .١

 ،كرياتاىنىف معهد املدينة احلديثة   ٢٠١٧يعقد البحث ىف شهر أغسطس 

  .٢٠١٧/٢٠١٨ عام الدراسي ،المبونج الشرقية ،البوهان مارجنجاي

 مكان البحث .٢

المبونج  ،البوهان مارجنجاي ،كرياتاىنيعقد البحث ىف معهد املدينة احلديثة  

  .٢٠١٧/٢٠١٨ عام الدراسي عام الدراسى ،الشرقية

 نوع البحث  . ب

. Yمبتعّري  Xنوع هذه البحث هو البحث امليداىن �دف معرفة التأثري املتغّري 

استحدمها الباحث هو البحث التجريّيب. طريقة البحث التجريّيب أماطريقة البحث الذى 

  ٤٩ألخر حبال مرتبة.باهي الطريقة املستخدمة لبحث التأثري الواحد 

وهى نوع البحث الذي له فرقية املراقبة  الشبه التجرييبّ نوع التجرييب املستخدمة هى 

  ميعها كألة املراقبة عن املتغريات اخلارجية الىت تؤثّر العملية التجريبية.لكنها ال تنفع جب

                                                             
٤٩  Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: 

Alfabeta,  Cetakan Ke-٢٠١٥  ,٢١)hal. ١٠٧. 



 

النوعي. إنطالقا من البيانات و حتليل البيانات فيسمى هذا  البحث هو البحث 

سبب هذه التسمية ألن البيانات الىت جتمع على شكل األرقام، وىف عملية اإلدارة البيانات 

  املناسبة. و اإلختبار األفرتاضية تستخدم التخليل اإلحصائي

شكل هذا البحث يستخدم فصل جتريّيب و فصل مراقبة. الفصل األول هو الفرقة 

يم اللغة العربية، والفرقة الثانية هي الطالب الىت تستخدم وسائل السمعية البصرية ىف تعل

  الذين يستخدم وسائل البصرية ىف تعليم اللغة العربية.

تعقد هذا البحث لنيل البيانات عن تأثري وسائل السمعية البصرية على مهارة 

  بسّتة لقاءاٍت. الكالم اللغة العربية لطالب الصف الثامن

  ج. معرفة العملية المتغيرة.

املتغّري هو احلال الذى جيعل كل شيئ مقررة لدي الباحث لبحثها حىت وجدت 

تأثري استخدام وسائل السمعية مشكلة منها األخبار عن احلال مث اإلستنباط انطالقا من 

البصرية على مهارة الكالم العريب لدى طالب صف الثامن مبعهد املدينة لرتبية اإلسالمية 

  ملتغّري ينقسم إىل اثنني مها:، فاارجني المبونج الشرقيةاحلديثة كرياتاىن البوهان م

عله املتغّري الغردي هو املتغري الذى يؤثر أو الذى يكون سبب التغّري أو الذى جي  . أ

  مرتبطا.



 

 ٥٠املتغّري املرتبط هو املتغّري الذى أثره أو الذى يكون سببا، ألن فيه املتغّري احلّر.   . ب

 Xىف هذا البحث، استخدام وسائل السمعيةالبصرية  تكون املتغّرية احلرّة بداللة 

  . Yأما مهارة الكالم اللغة العربية للطالب تكون املتغّري املرتبطة بداللة 

   هى: صورة التقابل بني املتغّريان

   

  

  

  

  د. متغّير البحث

  للبحث الذى قام به الباحث متغّريات: 

املتغّري الذى يؤثر املتغّري األخر أو الذى يسبب ىف ظهور األثر عن التغري احلّر هو متغّري   . أ

األخر. ىف العام يكون ىف وقت املقّدم. وجود هذا التغري ىف البحث النوعى ليكون 

 .Xالشرح/البيان عن مصدر أو موضوع البحث. دّل هذا املتغّري ب 

ري احلّر. وجود هذا املتغري ىف البحث املتغري املرتبط هو املتغري الذى سّببه أو أثره املتغ  . ب

البحث. دّل هذا املتغّري ب النوعى هو كمتغري الذى يشرح ىف املصدر أو موضوع 

                                                             
٥٠ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung, ٢٠٠٩, hal. 

٣٩. 
٥١ Nanang Martono, Metode Penelitian Kuantitatif, Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder, 

Edisi Revisi, Jakarta, Rajawali Pers, ٢٠١١, hal.٥٧.   

 استخدام وسائل السمعية البصرية

X 

مهارة الكالم اللغة العربية لطالب 

 الثامن معهد املدينة الصف

Y 



 

). و Xىف هذا البحث يكون املتغّري احلّر هو التأثري وسائل السمعية البصرية ب (

  ).Yاملتغري املرتبط هو مهارة الكالم اللغة العربية للطالب ب (

  ) يتصور بصورة:Y) و املتغري املرتبط (Xبني املتغّري احلّر (العالقة 

   

  

  

  

  Yو املتغري  X: العالقة بني املغري ١الصورة 

  الالحظة : 

Xتأثري استخدام وسائل السمعية البصرية :  

Yمهارة الكالم اللغة العربية :  

  و العينة ه. مجموع األصل

  مجموع األصل. ١

 جمموع األصلمن املعىن السابق نستنبط أن   ٥٢هو كل مبحث. جمموع األصل

  مجع املبحث الذى له كفاءة و شكلية ما الذى قّررها الباحث لبحثها مث اإلستنبا. 

                                                             
٥٢ Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Rineka Cipta. Jakarta,  

٢٠١٠, hal. ١٧٣. 

X Y 



 

 ،كرياتاىناحلديثة  البحث هو طالب الصف الثامن مبعهد املدينة  جمموع األصلأما 

  الذين انقسموا اىل الفصول األتية:طالبا  ٧٠، بعدد المبونج الشرقية ،البوهان مارجنجاي

  

  ٣.١جدول 

  تقسيمات سكاني البحث

  عدد الطلبة  الفصل  النمرة

١  VIII A PA ١٦  

٢  VIII B PA ١٤  

٣  VIII A PI ٢٢  

٤  VIII B PI ١٨  

  ٧٠  العدد الكلي

كرياتاىن، البوهان مارجنجاي، المبونج الشرقية عام احلديثة  الصدر: الوثيقة ملعهد املدينة 

  ٢٠١٧/٢٠١٨الدراسى 

  العينة. ٢

٥٣هو نوع من السكاىن الذى يشتمل عن حال ما.  العينة
هدف البحث أخذ  

ائب من كل ن حىت الباحث يأخذ العينة ألن ليس كل السكاين ىف املدرسة تبحث العينة

هي بعض املبحث من السكاين الذى أخذه الباحث  السكاين. فاملقصود من العينة

 للبحث.

 

                                                             
٥٣ Nanang Martono, Op.Cit. hal. ٧٤  



 

  

 العينةطريقة أخذ  .٣

من السكاين  العينة باستخدام العينة العشوائية هى أخذ أعضاء العينةطريقة أخذ 

مبعهد املقّرر هو فصل الثامن األلف  العينة بالعشوائية دون املالحظة إىل املرحلة السكاين.

حث الفصل املقّررة ، أخذ الباالمبونج الشرقية ،البوهان مارجنجاي ،كرياتاىناحلديثة  املدينة 

على مناسبته ألن الفصل له مشكلة على كفاءة التعلم  الذى حقق الباحث أخذه كالعينةو 

بذلك تكون هذه  باللغة العربية بالنسبة الفصول األخرى تأسيسا من املقابلة قبل البحث.

  الطريقة فعالية و جذابية.

  و. طريقة جمع البيانات

  . طريقة اإلختبارية١

مبقياس كفاءة الطالب ىف اإلستيعاب مادة يانات اإلختبار هو طريقة مجع الب

أخذ الباحث   ٥٤ومتاما. الدرس. كأدة املقياس ىف النقد، فاإلختبار البد أن يكون كامال

تعقد اإلختبار من القبل و البعد بالفصل بيانات اإلختبار من اإلختبار من القبل و البعد، 

إلختبار الذى سيقّدم إىل الطالب التجريىب و الفصل املراقبة بشكل و مجلة السؤال السواء. ا

                                                             
٥٤ Wina Sanjaya, Penelitian Tindakan Kelas, (Cet.٣, Kencana, Jakarta, ٢٠١١), hal ٩٩. 



 

حيتوى على اإلختبار الشفهية املتعلقة مبادة الّدرس احلادي عشر و الّدرس الثاىن عشر. 

  تعقد هذا اإلختبار ألخذ البيانات عن نتيجة التعلم مهارة الكالم اللغة العربية للطالب.

  . طريقة المقابلة٢

اإلختبارى الذى حيتوى على اإلسئلة ترتيبات املقابلة كأحد من النوع غري 

تعقد  ٥٥املستخدمة كمصدر لنيل البيانات/ األخبار ما عن حال املخاطب بطريقة املقابلة.

املقابلة مرتّبة. استخدم الباحث هذه الطريقة ملقابلة الطالب و املدرس ملادة اللغة العربية 

  .المبونج الشرقية ،جايالبوهان مارجن ،كرياتاىنعهد املدينة احلديثة  الصف الثامن مب

  . طريقة الوثيقية٣

استخدم الباحث  ٥٦الوثيقية هى طريقة مجع البيانات بالنظر إىل الوثائق املوجودة.

، الطالب و األخر قبل أن تعقد اإلختبار هذه الطريقة لنيل البيانات عن حال املدرسة

ملدرسة و البيانات عن الذى يتعلق �ذا البحث. الوثيقية املستخدمة هلذا البحث هى صورة ا

نتيجة اللغة العربية للطالب. استخدم الباحث هذه الطريقة لتوثيق النشاط التعليمية  

 كالصورة عند التعليم ىف البحث.

