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( في ترقية مهارة ROLE PLAYINGتنفيذ استراتيجية لعب األدوار )
بالمدرسة المتوسطة  ٕكالم اللغة العربية عند تالميذ الصف الثامن.

للسنة  اإلسالمية المتحدة بيت النور فنجور المبونج الوسطى
 ٕٚٔٓ/ٕٙٔٓالدراسية 

 

 رسالة علمية
 ماميةة اوأكى مقدمة لتكملة الشركط الالزمة للحصوؿ على الدرجة اجل

 يف علم تربةة ك تيلةم اللغة اليربةة
 كضيت

 لؤلؤة ادلضػػػػػػػػػػػػػةة
 0200121121رقم القةد: 

 قسػػػػػػػم تيلةم اللغة اليربػػػةة
 
 
 
 

 
 كلةة الًتبةة بماجلمامية رادين انتماف اإلسالمةة احلكومةة المبونج

 ـ2102ىػ/0341
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( يف ترقةة ROLE PLAYINGتنفةذ اسًتاتةجةة ليب اوأدكار )
بمادلدرسة ادلتوسطة  2مهمارة كالـ اللغة اليربةة عند تالمةذ الصف الثمامن.

للسنة الدراسةة  اإلسالمةة ادلتحدة بةت النورفنجورالمبونج الوسطى
2102/2101 

 رسمالة علمةة
 

 مقدمة لتكملة الشركط الالزمة للحصوؿ على الدرجة اجلماميةة اوأكى 
 ة اليربةةيف علم تربةة ك تيلةم اللغ

 كضيت
 لؤلؤة ادلضػػػػػػػػػػػػػةة

 0200121121رقم القةد: 
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 قسػػػػػػػم تيلةم اللغة اليربػػػةة

 
 ادلشرفة اوأكى : الدكتورة احلماجة رمضماين سغماال ادلماجسًتة
 ادلشرؼ الثماين : الدكتور جونتور جحةما كسومما ادلماجستَت

 
 كومةة المبونجكلةة الًتبةة بماجلمامية رادين انتماف اإلسالمةة احل

 ـ2102ىػ/0341
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 يهخــــــــــــــــــــــــض انزصانح

( في ذزليح يهارج كالو انهغح انؼزتيح ػُذ ذالييذ انظف ROLE PLAYINGذُفيذ اصرزاذيعيح نؼة األدوار )

 تانًذرصح انًرىصطح اإلصالييح انًرحذج تيد انُىر  2انصايٍ.

 2023/2022نهضُح انذراصيح  فُعىر اليثىَط انىصطى

 وضؼد : نؤنؤج انًضـــــــــــــيح

تانًذرصح انًرىصطح اإلصالييح انًرحذج ال يضرخذو  2كاٌ يذرس انهغح انؼزتيح في انظف  انصايٍ. 

إال طزيمح انضؤال و انعىاب في انرؼهيى و نى يضرخذو االصرزاذيعياخ انًرُىػح، حرى ذكىٌ يهارج كالو انهغح  

يُهى  22ذالييذ انذيٍ أذًىا فهًهى و  00%( يٍ 00ذالييذ ) 9و هي انؼزتيح ػُذ انرالييذ يُخفضح 

%( نى يمذروا ػهى فهى يادج انرؼهيى. و تذنك فيحراض إنى االصرزاذيعيح انًُاصثح في ذؼهيى يهارج انكالو، 20)

انثحس  (. و أيا ذزكيز انًشكهح نهذاROLE PLAYINGو يٍ االصرزاذيعياخ انًُاصثح هي اصرزاذيعيح نؼة األدوار )

 2هى "هم ذُفيذ اصرزاذيعيح دور انهغة يمذر ػهى ذزليح يهارج كالو انهغح انؼزتيح ػُذ ذالييذ انظف انصايٍ.

تانًذرصح انًرىصطح اإلصالييح انًرحذج تيد انُىر فُعىر اليثىَط انىصطى نهضُح انذراصيح 

 ؟".2023/2022

وريٍ تصالز يىاظهاخ في كم (، و يؼمذ انثحس في انذPTKهذا انثحس هى انثحس اإلظزائي ) 

دور، و نكم دور أرتغ درظاخ و هي انخطح و انؼًهيح و انًزالثح و انظىرج انًُؼكضح. يىضىع هذا 

تانًذرصح انًرىصطح اإلصالييح انًرحذج تيد انُىر فُعىر اليثىَط  2انثحس هى ذالييذ انظف انصايٍ. 

حس هي انًالحظح و انًماتهح و االخرثار و انىشيمح. ذهًيذا. و أداج ظًغ انثياَاخ في هذا انث 00انىصطى تؼذد 

 هذف هذا انثحس نرُفيذ اصرزاذيعيح نؼة األدوار في ذزليح يهارج انكالو.

ذأصيضا ػهى َريعح انثحس أَها دانح ػهى انثياَاخ لثم أٌ يطثك انًذرس اصرزاذيعيح نؼة األدوار   

%( نى يمذروا ػهى فهى يادج انرؼهيى. 20يُهى ) 22ذالييذ انذيٍ أذًىا فهًهى و  00%( يٍ 00ذالييذ ) 9أٌ 
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 00و في انذور األول تؼذ طثك أو َفذ انًذرس اصرزاذيعيح نؼة األدوار أٌ َريعح  يهارج كالو انرالييذ يٍ 

%(، و لذ 13.32ذهًيذا ) 21%( و انذيٍ ال يُعحىٌ يُهى 20،00ذهًيذا ) 23ذهًيذا انذيٍ يُعحىٌ يُهى 

ذهًيذا  00يٍ  21%(، و أيا في انذور انصاَي 20.00ذالييذ يُهى ) 2ر األول و هى ولغ االرذماء في انذو

%(، و لذ ولغ االرذماء في انذور انصاَي 20ذالييذ ) 3%( و انذيٍ نى يُعحىا  00انذيٍ يُعحىٌ في انرؼهى )

 .%20 وار%(. و هذِ دانح ػهى أٌ االرذماء ولغ تؼذ ذُفيذ اصرزاذيعيح نؼة األد23.32ذالييذ ) 0ػُذ 

و نذنك يًكٍ االصرُراض أٌ تىاطهح ذُفيذ اصرزاذيعيح نؼة األدوار يضرطيغ ارذماء يهارج كالو  

تانًذرصح انًرىصطح اإلصالييح انًرحذج تيد انُىر فُعىر   2انهغح انؼزتيح ػُذ ذالييذ انظف انصايٍ. 

 .2023/2022اليثىَط انىصطى نهضُح انذراصيح 

 يح نؼة األدوار، يهارج انكالوانكهًاخ انزئيضيح: اصرزاذيع
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 وزارة الشؤون الدينية
 بجامعة رادين إنتان اإلسالمية الحكومية المبونج

 114221(1120لينواف: شمارع لتكوؿ اندرك سوراسبُت سوكمارامي بندار المبونج. احلماتف: )ا
 

 الموافقة
 ROLEذُفيذ اصرزاذيعيح نؼة األدوار ):    موضوع البحث 

PLAYINGي ذزليح يهارج كالو انهغح ( ف

 2انؼزتيح ػُذ ذالييذ انظف انصايٍ.

تانًذرصح انًرىصطح اإلصالييح انًرحذج 

نهضُح  تيد انُىر فُعىر اليثىَط انىصطى

 2023/2022انذراصيح 

 لؤلؤة ادلضةة:  البماحثة
 0200121121:  رقم التسجةل    
إنتماف اإلسالمةة  : كلةة الًتبةة ك التيلةم جبمامية رادين الكلةة          

 احلكومةة المبونج
 وافقتو اللجنة اإلشرافية

 دلنماقشة يف قسم اللغة اليربةة بكلةة الًتبةة ك التيلةم جبمامية رادين إنتماف
 اإلسالمةة احلكومةة المبونج

 

  ادلشرؼ الثماين       اوأّكى ةادلشرف



 7 

 
 

 غنتور جحةما كسومما ادلماجستَت ػػػػػػػػػػػػػورالدكتػػ ة, ادلماجستػػػَت رمضماين سغماال ةاحلماج االدكتػػوراند   
   

 : يمالوظةفالرقم      :يوظةفالرقم ال
 

 الدكتػػػػػػػػػػػػػػورة إرلةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنما, ادلماجستػػػػػػػػػػػػَتة

 032213120330142112: يرقم الوظةفال

 رئةسة قسم اللغة اليربةة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 8 

 إىـــــــــــــــداء
هلل رب العالمين، ىدوءا  شكرا هلل أقدم ىذه الرسالة  الحمد

 لــــ:
قد حةث ك أمي إرنماكايت, , S. Pd.I, أيب االستماذ أصميي ىدية .2

ك الدكافع ك التشجةع ممادية كمانت أـ غَت قدمما زلبتهمما يل, 
ممادية, ك يدعواف يل ك يوجهماين. ك مهما أسوة حسنة ك مركز احملبة 

 يل.
الفوزية, أسًتم مةما أكلةماء, زلمد إحلماـ  إخواين ك أخوايت )خلةدة  .2

فتح اهلل, مؤمنة اليفةفة, زلمد فقةو رزقي, ك ابن عقةل( حةث 
يشجيوين يف التيلم ك كتمابة ىذه الرسمالة اليلمةة, ك يقدموف يل 

 حرية يف حةمايت الةومةة.
 مجةع أسريت الذين يدعوف لنجماحي .0
اليربةة سنة  مجةع أصحمايب ك صماحبمايت يف قسم تربةة ك تيلةم اللغة .1

)نيمة احلمةدة, إكما أممالةما, أسوة حسنة,  2102التسجةل 
مرضةة ك مجةع أصحمايب يف نفس ادلرحلة(, حةث  يكونوف 
مشجيُت يف اسبماـ دراسيت, ك أقدـ شكرا لكم لكونكم أحسن 

 أصدقماء ك صمادقمات يل.
 جماميت رادين انتماف اإلسالمةة احلكومةة المبونج .2
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 ماريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػش
 

                  

Artinya : Sesungguhnya Kami yang menurunkannya berupa al-

Qur’an dengan berbahasa Arab, agar kamu 

memahaminya. (QS: al-Zukhruf: 3)
1 

 
  

                                                           
1
  Departemen Agama Republik Indonesia,  Al-Qur’an Terjemah, (CV 

Diponegoro, Bandung, 2000),  h. 187 
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 ترجمـــــة الباحثـــــــــة
 

 1ضةة كلدت يف بندار المبونج يف التماري  لؤلؤة ادل البماحثةاسم 
وة من اوأب اوأستماذ أصميي أخ 1, ك ىي بنت أكى من 0333يوين 
 ك اوأـ إرنما كايت. ىدية

يف ركضة اوأطفماؿ عمائشةة بندار  2111سنة  البماحثةبدأت تربةة 
تنجونج  0ادلرسة االبتدائةة احلكومةة  مث كاصلت دراستهما إىالمبونج, 

كاصلت دراستهما  . مث2112زبرجت منهما سنة مبونج ك أغونج ندار ال
ك زبرجت إى ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمةة احلكومةة اوأكى بندار المبونج 

. مث كاصلت دراستهما إلىمادلدرسة اليمالةة اإلسالمةة 2113منهما سنة 
 .2102السنة احلكومةة  اوأكى بندار المبونج ك زبرجت منهما 

إى اجلمامية رادين  البماحثةاسة كاصلت در  2102ك يف السنة 
 انتماف االسالمةة احلكومةة المبونج لقسم تربةة ك تيلةم اللغة اليربةة.

يف  اليملةمات التدريبةة ادلةدانةة البماحثةعقدت  2100ك يف السنة 
قرية ترديلةو تنجوف بنتمانج  المبونج اللجنوبةة ك تطبةق خربة التيلةم يف 

 ر المبونج.بندا 2ادلدرسة اليمالةة زلمدية 
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 كلمة الشكر و التقدير
ك بنيمو ك رمحتو تستطةع الكمااتبة اسبماـ  احلمد هلل ك الشكر لو, 

زلمد صلى  شفةينماك الصالة ك السالـ على  كتمابة ىذه الرسمالة اليلمةة.
 . ك على آلو ك صحبو ك من تمابيةو اهلل علةو ك سلم

ماعدات من ادلس البماحثة, كجدت كتمابة ىذه الرسمالة اليلمةةيف  إف 
مجةع اوأطراؼ, ممادية كمانت أـ غَت ممادية. ك لذلك يف ىذه ادلنماسبة 

الشكر جلمةع اوأطماؼ الذين يشًتكوف يف اسبماـ كتمابة   البماحثةستقدـ 
 تقدـ كلمة شكر ك تقدير إى :  أف البماحثةىذه الرسمالة. ك زبص 

 السةد الدكتور احلماج خَت اوأنوار, ادلماجستَت كيمةد كلةة الًتبةة ك .2
 التدريس بماجلمامية رادين انتماف اإلسالمةة احلكومةة بندار المبونج

كمادلشرفة اوأكى ك   ادلماجستَتة  رمضماين سغماالالسةدة الدكتورة  .2
السةد الدكتور غنتور جحةما كسومما ادلماجستَت كمادلشرؼ الثماين 

 حةث قد قدمما التوجةو اإلرشمادات يف اسبماـ ىذه الرسمالة
دلدرسة ادلتوسطة اإلسالمةة ادلتحدة الدكتوراندكس رمحمادم كرئةس ا .0

بةت النور تماصلوالصلُت فنور المبونج الوسطى حةث قد قدـ اإلذف 
 للكماتبة ليقد البحث يف تلك ادلدرسة.
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احملماضرين ك احملماضرات بكلةة الًتبةة ك التدريس بماجلمامية رادين انتماف  .1
 ةة للكماتباإلسالمةة احلكومةة بندار المبونج, ك قد أخلصوا يف تقدًن ادليرف

 طوؿ  دراستهما يف اجلمامية.
مجةع ادلوظفُت ك ادلوظفمات بكلةة الًتبةة ك التدريس جمامية رادين انتماف  .2

 المبونج
السةد مم سبوكي, .. كمدرس اللغة اليربةة الذم قد قدـ اوأخبمار عن  .3

عملةة تيلةم ك تيلم اللغة اليربةة بمادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمةة ادلتحدة 
 صلُت فنجور المبونج الوسطى.بةت النور تنجوال

على  2102أصحمايب يف قسم تربةة ك تيلةم اللغة اليربةة دلرحلة  .2
 تشجةيهم ك دكافيهم إيمام

مجةع اوأطراؼ الذم قد سماعدكا يف كتمابة ىذه الرسمالة مبماشرا كماف أـ غَت  .0
 .مبماشر

ترجو البماحثة لةجزم  ذلم جزاءا أكىف على ادلسماعدة قدموىما للكماتبة يف 
 تمابة ىذه الرسمالة اليلةمة.اسبماـ ك

  2102 نوفمرب 01بندار المبونج, 
 البماحثة

 لؤلؤة ادلضةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
 0200121121رقم القةد. 
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 محتويات البحث
  أ ...........................................................  صفحة الموضوع

  ب ................................................................... مّلخص
 ج ................................................................... الموافقة

 د ...................................................... تصديق لجنة المناقشة
 ىػػ ................................................................... شــــــــــعار
 ك .................................................................... اءإىـــــــــد

 ز ............................................................... ترجمة الباحثة
 ح ..................................................... كلمة الشكر و التقدير

 ط  ......................................................... محتويات البحث
 دفتر القائمة

 دفتر المالحق
  0  ........................................................ الباب األول  : مقدمة

 0  ..................................................... توضةح ادلوضوع .أ 
 4  ............................................... أسبماب خةمار ادلوضوع .ب 
 4  ...................................................... ةادلشكل خلفةة .ج 
  13 ....................................................... ةتركةز ادلشكل .د 

 14  ........................................................ فرضةة التصرؼ ىػ. 
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 15 ................................................. أىداؼ البحث ك منمافيوك. 
 16 .....................................  ساس النرريالباب الثاني : األ

 16 .............................................  ليب اوأدكاراسًتاتةجةة  .أ 
 16 ..................................  ليب اوأدكارتيريف اسًتاتةجةة  ( أ

 20 ..................................  ليب اوأدكارخطوات اسًتاتةجة  ( ب
 22 ...........................  ليب اوأدكارادلزايما ك اليةوب التراتةجةة  ( ت

 23 ......................................................  مهمارة الكالـ .ب 
 23 ........................................... تيريف مهمارة الكالـ  ( أ

 26 .................................... منوذج تدريب مهمارة الكالـ   ( ب
 28 ............................... الكالـ نواحي انتماج/ تقةةم مهمارة   ( ت

 29 .........................  يف ترقةة مهمارة الكالـ ليب اوأدكاراسًتاتةجةة  .ج 
 31 .......................................................  ممادة التيلةم .د 

 33 ..................................  الباب الثالث  : طريقة البحث
  33 ....................................................... نوع البحث   .أ 
 36 .................................................. اجراءات البحث   .ب 
 38 ................................................... خطوات البحث   .ج 
 40 .................................................. أداة مجع البةمانمات   .د 
 48 ................................................ تقنةة ربلةل البةمانمات   .ق 
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 50 ................................................ عالمة صلماح البحث   .ك 
 51 .........................  : عرض البيانات  الميدانيةالرابع  البماب 

صورة  عمامة للمدرسة ادلتوسطة اإلسالمةة ادلتحدة  .أ 
 51 ...................................  بةت النور فنجور المبونج الوسطى

حمالة ادلدرسُت بمادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمةة ادلتحدة  .ب 
 55 ...................................  بةت النور فنجور المبونج الوسطى

يف ترقةة مهمارة كالـ  ليب اوأدكارتنفةذ اسًتاتةجةة  .ج 
بمادلدرسة  2يربةة عند تالمةذ الصف الثمامن.اللغة ال

ادلتوسطة اإلسالمةة ادلتحدة بةت النور فنجور 
 57 ...................................................  المبونج الوسطى

 85 ...................... الباب الخامس  : خالصة و اقتراح و خاتمة
 85 ........................................................... خالصة  .أ 
   86 ............................................................. اقًتاح  .ب 
 86 ............................................................. خماسبة  .ج 

 المراجع
 المالحق

  



 16 

 دفتر القائمة
لغة اليربةة عند تالمةذ نتةجة اختبمار مهمارة كالـ ال:  القمائمة اوأكى

بمادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمةة  2الصف الثمامن.
ادلتحدة بةت النور فنجور المبونج الوسطى للسنة 

 02 ......................................   2102/2101الدراسةة 
مئوية نتةجة اختبمار مهمارة كالـ اللغة اليربةة عند :  القمائمة الثمانةة

تالمةذ الصف الثمامن بمادلدرسة ادلتوسطة 
بةت النور فنجور المبونج اإلسالمةة ادلتحدة 

 04 .................................................... الوسطى  
حمالة تالمةذ ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمةة ادلتحدة :  القمائمة اوأكى

 24 .............................  بةت النور فنجور المبونج الوسطى
البةمانمات للمربُت بمادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمةة :  القمائمة الثمانةة

 23 ......................  ادلتحدة بةت النور فنجور المبونج الوسطى
الوسمائل ك اوأدكات للمدرسة ادلتوسطة اإلسالمةة :   لثةالقمائمة الثما

 23 ......................  ادلتحدة بةت النور فنجور المبونج الوسطى
ملخص مهمارة كالـ اللغة اليربةة عند تالمةذ :  القمائمة الرابية

بمادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمةة  2الصف الثمامن.
 22 .....................  ادلتحدة بةت النور فنجور المبونج الوسطى
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نتةجة اختبمار مهمارة كالـ تالمةذ الصف الثمامن. :  القمائمة اخلمامسة
بمادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمةة ادلتحدة بةت  2

 12 ...................  النور فنور المبونج الوسطى يف الدكر اوأكؿ
ملخص نتةجة مهمارة كالـ اللغة اليربةة عند :  القمائمة السمادسة

بمادلدرسة ادلتوسطة  2تالمةذ الصف الثمامن. 
لنور فنور المبونج اإلسالمةة ادلتحدة بةت ا

 14 ......................................  الوسطى يف الدكر اوأكؿ
نتةجة اختبمار مهمارة كالـ تالمةذ الصف الثمامن. :  القمائمة السمابية

بمادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمةة ادلتحدة بةت  2
 13 ..................  النور فنجور المبونج الوسطى يف الدكر الثماين

ملخص نتةجة مهمارة كالـ الللغة اليربةة عند :  القمائمة الثمامنة
بمادلدرسة ادلتوسطة  2تالمةذ الصف الثمامن. 

اإلسالمةة ادلتحدة بةت النور فنجور المبونج 
 21 .........................................  الوسطى يف الدكر الثماين

ملخص نتةجة اختبمار مهمارة كالـ اللغة اليربةة :  القمائمة التماسية
بمادلدرسة ادلتوسطة  2عند تالمةذ الصف الثمامن. 

 اإلسالمةة ادلتحدة بةت النور فنجور المبونج
 22 ........................ 2101-2102الوسطى للسنة الدراسةة 
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ملخص نتةجة مهمارة كالـ اللغة اليربةة عند :  القمائمة اليماشرة
بمادلدرسة ادلتوسطة  2تالمةذ الصف الثمامن. 

اإلسالمةة ادلتحدة بةت النور فنور المبونج 
 20 ........................ 2101-2102الوسطى للسنة الدراسةة 

الللغة اليربةة  ملخص نتةجة مهمارة كالـ:  القمائمة احلمادية عشرة
بمادلدرسة  2عند تالمةذ الصف الثمامن. 

ادلتوسطة اإلسالمةة ادلتحدة بةت النور 
 22 ....................  فنجور المبونج الوسطى يف الدكر الثماين

ملخص نتتةجة مهمارة كالـ اللغة اليربةة من :  القمائمة الثمانةة عشرة
البةمانمات اوأكى حىت الدكر الثماين عند تالمةذ 

درسة ادلتوسطة بمادل 2الصف الثمامن. 
اإلسالمةة ادلتحدة بةت النور فنجور المبونج 

 23 .................. 2101 – 2102الوسطى للسنة الدراسةة 
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 الباب األول
 مقدمة

 توضيح الموضوع .أ 
اجتنمابما للتأكيل ادلتفرؽ يف موضوع ىذه الرسمالة اليلمةة, فستوضح 
الكماتبة بيض ادلصطلحمات ادلتيلقة دبوضو الرسمالة اليلمةة ادلبحوثة. 

 ROLEوضوع ىذه الرسمالة اليلمةة "تنفةذ اسًتاتةجةة ليب اوأدكار )م

PLAYING يف ترقةة مهمارة كالـ اللغة اليربةة عند تالمةذ الصف )
بمادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمةة ادلتحدة بةت النور فنجور المبونج  2الثمامن.
 ".2102/2101للسنة الدراسةة  الوسطى

 هما ىي :ك ادلصطلحمات ال بد للكماتبة أف توضح
a. Implementasi adalah penggunaan atau penerapan.

2
 

b. Strategi adalah ilmu dan seni menggunakan semua 

sumber daya bangsa-bangsa untuk melaksanakan 

kebijkasanaan tertentu dalam perang dan damai. Yang 

dapat dianggap berkaitan langsung dengan pengertian 

strategi dalam pengajaran bahasa ialah bahwa strategi 

merupakan rencana yang cermat mengenai kegiatan 

untuk mencapai sasaran khusus.
3
 

c. Role playing atau bermain peran adalah sejenis 

permainan gerak yang di dalamnya ada tujuan, aturan, 

dan edutainment. Dalam role playing, peserta didik 

dikondisikan pada situasi tertentu di luar kelas, 

                                                           
2
  Peter dan Yani Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, 

(Jakarta: Modern English Press, 1991), h. 725 
3
  Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, 

(Malang: UIN Maliki Press, 2011), h. 7 
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meskipun saat itu pembelajaran terjadi di dalam kelas. 

Selain itu, role playing sering kali dimaksudkan sebagai 

suatu bentuk aktivitas di mana pembelajar 

membayangkan dirinya seolah-olah berada di luar kelas 

dan memainkan peran orang lain.
4
  

d. Kemahiran berbicara adalah kemampuan seseorang 

untuk mengucapkan artikulasi bunyi-bunyi atau kata-

kata dengan aturan-aturan kebahasaan tertentu untuk 

menyampaikan ide-ide dan perasaan.
5
 

e. Bahasa Arab yaitu bahasa yang digunakan bangsa Arab 

sebagai sarana komunikasi antara mereka.
6
 

f. Peserta didik menurut kamus besar bahasa Indonesia 

adalah murid (Terutama pada tingkat sekolah dasar 

sampai menengah); pelajar.
7
 

 التنفةذ ىو استخداـ أك تطبةق ( أ
اسًتاتةجةة ىي علم ك فن استخداـ  مجةع موارد الشيوب  ( ب

ليملةة سةماسة احلرب ك اوأمن. ك ادلتيلق ادلبماشر بتيريف 
االسًتاتةجةة يف تيلةم اللغة أف االسًتاتةجةة خطة عن اليملةة 

 للحصوؿ على اذلدؼ اخلماص.
ركة فةو ىدؼ ليب اوأدكار أك القةماـ بليب الدكر ىو ليب احل ( ت

ك نظماـ ك تربةة. ك يف ليب اوأدكار يكوف التالمةذ يف حمالة 

                                                           
4
 Miftahul Huda, Model-Model Pengajaran dan Pembelajaran Isu-Isu 

Metodis dan Paragdimatis, (Yogyakarta: pustaka pelajar: 2014), h. 209 
5
  Aziz Fachrurrozi dan Erta Mahyuddin, Teknik Pembealajran Bahasa 

Arab, (Bandung: CV. Pustaka Cendekia Utama, 2002), h. 129 
6
  Zulhannan, Paradigma Baru Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandar 

Lampung: An-Nur Press, 2004), h. 4 
7
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 1448 
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ميةنة يف الصف, بمالرغم أف التيلةم كقع يف الفصل. ك جبمانب 
ذلك, يقصد ببليب اوأدكار كشكل اليملةة حةث خيةل 

 التالمةذ أهنم خبمارج الفصل ك يليبوف بدكر آخر.
الكلممات  مهمارة الكالـ ىو قدرة أحد لتيبَت اوأصوات أك ( ث

 بمالنظم اللغةة ادليةنة ك ىو لتيلَت اآلراء ك الشيور.
اللغة اليربةة ىي اللغة يستخدمهماا اليرب كوسةلة االتصماؿ  ( ج

 بةنهم
التالمةذ كمما كتب يف القماموس الكبَت للغة اإلندكنةسةة  ىم  ( ح

 طالب )خماصة للدرجة االبتدائةة ك ادلتوسطة(؛ ادلتيلموف.
ستنتماج أف ادلراد من  ادلوضوع ىو من البةماف ادلذكور, فةمكن اال

حبث عن تنفةذ اسًتاتةجةة ليب اوأدكار يف ترقةة مهمارة كالـ تالمةذ 
الصف الثمامن بمادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمةة ادلتحدة بةت النور فنجور 

 المبونج الوسطى.
 

