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 ملخص 
Icebreaker(  لترقية   نتائج تعلم د )لجليسحة اكا  ة تقني طبيقت  

 الجوهرة النقية أنتساريدرسة اإلبتدائية اإلسالمية بالم الثالثف لطلبة الص  العربية اللغة

 إرما دّوي أستوتي 

وكانت التحديات كان درس اللغة العربية يعتبًن بدرس صعب، استنادا إىل خربة الباحثة املباشرة كالطلبة.  
املوجودة ىي عند تعلم اللغة العربية تتطلب فهم املعىن املباشر. قدرة الفهم الضعيفة وامللل مها املشكلتان اليت اجتعل 
 عليو الطلبة كثًنا الصف الدراسي. زالصعوبة يف متابعو تعلم اللغة العربية بسبب افتقار القدرة على تقدًن التعليم املثًنا

شعر الطلبة بأهنم يشرك التعليم. وال ميكن للطلبة أن يتعلموا عند حال املل. نظرا من ذلك جال حبيث يإلىتمام 
فتكون نتائج تعلم اللغة العربية ال تزال منخفضة بالتأكيد وحتتاج إىل الرتقية. استنادا إىل الفريضة املذكورة أعاله، فرتى 

عند التعليم مع الوقت احملدود، وميكن  الطلبة لتخفضي السامة الباحثة انو من احملتاج تطبيق التقنية التعليم ملساعده
يف التعليم، لتخفيض  ( icebreakerترقية نتائج تعلم اللغة العربية. وتقنية التعليم ىي تطبيق تقنية كاسحة اجلليد )

مشكلة البحث على النحو امللل والسامة للطلبة من اجل ترقية نتائج تعلم اللغة العربية. ولذلك قامت الباحثة بتقدًن 
ميكن أن ترّقي نتائج تعلم اللغة العربية لطلبة الصاف الثالث   (icebreaker ) التايل: " ىل تطبيق تقنية كاسحة اجلليد

 ري"؟ة اإلسالمية اجلوىرة النقية أنتسابااملدرسة اإلبتدائي

لث بااملدرسة اإلبتدائية وكان أىداف ىذا البحث ىو وصف نتائج تعلم اللغة الغربية يف الصاف الثا 
. ونوع ىذا البحث ىو حبث نوعي. أساليب مجع البيانات يف ىذا لبحث ىي اإلسالمية اجلوىرة النقية أنتساري

اسلوب املرقبة واملقابلة والتوثيق. وأسلوب حتليل البيانات بااستخدام التحليل النوعي، يعين بتحديد البيانات، وعرضها، 
 مث رسم اإلستنتاجات.

طلبة الذين مل يصيل  22يف الدراسة القبلية أو قبل البحث من كانت نتائج البحث تشًن أن نتائج التعلم  
طلبة  8إىل املعيار اإلكتمال األدىن ىم . والطلبة الذين يصلون  ) %63,63)طلبة  41إىل املعيار اإلكتمال األدىن ىم 

يف تعلم اللغة العربية الصاف الثالث يف الدورة   (icebreaker) تطبيق تقنية كاسحة اجلليد . وبعد  (36,36%)
ولذين  (%40,90)طلبة  9طلبة الذين مل يصيل إىل املعيار اإلكتمال األدىن ىم طلبة  22األوىل، كانت الرتقية من 

غة العربية وىذا يبٌن أن ىنك الرتقية لنجاح تعلم الل (%59,09)طلبة  41إىل املعيار اإلكتمال األدىن ىم يصيلون 
 5الذين مل يصيل إىل املعيار اإلكتمال األدىن ىم طلبة،  22يف الدورة الثاين من للطلبة يف الدورة األوىل. كانت الرتقية 

. واستنادا إىل تلك ( %77,27)طلبة  41إىل املعيار اإلكتمال األدىن ىم ولذين يصيلون  ( %22,72)طلبة 
يف تعلم اللغة العربية لطلبة   (icebreaker) البيانات، ميكن اإلستنتاجات " أن ىنك بتطبيق تقنية كاسحة اجلليد 

 الصاف الثالث بااملدرسة اإلبتدائية اإلسالمية اجلوىرة النقية أنتساري ميكن أن يرقي نتائج تعلم الطلبة "

 اللغة العربية، تعليم تعلم  ائج، نت   (icebreaker)  الجليد اسحةتقنيه ك: مفاتيحالكلمات ال 







 و
 

 هداءإ

 عنايتو و والتوجيو، النعمة على حصول دائما ميكننا ، وتعاىل سبحانو هلل االمتنان مع

 :إىل الرسالة ىذهاىديت 

 التشجيع انقدم انالذ احملبوبة سّورين يتوالدو  والدي سوكردي احملبوب ،والديين .1

 بشكل الرسالة العلمية ىذه إهناء ةباتللك ميكن الذي خالصباإل واملادي الروحي

 .وسالسة جيد

ي فّرموديا، ، زكّ اأرمنط يمفيدة، ويديف، ا، أسر اإيك سوسنط، األعزاء وأخوايت إخواين .2

 لتكون للكتابة واحلافز اعطاء التشجيع الذين غون أجنع كرتيكا،نرزكي فّرموديا، أ

 .حسنة قدوة

العربية و بونج و قسم التعليم اللغة نجامعة االسالمية احلكومية رادين انتان ال احلبيبة .3

 أن على ونفز وحي احلياة يف الدرس ونوفر ي الذين 2114اصدقائي الطالب قوة 

 .يف املستقبل فللاأل شخًصا تصبح



 ز
 

 ترجمة الباحثة

 سوكردي أطفال من الزوج ثالثل ثانيةة الابن بإرما، يلقبهاأو غالبا  إرما دّوي أستويت

  يف مقاطعة أكو تيمور، 2بليتانغ   ، يف منطقةمرغومليا  ولدت الباحثة يف قريةّورين. سو 

 .5991 من سبتمبري 03التاريخ  يفسومرتى اجلانوبية 

بليتانغ  ، يف منطقةمرغومليا  يف قرية االبتدائية اإلسالميةمدرسة   يف التعليم االبتدائية حتققت

يف   اتعليمه استمرت. مث 2332يف عام سومرتى  اجلانوبية   يف مقاطعة أكو تيمور ، 2

 الثانوي يف اتعليمه استمرت. مث و 2353يف عام  توخترج املتوسطة العلوم  ممباءمدرسة 

 ةدراسال ةواصل الباحثتالعام  نفس . يف2352يف عام  رجتوختالعالية  مدرسة نورالسالم

 قسم اللغة العربية يف كلية ختاذالمبونج وا انتان رادين جامعة االسالمية احلكومية رمسية يفال

 اجلامعية االوىلللحصول على درجة  الرسالة العلمية ت، أكمل2352. يف عام الرتبية والتعليم

ق تقنية كاسحة الجليد يتطب" علميتها حتت املوضوعرسالة و الرتبية والتعليم  علم يف

(icebreaker ) لترقية نتائج تعّلم اللغة العربية لطلبة الصف الثالث بالمدرسة اإلبتدائية

 "أنتساري الجوهرة النقية اإلسالمية



 ح
 

 كلمة الشكر والتقدير

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 .السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاتو

، عنايتوتوفيق والرمحة، الاحلمد هلل، احلمد والشكر هلل سبحانو وتعاىل الذي أعطى 

صلى اهلل  حممد  و سلم على النيب. الصالة الرسالة العلميةإجناز ىذه  ةحبيث ميكن للباحث

 .اإلسالم واإلميان وىي النعمةنا أعظم علي وصل عليو و سلم النو

ق تقنية كاسحة يتطب "اهنا  رراسة بعنوان إل ةالباحث تاهلل، متكنب امتنانمع كل  

ربية لطلبة الصف الثالث بالمدرسة لترقية نتائج تعّلم اللغة الع( icebreaker)الجليد 

إلكمال  ىذه الرسالة العلمية تصميم ."أنتساريالجوهرة النقية اإلبتدائية اإلسالمية 

 يف قسم اللغة اللعربية والتعليم الرتبية كلية  يف امعية االوىلاجل درجةال على حصوللل الشروط

حصلت  ه الرسالة العلميةيف كتابة ىذ .بونجانتان الم رارين االسالمية احلكومية باجلامعة

 عرب تعلى ادلساعدة والتوجيو والتشجيع من خمتلف األطراف. يف ىذه ادلناسبة ،  الباحثة

 :إىلعميق الباحثة الشكر ال



 ط
 

 

االسالمية احلكومية رارين  رئيس للجامعة ادلاجستري مكري، احلاج األستاذ الدكتور .1

 .ه اجلامعةالكتساب ادلعرفة يف ىذ ةالذي أعطى الفرصة للباحث انتان المبونج

 للجامعةالرتبية والتعليم عميد لكلية  ادلاجستري، رانو خري األ احلاج الدكتوراألستاذ  .2

أثنا   ةالتوجيو للباحثيو  ةالذي وفر الفرص االسالمية احلكومية رارين انتان المبونج

 .الدراسة

 الرتبية بكلية العربية اللغة التعليم لقسم رئيس ادلاجستري ،راور سفاري الدكتور .3

 .المبونج إنتان رارين االسالمية احلكوميةجامعة  التعليمو 

 والتليم سكرتري قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية ادلاجسترياهلل ،  أمرعفيف   .4

 .وادلعلم الذي قدم مدخالت وحتفيزا الستكمال ىذه الرسالة

اندس الدكتور ل و ادلشرف االو  ،  سلطان شهريل، ادلاجستريالدكتور احلاج األستاذ   .5

رائما التوجيو  مانيقد انالذ ، ادلشرف الثاين،  أمري الدين، ادلاجسترياحلاج 

بصعوبة واإلرشار والتوجيو الصريح يف إجناز  الرسالةوالتحفيز من أجل إمتام ىذه 

 .الرسالة العلميةىذه 



 ي
 

الرتبية والتعليم لكلية ا يف قسم التعليم اللغة العربية يف السيد والسيدة حماضر .6

الكثري من العلوم  اعطا الذين  احلكومية رارين انتان المبونج االسالمية للجامعة

 .أمهية العلم دلعرفة ةالباحث واقارو اجلدارة 

جبامعة االسالمية احلكومية رارين  ادلركزية الرتبية ورئيس ادلكتبة كليةل ادلكتبةرئيس  .7

لومات من خالل توفري ادلع ة العاملني الذين ساعدوا الباحثالمبونج وادلوظفنيانتان 

 .عن ادلراجع ادلوجورة يف ادلكتبة إلجرا  البحوث

التوجيو والدعم ادلعنوي والروحي خالل  انقدم انالذوالديين سوكرر و سو رين   .8

تفاىم خالل فرتة الإجرا  الدراسات، وتقدمي ادلورة اليت ال تقدر بثمن وتعطي 

 .المبونججبامعة االسالمية احلكومية رارين انتان الدراسة 

قا  يف قسم اللغة العربية والتعليم ادلزيد من األصدقا  الذين قدموا الدافع األصد .9

ية، ايف احلجرة أيو نورىدوالدعم رائما يف اخلري والشر معا، وكذلك األصدقا  

الذين ورسيت، ىية، اسري، أيف فجرية، تري وىيوين، إكا رو ي ر  فرتنجسيو، ملى

 .الرسالة العلميةيرافقون رائما وتوفري احلافز يف إجناز ىذه 

، ألي مساعدة سوا  ا فواحدامجيع األطراف اليت ال ميكن ذكرىا واحد .11

 .بشكل مباشر أو غري مباشر إلكمال كتابة ىذه الرسالة



 ك
 

ال تزال بعيدة كل  الرسالة العلميةأن ىذه  دركت ة يوجد أي عاج عاجز ، فنن الباحثال

 ة. ذلذا ، يتوقع الباحثةلكها الباحثمتيت رجعية والعلوم الالبعد عن الكمال بسبب حمدورية ادل

 .االقرتاحات واالنتقارات اليت تكون بنا ة إلجناز ىذه الرسالة

أن يكافأوا  ةعدات واإلرشارات ادلقدمة للباحثجلميع اخلريية واخلدمات وادلساعسى 

ميكن  العلميةالرسالة أن النتائج الواررة يف ىذى ةأمل الباحثتو وتعاىل. وأخريا، و من اهلل سبحان

ب يا ر  أمنيبشكل خاص والقرا  بشكل عام.  ةكون صدقة رائمة للباحثتأن تكون مفيدة و 

  العادلني.

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاتو

 

2118سبتمبري 24بونج ،مبندر ال     

 

 إرما دّوي أستوتي    
    1411020059 
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 األول بابال

 مقدمةال

 توضيح الموضوع .أ 

ائعة ات الشالبحث تقّدم الباحثة بعض ادلصطلحقبل أن تشرح الباحثة مضمون ىذا 

ادلوجودة يف ىذا البحث اّليت البّد من معرفتها ليسّهل القارئ يف معرفة معانيها 

اسحة ك  ةتطبيق تقنيوالبتعاده عن اخلطأ يف فهمو. وادلوضوع ذلذا البحث ىو: " 

مدرسة الب الثالثف الصلطلبة العربية  اللغةنتائج تعلم  ترقيةل( icebreakerد )الجلي

 ".أنتساري الجزهرة النقية  اإلبتدائية اإلسالمية

 الشائعة ادلوجودة يف ىذا البحث منها كما التلي: أما ادلصطلحات  

   التطبيق .1

 فعل ، الطريقة ، العملية ىو التطبيق ، (KBBI) العظمى اإلندونيسية القاموس يف   
    .1التقدمي

                                                             
 

1  Departemen Pendidikan Nasional, Kamus  Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta  Balai Pustaka 

2001), ed 3-cet 1, hlm 1180 
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 أخرى وأشياء وأساليب نظرية ميارس إجراء ىو التطبيق أن اخلرباء بعض يرى بينما 

 2.وذبميعها زبطيطها مت فئة أو رلموعة قبل من مطلوبًا واىتماًما معينة أىداف لتحقيق

     ةتقنيال .2

 عملية ىدف لتحقيق استخدامها يتم اليت واخلطوات والًتتيب التخطيط ىو التقنية 

 فن ممارسات التعلم تقنية طبيعة أن ادلفهوم من جيعل ىذا ألن. نفسها التعلم حالة يف التعلم

     3.الفصل إدارة يف والكفاءات للمربني جداً  متعلق

 (icebreaker) كاسحة الجليد .3

 الذي النشاط أو لعبةا ىو اجلليداسحة ك" ذكر، Sunartoيف كتابو  M. Saidل  وفقا 

 التعلم متعة خلق اجلليداسحة ك أساليب خصائص ".اجملموعة يف اجلليد جو تغيري على يعمل

 جليد مع واحدة طريقة (.الرقيب) اسًتخاء لكن خطرية وكذلك( متعة) اجلوي الغالف

 التصفيق من وتنويعات مزحة بتقدمي عملو ميكن مما التعلم، عملية يف إدراجو مت الذي ادلختلق

                                                             
 

2  Media Belajar, Pengertian Penerapan, terdapat pada laman   

http://internetsebagaisumberbelajar.blogspot.com/2010/07/pengertian-penerapan.html?m=1,pada hari 

selasa tanggal 20 Februari 2018. 
 