 

  

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

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

Ke-٢٠١٥ ,٦), hal. ٥٤.   



 

  ز. أدوات البحث

املبحوثة  راء ظاهرة الطبيعة و اإلجرمتاعيةادوات البحث هو أدواة مستخدمة إلج

واألدوات املستخدمة هلذا البحث هى  ٥٧بالدقيق عن الوقائع تسمى متغّري البحث.

  اإلختبار ملعرفة كفاءة الكالم اللغة العربية للطالب. 

األدوات التجربية الصاحلة و الدقيقة هى األدوات الىت هلا الضبط و املناسبة 

للطلبة، قبل تقدمي األدوات اإلختبار اىل الطلبة فالبد أن جيرب املدرسى األدوات اإىل 

ار الصعبة، قّوة لى تلك املادة. هذف التجريبة هو املقياس التكامل مقدالطالب الىت قام ع

  اإلختالف و املناسبة.

 إختبار املكاملة األدوات .١

استخدم  ٥٨املكاملة هى املقدار الذى يشري التكامل أو الصالح األدوات.

ستعقد و اختبار املكاملة الىت اإلختبار املكاملة ملعرفة وجه التكامل و الصالح لسؤال ما، 

  ستقيس حىت ظهر قوة األدوات املقياس على قياس املقيس حىت له الصالح املناسب.

تعقد اإلختبار األداة للطالب خارج املثاىل. ملعرفة كمال السؤال، باستخدام طريقة 

Pearson Correlation ،  برمز التقابلproduct moment      مبساعدةMicrosoft office 

excel ٥٩والرمز املستخدمة كمايلى:   ٢٠٠٧  

                                                             
٥٧ Ibid, hal. ١٤٨. 

٥٨ Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis, (Jakarta : Bina Aksara, 
١٩٩٢). hal. ١٦٨ 



 

��� 	
� ∑�� � ∑�.∑�

���∑�٢ � �∑��٢��� ∑�٢ � �∑��٢�
 

  املالحظة:

rxy  :   معامل التقابل بنيX  وY  

X  :  رقم املادة 

Y  :  عدد اجلامع 

N  :  عدد املبحوث  

  تقرير الرتتيب من كمال األدوات الذى يدل على تصنيف التكامل كمايل:

  

  ٣.٢جدول 

  التكاملجدول التصنيف 

  ٠,٠٠ <   rxy   راشب  

  ٠,٠٠  > rxy >  ضعيف جداً   ٠,٢٠  

  ضعيف  ٠,٤٠  < rxy <  ٠,٢٠  مقياس التكامل

  ٠,٤٠  > rxy >  مقبول  ٠,٦٠  

  ٠,٦٠  > rxy >  جّيد  ٠,٨٠  

  ٠,٨٠  > rxy >  ممتاز  ١,٠٠  

  ٦٠ Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktekاملصدر: 

                                                                                                                                                                                 
٥٩  Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, ( Jakarta: PT Rineka 

Cipta, ٢٠٠٨), hal ١٧٠. 
٦٠ Ibid, hal ١١٠ 



 

 و نتيجة  ٠,٠٥= aب   rhitung>rtabelتعقد كمال األدوات مبعيار اإلختبار إذا  

rtabel فاألدوات اإلختبار كامل، وبالعكس إذا      ، ٠,٤٩٧rhitung < rtabel    فاألداة غري

  كامل. 

 اختبار املناسبة األداة .٢

املبحوث مراراً، استخدمت ملقياس األداة املناسبة هى األداة الىت  رأى سوكيونو أن

واإلختبار هو اإلختبار الشفهية، ولتقرير املناسبة فالبد أن تستخدم  ٦١تظهر نتيجة سواء.

  ٦٢كمايلى:   alphaرمز 

�١١ � �
�

�� � ١�� �١ �
∑��٢

�١
٢ � 

  املالحظة:

  : معامل املناسبة       �١١

n       عدد األسئلة :   

   : عدد التنوع   	��٢∑

 نوع: عدد اجلامع للتّ       ��٢

  

 بتصنيف:  ٢٠٠٧ Microsoft office excelعملية األدارة البيانات املناسبة باستخدام  

 
  

                                                             
٦١ Sugiyono, Op. Cit, hal. ١٢١. 
٦٢ Suharsimi Arikunto, Op. Cit, hal ١٠٩ 



 

  ٣.٣جدول 

  جدول التصنيف المناسبة

 نتيجة املناسبة التصنيف
٠,٢٠ – ٠,٠٠ ضعيف جداً   

٠,٤٠ – ٠,٢١ ضعيف  
٠,٦٠ – ٠,٤١ مقبول  
٠,٨٠ – ٠,٦١ جّيد  
١,٠٠ – ٠,٨١ ممتاز  

  ٦٣ Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktekاملصدر: 

رأي أنس سودجيونو أن اإلختبار اجليد هو اإلختبار الذى يكون املناسبة سواء أو أكرب من 

  . ٠,٧٠ ≥  r١١ . حىت تكون األداة مناسبا ىف هذا البحث اذا كان ٠,٧٠

 اختبار الدرجة الصعبة كل سؤال .٣

معرفة اجلودة القبول و غري القبول  سؤال من  غري القبول كلمعرفة اجلودة القبول و 

الصعبة املوجودة وكل سؤال. اعترب السؤال مقبوال اذا كان السؤال اليصعب  كل سؤال من

الرمز املستخدمة حلساب   ٦٤واليسهل الطلبة على اإلجابة اي بعبارة األخرى مقبول.

  ٦٥أركونتو كمايلى: املقدار الصعبة ىف كل سؤال مستدال بقول سوهارسيمي

� � 	
�
�� 

                                                             
٦٣ Suharsimi Arikunto, Op. Cit. Hal, ١١٠  
٦٤ Ibid, hal. ٣٧٠. 
٦٥ Suharsimi Arikunto, Op. Cit. Hal, ٢٠٨ 



 

  مالحظة:

P   مقدار الصعبة :  

B   عدد الطالب الذين جييبون السؤال بالصواب :  

JS   عدد اجلامع : 

 
  ٣.٤جدول 

  تصنيف المقدار الصعبة السؤال

 النمرة قائمة الصعبة درجة الصعبة
٠,٣٠ – ٠,٠٠ صعب  ١ 
٠,٧٠ – ٠,٣١ متام  ٢ 
١,٠٠ – ٠,٧١ سهل  ٣ 

  Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktekاملصدر: 

أّكد سودجيونو أن أدوات اإلختبار نتيجة التعّلم معترب صّحتها إدا كانت األدوات 

 ٦٦اليصعب واليسهل الطلبة أو بعبارة أخرى درجة صعبتها مناسبة.

 اختبار القوة التمييز .٤

قوة التمييز ىف السؤال يقرر عن مقدار السؤال على التمييز الطالب الذين يقدر 

على إجابة السؤال و الطالب الذين اليقدر على إجابة السؤال. تعقد هذا اإلختبار لبيل 

                                                             
٦٦ Ibid, hal. ٣٧٠. 



 

البيانات عن مقدار السؤال على التمييز الطالب املاهر. قّوة التمييز تعرف بالنظر إىل رقم 

  ستخدام الرمز التاىل: التمييز السؤال. با

D = PA – PB 

 

 املالحظة:

D   :رقم التمييز السؤال  

PA  :  مقارنة اإلختبار اجلماعى على الطالب الذين يقدر على اجابة السؤال

  من رمز: PAبالصواب. اكتسب 

PA  : ��
��

  

BA  :   كثرة اإلختبار اجلماعى األعلى على الذين يقدر على اجابة األسئلة

  بالصواب

JA  : عدد اإلختبار اإلعلى  

PB  : السفلى الذين يقدر على إجابة السؤال مقارنة اإلختبار اجلماعى

  من رمز :  (PB)بالصواب. اكتسب 

PB  : ��
��

    

BB  :  كثرة اإلختبار اجلماعى السفلى الذين على اجابة السؤال بالصواب  

JB :عدد اإلختبار الذي يتضّمن الفرقة السفلى  

Sb : عدد اإلصابة لفرقة السفلى  

JA :عددى اإلصابة املناسبة لفرفة العلي للسؤال املختار  

  تسب تظهر باستخدام التصنيف القوة التمييزية كمايلى:قوة التمييز املك



 

  ٣.٥جدول 

  تصنيف القوة التمييزية

 (DP) قوة التمييز  التصنيف
 Bertanda negative قبيح جدا

 ٠,٢٠ � DP � ٠,٠٠ قبيح

 ٠,٤٠ � DP � ٠,٢٠ مقبول

 ٠,٧٠ � DP � ٠,٤٠ جيد

 ١,٠٠ � DP � ٠,٧٠ جيد جداً 

  ٦٧ Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikanاملصدر: 

املأخوذ  (PA)طريقة التقرير الفرقتني ىف هذا البحث هو استخدام عدد الفرقة العلى 

% من املثاىل اإلختبار. تعترب األسئلة هلاالقوة ٥٠املأخوذ  (JB)% وعدد الفرقة السفلى ٥٠

، وتعترب  ٠,٠٤ < DP ≤ ٠,٢٠ بني (D)التمييز املناسب إذا كانت اإلحصائية التمييز ىف 

 < DP ≤ ٠,٤٠ مابني (D)السؤال له القوة التمييز احلسنة إذا كان اإلحصائية التمييز ىف 

فاألسئلة الىت هلا التمييزية احلسنة فالبياناتالبحث تستخدم األسئلةالىت هلا قوة  ٦٨. ٠,٧٠

 التمييزية املقبولة، احلسنة و اجليد.