 أسباب خيار الموضوع .ب 
 من أسبماب خةمار الكماتبة ىذا ادلوضوع ىي : 

ف البحث ك ىي عن مهمارة كالـ كجود ادلشكلة يف مةدا ( أ
التالمةذ ادلنخفضة ك ىذه وأهنما بؤثر بقلة ضبط ادلدرس يف 
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استخداـ اسًتاتةجةة يف عملةة التيلةم, وأف ادلدرس الذم 
يدكر دكرا فيلةما بنفسو يف عملةة التيلةم ك التالمةذ قلة 

 االشًتاؾ يف عملةة التيلةم.
ف الثمامن تريد الكماتبة أف ترقي مهمارة كالـ تالمذ الص ( ب

بمادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمةة ادلتحدة بةت النور صلور المبونج 
 الوسطى

 خلفية المشكلة .ج 
اللغة ىي آلة االتصماؿ ادلهمة يف ادلواصلة مع اآلخر يف ىذا اليمامل,  
كثرت اللغة ك مجةع ىذه اللغمات لسهولة ادلواصلة مع اآلخر. ك ىي آلة 

عند النماس لتقدًن اآلراء ك  ادلواصلة اوأسماسةة ك االبتكمارية ك السرعة
الفكرة ك الشيور. ال ديكن فراؽ اللغة من حةماة النماس, وأهنم الذين 
يستخدموف اللغة لالتصماؿ ك بذلك أف اللغة من آيمات عظم اهلل سبحمانو 

 التمايل: 22ك تيماى كمما كتب يف القرآف الكرًن سورة الرـك : 
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Artinya : Dan diantara tanda tanda kekuasaannya-Nya ialah 

menciptakan langit dan bumi dan berlain-lain bahasamu 

dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu 

benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang 

mengetahui (Ar-Rum : 22) 
8
 

كمانت اللغة اليربةة لغة ثمانةة بيد اللغة اإلندكنةسةة. ك اللغة 
اليربةة من أحد الدركس الدينةة ادلدركسة بمادلؤسسمات الدينةة من ادلدرسة 
االبتدائةة ك ادلتوسطة ك الثمانوية ك اجلمامية اإلسالمةة خصوصما بمادليماىد. ك 

من أسس  جبمانب ذلك أف اللغة اليربةة لغة القرآف ك احلديث. حةث أهنمما
دين اإلسالـ. لـز لنما كمادلسلمُت أف نتيلم ىذين اوأسماسُت لدين 
اإلسالـ. ك لفهمهمما ال بد لنما أف نتيلم اللغة اليربةة أكال, ك ىذا كمما 
قمالو ابن تةمةة : "إف اللغة اليربةة جزء من الدين )اإلسالـ( كلذلك أف  

همما إال تيلمهما كاحب, فتيلم  القرآ ك السنة كاجب, ك ال ديكن فهم
 بتيلم اللغة اليربةة ك ال يكمل الواجب إال هبما, فحكم تيلمهما كاجب".

ك لذلك بدكف فهم اللغة اليربةة ال ديكن أف  يفهم أحد القصد ك 
اذلدؼ ك ادليٌت احملتملة يف القرآف ك سنة رسوؿ اهلل صلى اهلل علةو ك 

 :4سلم. قماؿ اهلل تيماى يف  سورة الزخرؼ اآلية 
                  

                                                           
8
 Kementerian Agama RI,Al-Qur’an dan Terjemah, (Jakarta: wali,2013), 

h. 204 
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Artinya : Sesungguhnya Kami yang menurunkannya berupa al-

Qur’an dengan berbahasa Arab, agar kamu 

memahaminya. (QS: al-Zukhruf: 3)
9
 

نفهم من اآلية ادلذكورة أف اهلل تيماى أنزؿ القرآف بماللغة اليربةة 
 ك نفهمو ك ىو فهم ادليٌت احملتمل يف آيماتو.  لنفكر

Kaum muslimin memahami bahwa bahasa Arab adalah bahasa al-

Qur’an dan bagi setiap mukmin yang bermaksud menyelami ajaran 

Islam yang sebenarnya dan lebih mendalam, tiada jalan lain kecuali 

harus mampu menggali dari sumber  asalnya yaitu al-Qur’an dan 

Sunnah.
10

 

يفهم ادلسلموف أف اللغة اليربةة ىي لغة القرآف ك لكل مؤمن يقصد أف 
 نيمق تيمالةم اإلسالـ ال بد لو أف يقدر على أخذىما من القرآف ك السنة.

Dalam mengajarkan bahasa Arab, salah satu hal yang 

penting yaitu strategi. Istilah strategi yang diterapkan dalam dunia 

pendidikan, khususnya dalam kegiatan belajar-mengajar adalah 

suatu seni dan ilmu untuk membawakan pengajaran di kelas 

sedemikian rupa menarik, sehingga tujuan yang telah di tetapkan 

dapat dicapai secara efektif dan efisien.
11

 

ك يف تيلةم اللغة اليربةة, من اليوامل ادلهمة ىي اسًتاتةجةة. ك 
االسًتاتةجة ادلطبقة يف عمامل الًتبةة, خماصة يف عملةة التيلم ك التيلةم ىي 
فن ك علم لةحمل عملةة التيلةم يف الصف أكثر جذابة, حىت يكوف 

 اذلدؼ ادلقرر ديكن احلصوؿ علةو فيماال مؤثرا.

                                                           
9
  Departemen Agama Republik Indonesia,  Al-Qur’an Terjemah, (CV 

Diponegoro, Bandung, 2000),  h. 187 
10

 Moch. Anwar, Ilmu Nahwu Terjemahan Matan Jurumiyah al Umriti 

Berikut Penjelasannya, ( Sinar Algensindo,Bandung, 2008), h. 5  
11

 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, 

(Malang: UIN-Maliki Press,2011), h.11 
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Strategi berasal dari kata Yunani strategia yang berarti ilmu 

perang atau panglima perang. Berdasarkan pengertian ini, maka 

strategi adalah  suatu seni merancang operasi di dalam peperangan, 

seperti cara-cara mengatur posisi atau siasat berperang, angkatan 

darat dan laut. Strategi dapat pula diartikan sebagai suatu 

keterampilan mengatur suatu kejadian atau peristiwa. Secara umum 

sering dikekukakan bahwa strategi merupakan suatu teknik yang 

digunakan untuk mencapai suatu tujuan.
12

   

ك ىو علم احلرب ك قمائد احلرب.  strategiaاسًتاتةجي من لغة الةونماف 
بمالنظر إى ىذا ادليٌت, فماالسًتاتةجةة ىي فن خطة اليملةة يف احلرب, مثل 
طرؽ تنظةم ادلوقية أك سةماسةة احلرب, ك القوات الربية ك احلرية.  ك يتيٌت 

السًتاتةجةة يف االسًتاتةجةة أيضما كمهمار تنظةم الواقية أك احلديثة. ك ا
 مينماىما اليماـ ىو التقنةة ادلستخدمة للحصوؿ على اذلدؼ.

 يرل أكنو, الذم نقل منو سةف ادلصطفى, أف :  
strategi pembelajaran adalah suatu cara yang akan dipilih dan 

digunakan oleh seorang pengajar untuk menyampaikan materi 

pembelajaran sehingga akan memudahkan siswa menerima dan 

memahami materi pembelajaran, yang pada akhirnya tujuan 

pembelajaran dapat dikuasainya di akhir kegiatan pembelajaran.
13

 

اسًتاتةجةة التيلةم ىي طريقة خيتمارىما ك يستخدمهما ادلدرس لتقدًن ادلمادة 
ك فهم ادلمادة التيلةمةة, حىت  التيلةمةة حىت يسهل للتالمةذ يف القبوؿ

ديكن أف يستوعبهما التالمةذ يف هنماية عملةة التيلةم. ك اسًتاتةجةة تيلةم 

                                                           
12

 Iskandarwassid, Dadang Sunendar, Strategi Pembelajaran Bahasa, 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), h. 2 
20

 22انًزظغ انضاتك، ص.   
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اللغة اليربةة إذف طريقة خيتمارىما ك يستخدمهما ادلدرس يف تقدًن ممادة اللغة 
 اليربةة لةسهل للتالمةذ يف القبوؿ ك فهم ممادة التيلةم.

ستخدمهما ادلدرس لةجيل يرل مفتماح اذلدل أف االسًتاتةجةمات ي 
 التالمةذ عماملُت نمافذين يف عملةة التيلةم منهما : 

(1) Teams Games-Tournament, (2) Teams-Assisted 

Individualization, (3) Student-Team Achievement Division, (4) 

Numbered-Head Together, (5) Jigsaw, (6) Think Pair Share, (7) 

Two Stay Two Stray, (8) Role Playing, (9) Pair Check, dan (10) 

Cooperative Script.
14

  

تأسةسما على الرأم ادلذكور أف االسًتاتةجةمات ديكن أف  
 يستخدمهما ادلدرس لةجيل التالمةذ نمافذم يف عملةة التيلةم ىي:

Teams Games-Tournament, Teams-Assisted Individualization, 

Student-Team Achievement Division,  Numbered-Head Together,  

Jigsaw, Think Pair Share,  Two Stay Two Stray,  Role Playing,  

Pair Check, dan  Cooperative Script. 

 Roleك من االسًتاتةجةمات ادلذكور ستستخدـ الكماتبة ليب اوأدكار )

Playing.) 
 ( كمما نقل منو مفتماح اذلدل أف : Foggيرل فوغ )

Role playing atau bermain peran adalah sejenis permainan 

gerak yang di dalamnya ada tujuan, aturan, dan edutainment. Dalam 

role playing, peserta didik dikondisikan pada situasi tertentu di luar 

kelas, meskipun saat itu pembelajaran terjadi di dalam kelas. Selain 

itu, role playing sering kali dimaksudkan sebagai suatu bentuk 

                                                           
14

 Miftahul Huda, Model-Model Pengajaran dan Pembelajaran Isu-Isu 

Metodis dan Paragdimatis, (Yogyakarta: pustaka pelajar: 2014), h. 197 
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aktivitas di mana pembelajar membayangkan dirinya seolah-olah 

berada di luar kelas dan memainkan peran orang lain.
15

  

ليب اوأدكار أك القةماـ بليب الدكر ىو ليب احلركة فةو ىدؼ ك 
نظماـ ك تربةة. ك يف ليب اوأدكار يكوف التالمةذ يف حمالة ميةنة يف 
الصف, بمالرغم أف التيلةم كقع يف الفصل. ك جبمانب ذلك, يقصد ببليب 
اوأدكار كشكل اليملةة حةث خيةل التالمةذ أهنم خبمارج الفصل ك يليبوف 

 بدكر آخر.
 ك أمما خطوات اسًتاتةجةة ليب اوأدكار كمما يف التمايل:

1. Guru menyusun/menyiapkan skenario yang akan 

ditampilkan. 

2. Guru menunjuk beberapa siswa untuk mempelajari 

skenario dalam waktu beberapa hari sebelum 

pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar. 

3. Guru membentuk kelompok siswa yang masing-masing 

beranggotakan 4 orang. 

4. Guru memberikan penjelasan tentang kompetensi yang 

ingin dicapai. 

5. Guru memanggil para siswa yang sudah ditunjuk untuk 

melakonkan skenario yang sudah dipersiapkan. 

6. Masing-masing siswa berada di kelompoknya sambil 

mengamati skenario yang sedang diperagakan. 

7. Setelah selesai ditampilkan, masing-masing siswa 

diberikan lembar kerja untuk memberi penilaian atas 

penampilan masing-masing kelompok. 

8. Masing-masing kelompok menyampaikan hasil 

kesimpulannya. 

9. Guru memberikan kesimpulan dan evaluasi secara 

umum.
16

 

                                                           
22

 209َفش انًزظغ، ص.    
 210-202المرجع السابق، ص.    16
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 ينظم/ييد ادلدرس السةنماريو/سلطط ادلسرحةة سةيرضو .1
يشَت ادلدرس بيض التالمةذ لةتيلم ادلخطط ادلسرحةة بيض اوأيماـ  .2

 قبل عملةة التيلةم ك التيلم.
 تالمةذ 3جييل ادلدرس فرؽ التالمةذ لكل فرقة  .3
 تالمةذ علةهما.يشرح ادلدرس عن الكفمايمات اليت حيصل ال .4
يدعو ادلدرس التالمةذ الذين قد أشمارىم ادلدرس لةدكر السةنماريو  .5

 ادليد.
 كل تلمةذ يف فرقتو مراقبما للسةنماريو الذم يقـو بو التالمةذ .6
بييد هنماية اليرض, يقدـ لكل تلمةذ كرقة اليمل لتقدًن النتةجة  .7

 على مظهر كل فرقة
 تقدـ كل فرقة نتةجة االستنتماج .8
 الستنتماج ك التثمُت عمامما.يقدـ ادلدرس ا .9

ك أمما ادلزايما ديكن أف حيصل علةهما التالمةذ بماستخداـ اسًتاتةجةة 
 ليب اوأدكار منهما:

1. Dapat memberi kesan pembelajaran yang kuat dan tahan 

lama dalam ingatan siswa. 

2. Bisa menjadi pengalaman belajar menyenagkan yang sulit 

dilupakan 

3. Membuat suasana kelas menjadi lebih dinamis dan 

antusiastis 

4. Membangkitkan gairah dan semangat optimisme dalam diri 

siswa serta menumbuhkan rasa kebersamaan, dan 



 29 

5. Memungkinkan siswa untuk terjun langsung memerankan 

sesuatu yang akan dibahas dalam proses belajar. 

Akan tetapi, strategi Role Playing juga memiliki kelemahanya 

sendiri, seperti: 

1. Banyaknya waktu yang dibutuhkan 

2. Kesulitan menugaskan peran tertentu kepada siswa jika tidak 

dilatih dengan baik 

3. Ketidakmungkinan menerapkan Role Playing jika suasana 

kelas tidak kondusif 

4. Membutuhkan persiapan yang benar-benar matang yang 

akan menghabiskan waktu dan tenaga 

5. Tidak semua materi pelajaran dapat disajikan melalui 

strategi ini.
17

 

 تقدًن أثر التيلةم الوثةق ك الدكاـ يف ذىن التلمةذ .0
 ماكوف التيلةم خربة التيلم احلرم ك ال ديكن نسةماهن .2
 جيل ىةئة الصف زلركما ك مشجيما .4
 هنوض الغَتة ك جهد التفماؤؿ يف نفس التلمةذ ك تنمةة ادليةة .3
 امكماف التلمةذ أف يدكر مبماشرا الشيء ادلبحوث يف عملةة التيلم. .0

 ك لكن ذلذه االسًتاتةجةة عةوب أيضما مثل : 
 ربتماج إى كقت طويل .0
 ب جةداصيوبة تقدًن كظةفة الدكر ادليُت للتلمةذ إذا مل يدر  .2
ال ديكن تطبةق ليب اوأدكار إذا كماف حمالة الصف غَت مفض إى  .4

 اإلحداث.

                                                           
22

  Miftahul Huda .220، انًزظغ انضاتك، ص 
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حيتماج إى اإلعداد الكمامل ك الشمامل الذم سةنهي اوأكقمات ك  .3
 القوات

 لةس كل ممادة الدرس ديكن أف ييرض هبذه االسًتاتةجةة. .0
 كماف اسًتاتةجةة عند بشرم مصطفى ك عبد احلمةد ىي :

merupakan salah satu langkah yang bisa dilakukan guru dalam 

proses pembelajaran kalam (berbicara).
18

 

إحدل اخلطوات دين أف ييقدىما ادلدرس يف عملةة تيلةم الكالـ. فًتكز 
 ىذه االسًتاتةجةة إذف يف مهمارة الكالـ.

Berbicara  ( kalam ) secara etimologis adalah perkataan, 

pecakapan, dan pembicaraan. Adapun pengertian berbicara (kalam) 

dalam perspektif terminologis adalah mengucapkan bunyi-bunyi 

bahasa Arab secara benar dan akurat, dan bunyi-bunyi tersebut 

keluar dari makhraj al-huruf yang telah menjadi konsensus pakar 

bahasa.
19

 

, زلمادثة ك حوار. ك أمما تيريف الكالـ يف ك الكالـ لغة عبمارة
االصطالح ىو تيبَت أصوات اللغة اليربةة جةدا ضمابطما, ك ىذه اوأصوات 

 زبرج من سلمارج احلركؼ كمما أمجيو عمامل اللغة.
Keterampilan berbicara merupakan salah satu jenis 

kemampuan berbahasa yang ingin dicapai dalam pengajaran bahasa 

Arab.
20

 Kemahiran berbicara adalah kemampuan seseorang untuk 

mengucapkan artikulasi bunyi-bunyi atau kata-kata dengan aturan-

                                                           
18

  Bisri Mustofa dan Abdul Hamid, Metode dan Strategi Pembelajaran 

Bahasa Arab, (Malang: UIN Maliki Press, 2012), h.88 
19

  Zulhannan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interakif, (Jakarta: PT 

Rajagrafindo Persada, 2014), h. 95 
20

   Syaiful Mustofa .203، انًزظغ انضاتك، ص 
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aturan kebahasaan tertentu untuk menyampaikan ide-ide dan 

perasaan.
21

 

كمانت مهمارة الكالـ نوع من مهمارات اللغة احملصولة يف تيلةم 
ة اليربةة. مهمارة اللغة ىي قدرة أحد لتيبَت ميماين اوأصوات أك اللغ

 الكلممات بمالنظم اللغوية ادليةنة لتيبَت اوأراء ك الشيور.
ىذه مهمارة الكالـ ديكن احلصوؿ بواصلة بيض التدريبمات 

 )التطبةقمات( من ادلسموع سلبةما أك غَت فيماؿ يف االستمماع.
Adapun indikator keterampilan berbicara diantaranya 

yaitu : 

1. Mengucapkan dialog dengan makhraj yang benar dan 

tepat 

2. Menguacapkan dialog dengan tekanan (mad, syiddah) 

yang benar dan tepat 

3. Mempraktikan dialog dengan lancar 

4. Menguasai topik dialog.
22

 

 

 

 

 أمما عالممات مهمارة الكالـ منهما : 
 مادلخرج الصحةح ك الصمائبتيبَت احلوار ب .0
 تيبَت احلوار بمادلد ك الشدة الصحةح ك الصمائب .2
 تطبةق احلوار طالقة .4

                                                           
21

  Aziz Fachrurrozi dan Erta Mahyuddin, Teknik Pembealajran Bahasa 

Arab, (Bandung: CV. Pustaka Cendekia Utama, 2002), h. 129 
22

 Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, 

(Malang:  Misykat,2005), Cet ke-3,  h. 125 
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 االستةيماب على موضوع احلوار. .3
فمالكالـ إذف مهمارة أحد ميماين اوأصوات أك الكلممات بمالنظم 
اللغوية ادليةنة لتيبَت اوأراء ك الشيور. ك يف الكالـ عالممات ال بد أف 

يبَت احلوار بمادلخرج الصحةح ك الصمائب, ك تيبَت تفهمهما الكماتبة منهما ت
احلوار بمادلد ك الشدة الصحةح ك الصمائب, تطبةق احلوار طالقة, 

 االستةيماب على موضوع احلوار.
تأسةسما على بداية ادلالحظة قمامت هبما الكماتبة يف مةداف البحث 
بماستخداـ طريقة ادلالحظة, أف مدرس اللغة اليربةة يستخدـ طريقة 

ك اجلواب دلهمارة الكالـ يف الصف الثمامن بمادلدرسة ادلتوسطة السؤاؿ 
ك ىذا يؤثر  24اإلسالمةة ادلتحدة بةت النور فنجور المبونج الوسطى.

 على مهمارة كالـ اللغة اليربةة عند التالمةذ كمما كتب يف القمائمة التمالةة: 
 القمائمة اوأكى

 2ف الثمامن.نتةجة اختبمار مهمارة كالـ اللغة اليربةة عند تالمةذ الص
 بمادلدرسة ادلتوسطة 

  

                                                           
بالمدرسة المتوسطة اإلسالمية   2016مارس  26في التاريخ  المالحظة  23

 المتحدة بيت النور  فنجور المبونج الوسطى 
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اإلسالمةة ادلتحدة بةت النور فنجور المبونج الوسطى للسنة الدراسةة 
2102/2101 

 الرقم
أسماء 
التالم
 يذ

القيمة  
األ
دن
 ى

 البيان النتيجة

0 Achmad Mubarokah ٚٓ ٗٓ غَت زلصولة 
2 Adinda Putri Lestari ٚٓ ٚٓ زلصولة 
4 M Suduri ٚٓ ٗ٘ ولةغَت زلص  
3 Ahmad Misbahus  ٚٓ ٗٓ غَت زلصولة 
0 Ahmad Ripqi 

Hafizudin 
 غَت زلصولة ٓٗ ٓٚ

2 Aisyah Mala Hatu 

Zalfa 
 زلصولة ٓٚ ٓٚ

1 Aji Arsaid ٚٓ ٗ٘ غَت زلصولة 
2 Ali Sodikin ٚٓ ٗ٘ غَت زلصولة 
3 Alif Risky 

Hidayat 
 غَت زلصولة ٓٗ ٓٚ

01 Anisatun Fauzah ٚٓ ٚٓ زلصولة 
00 Devi Setia Astuti ٚٓ ٘ٓ غَت زلصولة 
02 Fadillah Okta 

Erliana 
 زلصولة ٓٚ ٓٚ
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04 Fatkurohman ٚٓ ٗ٘ غَت زلصولة 
03 Ferdiyanto ٚٓ ٘ٓ غَت زلصولة 
00 Fijar Ahmad 

Hudhori 
 غَت زلصولة ٓ٘ ٓٚ

02 Fitri Andesti ٚٓ ٗٓ غَت زلصولة 
01 Garnis Eka 

Widyana 
لةغَت زلصو  ٘ٗ ٓٚ  

02 Ifany Aldyan ٚٓ ٚٓ زلصولة 
03 Imam Shobirin 

Khoirulloh 
 زلصولة ٓٚ ٓٚ

21 Khusna Mazidah ٚٓ ٘ٓ غَت زلصولة 
20 M. Yazid Tahri ٚٓ ٗٓ غَت زلصولة 
22 M. Toyyib 

Abdullah  
 زلصولة ٓٚ ٓٚ

24 Miftahul Huda ٚٓ ٗٓ غَت زلصولة 
23 Muhammad 

Ridwan Arrasyid 
  زلصولةغَت ٓٗ ٓٚ

20 Riza Azharul 

Fauzi 
 زلصولة ٓٚ ٓٚ

22 Sindi Desi Waldi 

Asih 
 غَت زلصولة ٓٗ ٓٚ

21 Siti Khofifah ٚٓ ٗٓ غَت زلصولة 
22 Siti Nuranisa ٚٓ ٘ٓ غَت زلصولة 
23 Sofiatun Nur Aini ٚٓ ٚٓ زلصولة 
41 Wulan Suciati ٚٓ ٗٓ غَت زلصولة 
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لثمامن  بمادلدرسة ادلتوسطة ادلتحدة بةت ادلصدر : كثةقة نتةجة الصف ا
 23النور

 القمائمة الثمانةة
مئوية نتةجة اختبمار مهمارة كالـ اللغة اليربةة عند تالمةذ الصف الثمامن 

 بمادلدرسة ادلتوسطة 
  

                                                           
دفتر نتيجة درس اللغة العربية بالمدرسة المتوسطة اإلسالمية المتحدة بيت   24

 فنجور المبونج الوسطى النور
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 اإلسالمةة ادلتحدة بةت النور فنجور المبونج الوسطى

 الرقم
نتتيجة مهارة 

 الكالم
مجموع 

 التالميذ
 %( 41) 3 زلصولة 0

 11) 20 غَت زلصولة 2
)% 

 المجموع
ٖٓ (ٔٓٓ 

)% 
تسةسما على القمائمة اادلذكورة دالة على أف نتةجة اختبمار مهمارة   

بمادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمةة ادلتحدة بةت  2كالـ تالمةذ الصف الثمامن. 
%( الذين حصلوا 41تالمةذ ) 3النور فنجور المبونج الوسطى ىنماؾ 

%( الذين مل حيصلوا علةهما. ك 11تلمةذا ) 20على قةمة احلد اوأدىن ك 
 بذلك ديكن االستنتماج  أف نتةجة مهمارة كالـ التالمةذ ممازالت منخفضة.