 3 Zulhanan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif.( Jakarta: Rajawali Pers,2014).h. 82. 
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 الراىن الوقت يف وقفو مفتوحة، الدروس وقت يف وذلك واأللعاب والغناء، صاح، االمتنان

 4 .الدراسة ختماموإ التعلم أنشطة على ادلواد إيصال األوسط

 تعلمال نتائج.4 

 من الدراسة نتائج علي االطالع ميكن ، Mujiyonoل و  Dimyatiا ل ذكرمه دلا وفقا 

 ىو العقلي النمو مستوي ىو التعلم نتائج ادلتعلمني من. وادلربيني ادلتعلمني من ، جانبني

 نوع علي ذبلي الذي العقلي النمو مستوي. بعد يتعلم مل الذي الوقت يف مقارنتها عند أفضل

 ادلواد التعلم وقت ىي والنتيجة ، ادلعلمني ان حني يف. واحلركي ، والعاطفية ادلعرفية عامل من

 5.سباما التعليمية

 الطلبة. 5

على نظام التعليم  2223من عام  22من قانون ري رقم  1من ادلادة  4ووقفا للفقرة  

الوطين الطالب أو ادلتعلمني ىم أعضاء اجملتمع الذين يسعون لتطوير إماكاناهتم من خالل 

                                                             
 

4  Sumardani, Budiman Tampubalon, Sri Utami,Pengaruh Penerapan Teknik IceBreaker 

Terhadap Hasil Belajar Peserta Didik Kelas III Sekolah Dasar FKIP UNTAN, 2014. Jurnal.untan. ac.id  

(On-Line) Tersedia di : 

https://scholar.google.co.id/scholar?hl=0%2c5&q=jurnal+pengertian+ice+breaker&bntG. 

 

      
5  Dimyati Mujiono, Belajar dan Pembelajaran.(Rineka cipta. Jakarta.2009).h.250-251. 
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لذلك ادلتعلمني ىم    6عملية التعلم ادلتاحة على الطريق، سلم، وأنواع معينة من التعليم.

األشخاص الذين يدرسون يف مؤسسات التعليم الرمسية وغري الرمسية اليت ربفظ هبا مدرسة 

  .ير سانقية انتال اجلوىرة درسة اإلبتدائية اإلسالميةادلب

 تعلم اللغة العربية. 6

ادلوجهة لتشجيع وتوجيو وتطوير وتعزيز القدرة وكذلك  ىي ادلواد اد اللغة العربية ادلو  

. تقبل القدرة اليت ىي القدرة علي فهم لعربية اجليدة وادلنفتحةازباذ موقف إجيايب ذباه اللغة ا

زلادثو اآلخرين وفهم القراءات. يف حني ان القدرة علي استخدام القدرات اللغوية اي 

 7ة.و أو مكتوبالتصال سواء كانت شفهياالنتاجيو كاداه ل

 سارينقية انتال رةجوهال مدرسة اإلبتدائية اإلسالمية. 7 

الذي ينفذ  8291يقوم يف السنة   سارينقية انتال رةوىاجل اإلبتدائية اإلسالمية مدرسة  

ىذه ادلدرسة ال تزال خاصة. أرقام اإلخصائية . ASGHORI,S.Agواجبات ادلدير ىو األستاذ 

                                                             
 

6 Undang- Undang SISDIKNAS(Sistem Pendidkan Nasional ) UU RI NO 20 Tahun 2003 

(Jakarta: Sinar Grafika, 2009) hlm. 3 

 
7 Ahmad Muradi, M.Ag, Pembelajaran Menulis Bahasa Arab dalam Perspektif Komunikatif. 

Edisi Pertama, Prenada Media Group (jakarta:2015).h. 10 
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رخ ا. تMI/II/NOV/1985/48و أرقام اإلخصائية التشفيلية ىو  481210ادلدرسة ىو 

، ىذه ادلدرسة التزال معتمدة ج، تارخ الرسالة اإلخصائية 09/01/1968اإلخصائية التشفيلة 

 8حىت األن. 09/01/2007معتمدة 

 ب. أسباب اختيار الموضوع 

 ومن أسباب إختيار الباحثة ىذ ادلوضوع منها:

 قراءة اللغة العربية، وىذا يرجع إىل الفائدة ادلنخفضةالكتابة و الال تزال صعوبات يف  طلبةال .1

وبالتايل تأثري على النتائج اليت مت احلصول ، تعلم اللغة العربيةالعملية ال أداءادلتعلمني يف  على

 .عليها يف الوقت عملية التعلم

يصبح عامل  ،عليمية من ادلعلمعدم وجود خلق شعور من الفرح أو ادلتعة يف العملية الت .2

اللغة  ميم، واآلثار ادلًتتبة على عملية التعلييف عملية التعل بةيف ضعف أداء الطل واحد 

 .العربية

وصاخبة  بادللل ومييلون إىل الشعور بالنعاس  لبةالط كونعلمني يف تقدمي ادلواد حىت يوأقل ادل .3

 .  صفيف ال

                                                             
 

8 Dokumentasi MI-Al Jauharatun Naqiyah Antasari. Dicatat pada tanggal 26 juli 2018 
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 خلفية البحث. ج

 موجو وىو جديد وشيء والقدرة، ادلعرفة كتسابال السلوكي التغيري عملية ىو التعلم 

 ادلستفادة شيء أي وفهم مراقبة، انظر، مع اخلربات من واسعة طائفة خالل من مثل. لغرض

 قاموا الذين وادلتعلمني التعليم عامل يف. آخرين شخاص دبشاركة أو منفردة بو القيام ميكن

 ادلشًتكة، ادلكونات من العديد ىي ىناك ولكن حدة، على بذلك القيام عدم التعلم، بأنشطة

 وادلوارد الدراسية وادلناىج التعلم اسًتاتيجية، ،ضاحاإل لووسائ ادلربني، أو ادلعلمني مثل

   9.التعليمية

 بدءاً  وادلواقف، ادلهارات، من متنوعة رلموعة على للحصول تغيري عملية أيضا ىو التعلم      

 عقد مثل البسيطة، ادلهارات من عدد اكتساب الرضع عند الطفولة منذ احلياة، بداية من

 ادلواقف من عدد اسًتداد وادلراىقة، الطفولة مرحلة وخالل.  والدتو وتعرف احلليب زجاجة

 متنوعة رلموعة يف أيضا بذلك ادلكتسبة وادلهارات االجتماعية، العالقات من وادلهارات والقيم

                                                             
9 Khanifatul, S.Pd. Pembelajaran Inovatif (Jogjakarta: Ar-Ruz Media,2013),h.14. 

 



7 
 

 وإدامة تطوير العامل حاجة يف البشر أن أعاله، الشرح من ندرس أن علينا. ادلواضيع من

   12.ادلدارس يف التعلم ىو ىناك منها واحدة األنشطة، التعلم طريق عن فضال احلياة،

 إثبات ميكن. الفرد حول الوضع أن اإلستجابة وميكن نشطة عملية التعلم ولذلك،   

 والفهم، ادلعرفة تغيري مثل األشكال من متنوعة رلموعة يف التعلم لعملية نتيجة التغريات

 واجلوانب الطاقة واستقبال السلطة، فعل ورد وقدرتو براعة الذين ومهارتو، والسلوك، وادلواقف

                                                                                 11د. الفر  على األخرى

 التعليم بني التفاعل للمتعلمني، وادليسر التعلم عملية يف جداً  ىاما دوراً  معلم احلالة ىذه يف

 أن سباسك وحىت وادلتعلمني ادلعلمني بني واضحة التصال ربتاج التأكيد لتحقيق والتعلم

 .           والتعلم التعليم من الغرض ربقيق يف فاعل األنشطة تدريس

 أو الناس ذبعل أفعال طرق، عملية، التعلم يعين ،KBBIل   وفقا التعلم، عن ثدحنت 

 1 ادلادة ،22/2223 رقم UU SINDIKNASل  وفقا التعلم. احلية الكائنات على التعرف

                                                             
10 Karwono, Haji, Belajar dan Pembelajaran Serta Pemanfaatan Sumber Belajar (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2012),h. 18. 

 
11 Karwono, Haji, Belajar dan Pembelajaran Serta Pemanfaatan Sumber Belajar (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2012),h. 18. 
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 بيئة يف ادلوارد .التعلم وادلتعلمني ادلعلمني مع التفاعل عمليةىو  22 الفقرة من 1 الفصل من

 .تعلم

 عملية يف ادلساعدة إىل يهدف الذي نظام ىو التعلم أو التعليم   gagneا لوفق حني        

 طريقة يف مرتبة تصميمها، يتم اليت األحداث من سلسلة على حيتوي والذي للطالب، التعلم

                                                                               12.الداخلية الطالب أن تعلم عمليات حدوث ودعم للتأثري

 وتنمية استكشاف ىو التعلم من اذلدف أن مجيعا، نعرف كما العربية، اللغة تعلم يف وخباصة

 سلبية أو( الفم طريق عن) بنشاط سواء حد على واللغة اللغة، استخدام يف ادلتعلمني قدرة

 لوغة مراح "اللغة إتقان" يسمى ما استخدام على والقدرة التعلم لغة عامل يف(. كتابات)

 إىل تنقسم اليت اللغة وإتقان ادلهارات تعلم اللغة أن على يتفقون اخلرباء مجيع عامة، وبصفة

                   13أربعة ادلهارات ىو ادلهارة اإلستماع، ادلهارة الكالم، ادلهارة القراءة و ادلهارة الكتابة.

 ادلدرسني ذلك يف دبا التعلم عملية جناح على تؤثر عديدة عوامل ادلدارس، يف التعلم يف

 من عليها االطالع ميكن اليت معقدة شيء التعلم. جرا وىلم التعلم بيئة وادلنهج، والطالب،

                                                             
12

 Khanifatul, S.Pd, Op. Cit. h. 14. 

 
13  Ulin, Nuha, Metedologi Super Efektif  Pembelajaran Bahasa Arab (Jogjakarta: DIVA Press, 

2012)h. 85. 
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 يف اذلامة العوامل أحد ىو وادلعلم ادلعلم، يتعلق فيما. وادلعلمني الطالب من مها موضوعني،

 التعلم، كنظري ادلعلمني يقال أن ميكن للمعرفة، معطاء رلرد من أكثر ادلعلم ودور تعلم، بيئة

 رلموعة خالل من. الطلبة جناح أن يف نفوذ ذلم الذين والناس وادليسرين، وادلوجهني، ومناذج،

 فيما. الطالب تعلم روح تشجيع سيتم ،حيبو  معبود الذين ادلعلمني من التشجيع من متنوعة

 تنوعها ىو بادلالحظة جديرة مسة شهدهتا اليت اذلامة األمور من واحدة بالطالب، يتعلق

      14 .الطالب

 على يذىب، التعلم تعوق أن ميكن اليت العوائق بعض ىناك التعلم يف عامة، وبصفة 

 استخدام على قادرة تكن مل الذين ادلعلمني بعض ىناك ادلدارس بعض يف ادلثال، سبيل

 ادلعلومات تكنولوجيا وجود عدم حىت. للتعلم جذابة وسائط أنو عن فضال األسلوب،

 الطالب من رتابة، والتعلم التعليم أن حيث التحتية، والبنية ادلرافق قلة بسبب( احلاسوب)

 دلعرفة قياس وميكن. للطالب واحلافز الًتكيز قوة وجود عدم ىو عام بشكل وادلشكلة أنفسهم،

 من بأمناط يهتم التعلم عملية. التعلم ونتائج عمليات أي اجلانبني، من مث التعلم نوعية

                                                             
 

14
W.S Winkel, Psikologi Pengajaran, (Bandung: PT Rosda karya,2007) h. 53.  
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 حيث ادلطلوب األقصى احلد إعداد التعليم، نوعية لتحسني. التعليمية ادلواد يف للطلبة السلوك

                            15.أيض جيدة تعليمية نتائج مع ذلك وتلت جيد، بشكل تعمل أن ميكن التعلم عملية أن

 عم اجلوىرة نقية أنتساريادلدرسة االبتدائية  ة يفوبناء على مقابالت أجراىا باحث 

ادلالحظة وجدت ادلشاكل اليت من  ،Alwin ستاذيف الصف الثالث، األ اللغة العربية ادلعلم

ائدة ادلنخفضة يف ادلتعلمني ال تزال صعوبات يف كتابة وقراءة اللغة العربية، وىذا يرجع إىل الف

تأثري على النتائج اليت مت احلصول  وبالتايل ي يف أعقاب عملية تعلم اللغة العربية،ادلتعلمني الذ