 

  

                                                             
٦٧  Suharsimi Arikunto,Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, (Bumi Aksara, Jakarta, Cet,ke-٨, 

١٩٩٢) hal.٢٢١ 
٦٨  Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Rajawali Pers, Cet Ke-١٢, 

٢٠١٢),hal. ٣٨٩. 



 

  ح. طريقة التحليل البيانات 

  اختبار المطابقة .١

ملعرفة مناسبة البيانات املنتشرة ىف استمرارها أو دون اإلستمرار فالبد أن تقوم على 

مناسبة النتائج البيانات  تعقيد ملعرفة قة رأي فرينتو أن اإلختبار املطابقةاإلختيار املطاب

  Kolmogorov-Smirnovاملثالية، إلختبار املطابقة البيانات فالبد أن نالحظ إىل النتيجة ىف 

 مرفوض إذا كان النتيجة  H٠. ففى هذا احلال، تقّرر أن   for windows ٢٤ SPSSمبساعدة 

(Sig) > تكون   ، مبعىن أخر أن النشر غري مناسب. ٠,٠٥Ha   مقبول إذا كانت(Sig) 

  أو مبعىن أخر أن النشر مقبول. ٠,٠٥ >

  (Asymp.sig)جند النتيجة األمهية إنطالقا من اإلختبار املناسبة املعقود هلذا البحث، 

و الفصل املدبّر هو    ٠,١٧١نتيجة األمهية الفصل املمتحن هي   هو، من كل فصل

فنعترب أن البيانتان مناسبة ىف   ٠,٠٥. فألن نتيجة األمهية للفصلني أكرب من    ٠,٠٩٠

  التوزيعها.

  . اختبار التجانسية٢

تبار املناسبة البيانات فنستمر إىل اإلختبار التجانسية. اختبار التجانسية بعد اإلخ

  leavene’sباختبار   univariateتعقد بعد اإلختبار عن مطابقتها وهي باستخدام 
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بار الغرضية هى اذا كانت خصائص اإلخت  ٦٩. for windows ٢٤ SPSSومبساعدة   

فتكون   ٠,٠٥ <واذا كانت النتيجة األمهية  مقبول،  Hoفتكون   ٠,٠٥  > األمهية جةالنتي

Ho .مرفوض  

  ٠,١٩٠بعد القيام باختبار التجانسية ىف هذا البحث، جند النتيجة األمهية 

فألن نتيجة األمهية اكري من مطابقة األمهية فنعترب أن املتغري   . ٠,٠٥  ومطابقة األمهية

  للفصلني سواء. 

  uji tرضية باستخدام . اختبار الف٣

   ٧٠معاً.  uji tرضية باستخدام اختبار الف

  

  املالحظة :

X١: مقدار املثاىل   ١  

X٢: مقدار املثاىل   ٢  

S١
  ١: متغري املثاىل   ٢

S٢
  ٢: متغري املثاىل   ٢

N  عدد املثاىل :  

  

                                                             
٦٩ Duwi Priyatno, Belajar Olah Data Dengan SPSS, (Andi, Yogyakarta, ٢٠٠٩) hal, ٨٩ 
٧٠ Subana, dkk, Statistik Pendidikan, (Pustaka, Bandung, ٢٠٠٥), hal. ١٧١. 



 

بالعكس إذا كانت     مرفوض،  Haكون  فت   thitung< t tabel  نوع اإلختبار، إذا كانت

t hitung> t tabel  أوt hitung = t tabel   فتكونHa إذا كانت النتيجة  مقبول. مث املعيار النجاح

 Haمهارة الكالم الطلبة التجربية أكرب من النتيجة مهارة الكالم الطلبة املراقبية فتكون  

 أضعف من الفصل مقبول، بالعكس إذا كانت النتيجة مهارة الكالم ىف الفصل التجرييب

  مرفوص.  Haكون  املراقّيب فت

  فرضية اإلحصائية

`H�٢ =�١ = ٠ 

H٢ � �١ � = ١ 

  املالحظة:

  : مقدار النتيجة التعلم الطلبة للفصل التجربيي   �١
  : مقدار النتيجة التعلم الطلبة للفصل املراقبييّ   ٢ �
Hالعربية: ال الّتأثري ىف استخدام وسائل السمعية البصرية عند التعليم مهارة الكالم  ٠ 

  للطلبة
Hوجود التأثري ىف استخدام وسائل السمعية البصرية على مهارة الكالم العربية  ١ :

  للطلبة

  ٧١معيار اإلختبار كمايلى :

H٠  
  مقبول H١و ىف وقت أخر     thitung > ttabelمرفوص اذا كان  : 

H٠  
  %)٥( ٠,٠٥=   αب    thitung < ttabelمقبول اذا كان   : 

  

                                                             
٧١ Suharsimi Arikunto, Op. Cit, h. ٣٠٩ 



 

 الباب الرابع

  تحليل البحث

 صورة العام لمعهد المدينة المبونج الشرقية  . أ

 ع الجغرافيموض .١

 البوهان مارجنيدينة تقع ىف المبونج الشرقي، ىف القرية كرياتاىن املمؤسسة املعهد 

مرتا الذى يتوجه إىل الغريب و قريب من  ٢٠٠ية، بين هذا املعهد على المبونج الشرق

  املعهد.

 المدينة العصريتاريخ التأسيس معهد  .٢

منطلقا من شعور االهتمام العايل والعطف العميق لنصيب األطفال يف منطقة 

كلو مرتا فصاعدا   ٦داخلية بعيدة عن مكان التعلم، حيث كان بعضهم يسريون بقدر 

دين لإلنتهاء إىل املدرسة الثانوية واملدرسة العالية يف الناحية. حىت نشأت فكرة زعماء ال

املدرسة  و املدرسة الثانوية املؤسسة التعليمية الدينية اإلسالمية يف مستوى لتأسيس والقريةِ 

أسستاملؤسسة التعليمية املسماة  ١٩٨٥العالية وهو املعهد اإلسالمّي. وعلى حتديد العام 

 ( مبعهد مدينة اإلسالمّي العصري بقرية كارياتاين البوهان مارجنجاي المبونج الوسطى

معهد مدينة اإلسالمّي العصري  ة ). وأما مؤّسس وحتولت اآلن إىل مديريةونج الشرقّية



 

كارياتاين البوهان مارجنجاي المبونج الشرقّيةمنهم السيد الشيخ احلاج كورنيا رزايل والسيد 

 الدكتوراندوس احلامجحمد ميني والسيد بودي أغوس شهريال.

 ث لمعهد العصرى المدينةالنظر و البع .٣

  رالنظ

حتقيق معهد العصري املدينة كمؤّسسة الرتبية اإلسالمية اجلديدة وهلا املعارف العاملية و  -

  أسسها اإلمتان و التقوى.

  ثالبع

 .حتقيق التعليم الفعاىل اإلجاىب و املفرح حتقيق املعارف و التكنو لوجية لدى الطلبة -

 حتقيق البيئة الرتبوية اإلسالمية. -

 المدرس بمعهد العصرى المدينة أحوال .٤

ظهر النتيجة املقابلة بني مدير كلية املعلمني اإلسالمية و الباحث. أن عدد 

مدرسا مبزايا املختلفة األغلبية منهم وصلوا إىل  ٣٩املدرسني ىف معهد العصري املدينة 

هج دمة ىف التأييد على الناخلمدرسا هم املدرس الذين قاموا على ا ٢٦درجة األوىل و 

و األغلبية منهم المبونج الشقية  البوهان مارجنياملطبق مبعهد العصري املدينة كرياتاىن 

 ىف معهد العصرى املدينة. اتعلمو 

 



 

 الطلبة بمعهد العصرى المدينة  أحوال .٥

الطلبة مبعهد العصرى املدينة هم الطلبة الذين جاءوا من شّيت املدن كمثل ملبونج، 

فاملبانج  وما أشبه ذلك. هدفهم طلب العلم ىف معهد العصرى سومطرا، ريوا، جاميب، 

  كمايلي:  ١٠١٧/٢٠١٨املدينة، عدد الطلبة مبعهد العصرى املدينة عام الدراسى 

  ٤.١جدول 

  ٢٠١٧/٢٠١٨بيانات العدد الطلبة يمعهد العصرى المدينة عام الدراسى 

  ويل الفصل  اجلملة  الفصل  النمرة

١  IA PA ٢٩ Ust Habib Abdulloh 

٢  IB PA ٢٨ Ust Nasuha 

٣  IA PI ٢٥ Usth Malikatun Hasanah 

٤  IB PI ٢٢ Usth Ulfa Lailatul Fitria 

٥  I EXP ٧ Ust Beni Irawan 

٦  IIA PA ١٦ Ust Habib Mustofa 

٧  IIB PA ١٤ Ust Pujianto 

٨  IIA PI ٢٢ Usth Nur Sukmawati 

٩  IIB PI ١٨ Usth Asma Latifah Wafi 

١٠  IIIA PA ٣٠ Ust Ruston Nawawi 

١١  IIIA PI ١٩ Usth Dela Puspita 

١٢  IIIB PI ١٨ Usth Binti Dzakiyatussolehah 

١٣  IIIC PI ١٨ Usth Mughniyaturrosidah 

١٤  III EXP ٩ Ust Misdi Ragil 



 

١٥  IVA PA ١٢ Ust M. Soim, S.Pd.I 

١٦  IVA PI ١٧ Usth Hj. Munawaroh, S.Pd.I 

١٧  IVB PI ١٥ Usth Nafsiah, S.Pd 

١٨  VA PA ٢٦ Ust H. Bahrudin, M.Pd.I 

١٩  VA PI ٣٠ Usth Syamsiyah, S.Pd.I 

٢٠  VB PI ٢٩ Usth Sufini 

٢١  VIA PA ٣١ Ust Muslim Hafidz, S.Pd.I 

٢٢  VIB PI ٣٩ Ust H. Syamsuri, S.Pd.I 

   ٤٧٤  اجلملة

  ٢٠١٧/٢٠١٨املدينة عام الدراسى املصدر: الوثيقة مبعهد العصرى 

  