ك يدفع إى ىذه احلماؿ السةد إمماـ سبكي كمدرس اللغة اليربةة  
هبذه ادلدرسة أف "مهمارة كالـ التالمةذ بمادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمةة 
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فضة, بةد أف يف تيلةم اللغة اليربةة قد ادلتحدة بةت النور ممازالت منخ
 20استخدمت طريقة السؤاؿ ك اجلواب"

بمالنظر إى احلقةقة ادلذكورة, فًتيد الكماتبة أف ترفع ادلشكلة بتنظةم 
 ROLEخطة البحث ربت ادلوضوع " تنفةذ اسًتاتةجةة ليب اوأدكار )

PLAYING يف ترقةة مهمارة كالـ اللغة اليربةة عند تالمةذ الصف )
بمادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمةة ادلتحدة بةت النور فنجور المبونج  2ثمامن.ال

 "2102/2101للسنة الدراسةة  الوسطى
 

 تركيز المشكلة .د 
Masalah adalah sesuatu yang harus diselesaikan atau 

dipecahkan atau segala sesuatu yang belum ada kejelasannya atau 

belum ada kesesuaian antara teori dengan apa yang semestinya 

hingga perlu dicari penyelesaiannya sehingga pada akhirnya 

terdapat kesinkeronan dengan apa yang diharapkan.
26

 

ادلشكلة ىي شيء ال بد ربلةلو أك كل الشيء مل يكن كاضحما أك 
ك ديكن منماسبما بُت النظرية ك احلقةقة حىت حيتماج إى حبث ربلةلو 

 التنماسب أخَتا بمادلراد.
Pendapat lain menyatakan bahwa masalah adanya 

kesenjangan yang terjadi antara rencana dengan kenyataan yang 

sebenarnya. Sedangkan rumusan masalah adalah kenyataan-

                                                           
22

ح تانًذرصح انًرىصطح اإلصالييح انًرحذج تيد إياو صثكي، يذرس انهغح انؼزتي  

 انُىر فُعىر اليثىَط انىصطى
26

  Peter dan Yeni Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, 

(Jakarta: Modern English Perss, 1991) h. 941 
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kenyataan yang sengaja diajukan untuk dicari jawaban melalui 

penelitian.
27

 

ك الرأم اآلخر أف ادلشكلة كجود مسمافة بُت اخلطة ك احلقةقة. ك أمما 
 تركةز ادلشكلة ىو احلقمائق ادلقدمة لبحث عن اجلواب بواصلة البحث.

تأسةسما على الرأم ادلذكور, ففةمكن االستنتماج أف ادلشكلة ىي 
ادلسمافة بُت حقةقة كقوع شيء دبما كقع يف احلقةقة اليت ذلما خصمائص ك 

 ىذه اخلصمائص ال بد ربلةلهما أك البحث عن سلرجهما.
بمالنظر إى خلفةة ادلشكلة ادلذكورة, فةمكن تركةز ادلشكلة ك ىو : 
"ىل تنفةذ اسًتاتةجةة ليب اوأدكار تقدر على ترقةة مهمارة كالـ اللغة 
اليربةة عند تالمةذ الصف الثمامن بمادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمةة ادلتحدة 

 المبونج الوسطى؟"بةت النور فنجور 
 

 فرضية التصرف .ه 
Hipotesis adalah jawaban yang sementara dalam suatu 

penelitian yang perlu diuji kebenarannya. Menurut Sutrisno 

Hadi hipotesis adalah dugaan yang mungkin benar dan mungkin 

juga salah, ia akan ditolak jika salah atau palsu dan akan 

diterima jika fakta-faktanya membenarkan.
28

 

الفرضةة ىي اجلواب ادلؤقت يف البحث ال بد من اختبمار صحتهما, 
ك يرل سوتريسنو ىمادم أف الفرضةة ىي التخمُت دين أف يكوف صحةحما 

                                                           
27

  Nana Sujana, Tuntunan Menyusun Karya Ilmiah, (Jakarta: Sinar 

Baru, Edisi revisi, 2000), h. 21 
28

  Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi 

UGM, 1985), h. 56 
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أـ خطأ, ك سوؼ يرد إذا أخطأ أك قبل إذا كمانت احلقمائق تدفع إى 
 صحتهما.

 , أف : ك أمما عند سحمارمسي أركنطما
hipotesis adalah jawaban yang bersifat sementara terhadap 

permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang 

terkumpul.
29

 

الفرضةة ىي اجلواب ادلؤقت على مشكلة البحث, حىت تتحقق بواصلة 
 البةمانمات اجملموعة.

 ك يرل زلمد علي أف : 
Hipotesis adalah kesimpulan yang harus diuji melalui kegiatan 

penelitian.
30

 

 الفرضةة ىي االستنتماج  ال بد أف خيترب بواصلة البحث.
تأسةسما على اوأراء ادلذكورة فتستنتج الكماتبة أف الفرضةة ىي 
االستنتماج ادلؤقت على ادلشكلة ادلقدمة, ك أمما قبولو أـ رده متيلقماف 

 حبقمائق من تلك اليملةمات.
لنظرية ادلذكوة تقدـ الكماتبة الفرضةة أف : تنفةذ ااسًتاتةجةة من ا

ليب اوأدكار تقدر على  ترقةة مهمارة كالـ اللغة اليربةة عند تالمةذ 
الصف الثمامن بمادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمةة ادلتحدة بةت النور فنجور 

 المبونج الوسطى.
                                                           

29
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Peraktis, 

(Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 62 
30

  Moh. Ali, Guru dalam proses belajar mengajar, (Bandung: sinar 

baru,1982), h. 48 
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 أىداف و منافع البحث .و 

 أىداؼ البحث . أ
لقصد سةحصل علةو يف ىذا البحث, ك ىذا اذلدؼ ىو ادلراد أك ا

بدفع إى احلقمائق ك البةمانمات احملتماجة. بمالنظر إى تركةز ادلشكلة ادلذكورة 
 فمن أىداؼ ىذا البحث ىي:

لةستخدـ مدرس درس اللغة اليربةة اسًتاتةجةمات متنوعةيف  ( أ
 عملةة التيلةم ك التيلم.

مةة لةقدر تالمةذ الصف الثمامن بمادلدرسة ادلتوسطة اإلسال ( ب
 ادلتحدة أف يرقوا مهمارة كالـ اللغة اليربةة

 ب. منمافع البحث
 ك أمما من منمافع ىذا البحث ىي :  
تقدًن الزاد للمدرس عن تنفةذ اسًتاتةجةة ليب اوأدكار يف ترقةة  ( أ

 مهمارة كالـ التالمةذ.
يرجى أف يرقي ىذا البحث مهمارة  كالـ اللغة اليربةة عند تالمةذ  ( ب

ادلتوسطة اإلسالمةة ادلتحدة بةت النور الصف الثمامن بمادلدرسة 
 فنجور المبونج الوسطى.
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 الباب الثاني
 األساس النرري

 استراتيجية لعب األدوار .أ 
 تيريف اسًتاتةجةة ليب اوأدكار ( أ

Strategi berasal dari kata Yunani strategia yang 

berarti ilmu perang atau panglima perang. Berdasarkan 

pengertian ini, maka strategi adalah  suatu seni merancang 

operasi di dalam peperangan, seperti cara-cara mengatur 

posisi atau siasat berperang, angkatan darat dan laut. Strategi 

dapat pula diartikan sebagai suatu keterampilan mengatur 

suatu kejadian atau peristiwa. Secara umum sering 

dikekukakan bahwa strategi merupakan suatu teknik yang 

digunakan untuk mencapai suatu tujuan.
31

   

ك ىو علم احلرب ك  strategiaاسًتاتةجي من لغة الةونماف 
قمائد احلرب. بمالنظر إى ىذا ادليٌت, فماالسًتاتةجةة ىي فن خطة 
اليملةة يف احلرب, مثل طرؽ تنظةم ادلوقية أك سةماسةة احلرب, ك 
القوات الربية ك احلرية.  ك يتيٌت االسًتاتةجةة أيضما كمهمار تنظةم 

السًتاتةجةة يف مينماىما اليماـ ىو التقنةة الواقية أك احلديثة. ك ا
 ادلستخدمة للحصوؿ على اذلدؼ.

نقل سةف ادلصطفى من ميجم كبَت للغة اإلندكنةسةة أف 
: 
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Strategi  adalah ilmu dan seni menggunakan semua 

sumber daya bangsa-bangsa untuk melaksanakan 

kebijkasanaan tertentu dalam perang dan damai. Yang dapat 

dianggap berkaitan langsung dengan pengertian strategi 

dalam pengajaran bahasa ialah bahwa strategi merupakan 

rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai 

sasaran khusus.
32

 

اسًتاتةجةة ىي علم ك فن استخداـ  مجةع موارد الشيوب 
احلرب ك اوأمن. ك ادلتيلق ادلبماشر بتيريف  ليملةة سةماسة

االسًتاتةجةة يف تيلةم اللغة أف االسًتاتةجةة خطة عن اليملةة 
 للحصوؿ على اذلدؼ اخلماص.

ك الرأم اآلخر يقماؿ يف عالقة االسًتاتةجةة بتيلةم اللغة 
 ( كمما نقلو سةف ادلصطفى أف : Gagneاليربةة أهنما عند غماغٍت )

Strategi berarti proses pembelajaran yang menyebabkan 

peserta didik berpikir unuk memecahkan masalah dalam 

mengambil keputusan.
33

 

االسًتاتةجةة عملةة التيلةم اليت تسبب إى أف  يفكر التالمةذ  
 لتحلةل ادلشكلة يف تقرير الشيء.

نةة بمالنظر إى اوأراء ادلذكورة تيٌت االسًتاتةجةة خطة أك تق  
ضمابطةعن عملةة التيلةم اليت تسبب إى أف حيلل التالمةذ 

 ادلشكلة يف تقرير الشيء للحصوؿ على اذلدؼ.
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 ( كمما نقل منو مفتماح اذلدل أف : Foggيرل فوغ )
Role playing atau bermain peran adalah sejenis 

permainan gerak yang di dalamnya ada tujuan, aturan, dan 

edutainment. Dalam role playing, peserta didik 

dikondisikan pada situasi tertentu di luar kelas, meskipun 

saat itu pembelajaran terjadi di dalam kelas. Selain itu, role 

playing sering kali dimaksudkan sebagai suatu bentuk 

aktivitas di mana pembelajar membayangkan dirinya 

seolah-olah berada di luar kelas dan memainkan peran 

orang lain.
34

  

ليب اوأدكار أك القةماـ بليب الدكر ىو ليب احلركة فةو 
ىدؼ ك نظماـ ك تربةة. ك يف ليب اوأدكار يكوف التالمةذ يف 
حمالة ميةنة يف الصف, بمالرغم أف التيلةم كقع يف الفصل. ك 
جبمانب ذلك, يقصد ببليب اوأدكار كشكل اليملةة حةث خيةل 

 التالمةذ أهنم خبمارج الفصل ك يليبوف بدكر آخر.
( كمما نقلو جومنتما Jill Hadfieldيرل جةل حدفةلد )

 أف :  (Jumanta Hamdayama)محديمامما 
Role Playing adalah sejenis permainan gerak yang 

di dalamnya ada tujuan, aturan dan sekaligus melibatkan 

unsur senang. Dalam Role Playing, murid dikondisikan 

pada situasi tertentu di luar kelas, meskipun saat itu 

pembelajaran terjadi di dalam kelas, dengan menggunakan 

bahasa Arab. Selain itu, role playing sering kali 

dimaksudkan sebagai suatu bentuk aktivitas dimana 
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pembelajar membayangkan dirinya seolah-olah berada di 

luar kelas dan memainkan peran orang lain.
35

 

ليب اوأدكار ىو ليب احلركة فةو ىدؼ ك نظماـ ك دخل فةو 
عنصر حرم. ك يف ليب اوأدكار كماف التالمةذ يف حمالة ميةنة 
خمارج الفصل, بةد أف التيلةم كقع داخل الصف, بماستخداـ اللغة 
اليربةة.  ك جبمانب ذلك, أف ليب اوأدكار يقصد عمادة كيملةة 

ك يدكر دكرا  حةث خيةل ادلتيلم كأف نفسو يف خمارج الفصل
 آخر.

Role Playing adalah suatu cara penguasaan bahan-

bahan pelajaran melalui pengembangan imajinasi dan 

penghayatan peserta didik. Pengembangan imajinasi dan 

penghayatan dilakukan peserta didik dengan 

memerankannya sebagai tokoh hidup atau benda mati. 

Permainan ini pada umumnya dilakukan lebih dari satu 

orang, hal ini bergantung kepada apa yang diperankan. 

Permainan ini pada umumnya dilakukan lebih dari satu 

orang, bergantung pada apa yang diperankan. Pada strategi 

Role Playing, titik tekannya terletak pada keterlibatan 

emosional dan pengamatan indra ke dalam suatu situasi 

permasalahan yang secaa nyata dihadapi. Siswa 

diperlakukan sebagai subjek pembelajaran yang secara aktif 

melakukan praktik-praktik berbahasa (bertanya-menjawab) 

bersama teman-temannya pada situasi tertentu.
36

 

ليب اوأدكار ىو طريقة استةيماب ادلواد التيلةمةة بواصلة نشر 
اخلةماؿ ك اخلربة البماطنةة عند التالمةذ. نشر اخلةماؿ ك اخلربة 
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البماطنةة قماـ هبما التالمةذ بدكرىم كزعةم حي أك ادلمادة. ييقد ىذا 
ما يدكره الليب بأكثر من نفر كاحد, ك ىذه احلماؿ تتيلق دب

اوأنفمار. ك يف اسًتاتةجةة ليب اوأدكار تركز يف اشًتاؾ االنفيماؿ ك 
مراقبة احلواس حبمالة ادلشكلة ادلواجهة. صمار التلمةذ فماعال يف 
التيلةم ييمل اليملةمات اللغوية  )عملةة السؤاؿ ك اجلواب( مع 

 اوأصحماب يف حمالة ميةنة.
Strategi Role Playing adalah suatu cara penguasaan 

bahan-bahan pelajaran melalui pengembangan imajinasi dan 

penghayatan peserta didik. Pengembangan imajinasi dan 

penghayatan dilakukan peserta didik dengan 

memerankannya sebagai tokoh hidup atau benda mati. 

Permainan ini pada umumnya dilakukan lebih dari satu 

orang, hal ini bergantung kepada apa yang diperankan.
37

 

ليب اوأدكار ىو طريقة استةيماب ادلواد التيلةمةة بواصلة نشر 
اخلةماؿ ك اخلربة البماطنةة عند التالمةذ. نشر اخلةماؿ ك اخلربة 
البماطنةة قماـ هبما التالمةذ بدكرىم كزعةم حي أك ادلمادة. ييقد ىذا 
الليب بأكثر من نفر كاحد, ك ىذه احلماؿ تتيلق دبما يدكره 

 اوأنفمار.
صوؿ من  ىذه االسًتاتةجةة تشتمل على خربة التيلم احمل

قدرة اليمل ميما, ك ادلواصلة ك تقدًن الواقية بواصلة القةماـ بليب 
الدكر, ك التالمةذ جيربوف يف استكشماؼ  ادلواصالت بُت النماس 
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بطريقة اليرض ك ادلنماقشة بذلك اليرض, حىت ديكن أف 
يستتكشف التالمةذ الشيور ك السلوؾ ك النتمائج ك أنواع 

 اتةجةمات ربةل ا دلشكلة.اسًت 
Dalam Role Playing murid diperlakukan sebagai 

subjek pembelajaran, secara aktif melakukan praktik-praktik 

berbahasa (bertanya dan menjawab dalam bahasa Arab) 

bersama teman-temannya pada situasi tertentu. Proses 

pembelajaran memahami  kebebasan berorganisasi, dan 

menghargai keputusan bersama, peserta didik akan lebih 

berhasil jika mereka diberikan kesempatan memainkan 

peran dalam bermusyawarah, melakukan pemungutan suara 

terbanyak dan bersikap mau menerima kekalahan sehingga 

dengan melakukan berbagai kegiatan tersebut dan secara 

aktif berpartisipasi, mereka akan lebih mudah menguasai 

apa yang mereka pelajari.
38

 

ك يف ليب اوأدكار كماف التلمةذ كفماعل التيلةم, ك ىو  ييمل 
فيلةما التطبةقمات اللغوية )القةماـ بمالسؤاؿ ك اجلواب بماللغة اليربةة( 
مع اوأصحماب يف حمالة ميةنة. ك كمانت عملةة التيلةم إفهماـ حرية 
القةماـ بمادلنظمة, ك تثمُت التقرير اجلمماعي, ك سوؼ ينجح 

قدـ ذلم ادلنماسبة للقةماـ بليب الدكر يف التالمةذ بأكثر صلماحما إذا 
ادلشماكرة ك بأكثر اتفماقما ك يريد أف يقبل الفشل, ك بمالقةماـ بأنواع 
اليملةمات ك يشًتكوف بتلك اليملةة سوؼ يسهل ذلم أف 

 يستوعبوا على مما يتيلمونو.
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فةيٌت ليب اوأدكار إذف, نوع الليب احلركي فةو ىدؼ ك 
التطبةقمات اللغوية فيلةما.  نظماـ ك عنصر حرم ك عقد فةو عملةة

ك اسًتاتةجةة ليب اوأدكار ىو خطة التيلةم اليت تستخدـ الليب 
 احلركي ك ييقد فةو التطبةقمات اللغوية فيلةما.

 خطوات اسًتاتةجةة ليب اوأدكار ( ب
يرل مفتماح اذلدل أف خطوات اسًتاتةجةة ليب اوأدكار كمما يف 

 التمايل:
1. Guru menyusun/menyiapkan skenario yang akan 

ditampilkan. 

2. Guru menunjuk beberapa siswa untuk mempelajari 

skenario dalam waktu beberapa hari sebelum pelaksanaan 

Kegiatan Belajar Mengajar. 

3. Guru membentuk kelompok siswa yang masing-masing 

beranggotakan 4 orang. 

4. Guru memberikan penjelasan tentang kompetensi yang 

ingin dicapai. 

5. Guru memanggil para siswa yang sudah ditunjuk untuk 

melakonkan skenario yang sudah dipersiapkan. 

6. Masing-masing siswa berada di kelompoknya sambil 

mengamati skenario yang sedang diperagakan. 

7. Setelah selesai ditampilkan, masing-masing siswa 

diberikan lembar kerja untuk memberi penilaian atas 

penampilan masing-masing kelompok. 

8. Masing-masing kelompok menyampaikan hasil 

kesimpulannya. 

9. Guru memberikan kesimpulan dan evaluasi secara 

umum.
39
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 ضوينظم/ييد ادلدرس السةنماريو/سلطط ادلسرحةة سةير  .11
يشَت ادلدرس بيض التالمةذ لةتيلم ادلخطط ادلسرحةة  .11

 بيض اوأيماـ قبل عملةة التيلةم ك التيلم.
 تالمةذ 3جييل ادلدرس فرؽ التالمةذ لكل فرقة  .12
 يشرح ادلدرس عن الكفمايمات اليت حيصل التالمةذ علةهما. .13
يدعو ادلدرس التالمةذ الذين قد أشمارىم ادلدرس لةدكر  .14

 السةنماريو ادليد.
 ةذ يف فرقتو مراقبما للسةنماريو الذم يقـو بو التالمةذكل تلم .15
بييد هنماية اليرض, يقدـ لكل تلمةذ كرقة اليمل لتقدًن  .16

 النتةجة على مظهر كل فرقة
 تقدـ كل فرقة نتةجة االستنتماج .17
 يقدـ ادلدرس االستنتماج ك التثمُت عمامما. .18

ك أمما عند مجراه كمما نقلو مجنتما محديمامما, أف خطوات تيلةم ليب 
 دكار كمما يف التمايل:اوأ

1. Memilih masalah, guru mengemukakan masalah yang 

diangkat dari kehidupan peserta didik agar mereka dapat 

merasakan masalah itu dan terdorong untuk mencapai 

penyelesaian. 

2. Pemilihan peran yang sesuai dengan permasalahan yang 

akan dibahas, mendeskripsikan karakter dan apa yang 

harus dikerjakan oleh para pemain. 

3. Menyusun tahap-tahap bermain peran. Dalam hal ini guru 

telah membuat dialog sendiri. 
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4. Menyiapkan pengamat, pengamat dari kegiatan ini adalah 

semua siswa yang tidak menjadi pemain atau peran. 

5. Pemeranan, pada tahap ini para peserta didik mulai 

bereaksi sesuai dengan peran masing-masing dan sesuai 

dengan apa yang terdapat pada skenario bermain peran. 

6. Diskusi dan evaluasi, mendiskusikan masalah-masalah 

serta pertanyaan yang muncul dari siswa. 

7. Pengambilan keputusan dari bermain peran yang telah 

dilakukan.
40

 

خةمار ادلشكلة, ييرب ادلدرس ادلشكلة ادلقدمة من حةماة التالمةذ  .0
لةقدركا على شيور ادلشكلة ك مشجيوف للحصوؿ على 

 ربلةلهما.
خةمار الدكر ادلنمااسب بمادلشكلة ادلبحوثة, ك تصوير اخلصةصة ك  .2

 الالعب.مما لـز لو أف ييملو 
تنظةم درجمات ليب الدكر. ك يف ىذه احلماؿ كوف ادلدرس احلوار  .4

 بنفسو.
إعداد ادلراقب, ك ادلراقب من ىذه اليملةة ىم مجةع التالمةذ  .3

 الذين مل يقوموا بليب أك دكر.
القةماـ بمالدكر, ك يف ىذه الدرجة يبدأ التالمةذ القةماـ بدكرىم ك  .0

نماريو أك سلطط ال بد أف يدكركا دكرا الليب كمما يف السة
 ادلسرحةة.
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ادلنماقشة ك التثمُت أك التقدير, ك ىي القةماـ دبنماقشة ادلشكالت  .2
 ك بتقدًن اوأسئلة من التالمةذ.

 التقرير من ليب الدكر ادليقود. .1
 ك عند أريس صمائمُت, أف خطوات ليب اوأدكار ىي : 

1. Guru menyusun/menyiapkan skenario yang akan 

ditampilkan. 

2. Menunjuk beberapa siswa untuk mempelajari skenario 

dua hari sebelum                KBM. 

3. Guru membentuk kelompok siswa yang anggotanya 4 

orang. 

4. Memberikan penjelasan tentang kompetensi yag ingin 

dicapai. 

5. Memanggil para siswa yang sudah ditunjuk untuk 

melakonkan skenario yang sudah dipersiapkan. 

6. Masing-masing siswa duduk dikelompoknya, sambil 

memerhaikan skenario yang sedang diperagakan. 

7. Setelah dipentaskan, masing-masing siswa diberikan 

kertas sebagai lembar kerja untuk membahas. 

8. Masing-masing kelompok menyampaikan hasil 

kesimpulannya. 

9. Guru memberikan kesimpulan secara umum. 

10. Evaluasi  

11. Penutup.
41

 

 ينظم/ييد ادلدرس السةنماريو ادليركض .0
إشمارة بيض التالمةذ دراسة السةنماريو يومُت من قبل بداية  .2

 عملةة التيلم
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 أشخماص 3يكوف ادلدرس الفرك لكل فرقة  .4
 ةتقدًن الشرح أك البةماف عن الكفماءة احملصول .3
يدعو ادلدرس التالمةذ قد أشمارىم للقةماـ بماسةنماريو أك سلطط  .0

 ادلسرحةة ادليدة.
 جيلس كل تلمةذ يف فرقتو اىتممامما بماسةنماريو ادليركض .2
 بيد اليرض, يقدـ لكل تلمةذ كرقة اليمل للبحث .1
 يقدـ كل فرقة نتةجة اخلالصة .2
 يقدـ ادلدرس اخلالصة عمامة .3
 التقدير أك التقةةم .01
 االختتماـ .00

اوأراء امذكورة, فتفهم الكماتبة أف خطوات تيلةم ك من بيذ 
ليب اوأدكار ىي ينظم/ييد ادلدرس السةنماريو ادليركض, يشَت 
ادلدرس بيض التالمةذ دراسة السةنماريو يومُت من قبل بداية عملةة 

أشخماص, يقدـ ادلدرس  3التيلم, يكوف ادلدرس الفرؽ لكل فرقة 
عو ادلدرس التالمةذ قد الشرح أك البةماف عن الكفماءة احملصولة, يد

أشمارىم للقةماـ بماسةنماريو أك سلطط ادلسرحةة ادليدة, ال بد لكل 
تلمةذ أف يشًتؾ يف فرقتو اىتممامما بماسةنماريو ادليركض, ك بيد 
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اليرض, يقدـ لكل تلمةذ كرقة اليمل للبحث مث يقدـ كل فرقة 
 نتةجة اخلالصة, ك يقدـ ادلدرس اخلالصة عمامة.

 ًتاتةجةة ليب اوأدكارادلزايما ك اليةوب الس ( ت
 مزايما اسًتاتةجةة ليب اوأدكار ىي :  . أ

1. Dapat memberi kesan pembelajaran yang kuat dan tahan 

lama dalam ingatan siswa. 