تعة يف العملية التعليمية عدم وجود خلق شعور من الفرح أو ادل. الوقت عملية التعلم عليها يف

م، واآلثار ادلًتتبة على ييف عملية التعل لبةصبح عامل واحد يف ضعف أداء الطادلعلم ي من

يست ذبربة التعلم اليت انتهى  لو  علي احلفظ م كما ىو، جيعل فهم ادلتعلمني فقطيعملية التعل

من  ادمني. ويف عملية دراسة ىذا ادلو واحدة من أسباب النتائج ادلتدنية تعلم ادلتعلكوهنا 

يف تركيز الطالب على ىذه الذي يؤدي إىل نقص  ثرثرةالعربية ال تزال الكثري من ادلتعلمني 

، وأقل ادلعلمني يف تقدمي ادلواد حىت يتمكن الطالب بادللل ومييلون إىل الشعور بالنعاس دادلوا

                                                             
15 Wina Sanjaya, Penelitian Tindakan Kelas,(Jakarta: Kencana, 2010) h.2. 
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صعوبة يف  الطالب الكثرية، و ة يف الفصل، مرافق زلدودة والبنية التحتية )أي الكتب( وصاخب

  قراءة اللغة العربية.الكتابة وال

:1الرقم  

بمدرسة اإلبتدائية  الثالثف الص لطلبةالعربية  اللغة في التعلم بةنتائج تعلم الطل
 (icebreaker) الجليد ، قبل استحدام بتقنية كاسحةالجوهرة نقية أنتساري اإلسالمية

  

 أسماء الطلبة
 

 مبلغ النتيجة
 

لنتيجةا  

 

ةنمر البيان   

1. Ajeng Istikomah 65 52 غرب سبام 

2. Akbar Maulana 65 60  سبامغري  

3. Aldi Firmansayah 65 52  سبامغري  

4. Celsi Aprilianti 65 64  سبامغري  

5. Fabio Rifasya 65 64 سبام غري  
6. Kelvin Mandala 65 65 سبام 
7.  Khoirul Anwar 65 64  سبامغري  

8.  Kori Keyza 65 74 سبام 

9. M. Ilham 65 54  سبامغري  
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10.  Nur Adnan 65 60  سبامغري  

11.  Nayva Salsabila 65 42  سبامغري  

12. Nazwa Anjani 65 62 سبام 

13.  Rayhan 65 45  سبامغري  

14.  Rahnia Salsabila 65 72 سبام 

15.  Resa Novitasari  65 45  سبامغري  

16.  Rofi  65 65 سبام 

17.  Sukmajaya  65 72 سبام 

18.  Viko Fijri Farilian  65 64  سبامغري  

19.  Vino  65 80 سبام 

20.  Weni Cantika  65 64  سبامغري  

21.  Widia Hardiyanti  65 65 سبام 

22. Yulian Anggara 65 04 سبام 

   80   أعلى النتيجة   

          45 منخفض النتيجة

          16,13 متوسط النتيجة
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السنة  ساريانت اجلوىرة النقية  دبدرسة اإلبتدائية اإلسالميةالعربية مصدر الفصل الغريب الدرس اللغة  

 2017/2018 الدراسة

منخفضة يف نتائج تعلم الذي  طلبة  (%63,63) 80رى نالبيانات ادلذكرة، وبناء على  

غري سبام الذين  بةطل م دبعن عد .92يعين  مل يكملون إىل معري االكتمال األدىنااللغة العربية و 

  لغة العربية حولل م ادلواد التعليف  . ىذ يظهر طبقة من نتائج طلبةمعري االكتمال األدىنيف 

 . طلبة%36,36)) أو  1

يكون ادلعلم دافعا ألنفسهم وادلتعلمني من خالل إعطاء منوذج ومواد  وبالتايل ، جيب أن

ىي  اجلليد كاسحة .يف التعلم اجلليد كاسحة  واحد منهم عن طريق تطبيق التعلم بنشاط ،

األنشطة البسيطة وادلوجذة اليت تعمل على تغيري جو التجمد، والتصليب، أو التصلب أو  لعبة

لذلك ميكنها بناء بيئة تعلم نابضة باحلياة ومتحمسة . أو النعاس يف التعلم والشعول بادلال

دور  ادلكان الذي حيتاج فيو  ىذا ىو  (icebreaker) اجلليد كاسحة  وىكذا ، فإن .ميكنها

     16، والعودة إىل طازجة وادلمتعة.اجلليد إىل القضاء على الوضع ادلمل ادلعلمني والطلبة

                                                             
 16 Sunarto,Ice Breaker Dalam Pembelajaran Aktif, (Surakarta: Cakrawala media,2012) h.118 
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 تأثريات وجلب ، بسرعة يشعر الطويل الوقت جعل ىي (icebreaker) اجلليد كاسحة  الزائدة

. وموحد مدمج جو وخلق ، مفاىيمي أو عفوي بشكل تستخدم أن ميكن التعلم، يف مرحة

 حبيث تشغيلها كيفية أو توجيهية مبادئ إىل ادلعلمون حيتاج ،" اجلليد كاسحة" إجراء عند

 واحد. والطالب ادلعلمني قبل من أيضا يشعر سوف والنتائج األمثل النحو على  جليد يعمل

 ننسى ال حىت ، أوال إعدادىا مت اليت الطرق أو التوجيهية ادلبادئ تذكر طريق عن منهم

  17.ادلتعلمني ومها  اذلدف إىل وتوجيهها

 ال العربية اللغة تعلم  ىذه يف (icebreaker) اجلليد كاسحة ةتقني تطبيق  استخدام 

 تعلم على (icebreaker) اجلليد كاسحةتقنيات   تطبيق تطبيقب. جامدة أو رتيبة أو مملة تبدو

 التعلم أن القول ميكن حبيث ، ربقيقو ميكن البحث  ىدف يتم أن ادلتوقع ومن العربية اللغة

                           .جنح قد

” ربت العنوان التحقيق ومواصلة لتقييم مضطرة ،الباحثة رأت البحث خلفية على وبناء 

ف الصلطلبة العربية  اللغةنتائج تعلم  ترقيةل( icebreakerد )الجلياسحة ك  ةتطبيق تقني

                                                                           أنتساري" الجوهرة النقية مدرسة اإلبتدائية اإلسالميةالب الثالث

                                                             
17 Ibid.h. 3. 
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                                                                            البحثتحديد . د

  ما ذلك يف دبا ، القائمة بحثال بعض علي التعرف ميكن ، قدمت اليت اخللفيةبناء على 

                                                                                  :        يلي

 قراءة اللغة العربيةالكتابة و الصعوبات يف  طلبةال ال تزال .1

                                                                           ةعملية تعلم رتيب .2

                                                                نقص ادلرافق والبنية التحتية .3

                                                            تعلم اللغة العربيةنقص الفائدة تعليم الطلبة يف  .4

                                                             يتحدثون  من الطلبة األكثر .5

 . تقييد البحثه

 ستبحث اليت شكلةادل يقيدون الباحثة فان ، ذكرت اليت بحثال ربديد أوصاف ومن  

. البحث يفرضها اليت الزمنيو القيود إىل النظر األخرى شكلة ادل يف التوسع عدم أجل من

 ما البحث ىذا يف كلة ادلش زلدوده ةالباحث مث ، البحث عنوان عن ربيد والحبيث استهدافا 

    :يلي
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 قراءة اللغة العربيةالكتابة و الصعوبات يف  طلبةال ال تزال .1

  عملية تعلم رتيبة .2

              تعليم الطلبة يف تعلم اللغة العربيةنقص الفائدة  .3

  . مشكلة البحثو

 ىذا يف البحث مشكلة تعرب ميكنو  أعاله، ادلشكلة وربديد ،البحث خلفية على وبناء 

اللغة  تعلم نتائج رّقييمكن ان ت( icebreaker) دالجلي اسحةك  ةتطبيق تقني هل"ىو البحث

 " ؟ريساانت نقيةال هرةجو ال اإلبتدائية اإلسالميةمدرسة البف الثالث لصطلبة االعربية ل

                                                          و فائدة البحث البحث أهداف. ز

                                                                           البحث أهداف .1

 ىذا يف اربقيقه سيتم الذي فاىدا فإن ، أعاله ادلذكورة البحث مشكلة على بناء 

مدرسة اإلبتدائية البف الثالث لصطلبة االلغة العربية ل تعلم نتائج لوصفىو "  البحث

" ( icebreaker) دالجلياسحة كتقنية   تطبيق من خالل ريساانت يةنقتال رةجوهال اإلسالمية

.  



17 
 

           

                                                                            الفوائد البحث .2

 للبحوث االضافيو العلمية وادلعلومات ادلدخالت لتقدمي مفيده النتائج ىذه النظرية الناحية من

 ةكسار  من الصلة ذات التقنية تطبيق سيما وال ، العربية اللغة مدرسو. وادلتعلمني ، األخرى

     : يلي دلا مفيد البحث ىذا فان ، العملي الناحية ومن. اجلليد

                                                                                للمتعلمني .1

    الدراس نتائج ربسني يف ادلتعلمني وتسهيل ، للمتعلمني مباشره التعليمية اخلربات توفري      

    العربية اللغة دلعلم .2

  ادلعلمني تساعد ان ميكن اليت التعلم عمليو علي القائمة القضايا يف ادلعلمني يف ادلسامهة  

 التعلم الفعال.   تنفيذ علي

     ف الثالث دبدرسة اإلبتدائيةسة خاصة العربية للصدر دب يف ترقية التعلم تقدمي مسامهة. 3

                                           ى.ر ساانت نقيةال رةوىاجلاإلسالمية 
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 الباب الثاني

نظريالاطار   

 

 (Icebreakerالجليد ) كاسحة  تطبيق تقنية .أ 
 
  (Icebreaker) الجليد كاسحة  تعريف تقنية .1

 فعل ، الطريقة ، العملية ىو التطبيق ، (KBBI) العظمى اإلندونيسية القاموس يف 

 أخرى وأشياء وأساليب نظرية ديارس إجراء ىو التطبيق أن اطترباء بعض يرى بينما. 1التقدمي

 2.وجتميعها ختطيطها مت فئة أو غتموعة قبل من مطلوبًا واىتماًما معينة أىداف لتحقيق

 يف أو فردي بشكل يتم إجراء ىو التطبيق أن االستنتاج ديكن ، أعاله وبناءً  

 إىل البحث ىذا يف التطبيق يهدف. عتا التخطيط مت اليت األىداف حتقيق هبدف غتموعات

 . (Icebreakerاصتليد ) كاسحة  تقنية ىي تقنيات لتطبيق جهد بذل

                                                             
 

1  Departemen Pendidikan Nasional, Kamus  Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta  Balai Pustaka 

2001), ed 3-cet 1, hlm 1180 

 

 
2 Media Belajar, Pengertian Penerapan, terdapat pada laman   

http://internetsebagaisumberbelajar.blogspot.com/2010/07/pengertian-penerapan.html?m=1,pada hari 

selasa tanggal 20 Februari 2018. 
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 ىدف لتحقيق استخدامها يتم اليت  واطتطوات والًتتيب التخطيط  ىو التقنيات 

 التعلم تقنية طبيعة أن اظتفهوم من جيعل ىذا ألن. نفسها التعلم حالة يف التعلم عملية

 3.الفصل إدارة يف والكفاءات للمربُت جداً   متعلق فن ؽتارسات

 يف. الدراسي الفصل يف ػتددة التدريس أساليب األعمال تطبيق أيضا ىو  التقنية 

 والنهج لألساليب وفقا الدراسية الفصول يف تنفذ ػتددة أنشطة ىي التقنيات أخرى، رواية

 اإلجرائية الطبيعة ذات وتقنيات وأساليب البديهية، النهج طبيعة وىكذا. حتديدىا مت اليت

 التدريس العربية اللغة بعض لتطبيق إبداع تقنية معلمُت آخر ومبعٌت. إديبليمينتاتيف  التنفيذية

 وتكوين اظتعلمُت، اطتاص القطاع قدرة على يعتمد األسلوب. الدراسية الفصول يف األسلوب

 مواد يف العربية اللغة ظتدرس واإلبداع اطتيال على يعتمد بشدة أيضا األسلوب ىذا. فئات

 الفصول يف العربية اللغة وتعلم تعليم يف صودفت اليت اظتشاكل ؼتتلف على والتغلب ؼتتلقة

 4.الدراسية

                                                             
 3 Zulhanan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif.( Jakarta: Rajawali Pers,2014).h. 82. 

 
 

4 Encep Apip, Teknik Icebreaking Sebagai Peningkatan Pembelajaran Bahasa Arab Pada 

Siswa Kelas x  Smk Muhamadiyah 1patuk Gunungkidul. 

://scholar.google.co.id/scholar?hl=0%2c5&q=jurnal+pengertian+ice+breaker&bntG. 
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 (Icebreaker) الجليد كاسحة. 2

 (Icebreaker) الجليد تعريف كاسحةأ. 