 ترتيب المنظمة .٦

  المبونج الشقية كمايلى: البوهان مارجنيترتيب املنظمة مبعهد العصرى املدينة كرياتاىن 

  ترتيب المنظمة 

   ٢٠١٧/٢٠١٨بمعهد العصرى المدينة عام الدراسى 

  

  

  

  

 المؤسسة

 كورنيا رزايل

 مدرير المعهد

 حممد مينيالدكتوراندوس احلاج 

 سكريتر

 املاجستري حبر الدين

 مدير كلية المعلمين اإلسالمية

 حممد قريب
 المالية

 نصر الدين



 

  

  

  

  

  

  

  

 بيانات البحث  . ب

بيانات املستخدمة ىف هذا البحث هو النوعي الذى يؤخذ من نتيجة التعلم مهارة 

ية المبونج الشرق البوهان مارجنيالكالم للصف الثامن مبعهد العصرى املدينة كرياتاىن 

مبادة اللغة العربية ىف الدرس احلادى  ٢٠١٧/٢٠١٨لنصف السنة األول عام الدراسى 

طالبا و عدد املراقىب  ١٦طالبا بعدد التجريىب  ٣٠عشر و الثاىن عشر، تسليم احلقائق من 

 ٢٠١٧ سبتمرب ٧ –أغسطس  ٢٦لقاءات، بدأ من  ٦طالبا. قام الباحث التعليم  ١٤

التجريب الذى استخدم وسائل السمعية البصرية و الفصل  الفصل الثاىن أليف كفصلىف 

الثاىن الباء كفصل املراقىب الذى ال يستخدم وسائل السمعية البصرية ىف التعليم. ظهر 

  نتيجة البحث عن النتيجة قبل و بعد اإلختبار كمايلى:

 رعاية الطلبة

 مسدي راغيل
 الكشفية

 أمحد شيخ
 نائب المنهج

 مسلم حافظ

 تعمير البناء

 حممد صائم
 الفالحية

الدين دالل  
 ادارة المالية

 نور األبرار

 المنظمة

 هيئة الكشفية

 الطالب

 الطالبات



 

  ٤.٢جدول 

المراقبي بمعهد العصرى جربيى و بيانات النتيجة اإلختبار القبل و البعد فى الفصل الت

  ٢٠١٧/٢٠١٨، عام الدراسى المبونج الشقية البوهان مارنجيمدينة كرياتانى ال

 النمرة
 (II B)  الفصل المراقبي (II A) الفصل التجربي

  البعد  القبل إسم الطالب  البعد  القبل إسم الطالب
١ M. Ibnu Agung P. ٨٨ ٧٥ Bima Ferdiansah ٧٠ ٥٠ 
٢ Agil Nur Qulubi ٨٥ ٦٠ Gilang Candra A. ٦٠ ٣٢,٥ 
٣ M. Arjun Amirul W ٧٥ ٢٧,٥ M. Fikri Nasrulloh ٦٣ ٣٢,٥ 
٤ Ikhwanul Hanif ٧٠ ٢٥ Sulton Fatoni ٧٠ ٣٠ 
٥ M. Sirojul Ghufron ٨٥ ٦٠ M. Ariq Iqbaludin ٦٠ ٢٧,٥ 
٦ Dimas Alfi Zaki ٧٣ ٢٧,٥ M. Robiansyah ٦٥ ٣٠ 
٧ Ahmad Ubaidilah ٦٠ ٢٧,٥ Rohmansyah ٧٣ ٣٥ 
٨ Fajar Tri Jaya ٦٥ ٢٧,٥ M. Septiar Ismail ٧٠ ٣٢,٥ 
٩ Ahmad Aditya ٧٠ ٣٢,٥ M. Iqbal Ramadani ٦٣ ٣٠ 
١٠ Saifudin Agustiar ٧٣ ٢٥ Naufal Ardiansyah ٦٠ ٣٥ 
١١ Imam Alwi ٦٥ ٢٥ M. Aditya ٦٠ ٣٢,٥ 
١٢ Diki Putra C. ٧٠ ٢٢,٥ M. Satrio D. ٦٥ ٣٠ 
١٣ Bijak Abdi ٧٥ ٢٢,٥ Trio Karisma Putra ٦٣ ٢٧,٥ 
١٤ Fatahul Marohib ٧٠ ٢٧,٥ Rahmad Irsandi ٧٠ ٣٠ 
١٥ Gilang Prayoga ٦٣ ٢٧,٥ 

 ١٦ M. Riski Saputra ٧٠ ٣٢,٥ 
 ٩١٢ ٤٥٥ اجلملة ١١٥٧ ٥٤٥ اجلملة 

  
 ٦٥,١٤ ٣٢,٥ املقدار ٧٢,٣١ ٣٤,٠٦ املقدار

البوهان املصدر: حقائق النتيجة قبل و البعد اإلختبار ىف معهد العصرى املدينة كرياتاىن 

    ٢٠١٧/٢٠١٨المبونج الشقية، عام الدراسى  مارجني

  ج. تحليل البيانات البحث



 

  . بيانات اإلختبار األداة١

قبل التقدمي األداة للفصل التجريىب و املراقيب. قام الباحث على التكميل، املناسبة 

ومقدار الصعبة وقوة التمييز. عدد الطلبة ىف الفصل الثامن الذى يشاركون اإلختبار األداة 

عناصر ىف مادة الدرس  ٤أسئلة الشفهية الىت توّكل عن  ١٠طالبا، قسم الباحث  ١٤

  .٠و اخلطاء  Iبتقدير الصواب الثاىن عشر احلادى عشر و الدرس 

 إختبار الكمال األسئلة  . أ

برمز    Pearson Correlationملعيار الكمال األسئلة، استخدم الباحث طريقة 

product moment   ومبساعدةMicrosoft office excel نتيجة اإلختبار نظهر ىف   ٢٠٠٧

     . ٤.٣اجلدول 

  ٤.٣جدول 

  نتيجة البحث التكامل

  التقدير  الكمال  احلال  rhitungنتيجة   rtabelنتيجة   منرة السؤال

٠,٦٦١ ٠,٤٩٧  ١ rhitung > rtabel العايل تام 
٠,٥١١ ٠,٤٩٧  ٢ rhitung > rtabel املتوسط تام 
٠,٦٨٥ ٠,٤٩٧  ٣ rhitung > rtabel العايل تام 

٠,٦٧٣ ٠,٤٩٧  ٤ rhitung > rtabel العايل تام 

٠,٤٦٥ ٠,٤٩٧  ٥ rhitung < rtabel املتوسط غري تام 

٠,٧٥٥ ٠,٤٩٧  ٦ rhitung > rtabel العايل تام 

٠,٦٢٧ ٠,٤٩٧  ٧ rhitung > rtabel العايل تام 

٠,٧٩٠ ٠,٤٩٧  ٨ rhitung > rtabel العايل تام 



 

٠,٦٥٣ ٠,٤٩٧  ٩ rhitung > rtabel العايل تام 

٠,٤٩٧ ٠,٤٩٧  ١٠ rhitung < rtabel ضعيف غري تام 

  نتيجة اإلحصائية األداةاملصدر: 

  أسئلة كاملة و سؤلني غري كامل. ٨ظهرت البيانات 

 اختبار المناسبة األسئلة  . ب

الىت ظهرت   ٢٠٠٧ Microsoft office excelنتيجة املناسبة من اإلختبار باستخدام  

  ٤.٤ىف جدول 

  ٤.٤جدول 

  نتيجة اإلختبار المناسبة

  النوعية  منرة السؤال

٠,٢٦٩  ١ 
٠,١٨١  ٢ 
٠,١٨١  ٣ 
٠,٢١٩  ٤ 
٠,٢١٩  ٥ 
٠,٢٤٧  ٦ 
٠,٢١٩  ٧ 
٠,٢١٩  ٨ 
٠,٢٤٧  ٩ 
٠,٢٤٧  ١٠ 

 ٢,٢٥٣  عدد النوعية
 ١٠,٨٣  عدد احلا معي

 ٠,٨٨  املناسبة



 

 ممتاز  التقدير

  املصدر: نتيجة اإلحصائية ىف اختبار املناسبة

  تعترب أن األسئلة مناسبة. rو بعد التفسري عن  ٠,٨٨  rhitungظهر اجلدول أن نتيجة  

  ج. اختبار المقدار الصعبة

ظهر البحث ىف الدرس احلادى عشر و الثاىن عشر أن مقدار الصعبة املناسبة ىف 

  ٤.٥اجلدول 

  ٤.٥جدول 

  نتيجة البحث عن اإلختبار الصعبة

  املالحظة  مقدار الصعبة  عدد اخلاطاء  عدد الصواب  منرة السؤال

 املتوسط ٠,٥ ٧ ٧  ١
 السهل ٠,٧٨ ٣ ١١  ٢
 الصعبة ٠,٢١ ١١ ٣  ٣
 السهل ٠,٧١ ٤ ١٠  ٤
 الصعبة ٠,٢٨ ١٠ ٤  ٥
 املتوسط ٠,٦٤ ٥ ٩  ٦
 الصعبة ٠,٢٨ ١٠ ٤  ٧
 الصعبة ٠,٢٨ ١٠ ٤  ٨
 الصعبة ٠,٦٤ ٥ ٩  ٩
 الصعبة ٠,٣٥ ٩ ١٥  ١٠

  املصدر: نتيجة البحث عن مقدار الصعبة األسئلة



 