2. Bisa menjadi pengalaman belajar menyenagkan yang 

sulit dilupakan 

3. Membuat suasana kelas menjadi lebih dinamis dan 

antusiastis 

4. Membangkitkan gairah dan semangat optimisme dalam 

diri siswa serta menumbuhkan rasa kebersamaan, dan 

5. Memungkinkan siswa untuk terjun langsung 

memerankan sesuatu yang akan dibahas dalam proses 

belajar.
42

 

 تقدًن أثر التيلةم الوثةق ك الدكاـ يف ذىن التلمةذ .2
 وف التيلةم خربة التيلم احلرم ك ال ديكن نسةماهنماك .1
 جيل ىةئة الصف زلركما ك مشجيما .2
هنوض الغَتة ك جهد التفماؤؿ يف نفس التلمةذ ك تنمةة  .3

 ادليةة
امكماف التلمةذ أف يدكر مبماشرا الشيء ادلبحوث  .01

 يف عملةة التيلم.
 عةوب اسًتاتةجةة ليب اوأدكار ىي :
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1. Banyaknya waktu yang dibutuhkan 

2. Kesulitan menugaskan peran tertentu kepada siswa jika 

tidak dilatih dengan baik 

3. Ketidakmungkinan menerapkan Role Playing jika suasana 

kelas tidak kondusif 

4. Membutuhkan persiapan yang benar-benar matang yang 

akan menghabiskan waktu dan tenaga 

5. Tidak semua materi pelajaran dapat disajikan melalui 

strategi ini.
43

 

 ربتماج إى كقت طويل .1
 صيوبة تقدًن كظةفة الدكر ادليُت للتلمةذ إذا مل يدرب جةدا .2
ال ديكن تطبةق ليب اوأدكار إذا كماف حمالة الصف غَت  .3

 مفض إى اإلحداث.
حيتماج إى اإلعداد الكمامل ك الشمامل الذم سةنهي اوأكقمات  .4

 ك القوات
 لةس كل ممادة الدرس ديكن أف ييرض هبذه االسًتاتةجةة. .5

 ة الكالممهار  .ب 
 تيريف مهمارة الكالـ ( أ

Berbicara  ( kalam ) secara etimologis adalah 

perkataan, pecakapan, dan pembicaraan. Adapun pengertian 

berbicara (kalam) dalam perspektif terminologis adalah 

mengucapkan bunyi-bunyi bahasa Arab secara benar dan 

akurat, dan bunyi-bunyi tersebut keluar dari makhraj al-huruf 

yang telah menjadi konsensus pakar bahasa.
44
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  Zulhannan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interakif, (Jakarta: PT 

Rajagrafindo Persada, 2014), h. 95 
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الكالـ لغة عبمارة, زلمادثة ك حوار. ك أمما تيريف الكالـ 
يف االصطالح ىو تيبَت أصوات اللغة اليربةة جةدا ضمابطما, ك 

 ىذه اوأصوات زبرج من سلمارج احلركؼ كمما أمجيو عمامل اللغة.
 نرم غنتور تريغماف أف : يرل ح

berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi 

artikulasi atau kata-kata untuk mengeksprsikan, menyatakan 

atau menyampaikan pikiran, gagasan, dan persaan.
45

 

الكالـ ىو قدرة تيبَت اوأصوات ذات ميٌت أك الكلممات إلظهمار  
 الفكرة ك الرأم ك الشيور. ك تيبَت أك تقدًن

Keterampilan berbicara merupakan salah satu jenis 

kemampuan berbahasa yang ingin dicapai dalam pengajaran 

bahasa Arab.
46

 Kemahiran berbicara adalah kemampuan 

seseorang untuk mengucapkan artikulasi bunyi-bunyi atau 

kata-kata dengan aturan-aturan kebahasaan tertentu untuk 

menyampaikan ide-ide dan perasaan.
47

 

كمانت مهمارة الكالـ نوع من مهمارات اللغة احملصولة يف 
تيلةم اللغة اليربةة. مهمارة اللغة ىي قدرة أحد لتيبَت ميماين 
اوأصوات أك الكلممات بمالنظم اللغوية ادليةنة لتيبَت اوأراء ك 

 الشيور.
Keterampilan berbicara pada hakikatnya merupakan 

keterampilan mereproduksi arus sistem bunyi artikulasi yang 

                                                           
45

  Henry Guntur Tarigan, Berbicara Sebagai Suatu Keterampilan 

Berbahasa,  (Bandung: Angkasa, 2015), h. 16 
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  Syaiful Mustofa .203، انًزظغ انضاتك، ص 
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  Aziz Fachrurrozi dan Erta Mahyuddin, Teknik Pembealajran Bahasa 

Arab, (Bandung: CV. Pustaka Cendekia Utama, 2002), h. 129 
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bertujuan untuk menyampaikan kehendak, kebutuhan 

perasaan, dan keinginan kepada orang lain.
48

  

مهمارة الكالـ يف حقةقة مينماىما مهمارة لنقل الصورة لتةمار نظم 
صوت ذك ميٌت الذم يهدؼ إى تقدًن اإلرادة ك حماجة الشير ك ال

 القصد إى اآلخر.
بمالنظر إى اوأراء ادلذكورة, فةمكن االستنتماج أف مهمارة الكالـ ىي  

قدرة أحد لتيبَت اوأصوات ذات ميٌت أك الكلممات بمانظم اللغوية 
 ادليةنة لتقدًن اوأراء ك الشيور.

 منوذج تدريب مهمارة الكالـ ( ب
بيض منماذج تدريب مهمارة الكالـ ك ىي تدريب ادلرابطة ك ىنماؾ 

 التيةُت, ك تدريب احملمادثة ك احلكماية ك ادلنماقشة ك تدريب اخلطمابة.
a). Latihan asosiasi dan identifikasi 

Latihan ini dimaksudkan untuk melatih spontanitas siswa 

dan kecepatannya dalam mengidentifikasi dan 

mengasosiasiakan makna ajaran yang didengarnya. 

Bentuk latihannya sebagai berikut: 

1. Guru menyebut satu kata dan siswa menyebut kata lain 

yang ada hubungannya dengan kata tersebut. Contoh : 

guru menyebutkan   يَذ  yang artinya tangan, kemudian 

siswa menyebutkan kata   أَطاتَح yang artinya jari-jari. 

2. Guru menyebutkan satu kata   ْيذ ًِ  benda atau isim dan ذِْه

siswa menyebutkan kata sifat yang sesuai. Contoh :   ُيْعرَِهذ 

guru menyebutkan kata yang artinya murid kemudian 

siswa menyebutkan kata yang artinya rajin. 

b). Latihan percakapan 
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  Syaiful Mustofa .200، انًزظغ انضاتك، ص 
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Latihan ini tertutama mengambil topik tentang kehidupan 

sehari-hari yang dengan kehidupan siswa. Latihan ini bisa 

diawali dengan menghafalkan model dialog ataupun 

percakapan bebas. 

c). Bercerita 

Siswa diminta untuk bercerita di depan kelas, baik dengan 

menggunakan tema bebas ataupun tema yang ditentukan 

oleh guru. Tema cerita biasanya berupa pengalaman pribadi 

siswa. 

d). Diskusi 

Model ini biasanya dilakukan dengan cara kelompok. Topik 

masalah dalam diskusi biasanya oleh guru dan para siswa 

berdiskusi untuk mencari pemecahannya. 

e). Berpidato 

Kegiatan ini biasanya dilakukan setelah siswa mempunyai 

cukup pengalaman dalam berbagai kegiatan berbicara yang 

lain seperti percakapan, bercerita, diskusi dan lain-lain.
49

 

 

 تدريب ادلرابطة ك التيةُت .أ 
د ىذا التدريب لتدريب بديهة التلمةذ ك سرعتو يف يقص

 تيةُت ك ترابط ادليٌت ادلسموع.
 ك شكل تدريبو كمما يف التمايل : 

يذكر ادلدرس كلمة ك التلمةذ يذكر الكلمة اوأخرل ذلما  .0
عالقة بتلك الكلمة. ادلثماؿ : يذكر ادلدرس كلمة "يد" 

 مث يذكر التلمةذ كلمة "أصمابع"

                                                           
49

  Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, 

(Malang: Misykat, 2005), Cet-3, h. 37 
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ةذ" ك التلمةذ يذكر كلمة يذكر ادلدرس كلمة "تلم .2
 "رلتهد"

 تدريب احملمادثة .ب 
ىذا التدريب بمادلوضوع عن احلةماة الةومةة عند التلمةذ ديكن 
 أف يبدأ ىذا التدريب حبفظ منوذج احلوار أك احملمادثة احلرة.

 ندريب احلكماية .ج 
يطلب من التلمةذ أف حيكي حكماية يف مقدـ الصف, إمما 

اـ ادلوضوع الذم بماستخداـ ادلوضوع احلر ك إمما بماستخد
 عةنو ادلدرس. ك موضوع احلكماية من خربة نفس التلمةذ.

 تدريب ادلنماقشة  .د 
ييقد ىذا التدريب بطريقة الفرقة. مشكلة ممادة ادلوضوع 

 ينماقشهما ادلدرس ك التالمةذ لتحلةلهما. 
 تدريب اخلطمابة .ق 

تيقد ىذه اليملةة بيد أف استحق التلمةذ خربة كمافةة يف 
اوأخرل مثل احملمادثة ك احلكماية ك أنواع عملةمات الكالـ 

 ادلنماقشة ك غَتىما.
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 نواحي انتماج/تقةةم مهمارة الكالـ ( ت
نواحي تقةةم مهمارة الكالـ كمما اقًتحو علمماء اللغة ىي تشمل 

 على نواحي اللغة ك غَت اللغة.
a). Aspek kebahasaan 

Aspek kebahasaan yang digunakan untuk menilai 

kemahiran berbicara seseorang sebagaimana 

disarankan oleh para ahli meliputi : 

- Pengucapan (makhraj) 

- Penempatan tekanan (mad, syiddah) 

- Nada dan irama 

- Pilihan kata 

- Pilihan ungkapan 

- Susunan kalimat 

- Variasi 

b). Aspek non-kebahasaan 

Sedangkan aspek non bahasa yang digunakan 

untuk menilai kemahiran berbicara sebagaimana 

disarankan oleh para ahli meliputi: 

- Kelancaran 

- Penguasaan topik 

- Penalaran (pemahaman)
50

 

 النواحي اللغوية . أ
ك من النواحي اللغوية ادلستخدمة لتقةةم ممارة كالـ أحد 

 تشتمل على : 
 النطق )ادلخرج( -
 ادلد ك الشدة -
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 حلن الصوت ك النظم -
 خةمار الكلمة -
 خةمار اليبمارة -
 تركةب اجلمل -
 التنوع -

 النواحي غَت اللغوية . ب
 طالقة -
 االستةيماب على ادلوضوع -
 االدراؾ )الفهم( -

 
 ار في ترقية مهارة كالم اللغة العرربيةاستراتيجية لعب األدو  .ج 

التفسَت من الكالـ ىو تيبَت اوأصوات اليربةة بمالصحةح. يرل نصَت 
 عبد اهلل الغٍت ك عبد احلمةد عبد اهلل كمما نقلو ذك احلنماف أف : 

bunyi-bunyi tersebut ke luar dari makharij al-huruf yang telah 

menjadi konsensus pakar bahasa. Keterampilan berbicara ini dapat 

dicapai melalui beberapa latihan (praktik).
51

 

ىذه اوأصوات زبرج من سلمارج احلركؼ اليت قد اتفق هبما علمماء اللغة. ك 
 ىذه مهمارة الكالـ ديكن احلصوؿ علةهما ببيض التدريبمات )التطبةق(.
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  Zulhannan .292، انًزظغ انضاتك، ص 
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Dalam strategi Role Playing murid diperlakukan sebagai 

subjek pembelajaran, secara aktif melakukan praktik-praktik 

berbahasa (bertanya-menjawab dalam bahasa Arab) bersama teman-

temannya dalam situasi tertentu.
52

 

ك يف اسًتاتةجةة ليب اوأدكار يكوف التلمةذ كموضوع التيلةم, ييقد 
سؤاؿ ك اجلواب بماللغة اليربةة( مع التطبةقمات اللغوية فيلةما )القةماـ بمال

 اوأصحماب يف حمالة ميةنة.
اسًتاتةجةة ليب اوأدكار )ليب الدكر( عند بشرم مصطفى ك  عبد 

 احلمةد: 
yaitu merupakan salah satu langkah yang bisa dilakukan 

guru dalam proses pembelajaran kalam (berbicara).
53

 

 س يف عملةة تيلةم الكالـ.ىي خطوة ديكن أف ييقدىما ادلدر 
 ك ىذا ينماسب دبما قمالو عيزيز فخر الرازم ك إرتما زلي الدين أف : 

di antara teknik-teknik yang bisa digunakan untuk pengajaran 

keterampilan berbicara adalah salah satunya dengan bermain peran 

(Role Playing).
54

 

امهما لتيلةم مهمارة الكالـ ىي القةماـ بليب من التقنةمات اليت ديكن استخد
 الدكر )ليب اوأدكار(
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اتضح من النظريمات ادلذكورة أف عند بشرم مصطفى ك عبد احلمةد 
أف اسًتاتةجةة ليب اوأدكار خطوة من اخلطوات ديكن أف يستخدمهما 
ادلدرس يف تيلةم الكالـ. ك يف اسًتاتةجةة ليب اوأدكار يكوف التالمةذ  

, مث ييقدكف التطبةقمات اللغوية فيلةما )القةماـ بمالسؤاؿ ك كموضوع التيلةم
 اجلواب بماللغة اليربةة(.

 ممادة التيلةم .د 
 تيريف ممادة التيلةم .أ 

ممادة الدرس أك ادلمادة التيلةمةة ىي ادليرفة ك ادلهمارة ك السلوؾ ال 
 بد أف يدرسهما التالمةذ لللحصوؿ على ميةمار الكفماءة ادلطبقة.

مارة ليملةة التيلةم ال بد أف تدفع إى يرجى أف تكوف ادلمادة ادلخت
 حصوؿ ميةمار الكفماءة, ك الكفماءة ىي اوأسماس.

ك دكر ممادة التيلةم مهمة يف عملةة التيلةم ك  التيلم, ك لذلك 
أف ال تكوف ادلمادة ادليركضة بدكف إميماف. ك ال بد أف تكوف ادلمادة متماببية 

 ادلبمادئ ادلقررة لتكوف ادلمادة جةدة مثمالةة.
 
 
 
 



 62 

 التيلةم ىدؼ .ب 
ىدؼ تيلةم الكالـ عند التالمةذ بواصلة عملةة احملمادثة, ك 
 يرجى من التالمةذ أف يلفظوا ك يطبقوا زلمادثة اللغة اليربةة جةدا طالقة.

 ممادة الدرس .ج 
 الدرس الثماىن : الّلغة اليربّةة

 الدرس الثمالث : اعممالنما الةومّةة
 الدرس الرابع : الّذىماب إى ادلدرسة

كةفّةة الوضوء  الدرس اخلمامس :  
 الدرس السمادس : كةف نصّلي
 الدرس السمابع : نتيّلم احلسماب
 الدرس الثمامن : مكتبة ادلدرسة

 الدرس التماسع : اليربّةة بمالّتلفزيوف
 الدرس اليماشر : ادلهنة

55الدرس احلمادل عشر : ادلؤمنوف كادلؤمنمات  
 

 ك أمما من  بيض ادلواد ادلذكورة, ستبحث الكماتبة عن ادلهنة فقط.
 الحوار : مهن اإلنسانِ 
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  Darsono dan T. Ibrahim, Fasih Berbahasa Arab, (Solo: PT. Tiga 
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 ادلدّرس : السالـ علةكم كرمحة اهلل كبركماتو
 الّطالب : ك علةكم الّسالـ كرمحة اهلل كبركماتو

 ادلدّرس : مما مهنة أبةك يما أمحد ؟
 أمحد : أيب مدّرس ىو ييّلم التالمةذ يف ادلدرسة

 ادلدّرس : دلماذا يذىب الفالح إى ادلزرعة يما زينب ؟
 ادلزرعة لةزرع الّرزّ  زينب : ىو يذىب إى

 ادلدّرس : دلماذا يريد الطّبةب أف يّذىب إى ادلستشفى ؟
 يوسف : يريد الطّبةب أف يذىب إى ادلستشفى لةيماًف ادلرضى

 ادلدّرس : ىل ينجح الكسالف يف ادلستقبل ؟
 فماطمة : لن ينجح الكسالف يف ادلستقبل

 نجح يف مستقبلنماادلدّرس ؟ كلذلك علةنما أف صلتهد يف أعممالن كمهننما لن
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 الباب الثالث
 طريقة البحث

الطريقة ىي آلة ادلسماعدة ادلستخدمة لسَت عملةة البحث. ك  
لذلك لةكوف البحث طمابيةما فةحتماج إى استخداـ الطريقة, ك بماستخداـ 
الطريقة سوؼ حيصل منهما البةمانمات ادلنماسبة بماذلدؼ ادلقرر. يرل زلمد 

 علي أف: 
“Metode penelitian adalah suatu cara mencari bukti-bukti yang 

muncul sehubungan dengan masalah itu, yang dilakukan secara 

hati-hati sekali sehingga diperoleh pemecahannya.”
56

 

طريقة البحث ىي طريق البحث عن احلقمائق النمامةة ادلتيلقة بمادلشكلة, ك 
 ما.ييقد منتبهما حىت ديكن احلصوؿ على ربلةله

Metode sama artinya dengan metodologi yaitu suatu penyelidikan 

yang sistematis dan formulasi metode-metode yang akan digunakan 

dalam penelitian.
57

 

الطريقة نفس ادليٌت بيلم ادلنهج ك ىو التفتةش ادلنظم ك تصةةغ الطرائق 
 ر أف : اليت ستستخدـ يف البحث. ك أمما عند حسُت عم

metode merupakan salah satu jalan pengetahuan atau pemeriksaan 

suatu dengan benar.
58
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 الطريقة أحدل طرؽ ادليرفة أك فحص الشيء بمالصحةح. 
Sedangkan penelitian adalah semua kegiatan pencarian, 

penyelidikan, dan percobaan secara alamiah dalam suatu bidang 

tertentu, untuk mendapatkan fakta-fakta atau prinsip-prinsip baru 

yang bertujuan untuk mendapatkan pengertian baru dan menaikkan 

tingkat ilmu secara teknologi.
59

 

ك أمما البحث ىو مجةع عملةة البحث ك التفتةشو التجربة طبةيةما يف اجملماؿ 
ادلبمادئ احلديثة اليت هتدؼ إلجيماد التيريف  ادليُت, ك إلجيماد احلقمائق أك

اجلديد ك رفع درجة اليلم تقنولوجةما. ك  بذلك ديكن الفهم أف طريقة 
البحث ىي طرؽ عقد ادلراقبة أك حبث استخداـ الفكرة مستمرا بواصلة 

 التدرجمات ادلقررة.
 نوع البحث .أ 

(. ك حبث PTKكماف ىذا البحث يستخدـ فةو حبث اإلجرائى )
و البحث الذم ييقده ادلدرس يف صفو بواصلة الصورة اإلجرائى ى

ادلنيكسة لنفسو, هبدؼ إلصالح ك ترقةة كظةفتو كمادليلم, حىت ترتقي 
 نتةجة تيلم التالمةذ.

(  Kurt Lewin( عند كورت لوين )PTKتيريف حبث اإلجرائى )
 كمما نقلو كونماندار ىو : 
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suatu rangkaian langkah yang terdiri atas empat tahap, yakni 

perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi.
60

 

اخلطوات اليت تشتمل على أربع درجمات ك ىي اخلطة ك اليملةة ك ادلراقبة 
 ك الصورة ادلنيكسة.

 يرل سوىمارمسي أريكوطما أف :  
penelitian tindakan kelas (Classroom Action Research) ada tiga 

pengetian yang diterangkan : 

1. Penelitian adalah kegiatan mencermati suatu objek dengan 

menggunakan cara dan aturan metodologi tertentu untuk 

memperoleh data atau informasi yang bermanfaat dalam 

meningkatkan mutu suatu hal yang menarik minat dan penting 

bagi peneliti. 

2. Tindakan adalah suatu aktivitas yang sengaja dilakukan dengan 

tujuan tertentu yang berbentuk siklus kegiatan dengan tujuan 

untuk memperbaiki atau meningkatkan mutu atau kualitas 

proses belajar mengajar.
61

 

3. Kelas adalah sekelompok peserta didik yang dalam waktu yang 

sama, menerima pelajaran yang sama dari guru yang sama 

juga.
62

 

( ثالثة تيريفمات بمالشرح Classroom Action Researchلبحث اإلجرائى )
 التمايل:
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 Kunandar, Langkah Mudah Penelitian Tindakam Kelas Sebagai 
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32

 12َفش انًزظغ، ص.   
62
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البحث ىو عملةة فحص شيء بماستخداـ الطريقة أك نظماـ علم  .0
ادلنهج ادليُت للحصوؿ على البةمانمات أك اوأخبمار النمافية يف ترقةة 

 ء الذم جيذب الرغبة ك مهم عند البماحث.جودة الشي
التصرؼ ىو اليملةة اليت تيقد عمدا هبدؼ ميُت على شكل دكر  .2

 اليملةة إلصالح أك ترقةة جودة عملةة التيلةم ك التيلم.
الصف ىو فرقة التالمةذ يف نفس الوقت يقبلوف نفس الدرس من  .4

 نفس ادلدرس.
تنتماج أف حبث تأسةسما على ثالثة احلدكد ادلذكورة, فةمكن االس

اإلجرائى ىو التفتةش أك ادلراقبة على عملةة التيلم على شكل التصرؼ, 
 ك ىو ييقد ك حيدث يف الصف ميةما.
(, كمما نقلو مجماعة ادلؤلفُت Mc. Niffك أمما عند ـ ج. نةف )

 ( أٌ : Tim Penyusun Yayasan Suara Bangsa)دلؤسسة صوت الشيب 

penelitian tindakan kelas pada hakekatnya adalah merupakan suatu 

bentuk penelitian yang bersifat reflektif yang dilakukan oleh 

pendidik sendiri yang hasilnya dapat dimanfaatkan sebagai alat 

untuk pengembangan kurikulum, pengembangan sekolah, 

pengembangan keahlian mengajar dan sebagainya.
63
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  Muslikah, Sukses Profesi Guru Dengan Penelitian Tindakan Kelas, 

(Yogyakarta: Interprebook, Edisi I), h. 32 
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حبث اإلجرائى ىو شكل البحث انيكماسي يقـو بو ادلريب بنفسو ك ديكن 
انتفماع نتةجتو كآلة لنشر ادلنهج ك تنمةة ادلدرسة ك نشر ادلهنة التيلةمةة ك 

 غَتىما.
 صفة البحث (0

Dilihat dari sifatnya Penelitian Tindakan Kelas bersifat 

partisipatif dalam arti peneliti terlibat dalam penelitian, bersifat 

kolaboratif karena melibatkan orang lain (kolaborator) dalam 

penelitiannya, dan bersifat kualitatif karena peneliti berinteraksi 

dengan subjek penelitian secara alamiah, dalam artian 

penelitian berjalan sesuai dengan jalannya layaknya yang 

dilakukan oleh peneliti kualitatif.
64

 

بمالنظر إى صفة حبث اإلجرائى أنو اشًتاكي ك ييٌت أف 
البماحث مشًتؾ يف البحث, ك ىو أيضما تيماكين وأف فةو اشًتاؾ 
اوأخر )ادلتيماكف(, ك كةفي وأف البماحث يتصل دبوضوع البحث 

 طبةيةما, ك ييٍت البحث جيرم دبنماسبة مما قماـ بو البماحث الكةفي.
 موضوع ك موضع البحث (2

ث ىم تالمةذ الصف الثمامن بمادلدرسة ادلوضوع يف ىذا البح
 30 منجكوصلمارا بيدد
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 Emzir, Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif, (Jakarta, PT 

Rajagrafindo Persada, 2010,) h. 257 
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تلمةذا. ك أمما ادلوضع يف ىذا البحث ىو مجةع عملةة تيلم   
درس اللغة اليربةة بمالصف الثمامن بمادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمةة 

 ادلتحدة بةت النور فنجور المبونج الوسطى.
 اجراءات البحث .ب 

ث التصرؼ بمالصورة ىنماؾ بيد اليلمماء الذين ييربكف منهج حب
 البةمانةة ادلتفرقة, ك لكن ىنماؾ أربع درجمات الالزمة ك ىي : 

(1) Perencanaan, (2) Pelaksanaan, (3) Pengamatan, dan (4) 

Refleksi.
65

 

 ( الصورة ادلنيكسة.3( ادلراقبة, ك )4( اليملةة, )2( اخلطة, )0)
ماـ كماف ىذا البحث ببحث اإلجرائى. ك يستخدـ ىذا ادلنهج نظ

لوليب الصورة ادلنيكسة للنفس الذم يبدأ من اخلطة مث اليملةة مث ادلراقبة 
مث الصورة ادلنيكسة ك ادلراجية إى اخلطة اليت كمانت أسماسما خلطة ربلةل 

 ادلشكلة.
 التصمةم من حبث اإلجرائى ديكن النظر إى الصورة التمالةة : 
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  Didik Komaidi, dan Wahyu Wijayanti, Panduan Lengkap PTK, 

(Yogyakarta:  Sabda Media, Cet Pertama), h. 36 
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? 
  22الصورة اوأكى : منوذج حبث التصرؼ 
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  Suharsimi Arikunto, dkk, Penelitian Tindakan Kelas, (Jakarta: PT 

Bumi Aksara, 2011), Cet.Ke 11, h. 74 

SIKLUS II 

Perencanaan 

Pengamatan 

 

Refleksi Pelaksanaan SIKLUS I 

Perencanaan yang direvisi 

yang 

Pelaksanaan 

Refleksi 

 

Pengamatan 
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 خطت

 المراقبت

 

 الدور األول العمليت الصورة المنعكست

  الخطت المعدلت

 الصورة المنعكست العمليت الدور الثاني

 

 المراقبت
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 خطوات البحث .ج 
 اخلطة ( أ

Tahapan ini berupa menyusun rancangan tindakan 

yang menjelaskan tentang apa, mengapa, kapan, dimana, oleh 

siapa, dan bagaimana tindaan tersebut akan dilakukan.
67

 

ىذه الدرجة كتنظةم خطة اليملةة اليت تشرح عن مماذا, دلماذا, 
 قماـ بو, ك كةف ستيقد اليملةة.مىت,  أين, من 

تيقد البماحثة ادلالحظة بمادلدرسة ادلبحوثة لتيةُت  ادلشلة عن 
تصور التالمةذ ك عملةة التيلةم يف الصف الثمامن بمادلدرسة ادلتوسطة 
اإلسالمةة ادلتحدة بةت النور فنجور المبونج الوسطى. ك بيد ميرفة 

تقرير ادلمادة, ك ادلشكلة, فخطت الكماتبة التيلةم يف الصف ك ىو ب
االسًتاتةجةة ك تكوين إعداد عملةة التيلةم مث تكوين اجلدكؿ ك 

 اوأداة.
ك يف ىذا الدكر البد القةماـ خبطة اليمل ك اليملةة ك ادلراقبة ك 
الصورة ادلنيكسة. ك أمما الدرجمات يف خطة حبث اإلجرائى كمما يف 

 التمايل:
 إعداد الوقت ك اادلمادة .0
 السةنماريو للتيلةم .2
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  Suharsimi Arikunto .22، انًزظغ انضاتك، ص 
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 االسًتاتةجةة ادلستخدمة إعداد  .4
 تكوين أداة االختبمار .3
 اليملةة ( ب

كماف يف ىذا الدكر تيقد الكماتبة التيلةم الذم تستخدـ فةو 
اسًتاتةجةة  دكر الليب. ك يف التيلةم ستستخدـ الكماتبة إعداد 

 التيلةم ادلرتب ك تقدًن ادلمادة ادلقدمة لدم التالمةذ.
 اليملةة اوأكى / البداية (0

المةذ للقةماـ بمالدعماء مجماعة قبل بداية يدعو ادلدرس الت .أ 
 التيلةم

 يقرأ ادلدرس كشف احلضور للتالمةذ .ب 
 نقدـ ادلدرس ىدؼ التيلةم .ج 
 يقدـ ادلدرس التشجةع ك االدراؾ بمالًتابط .د 
 نواة اليملةة (2

تالمةذ إى عشرة  41يقسم ادلدرس تالمةذ الصف فةو  .أ 
 تالمةذ 3حىت  4فرؽ كل فرقة تشتمل عل 

الذين قد أشمارىم ادلدرس لةليبوا  يدعو ادلدرس التالمةذ .ب 
 السةنماريو ادليدة.
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ال بد أف يسكن كل تلمةذ يف  فرقتو اىتممامما بمالسةنماريو  .ج 
 ادليركض.