 النشاط أو عبةال ىو اصتليد اسحة ك" ذكر، Sunartoو يف كتاب M. Saidل  وفقا 

 خلق اصتليداسحة ك أساليب خصائص ".اجملموعة يف اصتليد جو تغيَت على يعمل الذي

 مع واحدة طريقة (.الرقيب) اسًتخاء لكن خطَتة وكذلك( متعة) اصتوي الغالف التعلم متعة

 من وتنويعات مزحة بتقدمي عملو ديكن ؽتا التعلم، عملية يف إدراجو مت الذي اظتختلق جليد

 الوقت يف وقفو مفتوحة، الدروس وقت يف وذلك واأللعاب والغناء، صاح، االمتنان التصفيق

 5 .الدراسة ختماموإ التعلم أنشطة على اظتواد إيصال األوسط الراىن

 اظتستخدمة األساليب" Refocus" و" Energizer" أنو إىل أيضا يشار اصتليد اسحةك 

 اجتماع أو (KBMمبلغ النتيجة ) االجتماعات، أو الدراسية اضتلقات أو للتدريب منتدى يف

                                                             
 

5 Sumardani, Budiman Tampubalon, Sri Utami,Pengaruh Penerapan Teknik IceBreaker 

Terhadap Hasil Belajar Peserta Didik Kelas III Sekolah Dasar FKIP UNTAN, 2014. Jurnal.untan. 

ac.id  (On-Line) Tersedia di : 

https://scholar.google.co.id/scholar?hl=0%2c5&q=jurnal+pengertian+ice+breaker&bntG. 
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 فتح ديكن اظتتعلمُت أو  و الدراسية الفصول يف حيدث الذي اإلرىاق ومن اصتليد، اسحةلك

 .أخرى مرة قلوهبم

 ىذا. موات جو خلق السليم الطريق ىو اصتليد كاسحة Adi Sunarno ل ووفقا 

 . والًتكيز بأمان مشروطة، اصتو جيعل أن على الًتكيز ديكن اصتليد

 من اإلقامة وأماكن باإلعداد اظتتعلقة واصتوانب التعلم، عملية عن النظر وبصرف 

. للمربُت اإلبداع فقط يتطلب ألنو جداً  كبَتة جليد تكلفة تتطلب ال اظتستخدمُت السهل،

 على يكون أن السهل ومن شخص أي قبل من استخدامها ديكن أيضا اصتليد كاسحة

 التميز اصتليد كاسحة" على تنص سونارتو مع يتماشى ما وىذا. ميمبوين جتربة ال من الرغم

 6."عالية مهارات إىل اضتاجة دون شخص أي قبل من استخالصها ديكن

 النعاس ؽتلة، جعل من اضتالة انتقال بأنو يوصف أن أيضا ديكن اصتليد كاسحة 

 إحساس وىناك قلق وىناك النعاس، جعل ىل باضتياة، ونابضة اسًتخاء، يف وتوتر وتشبع

. االجتماعات غرف أو فئة أمام حديثة يف الذين شخص مشاىدة أو إىل لالستماع بالسرور
                                                             

 
6    Komang Arimbawa, I Made Suarjana, Ni Wayan Arini,” Pengaruh Penggunaan 

Icebreaker Terhadap Motivasi Belajar Sekolah Dasar”.  

e- jurnal PGSD Universitas Pendidikan Ganesha Mimbar PGSDVol:5No:2Tahun:2017. 

https://scholar.google.co.id/scholar?hl=0%2c5&q=jurnal+pengertian+ice+breaker&bntG 
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 يف بو القيام مت الذي كيجيتان اصتليد كاسحة أن ستيوان سيجيت ليكشف وفقا بينما

 أو للدراسة، التأىب بناء اصتوي، الغالف دتييع األنشطة والتعلم التعليم وسط يف أو البداية

 .للمتعلمُت التعلم دوافع حفز

. اجملموعة يف اصتليد جو تغيَت على يعمل الذي النشاط أو اللعبة ىو اصتليد كاسحة 

 يف الشروع اصتليد كاسحة إجراء ديكن. متعة يصبح تعلم إنشاء ديكن جيدة جليد أسلوب

 كاسحة ألن مث ديناميكية، غتموعة واأللعاب، والتعلم، تدريب للبدء وىكذا،. التعلم أنشطة

 .دتاما ومناسبة صلة ذات لتكون اصتليد

. موات جو طتلق الصحيح الطريق على اصتليد كاسحة  Adi Sunarno ل ووفقا 

 7 .والًتكيز بأمان مشروطة، اصتو جيعل الذي الًتكيز ىذا اصتليد كاسحة

 

 

 
                                                             

 
7  Yulianti Kurnia Dewi, Pengaruh Penerapan Icebreaking Terhadap Prestasi Belajar Siswa 

Pada Pelajaran Pendidikan Islam Di Smp Sepuluh Buduran Sidoarjo.h. 41. 

ttps://scholar.google.co.id/scholar?hl=0%2c5&q=jurnal+pengertian+ice+breaker&bntG 
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 التعلم في الجليد كاسحة من دهدا  األ. 3

. خَتأ التعلم إىل حبماس تستمر وسوف اظتتعلمُت إضافية علم اضتصول إىل يتوقون 

 الكتابة أثناء اليقظة أحالم ىم الذين اظتتعلمُت من عدد ىناك أخرى، ناحية من ولكن

 وىناك آخرين، أصدقاء مع القصص سرد مت بعضها عليها، مكتوب ىو ما تعرف ال بوضوح

 يف الطالب للمشاركُت التعبَت وأشكال أمناط من العديد النعاس، ولكن وصامتة توتر أيضا

 . للمتعلمُت الطازجة نسيم توفَت إىل يهدف اصتليد ألن مث الصف،

 011" كتاب ومؤلف كوسومو ىاريوسوجونو مبدرب سلمت اليت بسيطة صيغة ىذه 

 عند مستخدم جليد من كتاب تقريره يف يقول كما ،"التعلم على التشجيع اصتليد كاسحة

 : التالية الصيغة يف اضتال ىو كما ، العيش كسب على قدرة أكثر أصبحت فئة تعليم

“CG+ CP= SB P” .االستشاري الفريق CP SB إىل باإلضافة معلم كان إذا أنو مبعٌت ،"ف 

 اإلؾتازات الدراسة سيلقي التعلم، روح يكون سوف ،"الدرس اضتب" اضتب الطالب

 ."الناجحة
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 أن ديكن اليت دتهيدية مرحلة أي الواردة األوىل الدرجة بداية يف بو القيام ديكن أنشطة 

 يعرفون اجملهزة اظتتعلمُت وجتعل والبهجة العاطفة أصبحت للفئة باصتو اطتطوة ىذه جتعل

 انتباه الصيادون اصتليد كاسحة مع جعل أيضا ديكن التعلم عملية بداية يف. البعض بعضهم

 النعاس، معظمهم اظتتعلمُت اظتعلمُت يرى بينما التعلم خضم يف وعادة للًتكيز، الطالب

 ألعاب إنشاء يستغرق أن ديكن اظتربُت ىذا يكون عندما مث وىكذا، متحمس غَت اطتمول،

 ديكن كان اليت اللعبة لنوع بالنسبة أما. للمتعلمُت وروح وتركيز االىتمام العودة من ليتمكن

 8اد. باظتو  عتا عالقة ال تكون قد أو البحث، قيد باظتوضوع عتا يكون أن

 التعلم في الجليد كاسحة استخدام. 4

 اظتقًتنة اظتكون. التعلم وأنشطة التدريس يف الرئيسية اظتكونات من العديد وىناك 

 أثناء اظتعلمُت لتعليم اسًتاتيجية أهنا أخرى وبعبارة اظتربُت، تتخذىا أن ينبغي اليت باطتطوات

 أن ديكن اليت يبدو ما على أحد. مراعاهتا جيب جداً  عملية الطالب مع الفضاء دراسة

 :يلي كما اظتستخدمُت لالستفادة بالنسبة أما اصتليد، كاسحة أساليب باستخدام تستخدم

 
                                                             

8
 Ibid.h. 42 
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 متعة التعلم جعل (. أ

 ال أن ينبغي اظتريب اظتهام، هبذه للوفاء. واظتتعلمُت التعلم لتيسَت مربياً  الرئيسية اظتهمة 

 وىذا. تنسى ال تعلم اظتعلمُت إنشاء أيضا ينبغي ولكن ومتناغم، جذابة تعلم جو فقط توفر

 .بالطالب االىتمام التعلم حتفز أن ديكن اليت التعلم حتقيق إىل حباجة اظتعلمُت أن على يدل

 اصتوي الغالف التعلم متعة جعل ب(. 

 اظتتعلمُت كان لو كما التعلم، يف اظتتعة أو التمتع على اضتصول ينبغي اظتتعلمُت 

 اظتتعة حيث من الوعي فاقد العقل مينستيمولور اظتربون يستطيع حىت تدرس، عندما بالسرور

 مثل اصتسم من أجزاء رتيع اظتعلمُت استخدام ديكن اعتم، من جو إلضافة. الوقت تعلم يف

 9.(واظتخترب واضتقل اظتوسيقى) التعلم أدوات من غَتىا عن فضال والفم، القدمُت، اليدين،

 

 

                                                             
 

9 Ibid.h. 43 
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 بو القيام السهلج(. 

 يأخذ بو، القيام السهل من تيهكنيس يف اصتليد كاسحة لعبة االستخدام، ىذا يف 

 على لتنفيذه القواعد تكون أن وديكن اللعب كيفية عن تفسَتات إلعطاء قصَت وقت سوى

 10.مفهومة الفور

 اظتتعلمُت رتيع إشراك (. د

 يف الناس من كثَت مع فعلت إذا جداً  جيدا اصتليد كاسحة لعبة العملية، اظتمارسة يف 

 رتيع تكون سوف ذلك مع التعاون بالفريق اظتتعلقة لأللعاب بالنسبة خاصة. واحد وقت

 .اللعبة مع تريبات اظتتعلمُت

 تسهيل حتقيق أىداف التعلمه(. 

 اظتتعلمُت رتيع تشارك ألن األمثل النحو على سيتحقق أكرب بسهولة التعلم أىداف 

 ألن. اصتليد كاسحة ومتعة مألوفة أصبحت التعلم صتعل واحدة طريقة. يضطر أن دون

                                                             
 

10 Ibid.h. 44 
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 وضخ توتر وال اسًتخاء أكثر لتكون التعلم من جو خلق ىو نفسو اصتليد كاسحة وظيفة

 .والدافع الطاقة

 حفظ(. و

 ولكن اللعبة، من األدوات لشراء قليالً  إال التكاليف ىذه جليد يف األلعاب معظم 

 .أطرافو لالستفادة أكثر اصتليد كاسحة ىذه معظم

 الجليد كاسحةال نوعأ. 5

 عملية تطبق أن ديكن اليت اصتليد كاسحة من أنواع عدة ىناك سوريو، ىاريونو ووفقا 

 يلي ما ذلك يف مبا التعلم

 لعبة أو األلعاب . (أ

 من تًتاوح الزمن مدة يتطلب حيث اظتتعلمُت، على تنطوي اليت األنشطة على حيتوي 
 دقيق. 1-5

  الغناءب(.  
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 بو تقوم أن ديكن الغناء تفضيالً، واألكثر األسهل اصتليد كاسحة النشاط ىذا 

 إذا ولكن لعمره، وفقا يكن مل دييانييكان أن من الرغم وعلى والبالغُت، واظتراىقُت األطفال

 11.فئة بَتك جو إنشاء سيتم مث حسن ػتملة أهنا

 اصتمباز(. ت

 جداً  مينجوراس سهلة، ليست أي بسيطة خطوة اضتركة النشاط ىذا من القصد 

 اإلثارة عنصر أيضا وىناك خطَتة، ليست عرق، أو جهد

 للجملة اظتعنوية الروح(. ث

 بالتأكيد ولو التعلم وأنشطة التدريس حتفيز على قادرة تكون أن ينبغي ىنا اصتملة 

 .اإلجيايب

 

 

 اصتميلة اصتملة معٌت كامل(. ج
                                                             

 
11 Sunarto, Icebreaker Dalam Pembelajaran Aktif,( Surakarta: Cakrawala, Maret 2012).h. 33. 

 



29 
 

 التعلم وأنشطة التدريس عملية حتفيز أن حيث يهدف أنو مبعٌت الكاملة اصتملة رتيلة 

 .عليها اضتصول سيتم اليت مثال يعكس ؽتا وإجيابياً،

القصص رواية (.ح  

واظتثال اضتكمة على حتتوي اليت اضتقيقية القصة ينقل أو القصة ىذه قصة   

تصفيق(. خ  

 وأنشطة التدريس، يف البدء قبل اظتتعلمُت بك اطتاص للًتكيز جداً  فعالة التصفيق 

 األنشطة، والتعلم التعليم تركيز واتباع منتعشة العودة أجل من اظتتعلمُت تكييف يتم التعلم،

 12.التعلم وأنشطة التدريس تنتهي عندما بالسعادة الشعور بإعطاء يتعلق فيما وكذلك

 

 

الدماغ اصتمباز. (د  

                                                             
 

12 Ibid.h. 35 
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 نقوم إذا. حبركة يبدأ ألنو للعمل، جاىزاً  الدماغ صتعل جداً  فعالة األسلوب ىذا 

 على يؤثر أجسادنا القطار ؿتن وإذا اصتسم، إجيابيا تأثَتاً  يؤثر سوف أننا الدماغ، بتدريب

 .الدماغ

 فكاىة. (ذ

 مطلوبة كانت إذا اضتقيقية، ىويتها عن للبحث اظتتعلمُت على األسلوب ىذا يساعد 

 بعدم الشعور إىل تؤدي أن ديكن أهنا مث والكمال، صارم بشكل التصرف على اظتتعلمُت

 حبث جتعل أن ديكن الدعابة، روح مع تسليمها يتم كان إذا ذلك من وبدالً  الراحة،

 .إجيايب بشكل تنمو بالنفس الثقة اظتتعلمُت

 التخمُت. (ر

 على والرد صنع يف اظتتعلمُت بناء اظتتعلمُت من واإلبداع الفضول لتحفيز طريقة 

 13.فريد جانب من اظتشاكل

                                                             
 

13 Ibid.h. 36. 
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 اسًتاتيجيات صتميع تستخدم أن ديكن أعاله، اظتذكورة اظتختلفة اصتليد كاسحة 

 يف. تسليمها سيتم احتفالية جليد مع اظتواد مالءمة مبدى يتعلق فيما ظتربية، والتعلم التعليم