أسئلة هلا املقدار العاىل ىف الصعبة وهو  ٤أسئلة تظهر أن  ١٠نتيجة اإلختبار عن 

 ٠,٥و سؤالني هلما ومقدار الصعبة املناسب   ٨و  ٣,٥,٧السؤال ىف  ٠,٢٨ – ٠,٢١

  .  ٠,٧٨ – ٠,٧١و الباقى سهل  وهو    ٠,٦٤_ 

  د. اختبار قوة التميير

احلادى عشر و الدرس الثاىن عشر هلا متييز البحث عن اإلختبار األداة ىف الدرس 

  ٤.٦قوة التمييز كما ظهرت ىف اجلدول 

  ٤.٦جدول 

  نتيجة البحث عن اإلختبار قوة التمييز 

  المالحظة  قوة التمييز  نمرة السؤال

 جيد جدا ٠,٧١  ١
  جيد ٠,٤٢  ٢
 جيد ٠,٤٢  ٣
 جيد ٠,٥٧  ٤
 جيد ٠,٥٧  ٥
 جيد جدا ٠,٧١  ٦
 جيد ٠,٥٧  ٧
 جيد ٠,٥٧  ٨
 جيد ٠,٤٢  ٩
 جيد جدا ٠,٧١  ١٠

  املصدر: نتيجة اإلحصائية البحث عن قوة التمييز السؤل

  . إختبار اللوازم الفرضية٢

  أ. اختبار الطبيعى



 

د اإلختبار الطبيعى ملعرفة الطبيعية األسئلة  عند النشر، الختبار الطبيعية عقي

. for windows ٢٤ SPSSمبساعدة    Kolmogorov-Smirnovاحلقائق بالنظر إىل النتيجة  

مبعىن أن  ،٠,٠٥ <  (Sig) األمهيةمرفوض إذا كانت النتيجة  H٠رأى دوى فريتنو أن 

مبعىن أن   ٠,٠٥ >   (Sig) مقبول اذا كانت النتيجة األمهية Haالتوزيع املثاىل اليطابق. 

   ٤.٧نتيجة احلسابية عن اإلختبار املناسبة تظهر ىف اجلدول  ٧٢التوزيع املثاىل يطابق. 

  ٤.٧جدول 

  نتيجة اإلختبار المناسبة للفصل التجريبى و الفصل المراقبي

  التقرير  المالحظة  نتيجة األهمية  الفصل  نمرة

٠,٠٥ > ٠,١٧١ ٠,١٧١  التجرييب  ١ ةمناسب   
٠,٠٥ > ٠,٠٩٠ ٠,٠٩٠  املراقيب   ٢ ةمناسب   

  

نتيجة اإلختبار املناسبة، نعرف أن احلقائق مطابقة. نرى من ناحية القا من انط

، و ىف الفصل املراقيب   ٠,١٧١األمهية من كل فصل، نتيجة األمهية  ىف الفصل التجريِىب 

أن الفصلني يناسبني نعترب ف ٠,٠٥. وألن نتيجة األمهية من كل فصل أكرب من ٠,٠٩٠

  ىف التوزيع.

  ب. اختبار التجانسية

                                                             
٧٢ Duwi Priyatno, Belajar Olah Data Dengan SPSS, ( Yogyakarta: Andi,  ٢٠٠٩) hal. ١٨٧  



 

 و  univariateتعقد اإلختبار التجانسية بعد اإلختبار املناسبية باستخدام التحليل 

levene’s   ساعدة  مبSPSS ٢٤ for windows خصائص اإلختبار الغرضية عند دوى .

وإذا كانت النتيجة  مقبول، H٠فتكون  ٠,٠٥ > كانت النتيجة األمهية  فريتنو هى إذا

بعد احلساب اإلحصائية جند أن اإلختبار     ٧٣مرفوض.  Haفتكون   ٠,٠٥ < ألمهية

  التجانسية ىف الفصل التجرْيِيب و الفصل املراقيب كمايلى:

  ٤.٨جدول 

  و المراقبي يفى الفصل التجريب نتيجة اختبار التجانسية

  التقير  المالظة  نتيجة األهمية  الفصل  نمرة 

  التجرييب  ١
  جتانسية  ٠,٠٥ > ٠,١٩٠  ٠,١٩٠

  املراقيب  ٢

  

، ٠,٠٥و مقدار األمهية  هى  ٠,١٩٠من اجلدول السابقة جند أن نتيجة األمهية هى 

  وألن نتيجة األمهية أكرب من مقدار األمهية فستنبظ أن متغري املفصلني جتانسية.

  رضيةج. اختبار الف

بعد القيام بالبحث عن التعليم باستخدام وسائل السمعية البصرية ىف الفصل 

جنيد احلقائق الىت هلا التوزيعات و التجانسية املناسبة فتعترب أن  .التجرييب و الفصل املراقيب

الوجود املؤثرة ىف  الختبار.  Polled Varianب   t-testاإلختبار اإلحصائية هى رمز 

                                                             
٧٣ Ibid, hal. ٨٩  
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التعليم باستخدام وسائل السمعية البصرية للصف الثامن مبعهد العصرى املدينة كرياتاىن 

  المبونج الشقية. الغرصية الىت متتحن هى : مارجني البوهان

Ha  : صف الثامن مهارة الكالم العريب لدى طالب وسائل السمعية على وجود التأثري عن

  المبونج الشقية. البوهان مارجنيمبعهد العصرى املدينة كرياتاىن 

Hطالب  مهارة الكالم العريب لدىوسائل السمعية على التأثري ىف استخدام  عدم:  ٠

  المبونج الشقية. البوهان مارجنيالثامن مبعهد العصرى املدينة كرياتاىن  صف

 أو    thitung> ttabelمرفوض، بالعكس إذا     Haفتكون   thitung< ttabelنوع اإلختبار، إذا  

thitung =  ttabel   فتكونHa   مقبول. ونوع النجاح إذا كانت النتيجة التعلم مهارة الكالم

مقبول، بالعكس إذا كان   Haالطلبة الفصل التجرييب اكرب من الفصل املراقيب فتكون 

  مرفوض.  Haقيب فتكون  االفصل التجرييب أضعف من الفصل املر 

 polled varianب  t-testختبار الغرضية اختبار اإلحصائية وهى رمز  الاستخدمت ا 

  .٢٠٠٧ Microsoft Excelمبساعدة 

 :t-test polled varianرمز 

 

  نتيجة التعلم
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X٧٢,٣١ = �١   n�١  ١٦ = ١
٦٣,٦٩ = ٢ 

X٦٥,١٤ = �٢   n�٢  ١٤ = ٢
٢١,٢٠ = ٢ 

 

 

 

t =  ٧٢,٣١�٦٥,١٤

��١٦�١�	٦٣,٦٩�	�١٤�١�٢١,٢٠
١٦�١٤�٢ � ١

١٦�
١
١٤�

  

t = ٧,١٧

��١٥�	٦٣,٦٩��	�١٣�٢١,٢٠
٢٨

�٠.٠٦�٠,٠٧�
 

t = ٧,١٧

٣٥�٢٧٥,٦,,�٩٥٥
٢٨

�٠,٠٦�٠,٠٧�
 

t  = ٧,١٧

�١.٢٣٠,٩٥
٢٨

�٠,١٣�
 

t  = ٧,١٧
�٤٣,٩٦	�٠,١٣�

 

t  = ٧,١٧
�٥,٧١		

 

t  = ٧,١٧
٢,٣٨		

     

t  = ٣,٠١٢ 

   ٢٨)=٢- ٣٠= (٢ – df = nو   ٠,٠٥ومبقدار األمهية   . ٣,٠١٢:  t hitung عد املعرفةب

  H٠فتكون    ) ٢,٠٤٦ > ٣,٠١٢(  t hitung < t tabel . وألن٢,٠٤٨  t tabelحصل على  



 

نستنبط عن وجود التأثري ىف استخدام وسائل السمعية البصرية على  مقبول. Ha مرفوص و

استيعاب مهارة الكالم اللغة العربية لدى طلبة الصف الثامن مبعهد العصرى املدينة كرياتاىن 

  .٢٠١٧/٢٠١٨المبونج الشقية عام الدراسى  البوهان مارجني

  

  

  د. مباحثة النتيجة البحث

نتعليم اللغة العربية لدى طلبة الصف الثامن مبعهد العصرى املدينة كرياتاىن 

دقيقة.  ٢x٤٠مرات ىف األسبوع بتقسيم الوقت  ٣تعقد المبونج الشقية  البوهان مارجني

يعقد البحث مناسبة بوقت التدريس مبعهد العصرى املدينة كرياتاىن مبادة الدرس احلادى 

الفصل الثاىن ألف كفصل التجرييب و الثاىن الباء كفصل عشر و الدرس الثاىن عشر ىف 

  املراقيب. كل فصل املعاملة وهى وسائل التعليم املختلفة.

 تعليم الفصل التجريبي باستخدام وسائل السمعية البصرية.  .١

لقاءات و  ٤ىف الفصل التجرييب تقع ىف الفصل الثامن ألف تعليم اللغة العربية 

. و اللقاء الثاىن ىف يوم ٢٠١٧أغسطس  ٢٧اإلختبار ىف يوم األحد اللقاء األّول قبل 

دقيقة، اللقاء الثالثة تقع ىف يوم اخلميس  ٢x٤٠بتقسيم   ٢٠١٧أقسطس  ٢٩الثالثاء 

، اللقاء اخلامسة ىف ٢٠١٧ سبتمرب ٣، اللقاء الرابعة ىف يوم األحد ٢٠١٧أغسطس  ٣١



 

 ٢٠١٧ سبتمرب ٧ىف يوم اخلميس  ، و اللقاء األخرية٢٠١٧ سبتمرب ٥يوم الثالثاء 

  بتقسيمات الوقت السواء.