 يهتم ا دلدرس بكل فرقة يف عرض الدكر .د 
 يقدـ ادلدرس االعتبمار لدم التالمةذ .ق 
 اليملةة اوأخَتة )االختتماـ( (4

 يستنتج ادلدرس ك التالمةذ ميما .أ 
 مةذ اليملةةخيتتم ادلدرس ك التال .ب 
 تقدًن السالـ .ج 

 ادلالحظة أك ادلراقبة ( ت
ادلالحظة أكادلراقبة ىي عملةة ادلراقبة قمامت هبما البماحثة  يف دكر 
ادلالحظة ك عملةة التصرؼ ميما. ك تيقد ادلراقبة لدم ادلريب ك 
التالمةذ يف عملةة التيلةم بماسًتاتةجةة تيلةم دك رالليب على 

راقبة ادلوجودة تستخدـ إلصالح أسماس كرقة ادلراقبة. ك نتةجة ادل
عملةة التيلةم من  عملةة  تطبةق التصرؼ اليت ستخطط يف الدكر 

 بيده.
 الصورة ادلنيكسة ( ث

الصورة  ادلنيكسة ىي عملةة التحلةل ك الفهم ك تكوين 
التصحةح على أسماس ادلراقبة تتوجد نتةجة الصورة ادلنيكسة من 
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تستخدـ ىذه نتةجة مالحظة كل الدكر اجملموعة ك ربلل ك 
 النتةجة لتصحةح اليملةة يف الدكر بيده.

 أداة مجع البةمانمات .د 
أداة مجع البةمانمات ىي عملةة إلجيماد البةمانمات احملتماة ك ديكن 
ذبهةزىما  لتكوف البةمانمات ادليركضة ادلنماسبة بمادلشكلة ادلواجهة يف ىذا 
البحث.  ك طريقة مجع البةمانمات ادلستخدمة تشتمل على ادلالحظة ك 

 مابلة ك  االختبمار ك كثةقة مدرس اللغة اليربةة دبسماعدة رئةس ادلدرسة.ادلق
 ادلالحظة . أ

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan 

pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak 

pada objek penelitian.
68

 

ادلالحظة تيٌت ادلراقبة ك الةد منظمما على ادلظماىر يف موضع 
 لبحث. ك عند سوترسنو ىمادم أف :ا

observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara 

sistematis terhadap gejala atau fenomena yang diselidiki.
69

 

 ادلالحظة ىي ادلراقبة ك القةد ادلنظمة على الظواىر ادلفحوصة
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  S. Margono, Metode Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2004), h. 158 
69

  Sutrisno Hadi, Metodologi Research, Jilid I dan II, (Yogyakarta: 

Fakultas Psikologi UGM), h. 207 
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يرل يوسف  سواندم, أف ىنماؾ نوعما  ادلالحظة مهما 
 كة ك ادلالحظة غَت ادلشًتكة.ادلالحظة ادلشًت 

1) Participant observation 

Dalam hal ini peneliti ikut menjadi objek yang 

di observasi. Sebagai contoh apalagi kita ingin 

mengetahui bagaimana kehidupan pedagang bakmi di 

ibu kota yang berasal dari daerah. Peneliti ingin 

mengetahui bagaimana kegiatan dan kehidupan 

pedagang bakmi baik diibu kota maupun didaerah 

masing-masing. Dalam hal ini peneliti agar dapat 

mengetahui bagaimana kehidupan yang sebenarnya 

peneliti harus ikut serta menjdi tukang bakmi. 

2) Non participant observation 

Dalam hal non participant observation, si 

peneliti tidak perlu ikut menjadi objek yang 

diobservasi. Sebagai contoh apabila kita ingin meneliti 

berapa pengguna mobil pada hari-hari minggu atau 

hari-hari libur, maka si-peneliti cukup mengamati lalu 

lintas pengendara dijalan tol. Biasanya dalam 

melakukan observasi sipeneliti tidak menampakkan 

dirinya sehingga tidak membuat kecurigaan bagi yang 

diamati.
70

 

 ادلالحظة ادلشًتكة (0
ك يف ىذه احلمااؿ يشًتؾ البماحث يف كونو ادلوضع 

يَتية ادلالحظ. ادللثماؿ نريد أف نيرؼ كةفةة حةماة بمائع الش
يف ادلدينة الذم يأيت من القرل. ك البماحث سةيرؼ  
كةف عملةة ك حةماة بمائع الشيَتية إمما يف ادلدينة ك إمما 
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 Jusuf Soewadji,Pengantar Metodologi Penelitian, (Jakarta: Mitra 

Wacana Media, 2012), h. 158 
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يف القرية. ك لةيرؼ البماحث كةف حةماة بمائع الشيَتية 
 حقةقتهما فال بد لو أف يشًتؾ يف أف يكوف بمائع الشيَتية.

 ادلالحظة غَت ادلشًتكة (2
ال حيتماج البماحث إى ك يف ادلالحظة غَت ادلشًتكة, 

االشًتاؾ يف أف يكوف موضع ادلالحظ. ادلثماؿ إذا نريد أف 
نبحث بيض مستخدمي السةمارة يف اوأيماـ اإلجمازة, فةكفي 
للبماحث أف يراقب حركة ادلركر يف الشمارع اليماـ. ك يف عقد 
ادلالحظة ال يظهر البماحث نفسو حىت ال يظهر سوء الطن 

 عند ادلوضع ادلالحظ.
ة تستخدمهما الكماتبة يف ىذا البحث ىي ك ادلالحظ

ادلالحظة ادلشًتكة وأف الكماتبة تشًتؾ مبماشرة يف تقدًن التيلةم 
لدم التالمةذ بماستخداـ سًتاتةجةة دكر الليب, حةث تطبق 
البماحثة سًتاتةجةة دكر الليب يف التيلةم للًتقةة مهمارة كالـ 
 التالمةذ ك ادلدرس ادلالحظ الذم يراقب ك يكتب اوأحواؿ

 الواقية طوؿ عملةة التيلةم.
 ادلقمابلة . ب

Wawancara adalah proses tanya-jawab dalam 

penelitian yang belangsung secaa lisan dalam mana dua 

orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara 
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langsung informasi-informasi atau keterangan-

keterangan.
71

 

 
اجلواب شفويما يف البحث -ملةة السؤاؿادلقمابلة ىي ع

حةث يتواجو الشخصُت أك  أكثر يسميوف اوأخبمار أك 
 الشركح مبماشرة.

مقمابلة اخلرب أحدل أدات مجع البةمانمات للحصوؿ 
على الببةمانمات ك اوأخبمار من التالمةذ شفويما. تيقد عملةة 
ادلقمابلة مواجهة مبماشرة. ك يف عملةة ادلقمابلة تقدـ الكماتبة 

لدم ادلوضع ادلبحوث, يطلب منو الشرح ك اجلواب  اوأسئلة
من اوأسئلة ادلقدمة ك تكوين ادللحوظة عن اوأشةماء ادليربة بُت 

 يدم الكماتبة.
يرل خمالد نربوكو ك أك أمحدم, أف ادلقمابلة من نماحةة 
إجراءىما تشتمل على ثالثة أقسماـ ىي ادلقمابلة احلرة )ادلقمابلة 

 ك ادلقمابلة احلرة ادلقةدة.غَت ادلقةدة( ك ادلقمابلة ادلقةدة 
 ادلقمابلة احلرة ( أ
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  Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, Metodologi Penelitian, h. 83 
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ادلقمابلة احلرة ىي عملةة ادلقمابلة حةث يواجو ادلقماِبل غَت 
اجلواب إى أسس ادلسألة من تركةز  –عمد السؤاؿ 

 البحث ك ادلقماَبل.
 
 
 ادلقمابلة ادلقةدة ( ب

تسمى ىذه اادلقمابلة بػػػػمالقمابلة ادلوجهة, ادلقمابلة ادلراقبة أك 
ة, ك ىي ادلقمابلة اليت تستخدـ فةهما إرشماد ادلقمابلة ادلنظم

 أسس ادلشكلة ادلبحوثة.
 ادلقمابلة احلرة ادلقةدة ( ت

ادلقمابلة احلرة ادلقةدة ىي توحةد بُت ادلقمابلة احلرة ك ادلقمابلة 
ادلقةدة. يكوف ادلقمابل أسس ادلشكلة ادلبحوثة, مث يتمابع 
ِبل ادلقمابل احلمالة يف عملةة ادلقمابلة, ك ال بد أف يواجو ادلقما

من يقمابلو إذا كقع الزيغ يف اإلجمابة. كظةفة توجةو ادلقمابلة  
كمقةد وأف ال زبرج عملةة ادلقمابلة من اجلهة. ك يف 
 عملةتهما يستخدـ البماحث توجةو ادلقمابلة احلرة ادلقةدة..

ك من بيد إجراءات ادلقمابلة ادلذكورة فتستخدـ الكماتبة 
عملةة يف عملةة مجع البةمانمات ادلقمابلة احلرة, ك ىي 
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ادلقمابلة غَت عمد توجو إى أسماس ادلشكلة من تركةز 
البحث. ك أمما ادلقمابلة تقدـ دلدرس درس اللغة اليربةة ك 
تالمةذ الصف الثمامن بمادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمةة 
ادلتحدة بةت النور فنجور المبونج الوسطى الذين 
يقدركف على تقدًن اوأخبمار عن البةمانمات حيتماج إلةهما 

عن تطبةق أك  تنفةذ اسًتاتةجةة دكر الليب يف البماحثة 
 تيلةم اللغة اليربةة خماصة دلمادة الكالـ.

 الوثةقة . ت
 يرل سوىمارمسي أريكنطما أف :

dokumentasi adalah cara dalam mencari data mengenai 

hal atau variabel yang berupa catatan transkip, buku, 

surat kabar, majalah, notulen, rapat, agenda dll.
72

 

الوكثةقة ىي طريقة يف حبث البةمانمات عن  احلماؿ أك ادلتقلب  
كملحوظة النسخة ك الكتماب ك اجلرائد ك اجملالت ك 

 السجالت ك ادلشماكرة ك جدكؿ اوأعمماؿ ك غَتىما.
 ك أمما كوصلورك نةنرات أف :  

dokumentasi adalah kumpulan data variabel yang berbentuk 

tulisan.
73

 

 الوثةقة ىي مجع بةمانمات ادلتقلب على شكل الكتمابة.
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  Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis, 
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73

  Koencoroningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, (Jakarta: 

Gramedia, 1993), h. 46 
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بمالنظر إؿ الرأم ادلذكور أف الوثةقة ىي تقنةة مجع  
البةمانمات جبمع ك ربلةل الوثمائق, إمما على شكل الكتمابة ك إمما 

 الصورة ك إمما إلكًتكين
تستخدـ طريقة الوثةقة كمالتكملة البةمانمات اليت ربتماج إلةهما 

لبةمانمات عن تماري  بنماء ادلدرسة الكماتبة ك ىي للحصوؿ إى ا
ادلتوسطة اإلسالمةة ادلتحدة بةت النور فنجور المبونج 
الوسطى, ك الوسمائل ك اوأدكات, ك كشف احلضور للتالمةذ  

 حمالة ادلدرسُت بمادلدرسة.
 االختبمار . ث

Tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan 

atau alat lain yang digunakan untuk mengukur 

keterampilan, pengetahuan, intelegensi, kemampuan 

atau bakat yang dimiliki individual atau kelompok.
74

 

االختبمار ىو رلموع اوأسئلة أك التدريبمات أك اوأدكات 
اوأخرل اليت تستخدـ دلقدار ادلهمارة ك ادليرفة ك الذكماء ك 

 القدرة أك السلةقة يستحقهما الفرد أك الفرقة.
Metode tes adalah sehimpunan pertanyaan yang 

harus dijawab, atau pertanyaan-pertanyaan yang harus 

dipilih, ditanggapi, atau tugas-tugas yang harus 

dilakukan oleh orang yang dites dengan tujuan untuk 
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mengukur suatu aspek tertentu dari orang yang dites 

tersebut.
75

 

طريقة االختبمار ىي رلموع اوأسئلة ال بد إجمابتهما, أك 
اوأسئلة ال بد اختةمارىما ك استجمابتهما أك الوظةفمات ال بد أف 
يقـو هبما ادلخترب هبدؼ دلقدار النماحةة ادليةنة من ذلك 

 ادلخترب.
ك االختبمار إذف رلموع اوأسئلة ال بد إجمابتهما, ك اوأسئلة 

عقدىما هبد دلقدار  ال بد من اختةمارىما أك الوظةفمات ال بد
 ادلهمارة ك ادليرفة يستحقهما أحد أك فرقة.

 كماف االختبمار كأداة مجع البةمانمات يفرؽ إى نوعُت مهما : 
 االختبمار صنيو ادلدرس . أ

كماف ىذا االختبمار يصنع ك يرتبو ادلدرس بطريقة أ 
اإلجراءات ادليةنة اليت مل تقدر حىت مل ديكن ميرفة 

 عالمماهتما ضمابطة.
 اختبمار ادلقةماس . ب

ىذا االختبمار متفرؽ بماالختبمار صنيو ادلدرس,  
كماف اختبمار ادلقةماس ييده ادلؤسسة كمؤسسة 
 االختبمار. ك قد ضمنت جودتو, وأنو سلترب علمي.
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Pengguna intrumen test ini tinggal 

mengikuti petunjuk yang biasanya terdapat 

dalam kelengkapan instrumen test ini. Sehingga 

yang penting dalam pengumpulan data dengan 

istrumen test ini adalah disamping peneliti 

menguasai teknik penggunaan instrumen ini, 

juga peneliti harus menguasai atau memahami 

masalah yang diteliti.
76

   

مستخدـ أداة ىذا االختبمار يتمابع التوجةو ادلوجود 
 تكملة أداة ىذا االختبمار. ك ادلهم يف مجع يف

البةمانمات بأداة ىذا االختبمار ىو جبمانب أف يستوعب 
البماحث على تقنةة استخداـ ىذه اوأداة ك ال بد لو 

 أيضما أف يستوعب أك يفهم بمادلشكلة ادلبحوثة.
ك أمما عند س. مرغونو, ىنماؾ نوعما االختبمار عمادة 

 استخدامهمما كألة ادلقدار مهما: 
a) Tes lisan, yaitu berupa sejumlah pertanyaan 

yang diajukan secara lisan tentang aspek-

aspek yang ingin diketahui keadaannya dari 

jawaban yang diberikan secara lisan pula. 

b) Tes tertulis, yaitu berupa sejumlah pertanyaan 

yang diajukan secara tertulis tentang aspek-

aspek yag ingin diketahui keadaannya dari 

jawaban yang diberikan secara tertulis pula. 

Tes tertulis ini dibedakan dalam dua bentuk 

berikut ini: 

(a) Tes essay (essay tes) yaitu tes yang 

menghendaki agar tester memberikan 
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jawaban dalam bentuk uraian atau 

kalimat-kalimat yang disusun sendiri. 

(b) Tes objektif adalah suatu tes yang 

disusun dimana setiap pertanyaan tes 

disediakan alternatif jawaban yang 

dapat dipilih. Tes ini dapat 

menghasilkan skor yang konstan, tidak 

tergantung kepada siapa pun yang 

memberi skor, karena pemberi skor 

tidak dipengaruhi oleh sikap 

subjektivias. Tes objektif diberi ke 

dalam beberapa bentuk berikut ini:  

(a) Tes betul-salah 

(b) Tes pilihan ganda  

(c)Tes menjodohkan  

(d)Tes melengkapi 

(e)Tes jawaban singkat.
77

 

رلموع اوأسئلة اليت االختبمار الشفهي, ك ىو  ( أ
تقدـ شفهةة عن النواحي اليت ستيرؼ حماذلما 

 من اإلجمابة ادلقدمة شفهةة أيضما.
االختبمار التحريرم, ك ىو رلموع اوأسئلة  ( ب

ادلقدمة ربريريما عن النواحي اليت ستيرؼ حمالو 
من اإلحمابة ادلقدمة ربريرية أيضما. ك ىذا 

 االختبمار التحريرم يفرؽ إى شكلُت مهما : 
( ك ىو essay tesادلقماؿ )اختبمار  ( أ)

االختبمار الذم يريد من ادلخترب أف يقدـ 
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اإلجمابة يف شكل الشرح أك اجلمل ادلرتبة 
 النفسةة.

االختبمار ادلوضوعي ك ىو االختبمار  ( ب)
ادلنظم حةث كل أسئلة االختبمار ميدة 
خةمارات اوأجوبة ديكن خةمارىما. يستطةع 
أف ينتج ىذا  االختبمار النقط الثمابتة, ك 

دبن يقدـ النقط, وأف  مقدـ  ال تيلق
النقط ال يؤثر دبوقف شخصي. ك 
االختبمار ادلوضوعي ييرض إى بيض 

 اوأشكماؿ التمالةة :
 اخلطأ –اختبمار الصحةح  ( أ)
 اختبمار خةمار ادلتيدد ( ب)
 اختبمار التزكيج ( ت)
 اختبمار التكمةل ( ث)
 اختبمار اجلواب القصَت ( ج)

تستخدـ الكماتبة االختبمار التحريرم, ك ىذا جلمع 
ةجة مهمارة كالـ التالمةذ. ك يف ىذا البةمانمات عن نت
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االختبمار تقدـ الكماتبة االختبمار كماوأسئلة الفردية 
 ادليدة.

ك يف ىذا البحث تستخدـ الكماتبة االختبمار 
الشفهي, ك يقصد من ىذا االختبمار للحصوؿ على 
عالممات مهمارة الكالـ بيد التيلةم بماستخداـ 
سًتاتةجةة دكر الليب, ك ىو يطلب من التالمةذ 

 يرض الدكر بسةنماريو ادلوجود صحةحما.ل
 

 تقنةة ربلةل البةمانمات .ق 
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan 

lapangan, dan dokumentasim dengan cara mengorganisasikan data 

kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan 

sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang pemting dan 

yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah 

dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.
78

  

حملصولة من ربلةل البةمانمات ىي  عملةة البحث ك تنظةم البةمانمات ا
نتةجة ادلقمابلة ك ملحوظة ادلةداف ك الوثةقة بطريقة تنظةم البةمانمات يف 
الطبقة, ك توضةحهما يف الوحدات, مث عقد الًتكةب ك ترتةبهما يف 
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التصمةم, مث خةمار أية منهما ادلهمة ك ستدرسهما ك تكوين االستنما حىت 
 يسهل ذلما أف يفهمهما الفرد نفسو ك اآلخر.

ة إى البةمانمات بواصلة تقنةة مجع البةمانمات بيد أف حصلت الكماتب
من موضع البحث, فماخلطوة التمالةة تيقد الكماتبة ربلةل البةمانمات. ك 
البةمانمات اليت ربصلت من التصرؼ الذم ييد هبما التحلةل لتحقةق أف 
بتطبةق اسًتاتةجةة تيلةم دكر الليب ديكن أف ترقي مهمارة كالـ تالمةذ 

طة  اإلسالمةة ادلتحدة بةت النور فنجور الصف الثمامن بمادلدرسة ادلتوس
المبونج الوسطى. ك تقنةة ربلةل البةمانمات يف ىذا البحث ييقد بطريقتُت 

 مهما :
 البةمانمات الكةفةة ( أ

تقنةة ربلةل البةمانمات الكةفةة تشتمل على ثالثة أقسماـ كىي 
تيلقت الواحدة مع اوأخرل ك ىي: زبفةف البةمانمات ك 

 مانمات أك االستنتماج.استيراض البةمانمات ك فحص البة
 زبفةف البةمانمات ( أ)

ييٌت زبفةف البةمانمات كيملةة خةمارية, ك تركةز االىتمماـ  
يف البحث البسةط, ك التجريد ك ربويل البةمانمات النمامةة من 
ملحوظمات النتةجة ادلةدانةة. ك أمما البةمانمات ادلخففة يف ىذا 
البحث ىي تماري  موجز لبنما ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمةة 
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دة يت النور فنجور المبونج الوسطى ك الوسمائل ك ادلتح
 اوأدكات, ك حمالة التالمةذ ك حمالة ادلدرسُت.

 استيراض البةمانمات ( ب)
Setelah menganalisa data dan datanya direduksi, 

maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data 

atau menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, 

penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian 

singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan 

sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan 

memudahkan untuk memahami yang terjadi, 

merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang 

telah dipahami tersebut.
79

 

بيد ربلةل البةمانمات ك زبفةفهما, فماخلطوة التمالةة ىي 
استيراض البةمانمات أك عرضهما. ك يف البحث الكةفي, كماف 
عرض البةمانمات على شكل البةماف ادلوجز ك الصورة البةمانةة ك 
اليالقة بُت الطبقمات ك الرسم البةماين ك غَتىما. ك بماستيراض 

زبطةط اليمل التمايل على  البةمانمات,  فةسهل لفهم مما كقع, ك
.  أسماس ادلفهـو

 فحص/ أخذ االستنتماح ( ت)
االستنتماج ىو عملةة التصوير الكمامل من ادلوضع 
ادلبحوث أك الصةغة الشماملة من موضع البحث. ك إجراء أخذ 
االستنتماج على أسماس صورة اوأخبمار ادلرتبة يف شكل متحد يف 
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مماذا  عرض البةمانمات كاصلة ذلك التحويل, ك تستطةع الكماتب
 يبحثو ك ييُت االستنتماج الصحةح عن موضع البحث.

ك االستنتماجمات ادلراجية طوؿ عملةة البحث. ك ىذه 
ادلراجية أك الفحص قصَتة كمما خطر يف ذىن البماحث طوؿ 
كتمابتهما, ك ىي ادلراجية يف ادللحوظمات ادلةدانةة. ك ادلراجية 

 تيقد أيضما لفحص صحة البةمانمات.
 
 

 الحظةالبةمانمات الكمةة كمادل ( ب
نوع ادلالحظة ادلستخدمة ىي ادلالحظة ادلشًتكة حةث تيقد 
ادلراقبة ك قةد ادللحوظة دبتمابية اليملةة ادلبحوثة فيلةما. ك ىذه 
ادلالحظة تستخدمهما البماحثة دليرفة مئوية نتةجة تيلم التالمةذ 

 يف عملةة التيلةم ك ذبهز بماستخداـ الرموز التمالةة: 
P = F  x 100% 

      N 

Keterangan : 

P : angka presentase 

F : frekuensi yang sedang dicari presentasinya 
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N : jumlah individu
80

 

 البةماف : 
P  : أرقماـ ادلئوية 
F  : الًتدد ادلبحوث مئويتو 
N : رلموع اوأفراد 

 عالمة صلماح البحث .ك 
عالمة النجماح ادلطبقة يف البحث ادليقودة ىي إذا كمانت مهمارة  

اليربةة عند التالمةذ يف التيلةم قد دالة على الًتقةة يف كل  كالـ اللغة
% من التالمةذ قد 21الدكر. ك ييٍت ىذا البحث سةقف إذا حصل 

ارتقت مهمارة كالمهم. ك إذا حصل النجماح يف الدكر الثماين فال حيتماج إى 
 الدكر التمايل بيده.
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 الباب الرابع
 عرض البيانات الميدانية

المتوسطة اإلسالمية المتحدة بيت النور  صورة عامة للمدرسة .أ 
 فنجور المبونج الوسطى

الصورة اجلمانبةة للمدرسة ادلتوسطة اإلسالمةة ادلتحدة بةت النور  ( أ
 فنجور المبونج الوسطى

: ادلدرسة ادلتوسطة  اسم ادلدرسة ( أ)
اإلسالمةة بةت النور 

 فنجور
 212121212022:   رقم تسجةل ادلدرسة ( ب)
 01200131:  ةرقم تسجةل ادلدرسة الوطنة ( ت)
 : B (SK BAP-SM No اعتمماد ادلدرسة ( ز)

161/BAP-SM/12-

LPG/RKO/2014) 

 : أىلةة  حمالة ثمابتة للمدرسة ( ج)
 : فنجور    نماحةة ( ح)
 : المبونج الوسطى    مديرية ( خ)
 : المبونج    زلمافظة ( د)
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 1:    رلموع فرقة التيلم ( ذ)
 2:   رلموع غرفة الفصل ( ر)
 7-50-000130-01-5704:   رقم قمائمة احلسماب ( ز)
فرع  BRI: مصرؼ    ادلصرؼاسم  ( س)

 فنجور
-00.917.743.7:   رقم كاجب الضريبة ( ش)

321.000 
 2101يويل  02:    سنة البنماء ( ص)
 2101يويل  02:    سنة بداية التيلم ( ض)
: ملكة مؤسسة ميهد    ملكة اوأرض ( ط)

 بةت النور
 : كقفة  حمالة ثمابتة لألرض .1
 مًت مربع 21111:   كاسية اوأرض .2

مؤسسة ميهد : ملكة    حمالة ثمابتة للبنماء ( ظ)
 بةت النور

 : كثةقة الوقف  رسمالة إذف البنماء .0
 النظرة
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تكوين ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمةة ادلتحدة بةت النور كمادلؤسسة الًتبوية 
 اإلسالمةة اليت تؤمن ك ذات علم ك متخلقة بأخالؽ كردية.