 الغناء جليد من أنواع 4 على بأنواعها اصتليد كاسحة ةالباحث تأخذ سوف الدراسة ىذه

 سوف بيمبيالجارانبون مث الصحيحة االسًتاتيجية استخدام ألعاب، والتخمُت والتصفيق،

 .أفضل يكون

 التعلم في الجليد كاسحة تقنية تطبيق. 6

 لب يف اظتثلى االستفادة توفر أن ديكن اليت جيدة جليد كاسحة ىو اصتليد كاسحة 

 اضتاالت التعلم عفوية أي طريقتان ىناك اصتليد كاسحة أسلوب استخدام. التعلم عملية

 عملية يف تلقائياً  اظتستخدمة اصتليد كاسحة يستخدم ما عادة. عتا اظتخطط ضمن وتنفيذىا

 القائمة التعلم حاالت بسبب واسع نطاق على تستخدم أكثر ولكن السيناريو دون التعلم

 استخدام ديكن. اآلن بعد حىت  التعلم جداً  مركزة غَت كانت ألهنا أو اضتاجة، انرجايزر أن

 .التعلم تمي عندما حتدث اليت والظروف الوضع إىل نظرمت كلما اصتليد ىذا
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 ختطيطها يتم جليد كساره ىي التعلم لعمليو الفعالة واظتساعدة اصتيدة الكسارة ان 

 يف ، التعلم بداية يف التعلم يف اصتليد بكسارة القيام وديكن. التعلم سيناريوىات يف وتضمينها

  14.التعلم عمليو هناية يف وكذلك التعلم عمليو صميم

 التعلم عمليه في تلقائيا الجليد اسحةالك تطبيق( أ)

 سبق بدون أو اعداد دون ذلك ويتم. التعلم عمليو يف اصتليد حةكسا تلقائيا بو القيام وديكن

 علي اآلن حىت ننظر التعلم اظتتعلمُت يبدا عندما اظتثال سبيل علي. اظتريب قبل من اإلصرار

 للقيام اظتبادرة اختذت ما سرعان اظتتعلمُت مث. اصتديدة التعليمية اظتواد لقبول ذىنيا استعداد

 تلقائيا بو القيام باالمتنان. التعلم عمليو ظتتابعو اصتديدة الروح حتدد ان ديكن اليت صاح صرخ

 .اظتتعلمُت أو العادية مضي وقت اي من أجريت اليت باالمتنان ؽتنت

 

 

 أول التعلم أنشطه في الجليد حةاسك( ب)
                                                             

 
14 Ibid.h. 41 
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" العقلي االستعداد" اظترتبطة أشياء بضعة تنفذ ان جيب اظتريب تعلم عمليو يف الشروع وقت يف

 اليت غَت األخرى الظروف اعداد أجل ومن. ستجري اليت التعلم عمليو متابعو يف اظتتعلمُت

 : يكون. اصتليد كساره مع التعلم عمليو بدء للمعلمُت ديكن ، apersepsi هبا تقوم كانت

 15.اصتليد حة كسا من أخرى وأنواع واألغاين ، باالمتنان والتصفيق ، باالمتنان

 االساسيه التعلم أنشطه علي الجليد حةاسك( ت)  

 يواصل ان جيب حيث-اضتاشتة اللحظة تكون عندما ىي للتعلم االساسيو واالنشطو 

 مثل. اظتريب تفسَت إىل لالستماع أو اظتهمة وقت يف اما ، التعلم اثناء االىتمام تركيز اظتتعلمون

 من بو القيام جدا الصعب من كان ، نفسو الشيء علي الًتكيز ظتواصلو الطويل الوقت ىذا

 الشروط مع بو القيام ينبغي الذي التعلم صميم يف اصتليد كساره استخدام. اظتتعلمُت قبل

 :التالية

 .االحداث منعطف عند أو الدورة وقت يف اظتستخدمة اصتليد حةكسا.1

                                                             
 

15 Ibid.h. 011 
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 تنفيذ يف اظتلل أو اإلرىاق من يعانون الذين اظتتعلمُت عند اظتستخدمة اصتليدحة كسا. 2
 .التعلم مهمة

 .تقدديها جيري اليت اظتعززة التعليمية اظتواد لتوفَت اصتليد حةكسا استخدام أيضا وديكن. 3

 علمالت النشاط نهاية في الجليد حةساك (ث)

 وظيفة هناية يف اصتليد كساره. ضرورية تعترب زالت ما اصتليدية الكسارة بالفعل أكملت اليت

 :إىل ، أخرى أمور بُت من ، التعلم

  اصتديد التنفيذ من اظتستفادة الدروس فهم تعزيز. 1

 الفرح من الكامل مع النشاط إهناء. 2

 التايل الدرس يف ظتتابعو دائما اضتب علي اظتتعلمُت حتفيز. 3

 حيتوي كان إذا جدا اصتيد من سيكون ، التعلم تقنيات هناية يف اصتليدية الكسارة 

 عن أيضا حتتوي قد أو ، صاح صرخ أو االغنيو من نوعا يكون ما عاده التعزيز اظتواد علي

 16.اظتوضوع للحب كجسر للروح الدافع

 الجليد اسحةالك والسلبيات اإليجابيات. 7
                                                             

 
16 Ibid.h. 011 
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 ذلك يف مبا ، التوايل علي والزائدة ناقص اشتو كان اليت التعلم طريقو بالتاكيد ىناك 

 :أخرى أمور بُت من ىي اليت الزائدة الكسارة

 الذوق سريعة اديل طويال وقتاا( 

 التعلم يف متعو تاثَت حيملب( 

 رتيبة أو تلقائيا استخدامها ديكنج( 

 وتنصهر اظتدغتة من جو خلقد( 

 17.كل لظروف تكييفها وتطبيق ، الكسارة ضعف ان حُت يف 

 التعلم في الجليد الكاسحة ادهميه. 8

 سوف االثاره من بسيط فارق ادين دون ىناك خطَت بشكل قاسيو ىي التعلم عمليو 

 ىنا العادي لإلنسان البحثية القوه نقاط إىل استنادا بأنو علما. جدا سريع بالتاكيد ؽتلة

                                                             
 

17 Ibid.h. 011 
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 أخرى أشياء إىل قريبا سينتقل العقل بقية. دقيقو 15 حوايل فقط ىو رتابة حالو يف للًتكيز

 18.معُت نشاط ظتتابعو جلس الذي اظتكان عن جدا بعيده تكون قد اليت

. أخرى مره الًتكيز من اصتهد يستغرق ما سرعان مث ، اآلن حىت العقل تركز ال عندما 

 أكثر حىت الصوت التجويد زيادة ىو للمعلمُت احملاسبة خالل من اصتهود بذل وديكن

 يف اصتهود وىذه ، الوراء إىل االنتباه لطلب موكول اصتدول--ضرب حىت أو وهتديد صعوبة،

 العاطفية اظتشاركة للتعلم الفعلية العملية الن وذلك ، التعلم متزايد بشكل الوضع تفاقم الواقع

 حىت أو السعادة بعدم شعور لديهم الذين الطالب. الطالب من اليها اضتاجة دتس اليت

 الرغم علي التالية الدروس يف مشاركتو من للخروج" اعتروب" اضتال بطبيعة وسوف اطتوف،

 من ؼتتلفو لتقنيات للمعلمُت بالنسبة اظتهم فمن التايل. اظتقعد يف يزال ال كان جسديا من

 19.الطالب تعلم" التحمل علي القدرة" علي للحفاظ ػتاولة يف اصتليد اسحةالك

 .التعلم يف األساس حجر امهيو األخرى تلو واحده نستعرض سوف ىنا 

 التجريبية األسسا( 
                                                             

 
18 Op.cit, Sunarto, h. 3. 

 
 

 
19  Ibid.h. 4 
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 ان تكشف اظتاضي العقد يف بالتعلم اظتتعلقة البحوث نتائج ان دارمانسياه وأوضح 

 يف الفرح ان ثبت وقد. الفرح من حالو يف الطالب كان إذا ، فعاليو أكثر سيكون التعلم

 . للدراسة الوثيقة النتائج ضد بارزا اثرا يعطي التعلم

 يف جيلس األحيان بعض يف الذاكرة يف دتحي مل جتربو لديو منا واحد كل بالطبع 

 ، اظتعلمُت من الدروس بعد الشديد بالتعب فيها نشعر اليت اللحظات تلك يف. اظتدرسة

 العاطفية اضتالة يتجاىل الذي اظتعلم دور خالل من الشرط ىذا تشغيل يتم ما وعاده

 الدقيقة الفروق مع التعلم الطالب رفع إىل الرامية اصتهود ال. التعلم التقدم علي للطالب

 .مثَته

 بطريقو التعلم الطالب شغف تثَت ان ديكن ال اظتعلمُت رتيع ان يعٍت ال ىذا ولكن 

 األكثر. اظتعلمُت رتيع قبل من تعلمها وديكن ورفع الطرق من العديد ىناك. مشجعو

 مع التعلم طبخو يتم عندما بالسعادة يشعر جتعل ان ديكن الذين اظتعلمُت قبل من استخداما
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 ، والغناء ، التصفيق من واالختالفات ، مزحة تقدمي خالل من بو القيام ديكن اسحةالك

 20شيئ أخر.و  واللعب ، والقص

 دتاما. اعلي مهارات إىل اضتاجة دون من االمتياز يتعلم ان شخص ألي وديكن 

 سيتم الذي اظتوضوع من واسعو غتموعو معو تكون  اصتليد كاسحةل التخطيط وديكن

 21.اظتعلم قبل من تدريسها

 النظرية األسسب( 

 علي للحفاظ الدراسية الفصول يف التعلم عمليو يف عنو غٍت ال اصتليد الكسارة 

 الغبطة شعور لتوفَت التربيد إعطاء يتم. الطالب الذكاء والتفكَت العاطفي التحمل علي القدرة

 .التعلم عمليو يف للطالب االجيابيو اظتواقف تعزز ان ديكن اليت

 اظتتعدد الذكاء نظرية الطابع التعليمHoward Gardner  والباحث النفس علم وضعت وقد

 :التايل النحو علي جيادل

                                                             
 

20 Ibid.h. 5 
 

 21 Ibid.h. 5 
 



39 
 

 فيها ديكنهم اليت اجملاالت يف التعلم إىل صتذهبم لألطفال اجيابيو ظروفا نستخدم ان لنا ينبغي"

 اظتهام علي يعمل الطفل ان إىل تشَت اليت الداخلية الدولة ىو والتدفق ، الكفاءة تطوير

" باظتلل" األطفال يشعر عندما اظتدرسة يف. تكيونياه مث ، حتبو شيئا جتد ان جيب. الصحيحة

 حول للقلق مثَته ستكون فاهنا ، التحديات يف غارقو كانت إذا. والتمثيل التمرد سوف

 تتعلمها اليت األشياء حتب كنت إذا القدرة كل مع تتعلم سوف ، ولكن. اظتدرسي العمل

 ". ذلك يف تشارك ان حتب وكانت

 حىت--حىت ، التعلم عمليو اتباع الطالب ان حُت يف اظتزاج بناء امهيو فان التايل 

 :التايل النحو علي التعليم وقال Robert sylwester  الدكتور

 اظتدرسة أداره بتبسيط قمنا ، الدراسية الفصول يف والتفكَت اظتنطق عن العاطفة وبفصل"

 ديكننا وال. ىاما شيئا فقدنا ، لذلك ونتيجة ، العملة جانيب فصلنا أيضا ولكننا ، وتقييمها

 22". اضتياة يف األخرى اعتامو االنشطو عن العاطفة نفصل ان

                                                             
 22 Ibid.h. 6 
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 يف ان الواضح فمن ، سبق ما يف الًتبويُت اطترباء من واسعو غتموعو اراء إىل استنادا 

 من وليس هبيجو اظتزاج. التعلم أىداف حتقيق يف كبَت ؾتاح ىو العواطف دور تعلم عمليو

 تركيز مع. الًتكيز دراسة يف الطالب كثَتا تساعد سوف جدا االكتئاب يكون ان اظتعتقد

 الدقيقة الفروق تعلم. التعلم أفضل نتائج حتقق ان ديكن ، اظتتوقعة مث واألطول اصتيد التعلم

 والتخطيط تنشا ان جيب ولكن ، وحده ذلك حيدث ان ديكن ال بالطبع واالثاره اظتتعة من

 .اظتعلم قبل من جيد بشكل

 القانوين األساس( ج)

 رقم اندونيسيا دستور يف بوضوح مكتوبو اندونيسيا يف اظتوجودة القانونية واألسس 

 :يلي ما علي ينص الذي الوطٍت التعليم نظام بشان 2003 يف( 2) الفرعي القسم ،20

 "ملزمُت سيكونون الًتبويون واظتوظفون اظتعلمون"

 .والتحاور ودينامية ، واإلبداع ، واظترح ، اجملدي التعليم خلق( 1

 التعليم نوعيو بتحسُت اظتهٍت التزام (2

 لو اظتعطية للثقة وفقا واظتنصب واظتهنة للمؤسسة اصتيد واالسم القدوة يعطي( 3



41 
 

 ، رائع ، غتد تعليمي مناخ خلق يف مفيده الدراسة يف اصتليد اسحةك استخدام سيكون

 تشجيع الواقع يف السببية األساس متعو التعليمي اصتو شان ومن. والتحاور ديناميكي خالق،

 23.التحاور من اظتزيد حبيث التعلم وفكره األفكار طرح علي الطالب

  الصلة ذات البحوث نتائج9 .