تعقد عملية التدريس على ثالثة خطوات. خطوة األوىل هى األنشطة األوىل. 

األنشطة األوىل تبدأ بالسالم من املدرس، السؤال عن اخلرب الطالب، قراءة كشف 

التعليم و ىف  احلظور، و السؤال عن املواد الىت تعلمها الطالب. مث قدم املدرس هذف

  قبل. اإلختبار اللقاء األّول قّدم املدرس األسئلة

، إعدد التدريس الذى استخدامها املدرس ىف خطوة الثانية هى العملية احملوارية

. علم املدرس ىف هذه اخلطوة الدرس احلادى  KTSPالتعليم مبعهد العصرى املدينة هى 

ة البصرية. مناقشة املواد مع الطلبة، عشر و الدرس الثاىن عشر باستخدام وسائل السمعي

اعطاء الفرصة على الطلبة للمناقشة و السؤال عن املعاىن املواد الىت تعلمها الطلبة. مث بدأ 

املدرس بتدريب مهارة الكالم الطلبة بأمرهم على إجابة األسئلة الشفهية أو إجابة األسئلة 

  ة و مل يقدر على احملادثة.بة الضعيفاملتعلقة باملواد و األخري قدم املدرس الدوافع للطل

ط من املواد املقّدم ااخلطوة الثالثة هى اإلختبار ىف هذه العملية قّدم املدرس اإلستنب

 و القيام بالنقد عن سري عملية التدريس. و ىف اللقاء األخري قّدم املدرس األسئلة لإلختبار

  .البعد إىل الطالب



 

الفصل التجرييب باستخدام وسائل السمعية ىف ىف عملية التدريس اللغة العربية 

  البصرية ظهر ترقية دوافع الطلبة. محاسيتهم و سرعتهم على فهم املادة.

 التعليم فى الفصل المراقبي باستخدام وسائل البصرية. .٢

تدريس اللغة العربية ىف الفصل املراقيب هو ىف الفصل الثامن الباء تعقد مرتني و 

دقيقة.  ٢x٤٠مات الوقت بتقسي ٢٠١٧أغسطس  ٢٨ ثننياإلهو اللقاء األول ىف يوم 

  بتقسيمات الوقت السواء. ٢٠١٧ سبتمرب ٩اللقاء الثانية ىف يوم السبت 

ىف اللقاء األّول. بدأ اللقاء األول باعداد املدرس طلبته و السؤال عن املادة الىت 

، وبعد اإلنتهاء أخرب املدرس اهلدف والغاية قبل ئلة اإلختبارتعلمها الطالب و تقدمي األس

من التعليم. ىف اللقاء الثانية بدأت العملية باإلعداد املدرس الطلبة للتعلم وتقدمي اهلدف 

  والغاية التعليمية. 

حمور العملية ىف  اللقاء األّول هو طلب املدرس الطلبة على القراءة وفهم املادة 

باستخدام وسائل البصرية، وبعد ذلك قّدم  عن الدرس احلادى عشر و الثاىن عشر

عن املواد الىت قرأها وفهمها، وأمر املدرس الطلبة على القيام  املدرس األسئلة إىل الطلبة

باملناقشة عن املادة. مث أمر املدرس الطلبة على إجابة األسئلة الشفهية حبفظ احملادثة أو 

ىف األخري قدم املدرس الدوافع إىل الطلبة أجابة األسئلة الىت تتعلق باملادة الىت تعلمها. و 

  الضعيفة ومل يقدر على احملادثة.



 

خطوة التعليم الثالثة هى اإلختتام، ىف اللقاء األول بدأ املدرس على مراجعة 

، وىف على التعليم املادة ىف اللقاء القادم الواجبة اىل الطالب الدرس و أعطى املدرس

  .اإلختبار البعد لى اجابة األسئلةاللقاء الثانية اإلختتام بالقيام ع

لسمعية البصرية تعليم اللغة العربية ىف الفصل املراقيب دون اإلخستخدام وسائل ا

  بالنسبة إىل الفصل التجرييب.  يظهر سلّيب الطالب

 نتيجة البحث .٣

ظهر نتيجة البحث ىف الفصل التجرييب الذي استخدم وسائل السمعية البصرية و 

نتيجة التعلم مهارة الكالم الطالب تظهر الفصل املراقيب  الذى يستخدم وسائل البصرية. 

 ١٠هى  ئلة املستخدمة ىف اإلختبار البعدمن كل فصل. عدد األس من اإلختبار البعد

على ىف الفصل التجرييب  البعدظهرت نتيجة اإلختبار   .٧٠أسئلة بتقدير النجاح األقل 

و أصغرها  ٨٨الذى ال ينجحون، بأكرب النتيجة  طالباً  ٤و  نطالبا الذين جنحو  ١٢

طالبا  ٥ظهرت نتيجة اإلختبار م الفصل املراقيب على  .٧٢,٣١، و التقدير األخري ٦٠

و أصغر  ٧٣أكرب النتيجة ب البعدطالبا الذين مل ينجحوا ىف اإلختبار  ٩الذين جنحوا و 

  . ٦٥,١٤التقدير األخري  ٦٠النتيجة 

البعد ىف مادة اللغة العربية ظهر  اإلختباراملقدار ظهر البحث على اختالف 

. ٦٥,١٤للفصل املرقيب ر قداوامل  ٧٢,٣١للفصل التجرييب املقدار نتيجة مهارة الكالم 



 

ىف الفصل  بعدىف الفصل التجرييب أكرب من نتيجة اإلختبار ال مبعىن نتيجة اإلختبار البعد

العبية حىت ألن الفصل التجرييب يستخدم وسائل السمعية البصرية ىف التعليم اللغة  ،املراقيب

  .وح الفعالية و احلماسة لدى الطالبظهر ر 

 و جداّيب وال وسائل السمعية البصرية جيعل الطالب فعايلب املهارة الكالمليم عت

يشعرون بامللل عند مشاركة التعليم أل�م أصبحوا يالحظون الصورة و يسمعون الصوت 

. ظهر . بالعكس من الفصل املراقيب الذي يستخدم وسائل البصرية فحسبلتلك املادة

شرح املدرس عن وسائل  ينظر و يالحظ النقصان املشاركة من الطالب ألن الطالب

  صرية فحسب.بال

مهارة الكالم العريب لدى طالب ائل السمعية البصرية على نستنبط أن التأثري وس

    t hitung . بعد معرفةUji tموجود بدليل التحليل  .صف الثامن مبعهد العصرى املدينة

   ttabel وصل حىت ٢٨)=٢- ٣٠=(٢ – df = n و  ٠,٠٥مبقدار األمهية   ٣,٠١٢

مرفوض و   H٠فتكون  ) ٢,٠٤٨> ٣,٠١٢( t hitung <  t tabel . ألن نتيجة ٢,٠٤٨

Ha  وسائل السمعية مقبول. ونستنبط وجود التأثري ىف التعليم مهارة الكالم باستخدام

 البوهان مارجنيالصف الثامن مبعهد العصرى املدينة كرياتاىن  البصرية لدى طالب

  المبونج الشقية.

  



 

 الباب الخامس

  ختتامالخالصة االقتراحات و اال

 الخالصة  . أ

العريب انطالقا من البحث عن التأثري وسائل السمعية البصرية على مهارة الكالم 

المبونج  ،البوهان مارجنجاي ،كرياتاىنصف الثامن مبعهد العصرى املدينة  لدى طالب 

مهارة الكالم  على السمعية البصرية ، نستنبط أن فيه التأثري على استخدام وسائلالشرقية

 ،البوهان مارجنجاي ،كرياتاىنالثامن مبعهد العصرى املدينة   العريب لدى طالب صف

يستخدمون وسائل السمعية البصرية ىف  . جمموع النتيجة الطالب الذينالمبونج الشرقية

الذين يستخدمون وسائل  النتيجة الطالبأكرب من جمموع  ٧٢,٣١الفصل التجرييب هى 

  .٦٥,١٤البصرية ىف الفصل املراقيب وهى 

 polled varianب  t-testية باستخدام اإلحصائية وهى رمز من اإلختبار الفرض

: ttabelو  ٣,٠١٢: thitungتتواجد النتيجة البحث  .٢٠٠٧ Microsoft Excelومبساعدة 

مقبول.  فاإلستنباط هو  Haمرفوضة و  H٠. تكون  thitung < ttabel. دّل على ٢,٠٤٨

مهارة الكالم العريب لدى طالب وجود التأثري ىف استخدام وسائل السمعية البصرية على 

  .المبونج الشرقية ،البوهان مارجنجاي ،كرياتاىنالثامن مبعهد العصرى املدينة   صف

 قتراحاتاال  . ب



 

  قدم الباحث اإلقرتاحات من اإلستنباط السابقة:

 للبحث .١

البحث وسيلة على النمّو املهارات ىف حدم املعهد ىف اإلصالح التعليمات  تكون

 مستمرة.

 ملدرس .٢

تكون البحث مداخلة لدى املدرس عند التعليم على استخدام الوسائل حىت زاد 

 محاسة الطلبة ىف التعليم اللغة العربية.

 للباحث .٣

نتائج البحث  البحث ليس مبعىن اإلمتام اإلبتكارات الباحث، لكن البحث و مت

 تكونان بداية للباحث على ترقية إبتكاراته.

 للباحثني األخرين .٤

ين على استمرار البحث البحث املقّدم مل يكن كامال، فالبد أن يقوم الباحثني األخر 

  ملادة اللغة العربية خاصة التعليم باستخدام وسائل السمعية البصرية.