 البيثة
ة عقد الًتبةة دينةة بكفماءة القدرة اللغوية ك مهمارة موقف احلةماة ادلنماسب

 بمالقةم الكردية ك اإلسالمةة ك ادلنماسبة بتقدـ الزمماف.
 تماري  بنماء ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمةة ادلتحدة بةت النور فنجور ( ب

ميةة لتقدـ الزمماف ك اليلـو ك التكنلوجةة, كماف ميهد بةت النور 
تنجوالصلُت فنجور المبونج الوسطى اليت بنماىما كةماىي احلماج خصنماف 

لو )مؤسس ميهد دار اوأعمماؿ مدينة مًتك( ك   مصطفى غفراف ادلغفور
أغسطس  20كةماىي احلماج مسركرم )بلةتمار جماكا الشرقةة( يف التماري  

 011بيدد الطلبة يف البداية سبية  طالب ك اآلف عدد الطالب  0332
 طمالب.

نظرا إى حمالة الًتبةة اآلف, فةقـو مؤسس ادليهد بمادليماكنة مع 
ء الًتبةة الرمسةة ربت إشراؼ ادلصلحة الًتبوية ادلدرسُت يف بةئة ادليهد لبنما

, كماف ميهد بةت النور 2101يويل  02المبونج الوسطى يف التماري  
يبدأ يف نشر بنماء الًتبةة الرمسةة ك ىي ادلدرسة االبتدائةة االسالمةة 
ادلتحدة بةت النور تنجوالصلُت ك ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمةة ادلتحدة 

 بةت النور فنجور.
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ذ بنماء ادلدرسة االبتدائةة االسالمةة ادلتحدة بةت النور من
تنجوالصلُت ك ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمةة ادلتحدة بةت النور فنجور منذ 

, قد أصماهبما االرتقماء إمما من 2102حىت اآلف يف السنة  2101سنة 
نماحةة رلموع التالمةذ ك إمما من نماحةة الوسمائل ك اوأدكات من سنة إى 

 سنة.
ما على رسمالة التقرير لرئةس ادلصلحة الًتبوية المبونج تأسةس

كمانت ادلدرسة االبتدائةة ك   2100فرباير  02الوسطى يف التماري  
ادلتوسطة اإلسالمةة ادلتحدة بةت النور مسجلة يف ادلصلحة الًتبوية 

 المبونج الوسطى.
ىةكل ادلنظمة ك توزيع الوظةفمات بمادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمةة 

 إلسالمةة بةت النور فنجور المبونج الوسطى.ادلتحدة ا
 ىةكل منظمة ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمةة  بةت النور فنجور

  



 95 

 

 

 

  

 

  

  

 رئيش انًذرصح

Drs. H. Rahmadi 

 أييُح انظُذوق

Suherni S.Pd 
 

 َائة انزئيش نهىصائم

Yuris Habibi, S.Pd 
 

 َائة انزئيش نهًؼايهح

Mulyadi S.Pd 
 

 َائثح انزئيش نًُهط انرؼهيى

Eka Widiawati S.Pd 
 

 َائة انزئيش نهطهثح

 A.Muhayatsyah 

S.Pd 

 أونياء انظف
 

  انًزتىٌ/انًذرصىٌ
 

 ذالييذ انًذرصح انًرىصطح اإلصالييح انًرحذج تيد انُىر اليثىَط انىصطى

 



 96 

مورد قدرة الًتبةة بمادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمةة ادلتحدة بةت النور  ( ج
 فنجور المبونج الوسطى

حمالة تالمةذ ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمةة ادلتحدة بةت النور  .أ 
 ر المبونج الوسطى فنجو 

كماف عدد تالمةذ ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمةة ادلتحدة بةت 
 10من الرجماؿ ك  31تلمةذ الذم يشتمل على  022النور فنجور 

 من النسماء, ك لتوضةح ىذه احلماؿ فةمكن النظر إى القمائمة التمالةة:
 القمائمة اوأكى

النور فنجور حمالة تالمةذ ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمةة ادلتحدة بةت 
 المبونج الوسطى

 الصف الرقم
 رلموع التالمةذ

 اجملموع
 النسماء الرجماؿ

0 VII 43 22 20 
2 VIII 44 22 20 
4 IX 02 22 31 

 022 10 31 اجملموع الكلي
ادلصدر: البةمانمات للمدرسة ادلتوسطة اإلسالمةة ادلتحدة بةت النور 

 فنجور المبونج الوسطى
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سة المتوسطة اإلسالمية المتحدة بيت حالة المدرسين بالمدر  .ب 
 النور فنجور المبونج الوسطى

لًتقةة اخلدمة الًتبوية ك كفماءة  زبرج التالمةذ, فتستمر ادلدرسة 
ادلتوسطة اإلسالمةة ادلتحدة بةت النور فنجور المبونج الوسطى اإلصالح 
 بطريقة ترقةة جودة مورد ادلنظمُت. ك حمالة ادلدرسُت يف ادلسسة الًتبوية
عمامل ىماـ وأف ادلريب شخص مثةل متحرؾ الذم لو عملةمات يهتم هبما 
التالمةذ. ك لذلك كماف اليمامل من اليوامل لتيةُت صلماح برنمامج الًتبةة يف 
ادلؤسسة الًتبوية فةحتماج إى عمماؿ الًتبةة ذك كفماءة. ك بذلك كمانت 

 خلفةة ادلدرس تؤثر على سَتة عملةة التيلةم ك التيلم بمادلدرسة.
رسة ادلتوسطة ادلتوسطة اإلسالمةة ادلتحدة بةت النور فنجور للمد

مربةما خبلفةة الًتبةة ادلماجستَت نفراف ك الدرجة   23المبونج الوسطى 
 نفرا ك نفراف متخرجماف من ا دلدرسة اليمالةة. 21اليمادلةة اوأكى 

 القمائمة الثمانةة
لنور فنجور البةمانمات للمربُت بمادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمةة ادلتحدة بةت ا

 المبونج الوسطى
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  الوظةفة / ادلتخصص يف أمسماء ادلربُت/ ادلدرسُت  الرقم

0 Drs. H. Rahmadi رئةس ادلدرسة 
2 Drs. Supriyanto تربةة دين اإلسالـ 
4 Deny Sudiawan S.Pd.I تربةة دين اإلسالـ 
3 

Imam Subuki S.Pd.I 

اللغة اليربةة ك تربةة 
أىل السنة ك 

 اجلمماعة
0 Khafit Royani S.Pd اللغة اإلصللةزية 
2 Panji Setiarto S.Pd الريماضةمات 
1 Samino Suradi S.Pd التوجةو ك اإلرشماد 
2 M.Zuhri Zamzami احلماسوب  
3 Dra. Nurhidayati علم االجتمماع 
01 Dra. Tri Lestari علم الطبةية 
00 Hj. Sumini M.MPd اللغة اإلندكنةسةة 
02 Siti Lastiowati S.Pd علم االجتمماع 
04 

Kososim M.Pd 
تربةة اجلسم ك 

 الصحة
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03 Puranti S.Pd التوجةو ك اإلرشماد 
00 Dwi Susilowati S.Pd اللغة اإلصللةزية 
02 Etik Tri Purwanti S.Pd اللغة اإلندكنةسةة 
01 Sulis Retno PS. S.Pd علم الطبةية 
02 Siti Asiyah S.Pd ةزيةاللغة اإلصلل 
03 

Lirih Nirmala Sari S.Pd.I 
فن الثقمافة ك ادلهمارة 

 الةدكية
21 Nur Qomariyah S.Pd الريماضةمات 
20 Ani Suryani S.Pd الريماضةمات 
22 Sulistianing M, S.Pd اللغة الالمبوصلةة 
24 

Andri Triyanto S.Pd 
اللغة الالمبوصلةة ك 

 الريماضةمات
23 

Nafiatun Jannah 
لسنة ك تربةة أىل ا
 اجلمماعة

مصدر البةمانمات: دفًت ادلدرسُت بمادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمةة ادلتحدة 
 بةت النور فنجور المبونج الوسطى
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 الوسائل و األدوات ( ج
 القمائمة الثمالثة

الوسمائل ك اوأدكات للمدرسة ادلتوسطة اإلسالمةة ادلتحدة بةت النور 
 فنجور المبونج الوسطى

 بةماف غرؼ الصف . أ

 

شلوع الغرؼ اوأخرل  (dة الصف  اوأصلي )رلموع غرف
ادلستخدمة لغرفة 

 (eالصف )

رلموع الغرؼ 
ادلستخدمة لغرفة 

 الصف
 f=(d+e) 

 ادلقدار
7x9 

m
2 

(a) 

 ادلقدار
>63 

m
2 

(b) 

 ادلقدار
<63 

m
2 

(c) 

 ادلقدار
d=(a+

b+c) 

غرؼ 
)الغرفة الدينةة  2 - - - 4 الصف

 6 للميهد(
 

  



 

1 

 

 بةماف الغرؼ اوأخرل . ب

 ادلقدار اجملموع الغرؼ نوع
(m

 ادلقدار اجملموع نوع الغرؼ (2
(m2) 

 . ادلكتبة0

- - 

. التوجةو ك 0
اإلرشماد ك 
مشتوصف 

 ادلدرسة

- - 

 - - . ادلهمارة الةدكية2 - - . ميمل علم الطبةية2
 - - . الفن1 120 1 . ميمل اللغة 4
    - - . ميمل احلماسوب3

 
ترقية مهارة كالم اللغة العربية  تنفيذ استراتيجية لعب األدوار في . ج

بالمدرسة المتوسطة اإلسالمية  ٕعند تالميذ الصف الثامن.
 المتحدة بيت النور فنجور المبونج الوسطى

شرح نتةجة ىذا البحث عن تنفةذ اسًتاتةجةة ليب اوأدكار يف 
بمادلدرس  2ترقةة مهمارة كالـ اللغة اليربةة عند تالمةذ الصف الثمامن.

المةة ادلتحدة بةت النور فنجور المبونج الوسطى. على ادلتوسطة اإلس
أسماس ىدؼ البحث ك ىو دليرفة ىل تنفةذ اسًتاتةجةة ليب اوأدكار 
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 2يقدر على ترقةة مهمارة كالـ اللغة اليربةة عند تالمةذ الصف الثمامن.
 بمادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمةة ادلتحدة بةت النور فنجور المبونج الوسطى.

 البةمانمات اوأكى .أ 
تأسةسما على نتةجة ادلقمابلة ك ادلالحظة أف قبل عملةة تصرؼ 
التيلةم اسًتاتةجةة ليب اوأدكار, كماف ادلدرس بمادلدرسة ادلتوسطة 
اإلسالمةة ادلتحدة بةت النور فنجور المبونج الوسطى ال  يستخدـ يف 
تيلةم اللغة اليربةة إال طريقة السؤاؿ ك اجلواب ك ال يستخدـ 

لنمماذج اوأخرل يف التيلةم. ك ىذه احلماؿ تسبب إى االسًتاتةجةمات ك ا
 اخنفماض مهمارة كالـ التالمةذ بمالنسبة إى رلموع التالمةذ.

 القمائمة الرابية
بمادلدرسة  2ملخص مهمارة كالـ اللغة اليربةة عند تالمةذ الصف الثمامن.

 ادلتوسطة اإلسالمةة ادلتحدة بةت النور فنجور المبونج الوسطى
وع التالميذمجم البيان الرقم  المئوية 

% ٖٓ ٜ تمام/ محصولة ٔ  

ٕ 
غير تمام/ غير 

 محصولة
ٕٔ ٚٓ %  

% ٓٓٔ ٖٓ المجموع  
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بيد احلصوؿ على البةمانمات ادلذكوكرة فةمكن الفهم أف تالمةذ  
بمادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمةة ادلتحدة بةت النور فنجور المبونج الوسطى 

  تقدًن التصرؼ اإلجيمايب حيتماج إى 2خصوصما لتالمةذ الصف الثمامن . 
يف عملةة التيلةم هبدؼ لًتقةة مهمارة التالمةذ يف تيلم اللغة اليربةة خماصة 

 02دلهمارة كالـ اللغة اليربةة, فةبدأ التيلةم يف يـو اوأربيماء, يف التماري  
, كجدت البماحثة اإلذف من رئةس ادلدرسة ادلتوسطة 2102ممارس 

المبونج الوسطى ليقد البحث تنفةذ  اإلسالمةة ادلتحدة بةت النور فنجور
اسًتاتةجةة ليب اوأدكار. ك بيقد ىذه االسًتاتةجةة فصمارت نتةجة مهمارة  
كالـ التالمةذ مرتقةة ك ىذه احلماؿ ديكن النظر من اخلطة ك اليملةة ك 

 ادلالحظة ك الصورة ادلنيكسة كمما يف التمايل : 
 حبث الدكر اوأكؿ .ب 

 خطة اليملةة ( أ
كر اوأكؿ, تنفذ البماحثة تيلةم كالـ كماف يف خطة  تصرؼ الد

اللغة اليربةة بماستخداـ اسًتاتةجةة ليب اوأدكار. ك ىذه االسًتاتةجةة 
تيقد لةسهل للتالمةذ يف فهم ك ذكر ادلمادة ك لةقدركا على أف  يدكركا 
دكرا فيلةما يف التيلةم يف الصف ك لةشًتكوا إجيمابةما يف التيماكف بُت التالمةذ 

 ماؿ يف تيلم مهمارة كالـ اللغة اليربةة.حىت يرجى منو اإلسه
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ك تفصةل خطة التيلةم يف الدكر اوأكؿ, بماستخداـ اسًتاتةجةة 
 ليب اوأدكار كمما يف التمايل : 

ادلنماقشة مع مدرس اللغة اليربةة لتقرير ادلواجهة ك إعراؼ  .0
 االسًتاتةجةة ادلستخدمة.

تيةُت  ادلمادة ادلدركسة ك ىو خةمار البحث اوأسماسي عن  .2
 إلنسمافمهن ا

 عةُت االسًتاتةجةة ادلستخدمة ك ىي اسًتاتةجةة ليب اوأدكار .4
ترتةب خطة/إعداد عملةة التيلةم ادلنماسبة دبمادة الكالـ ك ىي  .3

عن مهن اإلنسماف ك االسًتاتةجةة ادلستخدمة ىي اسًتاتةجةة 
 ليب اوأدكار.

 إعداد النص/السةنماريو ادليركضة ك الصور كمالوسةلة اإليضماح .0
و أك تنظةم الصف الذم سةيقد فةو عملةة ترتةب السةنماري .2

 التيلةم
 إعداد كرقة ادلالحظة ادلصنوعة .1
 إعداد ألة االختبمار. .2

كماف يف طبقة اخلطة, قمامت البماحثة بمادلنماقشة مع مدرس درس 
اللغة اليربةة عن ادلنماقشة مع مدرس اللغة اليربةة لتقرير ادلواجهة ك إعراؼ 

مادة ادلدركسة ك ىو خةمار البحث االسًتاتةجةة ادلستخدمة, ك تيةُت  ادل
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اوأسماسي عن مهن اإلنسماف, ك تيةُت االسًتاتةجةة ادلستخدمة ك ىي 
اسًتاتةجةة ليب اوأدكار, ك ترتةب خطة/إعداد عملةة التيلةم ادلنماسبة 
دبمادة الكالـ ك ىي عن مهن اإلنسماف ك االسًتاتةجةة ادلستخدمة ىي 

نماريو ادليركضة ك الصور  اسًتاتةجةة ليب اوأدكار, ك إعداد النص/السة
كمالوسةلة اإليضماح, ك ترتةب السةنماريو أك تنظةم الصف الذم سةيقد 
فةو عملةة التيلةم, ك إعداد كرقة ادلالحظة ادلصنوعة, ك إعداد ألة 

 االختبمار.
 04سبتمرب ك  2أغسطس, ك  41عقد الدكر اوأكؿ يف التماري  

مال لدم التالمةذ . زبط عملةة التيلةم لتقدًن الفهم رل2102سبتمرب 
عن كةفةة طريقة يف فهم ادلمادة لتكوف سهلة يف تطبةق مهمارة الكالـ. ك 
مصدر التيلم ادلستخدـ يف التيلةم ىو الكتماب ادلدرسي لدرس اللغة 

ك ىو كتماب فصةح بماللغة اليربةة للصف  KTSPاليربةة ادلنماسب بمادلنهج 
التيلةم ىي القرطماس الثمامن. ك أمما اوألة أك ادلمادة احملتماجة يف برنمامج 

للتالمةذ كتب فةو سةنماريو نص احلوار للحفظ. ك أمما دليرفة نتةجة ترقةة 
 مهمارة كالـ التالمةذ طوؿ متمابية عملةة التيلةم, فةيقد االختبمار الشفهي.
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 عملةة التصرؼ ( ب
 ادلواجهة اوأكى للدكر اوأكؿ ( أ

عملةة تصرؼ التيلةم للدكر اوأكؿ فةهما البحث اوأسماسي 
دة اوأسماسةة للكالـ عن مهن اإلنسماف, كمانت عملةة التيلةم للدكر أك ادلما

 2بوقت  2102أغسطس  41اوأكؿ يف ادلواجهة اوأكى تيقد يف التماري  
 دقةقة ك ىي كمما يف التمايل :  30× 

 مقدمة . أ
 الدعماء قبل بداية التيلةم .0
 يفتتح ادلدرس بمالسالـ .2
 االدراؾ بمالًتابط .4
 نواة  اليملةة . ب

يو الذم سةيرض كماحلوار عن مهن ييد ادلدرس السةنمار  .0
 اإلنسماف

 الّطالب : ك علةكم الّسالـ كرمحة اهلل كبركماتو
 ادلدّرس : مما مهنة أبةك يما أمحد ؟

 أمحد : أيب مدّرس ىو ييّلم التالمةذ يف ادلدرسة
 ادلدّرس : دلماذا يذىب الفالح إى ادلزرعة يما زينب ؟

 زينب : ىو يذىب إى ادلزرعة لةزرع الّرزّ 
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س : دلماذا يريد الطّبةب أف يّذىب إى ادلستشفى ادلدرّ 
 ؟

يوسف : يريد الطّبةب أف يذىب إى ادلستشفى 
 لةيماًف ادلرضى

 ادلدّرس : ىل ينجح الكسالف يف ادلستقبل ؟
 فماطمة : لن ينجح الكسالف يف ادلستقبل

ادلدّرس ؟ كلذلك علةنما أف صلتهد يف أعممالن كمهننما 
 لننجح يف مستكبلنما

 
 س تالمةذه لدراسة السةنماريويطلب ادلدر  .2
 تالمةذ 0يشكل ادلدرس فرقة التالمةذ لكل فرقة  .4
 يقدـ ادلدرس الشرح عن الكفماءة ادلرادة .3
 يقرأ ادلدرس احلوار, ك التالمةذ يستميوف إلةو .0
 يقلد التالمةذ قراءة احلوار ).( .2
 يًتجم ادلدرس ك التالمةذ احلوار ميما إى لغة التالمةذ .1
 ن ادلفردات اليت مل ييرفوىمايسأؿ ادلدرس تالمةذه ع .2
 يطلب ادلدرس من التالمةذ لةختماركا دكرىم .3
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يطلب ادلدرس تالمةذه لةدربوا ألفماظ نص احلوار اليت  .01
 سةدكركف هبما.

 اختتماـ . ت
جييل ادلدرس مع التالمةذ اخلالصة من رلموع عملةة  .0

 التيلةم ادليقودة.
 يطلب ادلدرس تالمةذه حلفظ النص ادلوزع .2
 التيلةم بمالدعماء ك السالـخيتتم ادلدرس عملةة  .4

ففي عملةة التيلةم بيد الدعماء, يفتح ادلدرس الدرس بتقدًن 
السالـ ك السؤاؿ لدم التالمةذ عن الغمائبُت, مث يشرح ادلدرس ىدؼ 
ادلمادة اوأسماسةة أك البحث اوأسماسي أمماـ التالمةذ, مث ييد ادلدرس 

لسةنماريو, مث السةنماريو الذم سةيرض, مث يطلب ادلدرس تالمةذه لدراسة ا
تالمةذ, بيد ذلك يقدـ ادلدرس  0يشكل ادلدرس فرقة التالمةذ لكل فرقة 

الشرح عن الكفماءة ادلرادة, مث يقرأ ادلدرس احلوار, ك التالمةذ يستميوف 
إلةو, ك يقلد التالمةذ قراءة احلوار ).(, ك يًتجم ادلدرس ك التالمةذ احلوار 

المةذه عن ادلفردات اليت مل ميما إى لغة التالمةذ, ك يسأؿ ادلدرس ت
ييرفوىما, ك يطلب ادلدرس من التالمةذ لةختماركا دكرىم, ك يطلب ادلدرس 

 تالمةذه لةدربوا ألفماظ نص احلوار اليت سةدكركف هبما.
 ادلواجهة الثمانةة للدكر اوأكؿ ( ب
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كمانت عملةة التيلةم للدكر اوأكؿ يف ادلواجهة الثمانةة تيقد يف 
دقةقة زبمالف ادلواجهة اوأكى  30×  2 بوقت 2102سبتمرب  2التماري  

ىي بيد الدعماء, يفتح ادلدرس الدس بتقدًن السالـ ك يسأؿ التالمةذ 
الذين يغةبوف يف احلضور, مث يشرح ىدؼ ادلمادة اوأسماسةة, ك بيد فتح 
الدرس يفتح ادلدرس نص السةنماريو كماحلوار ادليد, ك يقرأ ادلدرس احلوار مث 

ر, مث يًتجم ادلدرس ك التالمةذ احلوار إى لغة ييةد التالمةذ قراءة احلوا
التالمةذ, ك يسأؿ ادلدرس تالمةذه عن ادلفردات اليت مل ييرفوا مينماىما, مث 
 0يطلب ادلدرس تالمةذه لةكونوا بيض الفرؽ, ك لكل فرقة تستمل على 

تالمةذ, مث يطلب ادلدرس تالمةذه لةختماركا دكر كل منهم, ك يطلب 
ص احلوار الذم سةيرضونو, ك يطلب ادلدرس منهم أف يدركا لفظ ن

تالمةذه من كل فرقة أف يدكركا احلوار يف مقدـ الصف, مث ييرب ادلدرس 
 عرض التالمةذ ك يراجع حبث اجلمل ميما.

ييرض التالمةذ درىم  أمماـ الصف, ك كل التالمةذ جيتميوف 
يف فرقتهم مالحظي السةنماريوا ادليركض. ك بيد ذلك يطلب ادلدرس 

ذه لةدربوا ألفماظ نص احلوار الذم سةيرضونو أحسن من قبل, مث تالمة
ييقد ادلدرس السماؿ ك اجلواب مع التالمةذ لةيرؼ فهم التالمةذ بمادلمادة 

 ادلدركسة.
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 ادلواجهة الثمالثة للدكر اوأكؿ ( ت
كمانت عملةة التيلةم يف الدكر اوأكؿ للمواجهة الثمالثة, تيقد 

دقةقة ك ىي زبمالف  30×  2بوقت  2102سبتمرب  04يف التماري  
قلةلة من ادلواجهة الثمانةة ك ىي بيد الدعماء, يفتح ادلدرس الدرس بتقدًن 
السالـ ك يسأؿ التالمةذ عمن يغةب يف احلضور, مث يشرح ىدؼ ادلمادة 
اوأسماسةة, بيد فتح الدرس يطلب ادلدرس تالمةذه لفتح السةنماريو ادلوزع, 

قراءة احلوار, مث يطلب ادلدرس مث يقرأ ادلدرس احلوار مث يتمابع التالمةذ 
تالمةذه لةدربوا ألفماظ نص احلوار اليت سةيرضوهنما, مث يطلب كل أعضماء 
الفرقة لةدكركا احلوار يف مقدـ الصف, ك التالمةذ حماضركف يف فرقتهم 
مالحظي السةنماريو ادليركض, بيد سبماـ اليرض, يقدـ لكل تلمةذ كرقة 

ك كل فرقة تقدـ نتةجة  اليمل لتقدًن القةمة على عرض كل فرقة,
 اخلالصة, مث يقدـ ادلدرس اخلالصة ك التقةةم عمامة.

 نتةجة ادلالحظة ( ث
نتةجة مالحظة مهمارة كالـ ادلدرس يف تنظةم الصف ك  
توجةو الفرقة بتطبةق اسًتاتةجةة ليب اوأدكار يف ممادة الكالـ توجد منهما 

قصى احلقةقة ك ىي مل ييمل ادلدرس يف عملةة التيلةم يف الصف بأ
اليمل ك كذلك يف توجةو التالمةذ وأهنم مل يتيدكا يف استخداـ تلك 

 االسًتاتةجةة.
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ظهر أف التالمةذ كمانوا قمادرين على االشًتاؾ يف الفرقة بةد أف 
التيلةم بماستخداـ ىذه االسًتاتةجةة غريب عندىم. من بيض التالمةذ 

, ك من يصيب ذلم يف اشًتاؾ يف حفظ السةنماريو ك منهم من يسقتوف
اجلزء الذم حيتماج إى إصالحو يف تقدًن ادلمادة الذم مل يصل إى أعلى 
اليملةمات, ك الشرح التفصةل عن اسًتاتةجةة تيلةم ليب اوأدكار, ك ال 
بد للمدرس أف ينظم الصف إى أقصى التنظةممات. لكن ظهر يف الدكر 
اوأكؿ أف ىذه االسًتاتةجةة تقدر على ترقةة مهمارة الكالـ لبيض 

 مةذ.التال
ىذه احلماؿ دالة من  نتةجة تقةةم اختبمار مهمارة كالـ اللغة 
اليربةة يف الدكر اوأكؿ بواصلة اسًتاتةجة تيلةم ليب اوأدكار لدم تالمةذ 

بمادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمةة ادلتحدة بةت النور فنور  2الصف الثمامن. 
 المبونج الوسطى ادلكتوبة يف القمائمة التمالةة: 
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 سةالقمائمة اخلمام
بمادلدرسة ادلتوسطة  2نتةجة اختبمار مهمارة كالـ تالمةذ الصف الثمامن. 