( اظتعارف جتديد دراسة) كاسحة اصتليد تطبيق"  العنوان    ayu novia kurniasih ل  )ا

 العمل نتائج إىل استنادا" جايا مطار بايونَت النورمدرسة اظتتوسة  مع الثامنة الفئة من الطالب

 مث ، طرحها مت اليت واظتناقشة( جتديديو دراسة) كسر اصتليد تطبيق طريق عن الطبقة البحثي

 حتسن ان ديكن( جتديديو دراسة) اصتليد كسر تطبيق ىو الذي االستنتاج استخالص ديكن

 باندارجايا القطاعات اظتتعددة التجارية الشركة تربيد اصتوية VIII الدرجة التعليمية النتائج

 علي يزيد الذي 64ال عن رضاىم عن الطالب وأعرب. 2013/2014 بايونَت النور

 تعلم نتائج متوسط وارتفع.  %77,22إىل الثالثة والدورة%58,06 بنسبو الثانية الدورة

                                                             
 23 Ibid.h. 7 
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 متوسط فان التايل 72.09 إىل التسجيل 66.29 الثانية والدورة األول دوره علي الطالب

  5.8.24 زيادة شهدت الثانية الدورة إىل دوره من النتائج اظتتعلمُت الطالب

 تعليق النتائج لتحسُت اسًتاتيجية تنفيذ" بعنوان ، Robith Haqiqi البحوث نتائج )ب

 علي اضتصول مت. اظترجوة النتائج علي حيصل" الفقو يف اللغة العاشر الصف تعلم اظتلصقات

 ىي الدراسة ىذه ونتائج ، الثانيةالدورة  علي. ىام أمر وىذا النتائج حتسنت الدراسة نتائج

 غتموع متوسط--والتثنية ، اليومية u200b  متوسط إىل استنادا. جدا كبَته زيادة وجود

 يف الزيادة وكانت. جدا عاليو معدالت--ىو 94.79 متوسطو قيمو علي حصلت الطالب

 ، طالبا 39 من سجلت. 19.28 األول بالسعر مقارنتها عند اليومية القيمة قيمو متوسط

 ىي اليت اظتعينة  مبلغ النتيجة علي القيمة علي بنجاح حصلوا الذين الطالب 36 وىناك

77.25  

                                                             
 24 Ayu N., Dedy.H.A. Penerapan Icebreaking (Penyegar Pembelajaran) Ipa Siswa kelas VIII 

a Mts An-nur Pelopor Bandar Jaya. JPF.VOL.III. NO.1 MARET 2015. 

https://scholar.google.co.id/scholar?hl=0%2c5&q=jurnal+pengertian+ice+breaker&bntG. 

 
 

25 Robith Haqiqi  “  Penerapan Strategi Poster comment untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa kelas X bahasa pada mata pelajaran fiqih” jurnal UIN malang. 

https://scholar.google.co.id/scholar?hl=0%2c5&q=jurnal+pengertian+ice+breaker&bntG. 
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  اظتوضوعات الدراسة نتائج لتحسُت االستجواب أسلوب تطبيق" اظتعنونة البحوث نتائجج( 

 والكمالوأجريت تانغغاماوس مقاطعو مدرسة اإلبتدائية  يف الرابع الصفعقدة األخالق 

 اختبار مع دوره كل يف وينتهي التعلم من دورتُت من تتكون اي ، دوره شكل يف البحوث

 الدورة من جوانب بشان مالحظات 8 من اظتتحققة النتائج. الطالب تعلم نتائج ظتعرفو

 علي حصلت الثانية الدورة يف مث. اما u200b  متوسط:  34.93 اكتسبت األول

 ديكن ، الدراسة ىذه نتائج إىل واستنادا:.  65.07 اظتالحظات من النتائج متوسط

 كيفيو فهم علي وقدرهتم الطالب حتفيز يف تسبب االستجواب بطريقو التعلم ان إىل اطتلوص

 اصتمعية يف واظتوقف اضتديث إىل الطريق يف بارزا نشاطا ان ويبدو ، طول علي اضتصول

 يف 76.5 إىل اظتائة يف 44.12 من اي ، اظتائة يف 32.33 قدرىا زيادة اظتدرسة وشهدت

 إىل%47,06 من اي ،%23,24 ارتفعت قد السؤال ىذا علي االجابو يف القوانُت. اظتائة

  من اي ، %20.59  بنسبو زيادة اصتانب السؤال أجاب. 68,58%

 استجواب أساليب تطبيق خالل من الزيادة ىذه وتتحقق. %66,64إىل46,05%

 26.اظتستفادة ق الطالب يف زيادة شهدت حبيث واضتماس بالسعادة يشعرون الطالب

                                                             
 

26 Qori’ah, Penerapan Metode tanya jawab untuk meningkatkan hasil belajar mata pelajaran 
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 تعلمال نتائج. ب

 تعلمال نتائج فهم. 1

 من الدراسة نتائج علي االطالع ديكن ، Mujiyonoل و  Dimyatiا ل ذكرمه ظتا وفقا 

 ىو العقلي النمو مستوي ىو التعلم نتائج اظتتعلمُت من. واظتربيُت اظتتعلمُت من ، جانبُت

 علي جتلي الذي العقلي النمو مستوي. بعد يتعلم مل الذي الوقت يف مقارنتها عند أفضل

 وقت ىي والنتيجة ، اظتعلمُت ان حُت يف. اضتركي واضتركي ، والعاطفية اظتعرفية عامل من نوع

 27.دتاما التعليمية اظتواد التعلم

 لشخص بو القيام يتم عمليو ىي اظتستفادة النتائج سالمو الراي ان حُت يف 

 نتائج فان التايل ، اطتاصة لتجربتو نتيجة ككل جديده سلوكيو تغيَتات علي للحصول

 . بيئتها مع التفاعل يف التغيَتات

 عمليو ىو األساسي االفًتاض. النتائج حيث من التعليم ؾتاح إىل النظر وديكن 

 التدريس عمليو بُت صلو وىناك. حال اي علي األمثل التعلم للنتائج يسمح األمثل التعليم

                                                                                                                                                                              
akidah ahlak siswa kelas IV di MIMA waykamal kotaagung kabupaten tanggamus 

 
27  Dimyati Mujiono, Belajar dan Pembelajaran.(Rineka cipta. Jakarta.2009).h.250-251. 
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 النتيجة زادت كلما التعليم عمليو يف جو لتهيئو اظتبذولة اصتهود زادت وكلما. احملققة والنتائج

 جدا عاليو اظتتعلمُت تعلم نتائج الن باالرتياح اظتربيُت من العديد ويشعر.  التعليمي اظتنتج أو

 عمليو خالل من عليو اضتصول يتم ال اإلؾتاز ان أنفسهم اظتعلمون يعرف ال عندما ،

 دون اظتدارس خارج أخرى مصادر من اظتتعلمُت يسًتجعون ولكنهم اظتدارس، يف التدريس

 التلوث اخطار ويتفهمون اظتتعلمون يعرف ، اظتثال سبيل فعلي. التدريس عمليو يف اطتوض

 تفسَتا سليم اميل السيد يقدم عندما ، التلفزيوين البث إىل يستمعون عندما ، للناس بالنسبة

 .للبيئة

 اصتهود يف االستقراء دائما اظتتوقع اظتعلمُت أعاله الوارد الفهم إىل واستنادا 

 التصحيحات دائما وعقد ، حتقيقو مت ما عن راضيا يكون ان ينبغي ال واإلجراءات،

 حتمل تفًتض اظتربيُت الن. اظتدارس رتيع يف التدريس وإتقان حتسُت أجل من واالستقراء

 من بدال ، مهنية وظيفة ىو التعليم فان ، ولذلك. التدريس يف والفشل النجاح عن اظتسؤولية

  28.اإلضايف العمل أو الفردية الوظائف

                                                             
 

28 Slameto, Belajar dan Faktor- Faktor Yang Mempengaruhinya (Rineka Cipta. 

Jakarta.2003).h.25. 
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 اصتهود ذتره ىي اظتقصودة التعلم نتائج ان يستنتج ، أعاله الواردة اآلراء إىل واستنادا 

 إتقان شكل يف تغيَت علي التعلم نتائج فيها حصلت اليت العربية اللغة تعلم أنشطو يف اظتبذولة

 اظتتعلمُت بُت ما نوع من--األخرى اظتهارات من متنوعة غتموعو واظتواقف اظتعارف من عدد

 تغَت يف يظهرون الذين اظتتعلمُت تعلم ىي اظتقصودة واظتهارات واظتعارف. البعض بعضها من

 .تكوينيو اختبارات خالل من أيضا تقييمها ديكن تعلم لعمليو نتيجة السلوك

 حول اظتعلمون قدمها اليت اظتواد وتذكر تغطي الدراسة ىذه يف التعلم نتائج مؤشرات 

 باصتوانب يقوم ان ظترب وديكن'.  مالإ ، تارجاماه ،( اظتفردات: )وتشمل العربية اللغة تعلم

 تقييم ان حُت يف. اظتالحظات صحائف باستخدام التعلم وقت مباشره للتقييم العاطفية

 من اظتثال سبيل علي ، عملو إظهار يف اظتتعلمُت مراعاه مع النفسانية اضتركية القدرة جوانب

 29. اظتعلمُت قبل من اظتالحظات واألوراق والرسومات ، والكتابات ، احملفظة خالل

 الدراسة نتائج علي تؤثر التي العوامل. 2

                                                             
 

29 Dr. Nana Sujana ,Op.Cit.hlm.37-38 
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 ، االساسيو العوامل اي ، رئيسيُت بعاملُت اظتتاثرين الطالب التعلم نتائج وحققت 

. البيئية العوامل أو اطتارجيُت الذاتيُت اظتتعلمُت من يايت الذي والعامل اظتتعلمُت يف عامل اي

 مره عامل كبَته قدرات اظتتعلمُت. القدرة وخاصو الذايت اظتتعلمُت من يايت الذي العامل

 النتائج فان ، كتابو يف كالرك عنو أعرب وكما. حتققت اليت التعلم نتائج علي اثارىا واحده

  و اظتتعلمُت قدره تتاثر%70  اظتدارس يف اظتتعلمُت ان التعلم سودانا نانا التعليمية

 .البيئة تتاثر30%

 علي التحفيز مثل ، أخرى عوامل أيضا ىناك ، اظتتعلم قدره عوامل إىل االضافو 

 االجتماعية والعوامل ، واظتثابرة ، التعلم وعادات ومواقف ، واالىتمام واالىتمام التعلم،

 التعليم خرباء إىل االنتباه العوامل ىذه من العديد ووجو. والنفسانية والبدنية واالقتصادية

. اظتتعلمُت تعلم نتائج مقابل العوامل ىذه تقدمها اليت اظتسامهة مدي اي وايل ، اظتفحوصُت

 التعلم اعمال من عمل ألي ونتيجة ، واظتعقول اظتنطقي فمن ، اظتتعلم داخل من تاثَت وجود
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 حاجو وىناك ، اظتتعلمُت يشعر ان جيب. ذلك وحتقيقنية  من شخص سلوك يف تغيَت ىو

  30.ذلك لتحقيق جهد كل وبذل السلطة أيضا تسعي ان وجيب ، واألداء للدراسة

 ؽتا ، البيئة علي كبَتا اعتمادا تعتمد تزال ال حتقيقها ديكن اليت النتائج فان ذلك ومع 

 يتم الدراسة نتائج علي تؤثر أو حتدد ان ديكن اليت نفسو خارج من فتوريانغ ىناك ان يعٍت

 اظتدرسة، يف الدراسة نتائج علي تؤثر اظتهيمنة التعليمية البيئات أكثر من واحده. اليها التوصل

 عمليات وجود عدم أو جدا منخفضو التدريس يف التدريس نوعيومبقصود  ، التعليم ونوعيو

 ضمنا الواقع يف الدراسة نتائج. التدريس من الغرض حتقيق يف الفعالة والتعلم التدريس

 31.التدريسأىداف   لتحقيق

 اظتتعلمُت فان التايل ، التعلم ونتائج ، التدريس لغرض ضمنا الواقع يف الدراسة نتائج 

 يف التعلم نظرية مع يتماشى الراي ىذا. التعليم ونوعيو اظتتعلمُت بقدره يتاثر اظتدارس يف

 نظرية يف رئيسيو متغَتات ثالثو ىناك ان يقول الذي أزىر من( اظتدرسي التعلم نظرية) اظتدرسة

                                                             
 

30 Dr. Nana Sujana ,Op.Cit.hlm.38-39 

 
 

 31 Ibid .hlm.40 
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 جادل مث. اظتتعلم التعلم ونتائج التعليم ونوعيو ، الفردية اطتصائص اي ، اظتدرسة يف التعلم

 :ىي عوامل ستسو تاثَت يف اظتتعلمُت إىل وصلت الدراسة نتائج بان الطالب

 الطالبية اظتواىب-الف

 الدروس لشرح اظتتعلمُت من اظتطلوب الوقت-جيم للتعلم اظتتاح الوقت-باء

 التعليم نوعيو-دال

 الفردية القدرة-ىاء

 ىي( د) و ، االفراد بقدره يتعلق فيما( ىاء جيم باء الف) أعاله اظتذكورة االربعو والعوامل

 ونوعيو اظتتعلمُت القدرة) أعاله اظتذكورة العوامل من كل(. البيئة) االفراد عن خارجو عوامل

 ارتفعت كلما ، ىو وىذا. الطالب تعلم نتائج مع مباشره تتناسب عالقة لديها( التدريس

 32.أيضا العايل التعليم نتائج الطالب من التدريس ونوعيو الطالب قدره

 

 الدراسة نتائج ونوع شكل. 3

                                                             
 