 

 

 

 



 

  ختتامج. اال

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

الباحث على النقصان و العيوب هذه الرسالة العلمية فاحتاج إىل االقرتاحات من القراء. و 

يرجو الباحث على أن تكون هذه الرسالة العلمية نافعة و مفيدة لدي مجيع ا�تمع عاّما و 

  لكافة مدرسي اللغة العربية خاّصا.
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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 

 

  



 

REKAPITULASI UJI VALIDITAS SOAL TES 

No Soal Nilai rtabel Nilai rhitung Kondisi Validitas Kategori 
٠,٦٦١ ٠,٤٩٧ .١ rhitung > rtabel Valid Tinggi 
٠,٥١١ ٠,٤٩٧ .٢ rhitung > rtabel Valid Sedang 
٠,٦٨٥ ٠,٤٩٧ .٣ rhitung > rtabel Valid Tinggi 
٠,٦٧٣ ٠,٤٩٧ .٤ rhitung > rtabel Valid Tinggi 
٠,٤٦٥ ٠,٤٩٧ .٥ rhitung < rtabel Tidak Valid Sedang 
٠,٧٥٥ ٠,٤٩٧ .٦ rhitung > rtabel Valid Tinggi 
٠,٦٢٧ ٠,٤٩٧ .٧ rhitung > rtabel Valid Tinggi 
٠,٧٩٠ ٠,٤٩٧ .٨ rhitung > rtabel Valid Tinggi 
٠,٦٥٣ ٠,٤٩٧ .٩ rhitung > rtabel Valid Tinggi 
٠,٤٩٧ ٠,٤٩٧ .١٠ rhitung < rtabel Tidak Valid Rendah 

 

 

REKAPITULASI UJI VALIDITAS SOAL TES 

No Soal Nilai rtabel Nilai rhitung Kondisi Validitas Kategori 
٠,٨١١ ٠,٤٩٧ .١ rhitung > rtabel Valid Sangat Tinggi 
٠,٥٥٧ ٠,٤٩٧ .٢ rhitung > rtabel Valid Sedang 
٠,٧٠٦ ٠,٤٩٧ .٣ rhitung > rtabel Valid Tinggi 
٠,٦٤١ ٠,٤٩٧ .٤ rhitung > rtabel Valid Tinggi 
٠,٧٥٥ ٠,٤٩٧ .٥ rhitung > rtabel Valid Tinggi 
٠,٦٨٥ ٠,٤٩٧ .٦ rhitung > rtabel Valid Tinggi 
٠,٧٠٥ ٠,٤٩٧ .٧ rhitung > rtabel Valid Tinggi 
٠,٨٠٥ ٠,٤٩٧ .٨ rhitung > rtabel Valid Sangat Tinggi 
٠,٥٤٤ ٠,٤٩٧ .٩ rhitung > rtabel Valid Sedang 
٠,٧٢٥ ٠,٤٩٧ .١٠ rhitung > rtabel Valid Tinggi 

 

 

  



 

REKAPITULASI TARAF KESUKARAN SOAL  

No. Soal Jumlah 
Benar 

Jumlah 
Salah 

Tingkat 
Kesukaran Keterangan 

٠,٥ ٧ ٧ .١ Sedang 
٠,٧٨ ٣ ١١ .٢ Mudah 
٠,٢١ ١١ ٣ .٣ Sukar 
٠,٧١ ٤ ١٠ .٤ Mudah  
٠,٢٨ ١٠ ٤ .٥ Sukar  
٠,٦٤ ٥ ٩ .٦ Sedang 
٠,٢٨ ١٠ ٤ .٧ Sukar  
٠,٢٨ ١٠ ٤ .٨ Sukar  
٠,٦٤ ٥ ٩ .٩ Sedang 

٠,٣٥ ٩ ١٥ .١٠ Sedang 
 
 
 
  



 

 REKAPITULASI UJI RELIABILITAS SOAL TES  

NO SOAL VARIAN ITEM 
٠,٢٦٩ .١ 
٠,١٨١ .٢ 
٠,١٨١ .٣ 
٠,٢١٩ .٤ 
٠,٢١٩ .٥ 
٠,٢٤٧ .٦ 
٠,٢١٩ .٧ 
٠,٢١٩ .٨ 
٠,٢٤٧ .٩ 

٠,٢٤٧ .١٠ 
JUMLAH VARIAN ITEM ٢,٢٥٣ 

VARIAN TOTAL ١٠,٨٣ 
RELIABILITAS (R١١) ٠,٨٨ 

KATEGORI Sangat Tinggi (ST) 
 

  



 

REKAPITULASI UJI DAYA BEDA 

No Butir Soal Daya Beda Keterangan 

٠,٧١ ١ Sangat Baik 
٠,٤٢ ٢ Baik  
٠,٤٢ ٣ Baik 
٠,٥٧ ٤ Baik  
٠,٥٧ ٥ Baik 
٠,٧١ ٦ Sangat Baik 
٠,٥٧ ٧ Baik  
٠,٥٧ ٨ Baik  
٠,٤٢ ٩ Baik 

٠,٧١ ١٠ Sangat Baik 
 

  



 

Pengujian Homogenitas 
 

ANOVA 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups ٠٠٦, ٨,٨٢٨ ٣٨٥,٧٢٩ ١ ٣٨٥,٧٢٩ 

Within Groups ٤٣,٦٩٤ ٢٨ ١٢٢٣,٤٣٨   
Total ٢٩ ١٦٠٩,١٦٧    

 
Pengujian homogenitas dilakukan setelah dilakukan uji normalitas menggunakan uji 

analisis bantuan program SPSS ٢٤ fow windows, berdasarkan uji statistiknya maka 

dipeoleh data sebagai berikut: 

 
Tabel Uji Homogenitas 
 

Test of Homogeneity of Variances 
Levene Statistic df١ df٢ Sig. 

١٩٠, ٢٨ ١ ١,٨٠٠ 

 
Untuk menguji homogenitas data digunakan hipotesis sebagai berikut: 

H٠ : Sampel berasal dari populasi yang bervariasi homogen 

Ha : Sampel berasal dari populasi tidak bervariasi homogen  

 
Kriteria Pengujian: 

Jika nilai signifikan > ٠,٠٥ maka Ho diterima 

Jika nilai signifikan < ٠,٠٥ maka Ha diterima 

 

Karena nilai signifikan ٠,٠٥ < ٠,١٩٠ maka H٠ diterima, jadi kedua kelas yaitu kelas 

eksperimen dan kelas kontrol memiliki varian yang sama. Dapat disimpulkan bahwa 

hasil belajar peserta didik homogen. 

  



 

Tabel Harga Kritis Distribusi t 

 

df 
Taraf Nyata (α) 

df 
Taraf Nyata (α) 

df 
Taraf Nyata (α) 