 اإلسالمةة ادلتحدة بةت النور فنور المبونج الوسطى يف الدكر اوأكؿ
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ٔ Achmad 
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ٓ 
0
0 
0
0 
2
1 
2
0 

ٚ
٘ 

 زلصولة

ٖ Ahmad Bayu S. 

I 
ٚ

ٓ 
0
0 
0
0 
0
0 
2
1 

ٙ
٘ 

 غَت زلصولة

ٗ Ahmad 
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Imam Shobirin K ٚ
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ٕ
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Siti Nurannisa ٚ
ٓ 
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 القمائمة السمادسة

 2ملخص نتةجة مهمارة كالـ اللغة اليربةة عند تالمةذ الصف الثمامن. 
بمادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمةة ادلتحدة بةت النور فنور المبونج الوسطى يف 

 الدكر اوأكؿ
مهارة نتيجة  الرقم

 الكالم
 مجموع التالميذ

تلمةذا  02 زلصولة 0
(04.43)% 

تلمةذا  03 غَت زلصولة 2
(32.22)% 

تلميذا  ٖٓ المجموع
(ٔٓٓ)% 

 
 الصورة المنعكسة ( ج

بيد اليملةمات ادلذكورة, مث يقـو ادلدرس بمالصورة 
ادلنيكسة مع ادلدرس ادلرافق عن التيلةم ادليقود. ك تستخدـ نتةجة الصورة 

ة كماخلطوة التمالةة يف اإلصالح للدكر الثماين ك ترقةة مهمارة كالـ ادلنيكس
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التالمةذ. بماستنتماج أف التيلةم ادليقود من نتةجة تيلم التالمةذ قد ارتقت, 
وأف اوأفراد يف الفرقة يقوموف بمالتيماكف يف حفظ نص احلوار ك يدكركف 

ن مل دكرىم حىت يسرعوف يف ذكر ادلمادة, بمالرغم أف ىنماؾ التالمةذ الذي
ينشطوا يف متمابية التيلةم. ىنماؾ حماجة لالصالح يف رلماؿ تقدًن خطوات 
تيلةم اسًتاتةجةة ليب اوأدكار ك الرجماء من ادلدرس أف يوجو التالمةذ 
لةهتموا بماليملةة أثنماء التيلةم, ك البد لو أف يستوعب على الصف لةكوف 

صل إى يف حمالة جةدة. ك لذلك تراجع البماحثة ترتةب خطة التيلةم لة
 أحسن اوأحواؿ.

 حبث الدكر الثماين .ج 
 خطة التصرؼ ( أ

قبل أف تيقد البماحثة البحث للدكر الثماين فجيل اخلطة على 
اوأسماس التمايل: مالحظة البماحثة بمالنظر إى عملةة التيلةم ك نتةجة 

 2أسطس,  41حماصل التيلم يف الدكر اوأكؿ الذم عقد يف التماري  
لى أف نتةجة  درس اللغة اليربةة دالة  ع 2102سبتمرب  04سبتمرب, ك 

خماصة يف تيلةم ممارة الكالـ بواصلة اسًتاتةجةة ليب اوأدكار ترتقي ك لو 
مل تصل إى احلد اوأقصى,ففي تصرؼ الدكر الثماين  تسيى البماحثة سبماـ  
السيي لقيد التيلةم الذم ديكن أف حيمل التالمةذ إى حصوؿ النتةجة 

 لةة التيلةم. اوأعلى ك االشًتاؾ الفيلي يف عم
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ك يف درجة اخلطة, كمانت البماحثة ترتب خطة/إعداد عملةة 
( ك لتفصةل خطة التيلةم يف الدكر الثماين بماستخداـ RPPالتيلةم )

اسًتاتةجةة ليب اوأدكار ك ىي كمما يف التمايل: ك يف درجة اخلطة فةيقد 
 بيض اليملةمات التمالةة ك ىي : 

ن ممادة الكالـ عن تيةُت ادلمادة اوأسماسةة ادلدركسة ك ىي ع .أ 
 مهنة كالدم

 إعمادة خطة التيلةم كماوأسماس يف عملةة التيلةم .ب 
 إعداد الوسمائل ك اسًتاتةجةة التيلةم. .ج 

دقةقة,  30×  2ييقد الدكر الثماين ثالث مواجهمات أك يف كقت 
. 2102أكتوبر   00أكتوبر ك  3سبتمرب,  21ك قد عقد يف التماري  

 لدم التالمةذ عن كةفةة طريقة خطت عملةة التيلةم لتقدًن الفهم رلمال
فيمالة لةقدركا على االستةيماب على مهمارة كالـ اللغة اليربةة يف تيلةم 

 اللغة اليربةة
 عملةة التصرؼ ( ب

 ادلواجهة اوأكى يف الدكر الثماين ( أ)
عملةة تصرؼ التيلةم للدكر الثماين يف ادلواجهة اوأكى تيقد 

ىي كمما يف  دقةقة ك 30×  2بوقت  2102سبتمرب  21يف التماري  
 التمايل : 
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 مقدمة ( أ
 الدعماء قبل بداية التيلةم .1
 يفتتح ادلدرس بمالسالـ .2
 االدراؾ بمالًتابط .3
 نواة  اليملةة ( ب

ييد ادلدرس السةنماريو الذم سةيرض كماحلوار عن  .1
 مهنة كالدم

 حسن : السالم عليكم
علي و أحمد : وعليكم السالم ورحمة اهلل 

 وبركاتو يا حسن
 ؟أحمد : يَا حسن ِمْن أْيَن 

 حسن : أَنَا ِمْن بـَْيِتيْ 
 علي : ما َعَمُل واِلُدَك يا حسن ؟

حسن : َواِلِدي طَِبْيٌب ِفي اْلُمْسَتْشَفى ِفي َىِذِه 
َنةِ   اْلمِديـْ

 أحمد : َىْل ُىَو َيْذَىُب إَلى اْلُمْسَتْشَفى ُكلَّ يـَْوٍم ؟
َفُتُو ُيَساِعُد اْلَمْرَضى  حسن : نعم، اِلَنَّ َوِظيـْ

 مْ لِيـَُعاِلَجهُ 
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   َوَما ِمْهَنُة َواِلُدَك يا علي ؟
علي : َواِلِدْي َفالٌَّح. َيْذَىُب إَلى اْلَمْزرََعِة ُكلَّ 

 َصَباٍح َويـَُعْوُد ِفي اْلَمَساءِ 
   َىَما يـَْزرَُع الرُّزَّ َواْلَخْضرَواَت ِفي اْلَمْزرََعةِ 

 حسن : َوَما ِمْهَنُة َواِلُدَك يا أحمد ؟
ِدٌس. ُىَو يـَْبِني اْلَمَباِني أحمد : َواِلِدْي ُمَهنْ 

َواإِلَماراِت لَِيْسُكَن َويـَْعَمَل النَّاُس ِفيَها َو 
َواِلَدِتْي رَبَُّة بـَْيًت. َوَما َعَمُل َواِلَدُتَك يَا 

 حسن ؟
حسن : اُمِّي ُمَدرَِّسٌة  ِفي المْدَرَسِة الثَـَّناِويَِّة. ِىَي 

 تـََعلُِّم دْرَس اللَُّغِة اْلَعَربِيَّةِ 
 لي : َماَذا ُترِْيُد ِمَن اْلِمْهَنِة ِفي اْلُمْستَـْقَبِل ؟ع

حسن : ُأرِْيُد َأْن َأُكْوَن تَاِجًرا َصاِلًحا. َوأبِْيُع 
َرَة ِلَحاَجاِت النَّاسِ   اأَلْشَياَء اْلَكِثيـْ

أحمد : َو أَنَا ، أُرِْيُد أْن أُكْوَن ُشْرِطيَّا، َوَأرَتُِّب 
 اْلَمَراِكَب في الشَّارِعِ 

   أْنَت يَا علي ؟ وَ 
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علي : أَنَا ُأرَْيُد َأْن َأُكْوَن ُمَهْنِدٌس َكااْلَُب أحمد 
أَْبِني اْلَمَباِني َواإِلَماراِت لَِيْسُكَن َويـَْعَمَل 

 النَّاُس ِفيَها
َفُعَنا َوَغْيرِنَا َنا َأْن نـَْعَمَل ِبَما يـَنـْ  أحمد : َجيٌِّد، َعَليـْ

 ِقي، إَلى اللِّقاءِ حسن :  َأْذَىُب أوَّالً يَا َصِديْ 
 علي و أحمد : مع السالمة يا حسن

 طلب ادلدرس تالمةذه لدراسة السةنماريو .2
 تالمةذ 4يشكل ادلدرس فرقة التالمةذ لكل فرقة  .3
 يقدـ ادلدرس الشرح عن الكفماءة ادلرادة .4
 يقرأ ادلدرس احلوار, ك التالمةذ يستميوف إلةو .5
 يقلد التالمةذ قراءة احلوار ).( .6
 ك التالمةذ احلوار ميما إى لغة التالمةذيًتجم ادلدرس  .7
 يسأؿ ادلدرس تالمةذه عن ادلفردات اليت مل ييرفوىما .8
 يطلب ادلدرس من التالمةذ لةختماركا دكرىم .9

يطلب ادلدرس تالمةذه لةدربوا ألفماظ نص احلوار اليت  .11
 سةدكركف هبما.

 اختتماـ ( ت
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جييل ادلدرس مع التالمةذ اخلالصة من رلموع عملةة  .0
 دة.التيلةم ادليقو 

 يطلب ادلدرس تالمةذه حلفظ النص ادلوزع .2
 خيتتم ادلدرس عملةة التيلةم بمالدعماء ك السالـ .4

ففي عملةة التيلةم بيد الدعماء, يفتح ادلدرس الدرس بتقدًن 
السالـ ك السؤاؿ لدم التالمةذ عن الغمائبُت, مث يشرح ادلدرس ىدؼ 

ادلدرس ادلمادة اوأسماسةة أك البحث اوأسماسي أمماـ التالمةذ, مث ييد 
السةنماريو الذم سةيرض, مث يطلب ادلدرس تالمةذه لدراسة السةنماريو, مث 

تالمةذ, بيد ذلك يقدـ ادلدرس  4يشكل ادلدرس فرقة التالمةذ لكل فرقة 
الشرح عن الكفماءة ادلرادة, مث يقرأ ادلدرس احلوار, ك التالمةذ يستميوف 

درس ك التالمةذ احلوار إلةو, ك يقلد التالمةذ قراءة احلوار ).(, ك يًتجم ادل
ميما إى لغة التالمةذ, ك يسأؿ ادلدرس تالمةذه عن ادلفردات اليت مل 
ييرفوىما, ك يطلب ادلدرس من التالمةذ لةختماركا دكرىم, ك يطلب ادلدرس 

 تالمةذه لةدربوا ألفماظ نص احلوار اليت سةدكركف هبما.
 ادلواجهة الثمانةة للدكر الثماين ( ب)

الثماين يف ادلواجهة الثمانةة تيقد يف  كمانت عملةة التيلةم للدكر
دقةقة زبمالف ادلواجهة اوأكى  30×  2بوقت  2102أكتوبر  3التماري  

ىي بيد الدعماء, يفتح ادلدرس الدس بتقدًن السالـ ك يسأؿ التالمةذ 
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الذين يغةبوف يف احلضور, مث يشرح ىدؼ ادلمادة اوأسماسةة, ك بيد فتح 
حلوار ادليد, ك يقرأ ادلدرس احلوار مث الدرس يفتح ادلدرس نص السةنماريو كما

ييةد التالمةذ قراءة احلوار, مث يًتجم ادلدرس ك التالمةذ احلوار إى لغة 
التالمةذ, ك يسأؿ ادلدرس تالمةذه عن ادلفردات اليت مل ييرفوا مينماىما, مث 
 4يطلب ادلدرس تالمةذه لةكونوا بيض الفرؽ, ك لكل فرقة تستمل على 

دلدرس تالمةذه لةختماركا دكر كل منهم, ك يطلب تالمةذ, مث يطلب ا
منهم أف يدركا لفظ نص احلوار الذم سةيرضونو, ك يطلب ادلدرس 
تالمةذه من كل فرقة أف يدكركا احلوار يف مقدـ الصف, مث ييرب ادلدرس 

 عرض التالمةذ ك يراجع حبث اجلمل ميما.
ييرض التالمةذ درىم  أمماـ الصف, ك كل التالمةذ جيتميوف 

فرقتهم مالحظي السةنماريوا ادليركض. ك بيد ذلك يطلب ادلدرس  يف
تالمةذه لةدربوا ألفماظ نص احلوار الذم سةيرضونو أحسن من قبل, مث 
ييقد ادلدرس السماؿ ك اجلواب مع التالمةذ لةيرؼ فهم التالمةذ بمادلمادة 

 ادلدركسة.
 ادلواجهة الثمالثة للدكر الثماين ( ت)

ماين للمواجهة الثمالثة, تيقد كمانت عملةة التيلةم يف الدكر الث
دقةقة ك ىي زبمالف قلةلة  30×  2بوقت  2102أكتوبر  00يف التماري  

من ادلواجهة الثمانةة ك ىي بيد الدعماء, يفتح ادلدرس الدرس بتقدًن 



 9 

السالـ ك يسأؿ التالمةذ عمن يغةب يف احلضور, مث يشرح ىدؼ ادلمادة 
لفتح السةنماريو ادلوزع, اوأسماسةة, بيد فتح الدرس يطلب ادلدرس تالمةذه 

مث يقرأ ادلدرس احلوار مث يتمابع التالمةذ قراءة احلوار, مث يلب ادلدرس 
تالمةذه لةدربوا ألفماظ نص احلوار اليت سةيرضوهنما, مث يطلب كل أعضماء 
الفرقة لةدكركا احلوار يف مقدـ الصف, ك التالمةذ حماضركف يف فرقتهم 

ليرض, يقدـ لكل تلمةذ كرقة مالحظي السةنماريو ادليركض, بيد سبماـ ا
اليمل لتقدًن القةمة على عرض كل فرقة, ك كل فرقة تقدـ نتةجة 

 اخلالصة, مث يقدـ ادلدرس اخلالصة ك التقةةم عمامة.
ك أمما نتةجة حبث اختبمار مهمارة كالـ اللغة اليربةة يف اللدكر 
 2الثماين بواصلة استماتةجةة ليب اوأدكار عند تالمةذ الصف الثمامن. 

درسة ادلتوسطة اإلسالمةة ادلتحدة بةت النور فنجور المبونج الوسطى بمادل
 مكتوبة يف القمائمة التمالةة : 
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 القمائمة السمابية
بمادلدرسة ادلتوسطة  2نتةجة اختبمار مهمارة كالـ تالمةذ الصف الثمامن. 

 اإلسالمةة ادلتحدة بةت النور فنجور المبونج الوسطى يف الدكر الثماين

ا
ل
ر 
ق
 م

 ميذأسماء التال

ح
د
 
ا
ل
ق
ي
م
ة
 
ا

أل
د
ن

 ى

عالمة 
مهارة 
 الكالم

ا
ل
ن
ق

ط
 
ا

أل
خ
ي
ر 
 ة

 البيان

ٔ 
2
0 

ٕ 
2
0 

ٖ 
2
0 

ٗ 
2
0 
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ٔ Achmad Mubarokah ٚ
ٓ 

2
1 

0
0 

2
1 

2
1 

1
0 

زلصو 
 لة

ٕ Adinda Putri Lestari ٚ
ٓ 
2
1 
2
1 
2
1 

2
0 

2
0 

زلصو 
 لة

ٖ Ahmad Bayu S. I ٚ
ٓ 

0
0 

2
1 
2
1 
2
1 

1
0 

زلصو 
 لة

ٗ Ahmad Misbahus S ٚ
ٓ 
0
0 
0
0 
0
0 

2
1 

2
0 

غَت 
م
ح
ص
ك 
 لة

٘ Ahmad Ripqi H ٚ
ٓ 
2
1 
2
1 
2
1 
2
1 

2
1 

زلصو 
 لة

ٙ Aisyah Mala Hatu Z ٚ
ٓ 
2
1 
2
1 
2
1 
2
0 

2
0 

زلصو 
 لة

ٚ Aji Arsaid ٚ
ٓ 

0
0 

2
1 
2
1 
2
0 

2
1 

زلصو 
 لة
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ٛ Ali Sodikin ٚ
ٓ 

2
0 

2
1 
2
1 

2
1 

2
0 

زلصو 
 لة

ٜ Alif Risky Hidayat ٚ
ٓ 
2
1 
2
1 
2
1 
2
1 

2
1 

زلصو 
 لة

ٔ
ٓ 

Anisatun Fauzah ٚ
ٓ 
2
0 
2
0 
2
1 
2
1 

3
1 

زلصو 
 لة

ٔ
ٔ 

Devi Setia Astuti ٚ
ٓ 
2
0 

2
1 

2
1 
2
1 

2
0 

زلصو 
 لة

ٔ
ٕ 

Fadillah Okta E ٚ
ٓ 
2
0 

2
1 

0
0 

2
1 

2
1 

زلصو 
 لة

ٔ
ٖ 

Fatkurrohman ٚ
ٓ 
2
0 

0
0 

2
1 
2
0 

2
0 

زلصو 
 لة

ٔ
ٗ 

Ferdiyanto ٚ
ٓ 
2
0 

2
1 

2
1 
2
0 

2
0 

زلصو 
 لة

ٔ
٘ 

Fijar Ahmad H ٚ
ٓ 
2
0 

0
0 

2
1 
2
0 

2
0 

زلصو 
 لة

ٔ
ٙ 

Fitri Andesti ٚ
ٓ 

2
1 

2
1 

0
0 

2
0 

2
1 

زلصو 
 لة



 13 

ٔ
ٚ 

Garnis Eka W ٚ
ٓ 
2
1 
2
1 
2
1 
2
1 

2
1 

زلصو 
 لة

ٔ
ٛ 

Ifany Aldyan ٚ
ٓ 
2
1 
2
1 
2
1 
2
0 

2
0 

زلصو 
 لة

ٔ
ٜ 

Imam Shobirin K ٚ
ٓ 
2
1 
2
1 
2
1 
2
0 

2
0 

زلصو 
 لة

ٕ
ٓ 

Khusna Mazidah ٚ
ٓ 
2
1 
2
1 
2
1 
2
0 

2
0 

زلصو 
 لة

ٕ
ٔ 

M. Yazid Tahri ٚ
ٓ 
2
1 
2
1 

0
0 

2
0 

2
1 

زلصو 
 لة

ٕ
ٕ 

M. Toyyib Abdullah ٚ
ٓ 

2
0 

2
1 
2
1 
2
0 

2
0 

زلصو 
 لة

ٕ
ٖ 

Miftahul Huda ٚ
ٓ 
0
0 
0
0 
0
0 
2
1 

2
0 

غَت 
م
ح
ص
ك 
 لة
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ٕ
ٗ 

Muhammad Ridwan  ٚ
ٓ 
0
0 
0
0 

0
1 

2
1 

2
1 

غَت 
م
ح
ص
ك 
 لة

ٕ
٘ 

Riza Azharul Fauzi ٚ
ٓ 

2
0 

2
1 

0
0 

2
0 

2
0 

زلصو 
 لة

ٕ
ٙ 

Sindi Desi Walda A ٚ
ٓ 

2
1 

0
0 
0
0 
0
0 

2
0 

غَت 
م
ح
ص
ك 
 لة

ٕ
ٚ 

Siti Khofifah ٚ
ٓ 

2
1 

0
1 

0
0 

2
1 

2
0 

غَت 
م
ح
ص
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ك 
 لة

ٕ
ٛ 

Siti Nurannisa ٚ
ٓ 

2
1 

0
0 

2
1 

2
0 

2
1 

زلصو 
 لة

ٕ
ٜ 

Sofiatun Nur Aini ٚ
ٓ 

2
1 

2
1 

2
0 

2
1 

2
0 

زلصو 
 لة

ٖ
ٓ 

Wulan Suciati ٚ
ٓ 

0
0 

0
0 
0
0 

2
1 

2
0 

غَت 
م
ح
ص
ك 
 لة

 2ادلصدر : نتةجة اختبمار مهمارة كالـ اللغة اليربةة يف الصف الثمامن. 
دلتحدة بةت النور فنجور المبونج بمادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمةة ا

 الوسطى يف الدكر الثماين
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 القمائمة الثمامنة
 2ملخص نتةجة مهمارة كالـ الللغة اليربةة عند تالمةذ الصف الثمامن. 

بمادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمةة ادلتحدة بةت النور فنجور المبونج الوسطى 
 يف الدكر الثماين

 مجموع التالميذ البيان الرقم
حصولةتمام/ م 1   %( ٓٛتلميذا ) ٕٗ 
 %( ٕٓتالميذ ) ٙ غير تمام/ غير محصولة 2

 %( ٓٓٔتلميذا ) ٖٓ المجموع
تأسةسما على قمائمة تقةةم مهمارة الـ اللغة اليربةة بواصلة 

تلمةذا الذين قد حصلوا إى النتةجة اجلةدة  41اسًتاتةجةة دكر اليب من 
%( الذين مل  21)  تالمةذ 2%( ك ىنماؾ  21تلمةذا ) 23/ احملصولة 

حيصلوا إى النتةجة اجلةدة / غَت زلصولة. ك هبذه احملصولة ادلذكورة دالة 
 على أف ىنماؾ ارتقماء يف حماصل تيلم مهمارة كالـ التالمةذ.

 نتةجة ادلالحظة .د 
بيد انتهماء عملةة التيلةم, فةيقد ادلدرس ادلنماقشة مع ادلدرس 

نفةذ اسًتاتةجةة ليب اوأدكار يف ادلرافق عن التيلةم ادليقود بماالستنتماج أف ت
لدكر الثماين يدؿ على أف التيلةم ادليقود جةدا, ك عملةة التيلةم قد 
نماسبت خبطة عملةة التيلةم, ك النتةجة من  عرض ليب الدكر قدمهما 
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ادلدرس قد ارتفقت, ك اشًتاؾ التالمةذ منظور, ك حمالة الصف مسركرة, 
ماب. ك ىذه احلماؿ اىرة من وأف التالمةذ يسيوف يف التيماكف مع اوأصح

ادلواجهة الثمالثة, ك ظهر أف التالمةذ قد قدركا على كالـ اللغة اليربةة 
 جةدا ك لةست اسًتاتةجةة ليب اوأدكار ك تيلةمهما غريبة عندىم.

 
 

 الصورة المنعكسة لعملية التصرف .ه 
دلت عملةة الدكر الثماين على أف ادلشكلة يف خطة تصرؼ قد 

قررة قبل عملةة التصرؼ, ك ادلدرس قد قدر عقدت بتنماسب اخلطة ادل
على استةيماب الصف ك عقد التيلةم جةدا. ك  كماف جةدا يف شرح 
ادلمادة, ك قد عقد اخلطوات ادلنماسبة خبطة عملةة التيلةم ادلخطوطة. ك أمما 
يف عملةة التصرؼ دالة على أف من حماصل البحث الفردم طوؿ عملةة 

تلمةذا  41إى الدكر الثماين حةث من التيلةم قد ارتقت من  الدكر اوأكؿ 
. ك 22تالمةذ منهم فقط الذم مل ينشطوا ك حيصلوا إى النتةجة ربت  4

 23أمما التالمةذ الذين ينشطوف يف عملةة التيلةم يف ادلواجهة الثمالثة 
تالمةذ منهم حصلوا  4ك  22تلمةذا من حصلوا على النتةجة أكثر من 
. ك ادلئوية من نتةجة تيلم مهمارة  على النتةجة ربت حد القةمة اوأدىن
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% ك تيٌت ىذه قد حصلوا على عالممات  21كالـ التالمةذ ترتقي 
 %. ك لذلك يؤخر البحث يف الدكر الثماين. 21النجماح ادلقرر ك ىو 
 ج. تحليل البيانات

اسًتاتةجةة تيلةم ليب اوأدكار ىي التيلةم على نوع ليب احلركة  
ليب اوأدكار, ك يف ليب اوأدكار يكوف فةو ىدؼ ك نظماـ ك تربةة. ك يف 

ك    التالمةذ يف حمالة ميةنة يف الصف, بمالرغم أف التيلةم كقع يف الفصل.
ديكن تقدًن ىذا التيلةم اوأثر الوثةق ك الدائم  يف ذىن التالمةذ مث يسرىم 

اذلَتة ك النشماط يف   ك يكوف حمالة الصف زلرؾ ك مشجع حىت ينو
 ةة يف عملةة التيلةم.نفوس التالمةذ ك ينمي ادلي

تأسةسما على البةمانمات احملصولة يف ادلقمابلة ك ادلالحظة فةيرؼ أف  
يف عملةة التيلةم يستخدـ ادلدرس طريقة السؤاؿ ك اجلواب فقط, حىت 
تكوف نتةجة مهمارة كالـ اللغة اليربةة بمادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمةة ادلتحدة 

منخفضة. كمما كتب يف بةت النور فنجور المبونج الوسطى مما زالت 
 القمائمة التمالةة: 
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 القمائمة التماسية
ملخص نتةجة اختبمار مهمارة كالـ اللغة اليربةة عند تالمةذ الصف الثمامن. 

بمادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمةة ادلتحدة بةت النور فنجور المبونج  2
 الوسطى 

 2101-2102للسنة الدراسةة 
نتيجة  الرقم

مهارة 
 الكالم

مجموع 
 يذالتالم

تالمةذ  3 زلصولة 0
(41 )%  

تلمةذا  20 غَت زلصولة 2
(11 )%  

تالميذا  ٖٓ المجموع
(ٔٓٓ 

)% 
تأسةسما على القمائمة ادلذكورة فنتةجة التالمةذ ففي قبل الدكر  

تلمةذا منهم من حصل إى  41بماستخداـ اسًتاتةجةة ليب اوأدكار من 
لى النتةجة اجلةدة / %( ك من مل حيصلوا ع 41تالمةذ ) 3النتةجة اجلةدة 
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%(. فماحلقةقة أف مهمارة كالـ  11تلمةذا  ) 20حد النتةجة اوأدىن 
 التالمةذ مما زالت منخفضة.

مث من ادلشكلة ادلذكورة فتنفذ البماحثة اسًتاتةجةة ليب اوأدكار  
بمادلدرس  2لًتقةة مهمارة كالـ اللغة اليربةة عند تالمةذ الصف ااالمن . 

حدة بةت النور فنجور المبونج الوسطى, ك تنفةذ ادلتوسطة الغسالمةة ادلت
اسًتاتةجةة ليب اوأدكار سةيقد يف بيد ادلرحالت أك الدرجمات ك ىي : 

 اخلطة ك اليملةة ك ادلراقبة ك الصورة ادلنيكسة.
قد نماقشت البماحثة يف درجة اخلطة مع مدرس درس  اللة  

مث تنظةم خطة  اليربةة عن خطة عملةة االتيلةم ك عن ادلمادة اليت ستدرس,
عملةة التيلةم ك تكوين الوسمائل ك أداة اختبمار استخدااـ اسًتاتةجةة ليب 

ممايو  02ممايو ك  3ممايو,  4اوأدكار. ك الدكر اوأكؿ ييقد يف التماري  
. ك مصدر التيلم ادلستخدـ يف التيلةم ىو كتماب اللغة اليربةة 2102

للغة اليربةة ك أمما ( ك ىو كتماب الفصةح بماKTSPادلنماسب دبنهج التيلةم )
اوألة أك ادلمادة احملتماجة يف برنمامج التيلةم ىي القرطماس للتالمةذ كتب فةو 
سةنماريو نص احلوار للحفظ. ك أمما دليرفة نتةجة ترقةة مهمارة كالـ التالمةذ 

 طوؿ متمابية عملةة التيلةم, فةيقد االختبمار الشفهي.
م, يفتح درجة  اليملةة, ك ىي بيد الدعماء  يف عملةة التيلة

ادلدرس الدرس بتقدًن السالـ ك يسأؿ تالمةذه عمن يغةب يف التيلةم, مث 
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يشرح ىدؼ البحث اوأسماسي, ك بيد أف يفتح ادلدرس الدرس فةقدـ 
السةنماريو كماحلوار ادليد, مث يقرأ ادلدرس احلوار ك التالمةذ ييةد قراءة 

مةذ, ك يسأؿ احلوار, مث يًتجم ادلدرس مع التالمةذ احلوار إى لغة التال
ادلدرس تالمةذه ف ادلفردات اليت مل ييرفوا مينماىما, مث يطلب منهم أف 

تالمةذ, مث يطلب ادلدرس تالمةذه  0جييلوا بيض الفرؽ, ك يف كل فرقة 
لةختماركا دكرىم, مث يطلب ادلدرس تالمةذه لةدربوا ألفماظ نص احلوار اليت 

ار يف مقدـ الصف, سةيرضوهنما, مث يطلب كل أعضماء الفرقة لةدكركا احلو 
ك التالمةذ حماضركف يف فرقتهم مالحظي السةنماريو ادليركض, بيد سبماـ 
اليرض, يقدـ لكل تلمةذ كرقة اليمل لتقدًن القةمة على عرض كل فرقة, 
ك كل فرقة تقدـ نتةجة اخلالصة, مث يقدـ ادلدرس اخلالصة ك التقةةم 

 عمامة.
كمانت مهمارة   درجة ادلالحظة, ربصلت منهما احلقةقة التمالةة :

ادلدرس يف تنفةذ اسًتاتةجةة ليب اوأدكار مل تصل إى  احلد اوأعلى ك ىو 
مل ييمل ادلدرس يف عملةة التيلةم يف الصف بأقصى اليمل ك كذلك يف 

 توجةو التالمةذ وأهنم مل يتيدكا يف استخداـ تلك االسًتاتةجةة.
د أف ظهر أف التالمةذ كمانوا قمادرين على االشًتاؾ يف الفرقة بة

التيلةم بماستخداـ ىذه االسًتاتةجةة غريب عندىم. من بيض التالمةذ 
من يصيب ذلم يف اشًتاؾ يف حفظ السةنماريو ك منهم من يسقتوف, ك 
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اجلزء الذم حيتماج إى إصالحو يف تقدًن ادلمادة الذم مل يصل إى أعلى 
اليملةمات, ك الشرح التفصةل عن اسًتاتةجةة تيلةم ليب اوأدكار, ك ال 

د للمدرس أف ينظم الصف إى أقصى التنظةممات. لكن ظهر يف الدكر ب
اوأكؿ أف ىذه االسًتاتةجةة تقدر على ترقةة مهمارة الكالـ لبيض 

 التالمةذ.
ىذه احلماؿ دالة من  نتةجة تقةةم اختبمار مهمارة كالـ اللغة 
اليربةة يف الدكر اوأكؿ بواصلة اسًتاتةجة تيلةم ليب اوأدكار لدم تالمةذ 

بمادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمةة ادلتحدة بةت النور فنور  2الثمامن.  الصف
 المبونج الوسطى ادلكتوبة يف القمائمة التمالةة: 
 القمائمة اليماشرة

 2ملخص نتةجة مهمارة كالـ اللغة اليربةة عند تالمةذ الصف الثمامن. 
بمادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمةة ادلتحدة بةت النور فنور المبونج الوسطى 

 2101-2102الدراسةة  للسنة
نتيجة  الرقم

مهار 
ة 
الك
 الم

مجموع 
 التالميذ
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تلمةذا  02 زلصولة 0
(04.43

)% 
غَت  2

زلص
 كلة

تلمةذا  03
(32.22

)% 
تلميذا  ٖٓ المجموع

(ٔٓٓ%
) 

تأسةسما على القمائمة ادلذكورة فتحصلت أف نتةجة التالمةذ يف  
 41دكار من الدكر الألكؿ بيد تنفةذ استخداـ  اسًتاتةجةة ليب اوأ

%( ك الذين  04.44منهم من حصل على النتةجة اجلةدة  ) 02تلمةذا 
 %(. 33.21تلمةذا ) 03مل حيصلوا على  التةجة اجلةدة 

درجة الصورة ادلنيكسة, تيقد البماحثة إلصالح اليةوب ادلوجودة  
يف ادكر اوأكؿ كماخلطوة التمالةة يف الدكر الثماين يف ترقةة مهمارة كالـ 

حيتماج للمدرس أف يصلح يف تقدًن خطوات تيلةم اسًتاتةجةة  التالمةذ. 
ليب اوأدكار, ك الرجماء من ادلدرس أف يوجو التالمةذ لةهتموا بماليملةة 
أثنماء التيلةم, ك البد لو أف يستوعب على الصف لةكوف يف حمالة جةدة. 
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ك أف التيلةم ادليقود من نتةجة تيلم التالمةذ قد ارتقت, وأف اوأفراد يف 
رقة يقوموف بمالتيماكف يف حفظ نص احلوار ك يدكركف دكرىم حىت الف

يسرعوف يف ذكر ادلمادة, بمالرغم أف ىنماؾ التالمةذ الذين مل ينشطوا يف 
متمابية التيلةم. ك بذلك تنظم البماحثة مرة أخرل خطة التيلةم لةكوف 

 التيلةم أحسن, ك ىي كمما يف التمايل : 
س لتنظةم خطة عملةة درجة اخلطة,  تنماقش البماحثة مع ادلدر  

التيلةم مرة أخرل, ك أداة اختبمار استخماـ اسًتاتةجةة ليب اوأدكار ك 
تيةُت البحث اوأسماسي الذم سةدرس ك ىو ممادة الكالـ عن مهنة 

 كالدم.
 2درجة اليملةة, عقد الدكر الثماين  ثالث مواجهمات أك يف كقت  

 00ر ك أكتوب 3سبتمرب,  21دقةقة, ك كماف تيقد يف التماري   30× 
. ك عملةة التيلةم يف الدكر الثماين ىي  بيد الدعماء  يف 2102أكتوبر 

عملةة التيلةم, يفتح ادلدرس الدرس بتقدًن السالـ ك يسأؿ تالمةذه عمن 
يغةب يف التيلةم, مث يشرح ىدؼ البحث اوأسماسي, ك بيد أف يفتح 

وار ك ادلدرس الدرس فةقدـ السةنماريو كماحلوار ادليد, مث يقرأ ادلدرس احل
التالمةذ ييةد قراءة احلوار, مث يًتجم ادلدرس مع التالمةذ احلوار إى لغة 
التالمةذ, ك يسأؿ ادلدرس تالمةذه ف ادلفردات اليت مل ييرفوا مينماىما, مث 

تالمةذ, مث يطلب  4يطلب منهم أف جييلوا بيض الفرؽ, ك يف كل فرقة 
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المةذه لةدربوا ألفماظ ادلدرس تالمةذه لةختماركا دكرىم, مث يطلب ادلدرس ت
نص احلوار اليت سةيرضوهنما, مث يطلب كل أعضماء الفرقة لةدكركا احلوار يف 
مقدـ الصف, ك التالمةذ حماضركف يف فرقتهم مالحظي السةنماريو 
ادليركض, بيد سبماـ اليرض, يقدـ لكل تلمةذ كرقة اليمل لتقدًن القةمة 

مث يقدـ ادلدرس  على عرض كل فرقة, ك كل فرقة تقدـ نتةجة اخلالصة,
 اخلالصة ك التقةةم عمامة.

كمانت درجة ادلالحظة يف الدكر الثماين دالة على ترقةة إى أحسن  
احلماؿ وأف ادلدرس قد جيل حمالة الصف مسركرة ك مرحية, ك عملةة 
التيلةم منماسبة خبطة عملةة التيلةم, ك النتةجة من  الوظةفة اليت قدمهما 

ةذ ظماىرة, ك حمالة الصف مسركرة, وأف ادلدرس مرتقةة, ك اشًتاؾ التالم
التالمةذ ال يسكتوف على كراسةهم فقط ك لكن يسيوف يف ادليماكنة مع 
أصحمابو. ك ىذه احلماؿ منظورة يف  ادلواجهة الثمالثة, كماف التالمةذ قدركا 
على كالـ اللغة اليربةة جةدا ك لةست اسًتاتةجةة ليب اوأدكار غريبة 

 همارة كالـ التالمةذ.عندىم مثل من قبل حىت ترتقي م
ك ىذه احلماؿ دالة من  نتةجة حبث اختبمار مهمارة كالـ اللغة  

بمادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمةة ادلتحدة  2اليربةة عند تالمةذ الصف الثمامن. 
 بةت النور فنجور المبونج  الوسطى كمما كتب يف القمائمة التمالةة: 

 القمائمة احلمادية عشرة
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 2اليربةة عند تالمةذ الصف الثمامن.  ملخص نتةجة مهمارة كالـ الللغة
بمادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمةة ادلتحدة بةت النور فنجور المبونج الوسطى 

 يف الدكر الثماين
 مجموع التالميذ البيان الرقم

  %( ٓٛتلميذا ) ٕٗ تمام/ محصولة 1
 %( ٕٓتالميذ ) ٙ غير تمام/ غير محصولة 2

 %( ٓٓٔتلميذا ) ٖٓ المجموع
لى قمائمة تقةةم مهمارة الـ اللغة اليربةة بواصلة تأسةسما ع

تلمةذا الذين قد حصلوا إى النتةجة اجلةدة  41اسًتاتةجةة دكر اليب من 
%( الذين مل  21تالمةذ  ) 2%( ك ىنماؾ  21تلمةذا ) 23/ احملصولة 

 حيصلوا إى النتةجة اجلةدة / غَت زلصولة.
ين على أف ادلشكلة درجة الصورة ادلنيكسة, دلت عملةة الدكر الثما

يف خطة تصرؼ قد عقدت بتنماسب اخلطة ادلقررة قبل عملةة التصرؼ, ك 
ادلدرس قد قدر على استةيماب الصف ك عقد التيلةم جةدا. ك  كماف 
جةدا يف شرح ادلمادة, ك قد عقد اخلطوات ادلنماسبة خبطة عملةة التيلةم 

بحث ادلخطوطة. ك أمما يف عملةة التصرؼ دالة على أف من حماصل ال
الفردم طوؿ عملةة التيلةم قد ارتقت من  الدكر اوأكؿ إى الدكر الثماين 

تالمةذ منهم فقط الذم مل ينشطوا ك حيصلوا إى  4تلمةذا  41حةث من 
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. ك أمما التالمةذ الذين ينشطوف يف عملةة التيلةم يف 22النتةجة ربت 
 4ك  22تلمةذا من حصلوا على النتةجة أكثر من  23ادلواجهة الثمالثة 

تالمةذ منهم حصلوا على النتةجة ربت حد القةمة اوأدىن. ك ادلئوية من 
% ك تيٌت ىذه قد حصلوا  21نتةجة تيلم مهمارة كالـ التالمةذ ترتقي 
%. ك لذلك يؤخر البحث يف  21على عالممات النجماح ادلقرر ك ىو 

الدكر الثماين. ك من بيض الدرجمات اليت تشتمل على الدكرين, فةمكن 
 إى القمائمة التمالةة: النظر 

 القمائمة الثمانةة عشرة
ملخص نتتةجة مهمارة كالـ اللغة اليربةة من البةمانمات اوأكى حىت الدكر 

بمادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمةة ادلتحدة  2الثماين عند تالمةذ الصف الثمامن. 
 2101 – 2102بةت النور فنجور المبونج الوسطى للسنة الدراسةة 

 كالمنتيجة مهارة ال الرقم
 مجموع التالميذ

 غير محصولة محصولة
%( 41تالمةذ ) 3 البةمانمات اوأكى 0 %( 11تلمةذا ) 20   

 04.44تلمةذا ) 02 الدكر اوأكؿ 2
)% 

 32.21تلمةذا ) 03
)% 

%( 21تلمةذا ) 23 الدكر الثماين 4 %(  21تالمةذ ) 2   
 

 :  ك ىذه احلماؿ ديكن النظر أيضما  إى اخلطوط البةمانةة التمالةة
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 اخلطوط البةمانةة اوأكى
ااخلطوط البةمانةة دللخص نتةجة مهمارة  كالـ اللغة اليربةة من البةمانمات 

بمادلدرسة ادلتوسطة  2اوأكى حىت الدكر الثماين عند تالمةذ الصف الثمامن. 
اإلسالمةة ادلتحدة بةت النور فنجور المبونج الوسطى للسنة الدراسةة 

2102 – 2101 

 
ط البةمانةة ادلذكورة, فندرس أف من قبةل تأسةسما على اخلطو 

الدكر, ك الدكر اوأكؿ ك الدكر الثماين فةمكن التيبَت كمما يلي: كماف يف 
تلمةذا  41قبةل الدكر قبل أف ينفذ ادلدرس اسًتاتةجةة ليب اوأدكار من 

%( ك الذين  41تالمةذ ) 3الذين حصلوا على النتتةجة احملصولة/اجلةدة 
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 ذالييذ 9 غير محصولة
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 ذهًيذا 22

(70,00%) 

ذهًيذا 23  

(53,33%) 

ذهًيذا 21  

(46,67) 

ذالييذ 21  

(80,00%) 

ذالييذ 3  

(20,00%) 
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%(. ك يف الدكر اوأكؿ  11تلمةذا ) 20اجلةدة  مل حيصلوا على النتةجة
بيد أف نفذ ادلدرس اسًتاتةجةة ليب اوأدكار فصمارت نتةجة مهمارة الكالـ 

 02تلمةذا الذين حصلوا على النتةجة اجلةدة   41عند التالمةذ من 
تلمةذا  03%( ك الذين مل حيصلوا على النتةجة اجلةدة  04.44تلمةذا )

تالمةذ  1ارتقماء يف الدكر اوأكؿ ك ىو %(, فةيٍت ىنماؾ  32.21)
تلمةذا الذين حصلوا على  41%(, ك أمما يف الدكر الثماين من  24.44)

%( ك الذين مل حيصلوا على النتةجة  21تلمةذا ) 23النتةجة اجلةدة 
%(, فةيٌت أف ىنماؾ ارتقماء يف الدكر الثماين ك ىو  21تالمةذ ) 2اجلةدة 

على أف بيد تنفةذ اسًتاتةجةة  %(. ك ىذه دالة 22.21تالمةذ ) 2
 %. 01ليب اوأدكار ىنماؾ ارتقماء 

ك بذلك ييرؼ أف بواصلة تنفةذ اسًتاتةجةة ليب اوأدكار 
بمادلدرسة ادلتوسطة  2يقدر على ترقةة مهمارة كالـ تالمةذ الصف الثمامن. 

اإلسالمةة ادلتحدة بةت النور فنجور المبونج الوسطى للسنة الدراسةة 
2102/2101. 
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 باب الخامسال
 خالصة و اقتراح و خاتمة

 خالصة .أ 
تأسةسما على نتةجة البحث ك الفحص ك التحلةل فةمكن  
االستنتماج أف  بواصلة اسًتاتةجةة ليب اوأدكار تقدر على ترقةة مهمارة  

بمادلدرسة ادلتوسطة  2كالـ اللغة اليربةة عند تالمةذ الصف الثمامن. 
ج الوسطى للسنة الدراسةة اإلسالمةة ادلتحدة بةت النور فنجور المبون

2102/2101. 
ك ىذه احلماؿ ديكن ربقةقهما من نتةجة التيلةم احملصولة من  
االختبمار يف كل دكر. كماف يف قبةل الدكر قبل أف ينفذ ادلدرس اسًتاتةجةة 

تلمةذا الذين حصلوا على النتتةجة احملصولة/اجلةدة  41ليب اوأدكار من 
تلمةذا  20ا على النتةجة اجلةدة %( ك الذين مل حيصلو  41تالمةذ ) 3
%(. ك يف الدكر اوأكؿ بيد أف نفذ ادلدرس اسًتاتةجةة ليب  11)

تلمةذا الذين  41اوأدكار فصمارت نتةجة مهمارة الكالـ عند التالمةذ من 
%( ك الذين مل  04.44تلمةذا ) 02حصلوا على النتةجة اجلةدة  
, فةيٍت ىنماؾ %( 32.21تلمةذا ) 03حيصلوا على النتةجة اجلةدة 
%(, ك أمما يف الدكر  24.44تالمةذ ) 1ارتقماء يف الدكر اوأكؿ ك ىو 

 21تلمةذا ) 23تلمةذا الذين حصلوا على النتةجة اجلةدة  41الثماين من 
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%(, فةيٌت  21تالمةذ ) 2%( ك الذين مل حيصلوا على النتةجة اجلةدة 
(. ك ىذه % 22.21تالمةذ ) 2أف ىنماؾ ارتقماء يف الدكر الثماين ك ىو 

 %.01دالة على أف بيد تنفةذ اسًتاتةجةة ليب اوأدكار ىنماؾ ارتقماء 
 
 
 

 اقتراح .ب 
بيد عقد البحث ك النظر إى النتةجة احملصولة, فتقدـ البماحثة 

 اقًتاحمات التمالةة:
للمدرس أف يف تيلةم مهمارة الكالـ حيتماج إإى  ادلدخل ك  .0

اتةجةة ليب الطريقة ك اسًتاتةجة التيلةم ادلتنوعة خماصة السًت 
اوأدكار, ينبغي للمدرس أف ييدىما قبل عقد عملةة التيلةم ك 

 التيلم.
 للتالمةذ لةنشطوا ك يدربوا كالـ اللغة اليربةة .2
لرئةس ادلدرسة لةكوِّف نتةجة ىذا البحث طريقة النمط للمؤسسة  .4

الًتبوية الستكمماؿ ادلدرس أثنماء عملةة التيلةم يف ترقةة مهمارة  
عند التالمةذ بمادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمةة  كالـ اللغة اليربةة

 ادلتحدة بةت النور فنجور المبونج الوسطى.
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للبماحثُت اآلخرين, يرجى منهم أف يقوموا ببمالبحث عن تنفةذ  .3
الطريقة ك تقنةة اسًتاتةجةة التيلةم اوأخرل اليت ديكن أف ترقي 

 مهمارة الكالـ.
 

 خاتمة .ج 
و ك توفةقو ك ىدايتو ك محدا ك شكرا هلل سبحمانو ك تيماى, فربمحت

عنمايتو تقدر الكماتبة على اسبماـ ىذه الرسمالة اليلمةة. تيي الكماتبة يف كتمابة 
ىذه الرسمالة سبماـ الوعي أف ىنماؾ عةوب ك أعطماء إمما من نماحةة الطريقة ك 
إمما من نماحةة أخرل, ك ىذه حلد القدرة للكماتبة. ك لذلك ترجو الكماتبة 

ة من سمادات القراء. ك أخَت أرجو لتكوف االقًتاحمات ك االنتقمادات النمامة
 ىذه الرسمالة منتفية للكماتبة خماصة  ك زيمادة ادليرفة للقراء عمامة.
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( يف ترقةة مهمارة  ROLE PLAYINGتنفةذ اسًتاتةجةة ليب اوأدكار )

بمادلدرسة ادلتوسطة  2كالـ اللغة اليربةة عند تالمةذ الصف الثمامن.
للسنة الدراسةة  المبونج الوسطى اإلسالمةة ادلتحدة بةت النور فنجور
2102/2101 
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 كضيت : لؤلؤة ادلضػػػػػػػػػػػػػةة

بمادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمةة  2كماف مدرس اللغة اليربةة يف الصف  الثمامن. 
ادلتحدة ال يستخدـ إال طريقة السؤاؿ ك اجلواب يف التيلةم ك مل يستخدـ 

ـ اللغة  اليربةة عند التالمةذ االسًتاتةجةمات ادلتنوعة, حىت تكوف مهمارة كال
تالمةذ الذين أسبوا فهمهم ك  41%( من 41تالمةذ ) 3منخفضة ك ىي 

%( مل يقدركا على فهم ممادة التيلةم. ك بذلك فةحتماج إى 11منهم ) 20
االسًتاتةجةة ادلنماسبة يف تيلةم مهمارة الكالـ, ك من االسًتاتةجةمات ادلنماسبة 

(. ك أمما تركةز ادلشكلة ذلذا ROLE PLAYING)ىي اسًتاتةجةة ليب اوأدكار 
البحث ىو "ىل تنفةذ اسًتاتةجةة دكر اللغب يقدر على ترقةة مهمارة كالـ 

بمادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمةة  2اللغة اليربةة عند تالمةذ الصف الثمامن.
ادلتحدة بةت النور فنجور المبونج الوسطى للسنة الدراسةة 

 ؟".2102/2101
ك ييقد البحث يف الدكرين  (PTK)ث اإلجرائي ىذا البحث ىو البح 

بثالث مواجهمات يف كل دكر, ك لكل دكر أربع درجمات ك ىي اخلطة ك 
اليملةة ك ادلراقبة ك الصورة ادلنيكسة. موضوع ىذا البحث ىم تالمةذ 

بمادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمةة ادلتحدة بةت النور فنجور  2الصف الثمامن. 
مةذا. ك أداة مجع البةمانمات يف ىذا البحث تل 41المبونج الوسطى بيدد 

ىي ادلالحظة ك ادلقمابلة ك االختبمار ك الوثةقة. ىدؼ ىذا البحث لتنفةذ 
 اسًتاتةجةة ليب اوأدكار يف ترقةة مهمارة الكالـ.

تأسةسما على نتةجة البحث أهنما دالة على البةمانمات قبل أف يطبق ادلدرس   
تالمةذ الذين أسبوا  41%( من 41تالمةذ ) 3اسًتاتةجةة ليب اوأدكار أف 

%( مل يقدركا على فهم ممادة التيلةم. ك يف 11منهم ) 20فهمهم ك 
الدكر اوأكؿ بيد طبق أك نفذ ادلدرس اسًتاتةجةة ليب اوأدكار أف نتةجة  
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تلمةذا  02تلمةذا الذين ينجحوف منهم  41مهمارة كالـ التالمةذ من 
%(, ك قد 32.21) تلمةذا 03%( ك الذين ال ينجحوف منهم 04,44)

%(, ك أمما 24.44تالمةذ منهم ) 1كقع االرتقماء يف الدكر اوأكؿ ك ىو 
%( ك 21تلمةذا الذين ينجحوف يف التيلم ) 41من  23يف الدكر الثماين 

%(, ك قد كقع االرتقماء يف الدكر الثماين 21تالمةذ ) 2الذين مل ينجحوا  
ماء كقع بيد تنفةذ %(. ك ىذه دالة على أف االرتق22.21تالمةذ ) 2عند 

 %.01اسًتاتةجةة ليب اوأدكار 
ك لذلك ديكن االستنتماج أف بواصلة تنفةذ اسًتاتةجةة ليب اوأدكار يستطةع  

بمادلدرسة   2ارتقماء مهمارة كالـ اللغة اليربةة عند تالمةذ الصف الثمامن. 
ادلتوسطة اإلسالمةة ادلتحدة بةت النور فنجور المبونج الوسطى للسنة 

 .2102/2101الدراسةة 
 الكلممات الرئةسةة: اسًتاتةجةة ليب اوأدكار, مهمارة الكالـ
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