32 Ibid hlm.41 
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 التعليمي العمل نوعأ.  

 ويري. للتعلم اظتتوقعة النتائج نوع إىل الوصول ديكن ، والتعلم التعليم عمليو ويف 

 وفقا. العملية حيث من ، النتائج حيث من اليو ينظر ان ديكن التعلم ان غاغٍت السيد

 :اي, يدرس اعمال من أنواع ذتانيو ىناك Gagneل

 علي فعل رد تقدمي اي التعلم اشكال من شكل ابسط ىو وىذا ، اإلشارات تعلم. 1

 .التحفيز

 حُت  يف رولز--متكرر فعل رد توفر اليت ،متفاعل اظتنشطات تعزيز خالل من التعلم. 2

 .تعزيز أو تعزيز جيري

 حبيث ، اآلخر مع واحد/عامل/االعراض للتواصل تعلمها اليت االشكال من شكل تعلم. 3

 (.سلسلو)  واحده وحده

 التحفيز ضد ، واللغة ، كلمات شكل يف فعل رد تعطي اليت اللفظية اصتمعية تعلم. 4

 .اظتتلقية
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 الطبيعة نفس تقريبا ضد ؼتتلفو فعل ردود إعطاء ايمركب  اليت األشياء بُت التمييز تعلم. 5

 .اظتنشطة

 .معُت تصنيف يف الكائن يضع الذي ، اظتفهوم تعلم. 6

 .اظتفاىيم من عدد ربط بُت ربط اي ، التعلم مبادئ أو القواعد تعلم. 7

 .اظتشكلة ضتل ، اظتبادئ أو القواعد بعض ربط اي ، اظتشاكل حل أجل من التعلم. 8

 تسلسل وجود أخرى وبعبارة. اجملمع إىل البسيط من بدءا الثامن النوع وضع وقد 

 أو ، بو القيام كيفيو عن فكره يعطي أعاله عنو أعرب كما ، العملية دراسة. للعالقة ىرمي

 33.اظتتعلمُت تتحقق ان التعلم نتائج عن فكره ال. التعلم فعل حدوث كيفيو تعلم

 التعلم نتائج أنواع. ب

 اظتعريف التعلم نتائج )1

                                                             
 33 Ibid hlm.42 
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. االستقراء اظتتعلمُت الذاكرة أو ، التصور تطوير إىل استنادا أكثر اظتعرفة عمليو 

 ،ختليل ، والتطبيق والفهم اظتعرفة: وىي ، مستويات ستو إىل اظتتمايزة اظتعرفية األىداف

 34.والتقييم والتوليف

 العاطفية حقل التعليمية النتيجة 2)

 الشخص موقف ان اطترباء بعض يقول ، والقيم باظتواقف يتعلق وفيما العاطفية غتال 

 نتائج. العايل اظتستوي ذات اظتعرفية اظتناطق الشخص يتقن عندما ، بالتغيَت يتنبا ان ديكن

 نظره نوع من--العاطفي التعلم نتائج. اظتعلمُت من عاطفيو اقل االىتمام من الدراسة غتال

 ، بالدروس االىتمام/االىتمام مثل السلوكيات من متنوعة غتموعو يف اظتتعلمُت علي

. وغَتىا التعليمية والعادات ، الدراسة وزمالء اظتعلم ونقدر ، للتعلم والدافع ، واالنضباط

 ، اإلجابات أو والرد ، اضتضور/االستقبال: ىي اظتستويات انواع  5 مقسمو دراسة العاطفية

 .كاريكتَتسك والقيمة والتنظيم، ، والتقييم

  اضتركية حقل التعليمية النتيجة (3

                                                             
 

34 Ibid hlm.43 
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 ،( اظتهارة) النفسانية اضتركية اظتهارات من الشكل حقل يف الدراسة نتائج وتظهر 

 ستو إىل اظتيدانية الدراسة نتائج من النوع ىذا وينقسم. ما شخص أو الفردي الفعل وقدره

 القدرة ذلك يف مبا ، اظتنشا حتركات علي واضتركة ، الفعل وردود ، اظتهارة: وىي ، مستويات

 علي ، اظتادية غتال يف والقدرة ، وغَتىا auditif احملرك بُت والتمييز ، بصريا للتمييز االدراكيو

 اليت والقدرات ، اضتركة ومهارات ، والقوه ، واالنسجام ، األساسي النظام ، اظتثال سبيل

 35. التفسَتية ، التعبَتية اضتركة مثل االتصاالت غَت تتعلق

 التعلم نتائج تقييم أدوات أنواع. 4

 االختبار بعد وما والتقييم االختبار قبل ما إجراءات عموما التعلم تقييم ويشمل 
 :التايل النحو علي ويوصف الثالث،

 المسبق االختبار( أ

 االختبار قبل. اإلنتاج قبل ما باختبارات التعلم تنفيذ عمليو تبدا ، عام وبصفو 

 االختبار التايل ، تنفيذىا يتعُت اليت التعلم عمليو استكشاف يف االستخدامات من والعديد

 :يلي ما تشمل االختبارات ىذه قبل ما وظيفة. التعلم عمليو يف جدا ىام دور لو اظتسبق

                                                             
 

35 Ibid hlm.4 4-4 5 
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 علي تركز وسوف ألذىاهنم اظتسبق االختبار مع ، التعلم عمليو يف اظتتعلمُت اعداد( 1

 .علي العمل أو االجابو ينبغي اليت االسئلو

 بنتائج ذلك مقارنو وديكن. التعلم بعمليو يتعلق فيما اظتتعلم تقدم مستوي ظتعرفو( 2

 .والالحقة السابقة االختبارات

 حول عرض سيتم التعليمية اظتواد حول للمتعلمُت اظتملوكة السابقة القدرات ظتعرفو( 3

 .التعلم موضوع

 التاكيد ينبغي اليت واألىداف اظتتعلمون فيها يتحكم اليت ، التعلم عمليو تبدا أين ظتعرفو( 4

  36.خاص بوجو هبا واالىتمام عليها

 التقييم عمليه (ب

. اظتتعلمُت يف االساسيو الكفاءة وإرساء التعلم نوعيو تقييم إىل التقييم عمليو وهتدف 

 العملية حيث من التعلم نوعيو إىل النظر ديكن ، التعلم أىداف حتقيق كيفيو ذلك يف ومبا

                                                             
 36 Alena Soraya, Pengaruh Penerapan Icebreaker Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada 

Pembelajaran Sosiologi di SMA Darussalam Ciputat, Jurnal A.Soraya- repository.uinjkt.ac.id. 

https://scholar.google.co.id/scholar?hl=0%2c5&q=jurnal+pengertian+ice+breaker&bntG. 
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 كامل بشكل ومؤىلو ناجحو تكون ان ويقال ، التعلم عمليو حيث من. النتائج حيث ومن

 البدنية العقلية سواء ، بنشاط يشاركون اظتتعلمُت من اظتائة يف 75 اغلبيو األقل علي أو

 والروح ، السامية التعلم من االثاره إظهار إىل باالضافو ، التعلم عمليو يف واالجتماعية

 التعلم عمليو ان ويقال ، النتائج حيث من ان حُت يف. نفسك من بالثقة والشعور العظيمة

:.  75 اغلبيو األقل علي أو كليا الطالب يف السلوك يف إجيايب تغيَت ىناك كان إذا ناجحو

 اإلنتاج وتنتج ، اظتدخالت يف ومؤىلو ناجحو التعلم عمليو ان يقال ذلك، إىل االضافو

 37. والتنمية للمجتمع االمنائيو لالحتياجات وفقا وكذلك ، العالية واصتودة

 (النهائي االختبار) االختبار بعد ما مرحله( ج

 وبعد ، االختبار قبل وكذلك ، االختبار بعد مبا التنفيذ دراسة ختتتم ، عامو وبصفو 

 بعد ما مهام. التعلم ؾتاح ضوء يف وخاصو ، االستخدامات من العديد أيضا عتا االختبار

 :التايل النحو علي أخرى أمور بُت من االختبار

     ، ورتاعيا فرديا سواء حد علي ، االساسيو الكفاءات ضد اظتتعلمُت إتقان مستوي ظتعرفو( 1

 .وبعد االختبار االختبار قبل اختبار بُت النتائج مقارنو خالل من معروفا يكون ان ديكن

                                                             
 37 Ibid,h.65 
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 عن فضال ، اظتتعلمُت قبل من إتقاهنا ديكن اليت االساسيو واألىداف الكفاءات معرفو( 2

 تتقن مل اليت والكفاءات االساسيو باألىداف يتعلق فيما. يتقنوا مل والذين االساسيو الكفاءة

 .الوقت ذلك يف بو القيام تعلم إلتقان اآلن حىت معظمها يكون عندما ، ىذا بعد

 يلزم اليت التخصيب وأنشطو اإلصالح أنشطو متابعو إىل حيتاجون الذين اظتتعلمُت معرفو( 3

 .الوحدة يف العمل يف الصعوبة مستوي معرفو وكذلك ، متابعتها

 كانت اليت التعلم وعمليو التعلم مكونات ضد باإلصالحات للقيام مرجعيو كنقطو( 4

 38.والتقييم والتنفيذ للتخطيط سواء حد علي ،بداء

 هبا يقوم عمليو ىي التعلم نتائج ان إىل اطتلوص ديكن ، أعاله الوارد البيان ومن 

 وأساليب اسًتاتيجيات ، اظتعلمُت اي ، اصتانب من يقدمون الذين ، واظتتعلمون اظتعلمون

 قبل مثل تقييم واجراء تلبيو الطالب الدراسة يف اظتشاركُت نتائج تكون لكي مثلي تعليمية

 ةعملي اي اصتانب يف ان حُت يف ،( االختبار هناية) االختبار وبعد التقييم وعمليو ، االختبار

                                                             
 

38 Ibid,h.66 
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 وغتال ، والعاطفية اظتعرفية تعلم مثل أنواع--والتعلم التعلم أنواع علي اضتصول يف اظتتعلمُت

 .اضتركية حقول تعلم الدراسة

 تعلم اللغة العربيةج. 

 تعلم اللغة العربيةتعريف واألدهدا   1

اظتوجهة لتشجيع وتوجيو وتطوير وتعزيز القدرة وكذلك  ىي اظتواد اد اللغة العربية اظتو  

اختاذ موقف إجيايب جتاه اللغة العربية اصتيدة واظتنفتحة واظتنتجة. تقبل القدرة اليت ىي القدرة 

علي فهم ػتادثو اآلخرين وفهم القراءات. يف حُت ان القدرة علي استخدام القدرات اللغوية 

 39ة.كانت شفهيو أو مكتوبالتصال سواء  اي االنتاجيو كاداه ل

ان اظتهارات اللغوية العربية واظتواقف االجيابيو جتاه اللغة العربية مهمة جدا يف اظتساعدة  

كتاب اللغة -علي فهم مصدر تعاليم اإلسالم ، اي القران واضتديث ، فضال عن الكتاب

اظتدرسة اظتعدة لتحقيق العربية اظتتعلق باإلسالم للمتعلمُت. مث لذلك تعلم اللغة العربية يف 

، ي االستماع ، والتحدث ، والقراءةالناطقة ، وى intergal الكفاءات االساسيو وتدرس

                                                             
 
39 Ahmad Muradi, M.Ag, Pembelajaran Menulis Bahasa Arab dalam Perspektif Komunikatif. 

Edisi Pertama, Prenada Media Group (jakarta:2015).h. 10 
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والكتابة. ومع ذلك ، وعلي مستوي التعليم األساسي وضعت علي اضتديث غترد االستماع 

ربع بطريقو والكالم ، يف حُت انو بالنسبة ظتستوي التعليم الثانوي ، تدرس اظتهارات اللغوية األ

متوازنة ، وعلي مستوي متقدم من التعليم الًتكيز علي مهارات القراءة والكتابة ، حبيث 

 40 .يتمكن اظتتعلمون من الوصول إىل غتموعو متنوعة من الناطقُت بالعربية

ان ىناك ثالث كفاءات Al-Fuzan ل ، Ahmad Muradi,M.Agويف كتابو ، يؤكد  

 :تعلم اللغة العربية ، وىيجيب ان حيققها اظتتعلمون يف 

 الكفاءة اللغوية ، جيب علي اظتتعلمُت إتقان نظام الصوت العريب جيده ، وكذلك يف  1) 

  .التمييز والنطق

كفاءه االتصاالت ، واظتتعلمُت قادرون علي استخدام اللغة العربية تلقائيا ، والتعبَت عن ( 2

 .ما مت إتقاهنا من اللغة العربية بسهولواألفكار واطتربات مع سالسة وقادره علي استيعاب 

ثقافة الكفاءة ، دتكن الطالب من فهم ما ىو وارد يف اللغة العربية من اصتوانب الثقافية ( 3

 41 .مثل القيمة والقيمة والعادات واألخالق والفن

                                                             
 

40 Ibid,h.00 

 
41 Ibid,h.61 
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يسلط الضوء علي تعلم اللغة العربية يف اندونيسيا ، وىناك شيئان لتكون علي علم.  