١ ٪٥ ٪١ ٪٥ ٪١ ٪٥٪ 

٢,٦٢٧ ١,٩٨٥ ٩٧ ٢,٦٨٠ ٢,٠١٠ ٤٩ ٦٣,٦٥٧ ١٢,٧٠٦ ١ 

٢,٦٢٧ ١,٩٨٤ ٩٨ ٢,٦٧٨ ٢,٠٠٩ ٥٠ ٩,٩٢٥ ٤,٣٠٣ ٢ 

٢,٦٢٦ ١,٩٨٤ ٩٩ ٢,٦٧٦ ٢,٠٠٨ ٥١ ٥,٨٤١ ٣,١٨٢ ٣ 

٢,٦٢٦ ١,٩٨٤ ١٠٠ ٢,٦٧٤ ٢,٠٠٧ ٥٢ ٤,٦٠٤ ٢,٧٧٦ ٤ 

٢,٦٢٥ ١,٩٨٤ ١٠١ ٢,٦٧٢ ٢,٠٠٦ ٥٣ ٤,٠٣٢ ٢,٥٧١ ٥ 

٢,٦٢٥ ١,٩٨٣ ١٠٢ ٢,٦٧٠ ٢,٠٠٥ ٥٤ ٣,٧٠٧ ٢,٤٤٧ ٦ 

٢,٦٢٤ ١,٩٨٣ ١٠٣ ٢,٦٦٨ ٢,٠٠٤ ٥٥ ٣,٤٩٩ ٢,٣٦٥ ٧ 

٢,٦٢٤ ١,٩٨٣ ١٠٤ ٢,٦٦٧ ٢,٠٠٣ ٥٦ ٣,٣٥٥ ٢,٣٠٦ ٨ 

٢,٦٢٣ ١,٩٨٣ ١٠٥ ٢,٦٦٥ ٢,٠٠٢ ٥٧ ٣,٢٥٠ ٢,٢٦٢ ٩ 

٢,٦٢٣ ١,٩٨٣ ١٠٦ ٢,٦٦٣ ٢,٠٠٢ ٥٨ ٣,١٦٩ ٢,٢٢٨ ١٠ 

٢,٦٢٣ ١,٩٨٢ ١٠٧ ٢,٦٦٢ ٢,٠٠١ ٥٩ ٣,١٠٦ ٢,٢٠١ ١١ 

٢,٦٢٢ ١,٩٨٢ ١٠٨ ٢,٦٦٠ ٢,٠٠٠ ٦٠ ٣,٠٥٥ ٢,١٧٩ ١٢ 

٢,٦٢٢ ١,٩٨٢ ١٠٩ ٢,٦٥٩ ٢,٠٠٠ ٦١ ٣,٠١٢ ٢,١٦٠ ١٣ 

٢,٦٢١ ١,٩٨٢ ١١٠ ٢,٦٥٧ ١,٩٩٩ ٦٢ ٢,٩٧٧ ٢,١٤٥ ١٤ 

٢,٦٢١ ١,٩٨٢ ١١١ ٢,٦٥٦ ١,٩٩٨ ٦٣ ٢,٩٤٧ ٢,١٣١ ١٥ 

٢,٦٢٠ ١,٩٨١ ١١٢ ٢,٦٥٥ ١,٩٩٨ ٦٤ ٢,٩٢١ ٢,١٢٠ ١٦ 

٢,٦٢٠ ١,٩٨١ ١١٣ ٢,٦٥٤ ١,٩٩٧ ٦٥ ٢,٨٩٨ ٢,١١٠ ١٧ 

٢,٦٢٠ ١,٩٨١ ١١٤ ٢,٦٥٢ ١,٩٩٧ ٦٦ ٢,٨٧٨ ٢,١٠١ ١٨ 

٢,٦١٩ ١,٩٨١ ١١٥ ٢,٦٥١ ١,٩٩٦ ٦٧ ٢,٨٦١ ٢,٠٩٣ ١٩ 

٢,٦١٩ ١,٩٨١ ١١٦ ٢,٦٥٠ ١,٩٩٥ ٦٨ ٢,٨٤٥ ٢,٠٨٦ ٢٠ 

٢,٦١٩ ١,٩٨٠ ١١٧ ٢,٦٤٩ ١,٩٩٥ ٦٩ ٢,٨٣١ ٢,٠٨٠ ٢١ 

٢,٦١٨ ١,٩٨٠ ١١٨ ٢,٦٤٨ ١,٩٩٤ ٧٠ ٢,٨١٩ ٢,٠٧٤ ٢٢ 

٢,٦١٨ ١,٩٨٠ ١١٩ ٢,٦٤٧ ١,٩٩٤ ٧١ ٢,٨٠٧ ٢,٠٦٩ ٢٣ 

٢,٦١٧ ١,٩٨٠ ١٢٠ ٢,٦٤٦ ١,٩٩٣ ٧٢ ٢,٧٩٧ ٢,٠٦٤ ٢٤ 

٢,٦١٧ ١,٩٨٠ ١٢١ ٢,٦٤٥ ١,٩٩٣ ٧٣ ٢,٧٨٧ ٢,٠٦٠ ٢٥ 

٢,٦١٧ ١,٩٨٠ ١٢٢ ٢,٦٤٤ ١,٩٩٣ ٧٤ ٢,٧٧٩ ٢,٠٥٦ ٢٦ 



 

df 
Taraf Nyata (α) 

df 
Taraf Nyata (α) 

df 
Taraf Nyata (α) 

١ ٪٥ ٪١ ٪٥ ٪١ ٪٥٪ 

٢,٦١٦ ١,٩٧٩ ١٢٣ ٢,٦٤٣ ١,٩٩٢ ٧٥ ٢,٧٧١ ٢,٠٥٢ ٢٧ 

٢,٦١٦ ١,٩٧٩ ١٢٤ ٢,٦٤٢ ١,٩٩٢ ٧٦ ٢,٧٦٣ ٢,٠٤٨ ٢٨ 

٢,٦١٦ ١,٩٧٩ ١٢٥ ٢,٦٤١ ١,٩٩١ ٧٧ ٢,٧٥٦ ٢,٠٤٥ ٢٩ 

٢,٦١٥ ١,٩٧٩ ١٢٦ ٢,٦٤٠ ١,٩٩١ ٧٨ ٢,٧٥٠ ٢.٠٤٢ ٣٠ 

٢,٦١٥ ١,٩٧٩ ١٢٧ ٢,٦٤٠ ١,٩٩٠ ٧٩ ٢,٧٤٤ ٢,٠٤٠ ٣١ 

٢,٦١٥ ١,٩٧٩ ١٢٨ ٢,٦٣٩ ١,٩٩٠ ٨٠ ٢,٧٣٨ ٢,٠٣٧ ٣٢ 

٢,٦١٤ ١,٩٧٩ ١٢٩ ٢,٦٣٨ ١,٩٩٠ ٨١ ٢,٧٣٣ ٢,٠٣٥ ٣٣ 

٢,٦١٤ ١,٩٧٨ ١٣٠ ٢,٦٣٧ ١,٩٨٩ ٨٢ ٢,٧٢٨ ٢,٠٣٢ ٣٤ 

٢,٦١٤ ١,٩٧٨ ١٣١ ٢,٦٣٦ ١,٩٨٩ ٨٣ ٢,٧٢٤ ٢,٠٣٠ ٣٥ 

٢,٦١٤ ١,٩٧٨ ١٣٢ ٢,٦٣٦ ١,٩٨٩ ٨٤ ٢,٧١٩ ٢,٠٢٨ ٣٦ 

٢,٦١٣ ١,٩٧٨ ١٣٣ ٢,٦٣٥ ١,٩٨٨ ٨٥ ٢,٧١٥ ٢,٠٢٦ ٣٧ 

٢,٦١٣ ١,٩٧٨ ١٣٤ ٢,٦٣٤ ١,٩٨٨ ٨٦ ٢,٧١٢ ٢,٠٢٤ ٣٨ 

٢,٦١٣ ١,٩٧٨ ١٣٥ ٢,٦٣٤ ١,٩٨٨ ٨٧ ٢,٧٠٨ ٢,٠٢٣ ٣٩ 

٢,٦١٢ ١,٩٧٨ ١٣٦ ٢,٦٣٣ ١,٩٨٧ ٨٨ ٢,٧٠٤ ٢,٠٢١ ٤٠ 

٢,٦١٢ ١,٩٧٧ ١٣٧ ٢,٦٣٢ ١,٩٨٧ ٨٩ ٢,٧٠١ ٢,٠٢٠ ٤١ 

٢,٦١٢ ١,٩٧٧ ١٣٨ ٢,٦٣٢ ١,٩٨٧ ٩٠ ٢,٦٩٨ ٢,٠١٨ ٤٢ 

٢,٦١٢ ١,٩٧٧ ١٣٩ ٢,٦٣١ ١,٩٨٦ ٩١ ٢,٦٩٥ ٢,٠١٧ ٤٣ 

٢,٦١١ ١,٩٧٧ ١٤٠ ٢,٦٣٠ ١,٩٨٦ ٩٢ ٢,٦٩٢ ٢,٠١٥ ٤٤ 

٢,٦١١ ١,٩٧٧ ١٤١ ٢,٦٣٠ ١,٩٨٦ ٩٣ ٢,٦٩٠ ٢,٠١٤ ٤٥ 

٢,٦١١ ١,٩٧٧ ١٤٢ ٢,٦٢٩ ١,٩٨٦ ٩٤ ٢,٦٨٧ ٢,٠١٣ ٤٦ 

٢,٦١١ ١,٩٧٧ ١٤٣ ٢,٦٢٩ ١,٩٨٥ ٩٥ ٢,٦٨٥ ٢,٠١٢ ٤٧ 

٢,٦١٠ ١,٩٧٧ ١٤٤ ٢,٦٢٨ ١,٩٨٥ ٩٦ ٢,٦٨٢ ٢,٠١١ ٤٨ 

 

  



 

Data nilai pretest dan posttest kelas eksperimen dan kelas control Pondok 
Modern Madinah, Karya Tani, Tahun Pelajaran ٢٠١٧/٢٠١٨ 

NO Kelas Eksprimen(II A) Kelas Kontrol (II B) 
Nama Siswa Pretest  Posttest  Nama Siswa Pretest Posttest 

١ M. Ibnu Agung P. ٨٨ ٧٥ Bima Ferdiansah ٧٠ ٥٠ 

٢ Agil Nur Qulubi ٨٥ ٦٠ Gilang Candra A. ٦٠ ٣٢.٥ 

٣ 
M. Arjun Amirul 
W. ٧٥ ٢٧.٥ M. Fikri 

Nasrulloh ٦٣ ٣٢.٥ 

٤ Ikhwanul Hanif ٧٠ ٢٥ Sulton Fatoni ٧٠ ٣٠ 

٥ 
M. Sirojul 
Ghufron ٨٥ ٦٠ M. Ariq 

Iqbaludin ٦٠ ٢٧.٥ 

٦ Dimas Alfi Zaki ٧٣ ٢٧.٥ M. Robiansyah ٦٥ ٣٠ 

٧ Ahmad Ubaidilah ٦٠ ٢٧.٥ Rohmansyah ٧٣ ٣٥ 

٨ Fajar Tri Jaya ٦٥ ٢٧.٥ M. Septiar Ismail ٧٠ ٣٢.٥ 

٩ Ahmad Aditya ٧٠ ٣٢.٥ M. Iqbal 
Ramadani ٦٣ ٣٠ 

١٠ Saifudin Agustiar ٧٣ ٢٥ Naufal 
Ardiansyah ٦٠ ٣٥ 

١١ Imam Alwi ٦٥ ٢٥ M. Aditya ٦٠ ٣٢.٥ 

١٢ 
Diki Putra 
Chandra ٧٠ ٢٢.٥ M. Satrio D. ٦٥ ٣٠ 

١٣ Bijak Abdi ٧٥ ٢٢.٥ Trio Karisma 
Putra ٦٣ ٢٧.٥ 

١٤ Fatahul Marohib ٧٠ ٢٧.٥ Rahmad Irsandi ٧٠ ٣٠ 

١٥ Gilang Prayoga ٦٣ ٢٧.٥ 
 

١٦ M. Riski Saputra ٧٠ ٣٢.٥ 
 

  
Jumlah  ١١٥٧ ٥٤٥ Jumlah  ٩١٢ ٤٥٥ 

  

Rata-rata 
٣٤.٠

٧٢.٣١ ٦ 
Rata-rata 

٦٥.١٤ ٣٢.٥ 



 

Sumber: Data nilai pretest dan posttest kelas eksperimen dan kelas control Pondok Modern 
Madinah, Tahun Pelajaran ٢٠١٧/٢٠١٨ 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 