 اظتدرسة ىل ان تعلم اللغة العربية ال تدرس يف اظتدارس القرانيو فحسب ، بل أيضا يفبالنظر إ

سياسة تعلم اللغة العربية يف اندونيسيا ختتلف  0994انو قبل عام  Emzirل العامة. وكما قال 

  .بُت وزاره الشؤون الدينية ووزارة الًتبية الوطنية

تقوم وزاره الشؤون الدينية بتعليم اللغة العربية باعتبارىا ماده إلزاميو لبدء التدريس يف  

، بينما يف وزاره التعليم اظتدارس القرانيو حىت الكلية يف رتيع اظتؤسسات اليت حتت الظل 

 ، اللغة وتدرس اللغة العربية فقط يف اظتدرسة الثانوية كخيار للغة أجنبيو وكواحده منالوطٍت

، مت التعاون بُت وزاره  0994التخصصات أو الدورات يف عده كليات. ومع ذلك ، ومنذ 

الشؤون الدينية ووزارة الًتبية الوطنية بشان السياسات اظتتعلقة بتعلم اللغة العربية يف اظتدارس 

 42.الثانوية ، وصدر تكليف بإجراءات اظتاجستَت يف شكل مناىج دراسية

قة وثيقة مع لغة االغلبيو يف اندونيسيا اليت تتاثر بالعربية ، مثل وللغة العربية أيضا عال 

ان العالقة الوثيقة بُت أمو  .القرن ، والربكات االبديو ، والدرجات ، والتاريخ ، واضتكم

                                                             
 

42 Ibid,h.61 
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-اندونيسيا واللغة العربية ليست فقط للتاثَت الذي بلغو االقًتاض ، وامنا أيضا للعالقة الدينية

 .غالبيو سكان اندونيسيا مسلمو حىت العربية درست وراثيااليديولوجيو. الن 

وتوفر السياسة الوطنية اظتتعلقة باللغات االجنبيو ، مبا فيها العربية واندونيسيا ،  

إحاالت إىل ان الغرض من تعليم اللغة االجنبيو ىو غرس اظتهارات وتعلم اللغات االجنبيو 

 :حبيث يتمكن من القيام مبا يلي

 ل بلغو أجنبيواالتصا (1) 

 
 فو وفهم الثقافات واألمم االجنبمعر  (2) 

 
 تعلم الثقافة والعلوم االجنبيو من خالل الكتب اظتكتوبة بلغو أجنبيو من أجل الدراسة (3) 

 

، مث تعلم اللغة العربية  2008التايل فان أحدث اظتناىج الدراسية علي أساس السنو  

موجهو ؿتو مهارات االتصال باالضافو إىل السعي إىل فهم تعاليم الدين اإلسالمي. ولذلك 

، ينبغي ان يكون ىدف التعلم ، وعمليو التعلم ، والتقييم ، ودور اظتريب ، وفقا للمناىج 

ث عن ىذه العملية أو التعلم بشكل عام ، التحديد العربية وجيب علي الدراسية. اضتدي
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اظتعلمُت واظتتعلمُت علي حد سواء فهم ثالثو مصطلحات ىامو رتيعها مستدامو بصوره 

 43.متبادلو ، اي النهج واألساليب والتقنيات

 العربية اللغة لتعلم المدخال. 2

 ، اللغة بطبيعة يتعلق فيما االفًتاضات من غتموعو ىو ظتدخالا دخول.   اظتكان ىواظتدخال 

 Menut Gulo ل النهج مثل للخرباء وفقا النهج مفهوم بعض ىناك. اللغات وتعلم وتدريس

 . والتعلم التعليم برنامج يف اظتشاكل بكل يتعلق فيما نظرنا وجهو أو البداية نقطو ىو

 :ىو الذي النهج من نوعا يعرف العربية اللغة تعلم يف

 اإلنساين دخالاظت 1

 علي بقوة النهج ىذا ويركز". اإلنسان لخااظتد" يسمي العربية باللغة انساين مدخال 

 أداه وليس ، انسانيو معاملو يعاملوا ان ينبغي بشر اهنم علي اظتتعلمُت إىل وينظر.  اظتتعلمُت

 أوصت اليت التقنيات بعض وىناك. والرد التحفيز--احملفزات تتلقي اليت اصتامدة األشياء أو

 :التايل النحو علي العربية اللغة لتعلم اإلنساين النهج يف وخاصو اطترباء من العديد

 .اضتالة متغَت يف مكثف بشكل العربية اللغة من للمتعلمُت شرح, شرح. ا
                                                             
 

43 Ibid,h.61 
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 التفاعلية قيمو فيها اظتختلفة للظروف االستجابة علي اظتتعلمُت تدريب يف دور لعب. ب

 (.جرا وىلم ، والغضب والكراىية اضتب) اظتتعلم     وشكل

 44.اظتتعلمُت ظتناشده أمثلو اظتربيون يقدم . ج

 تعليمال لوسائ علي القائم دخالاظت( 2

 عامو وبصفو. األوسط يعٍتmedius  الالتينية كلمو االعالم وسائل من تايت الكلمة 

 من شيء نقل أو زتل أو لنشر الوسطاء من اشكال رتيعها ىي االعالم وسائط فان ،

 اظتسمي العربية باللغة االعالم وسائط علي القائم والنهج. اظتتلقي إىل والفكرة الرسالة

 .تعليمال وسائط تعليم يف التقنيات استخدام علي يعتمد الذي النهج ىو" التكرييت اظتدخال"

 واظتصطلحات الكلمة معٍت يشرح الذي السياق استكمال إىل النهج ىذا ويهدف 

 من مناذج علي وأمثلو ، الفوتوغرافية والصور واطترائط الصور خالل من اصتديدة الثقافة

 ذلك يف. اظتتعلمُت إىل االجنبيو الكلمة معٍت شرح علي يساعد ما وكل ، وبطاقات اضتياة،

: مثل. أخرى مره السعر يف وأكثر حداثة أكثر اآلن أصبحت اظتتطورة االداات من الوقت

                                                             
 

44 Abdurochman, Bahasa Arab dan Metode Pembelajarannya,( AURA: Bandar Lampung 

2013). h.59. 
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 خاصو قيودا النهج ىذا يواجو ما وكثَتا. الكمبيوتر وأجهزه ، والشرائح والراديو، كاسيت،

  45.الكاملة جبودهتا التعليمية اظتواد عن فضال الدعائم شراء بتكاليف تتعلق

 الشفهي-السمعي اظتدخال) 3

 النهج وىذا. الشفهي-السمعي اظتدخال تسمي بلغو-الشفهي السمعي اظتنهج 

 وكانت. لكالم دتثيل غترد الكتابة ان حُت يف ، واضح ىو وما يسمع ما ىي اللغة ان يفًتض

 القدرات اظتتعلمُت للمتعلمُت الدافع وكذلك حافز إعطاء علي قادره النهج ىذا مزايا

 يف التحدث علي القدرة لديهم الذين ألولئك بالنسبة--شاسعو مساحة إعطاء. اظتتوسطة

 أوال تبدا اللغة علي اضتصول الوالدة حديثي األطفال بأنو النهج ىذا ويوصف. فوق اظتتوسط

 .والتحدث االستماع من

 

 

 التحليل غَت والنهج التحليل اظتدخال( 4

                                                             
 

45 Ibid,h.61 
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 النهج ىو اضتلو والشعر التحلية اظتدكال اظتسمية العربية غَت اللغة وحتليل لتحليلا 

 النهج مع النهج ىذا إىل يشار ما وغالبا ، 70 سنوات الكونغرس يف ستَتن وضعو الذي

, احملادثات حتليل شكل-أدبيو االشكال من الوالدة من االجتاه يعكس ىو الن, رشتيو

 46.نظرية اتصال شفهيو, خطب

 ىالتواصل اظتدخال ( 5

 استهدف وقد ،" اإلتصاىل اظتدخال" اظتسمي العربية باللغة التواصلي دخالواظت  

 اللغوي التعليم غتال يف كبَتا تقدما النهج ىذا حقق وقد. والعملية النشطة االتصال مهارات

 استخدام علي التجرؤ علي اظتتعلمُت يشجع النهج ىذا مبدا--اظتبدا. اصتديد االسًتاتيجي

. االتصال ووظائف ظتطالب وفقا اضتق نية أو معٍت نقل ىو الًتكيز ان حُت يف ، العربية اللغة

 أساس علي واظتعتقدات واظتشاعر األفكار استعداد عن للتعبَت اظتتعلمُت من يتوقع حبيث

 . السليم النحوي قواعد

 

                                                             
 

46 Ibid,h.69 
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  الطبيعية ( اظتدخال6

 اظتميزة السمة. الثانية اللغة تعلم عن tarrel ل من اللغة تدريس يفاظتدخال الطبيعة  

 اللغة يف االتصال مهارات لتحقيق مبكرة مرحلو يف اللغة من اعتدف ىو الطبيعي مدخاللل

 اظتتعلمُت) االويل اللغة يف واالستجابة ، الثانية اللغة يف اطتطا تصحيح للغة حاجو ال ، الثانية

 .اعتدف الثانية اللغة ولغة( اللغة

 الفعلي التعلم مدخال( 7)

 ولدوا ، التعلم حول اظتتمحورين اظتتعلمُت باجتاه التعلم علي يركزون الذين للمعلمُت  

 ، االنشائيو النهج: بينها ومن. الطالب من اظتتعلمُت إىل هتدف ؼتتلفو تعليمية مدخالو

 ، خالقو ، مبتكره ، نشطو ، التعلم) اضتالية والتدريس ، والتعاونية ، الكم والتعلممدخال و 

 47(.وؽتتعو فعالو

 

 

                                                             
 

47 Ibid,h.69 
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 العربية اللغة تعلم وتقنيات أساليب. 3

 باللغة اظتواد لتقدمي ظتريب ديكن كيف الصحيحة الطريقة أو الطريقة: ىي التعلم طريقو 

 . متعو و بسهولو اظتتعلمُت قبل من واستوعبت واحتلت ، قبوعتا وبسهولو ، العربية

 األىداف: العربية اللغة تعلم طريقو اختيار يف مرب فيها ينظر ان جيب اليت العوامل 

 واظترافق ، والتعلم التعليم وحاالت ، التعليمية واظتواد ، اظتتعلمُت وحالو ، حتقيقها يتعُت اليت

 ىذه ان حُت ويف. العربية اللغة لتعلم اظتختلفة الطرق مساوئ ، واالمتياز ، واظتربيُت ، اظتتاحة

 تطبق فاهنا ، اظتختارين والنهج لألسلوب وفقا ، ما فئة يف تنفذ ػتدده أنشطو ىي الطريقة

 . طبيعتها

 كل يف العمليات من عدد لديها العربية اللغة للتعلم أعاله اظتذكور البيان إىل استنادا  

 والثالث ، والتقنيات واألساليب النهج: ىي والعملية ، اصتانب من واظتتعلمُت اظتعلمُت من

 اظتوصوفة دخالاظت الن ، العربية اللغة تعلم عمليو يف ىناك يكون ان جيب العملية ىذه

 48.التفنيات حسب اظتوصوفة األسلوب و, األسلوب بواسطة

                                                             
 

48 Ibid,h.69 
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 االفتراض. د

 اظتشاكل ان ،Ibnuل   عنو أعرب كما الشرطة Moh. Ainin, M.pd ل لكتابو وفقا 

 االجابو. أجابو بالضرورة تتطلب االسئلو وىذه اسئلو شكل يف اظتصاغة أو اظترتبة البحث يف

 وقال. افًتاضيو تسمي واحده علميو دراسة يف( البحوث اجراء قبل) األواليية أو االسئلو علي

 مع منها التحقق أو اختبارىا ينبغي تزال ال افًتاضيو حقيقة ان مبا انو حُت يف اإلجابات ان

 . رتعها سيتم اليت البيانات

 للباحثُت تسمح الفرضية. العلمي البحث يف رئيسي دور لو افًتاضي جهاز وىو 

 ، عشوائيا استنتاجا ليست االفًتاض يف اإلجابات فان ولذلك. اظتالحظات مع نظرية لربط

   49.العلمية اطتربة أو النظريات أو اظتعرفة أساس علي مبٍت استنتاج ىي وامنا

 جواب أو بيان ىي الفرضية بان االستنتاج استخالص ديكن أعاله الوارد الراي إىل واستنادا

 .مقدما الدليل غياب يف مؤكد غَت اضتقيقية البداية

                                                             
 
49  Prof. Dr. Moh. Ainin, M.pd, Metedologi Penelitian Bahasa Arab,( Hilal Pustaka, jl. 

Gayungan VII/ 20 Surabaya: cet 2, 2010). h. 36. 
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 التالية الفرضية يوصي ان للمؤلف ديكن مث ، أعاله اظتذكورة اآلراء--اظتوجهة اآلراء مع

سة اإلبتدائية بمدر  العربية اللغة تعلم نتائج رقي  ي ان يمكن التقنيات كاسحة الجليد "

 ي"انتسار  اإلسالمية الجودهرة النقية

 التفكير اطار. ه

 علي الًتكيز مع العربية اللغة وتعلم اصتليد لتربيد متغَتان ىناك ، الدراسة ىذه ويف 

 .اظتتغَتات من اثنُت ونظرية فهم ذكر وقد. الدراسة نتائج

 ، واظتشبعة ، اظتملة الظروف حتويل الكسارة حتاول اليت التقنيات ىي االويل التقنية 

 من والكامل ، سعداء اظتتعلمون يكون عندما. وأثاره متعو ىو الذي التعلم يف اقل والعاطفة

 وكان اصتدة علي التدليل. التعلم مصلحو الدولة مث ، لدراسة الناشئة اىتمام ووجود العاطفة

 ادي وقد. اظتخ ضد اإلجيايب الضغط توفَت علي قادره أيضا اسحة اصتليدالك التايل األسلوب

 يف بشده ضالعا الشخص يكون عندما اي ، التدفق من حالو يف اظتتعلمُت جعل إىل الضغط

 مشاركو ان الواضح من ، تقدم ما علي وبناء. أخرى مره لو معٍت ال حبيث تعليمي نشاط

 اي التعلم ونتائج ة اصتليدحاسالك بُت العالقة فان التايل. التعلم يف مشاركتهم أو اظتتعلمُت
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 فهم زيادة أيضا الًتكيز بزيادة يتعلق فيما الًتكيز اظتتعلمُت جعل اسحة اصتليدالك تطبيق

. حال اي علي زيادة اظتتعلم التعلم نتائج من جيعل وىذا اظتعلمُت اظتقدمة اظتواد ضد اظتتعلمُت

 مع خيدم الذي اظتريب كيف كاسحة اصتليدال تتطلب اإلبداع لدراسة التقنيات فان التايل

 علي التعلم نتائج حتسُت حبيث متحمسون اظتتعلمُت منو النتائج حبيث اإلمكان بقدر جذابة

 . أفضل ؿتو
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 الباب الثالث 

 منهج البحث

 

 منهج البحثأ. 

 من يتأي research  . researchوىي لجنلجيج اإل كلماتمن   ترمجو البحثادلنهج  

 انsulaiman ل  قال حُت يف البحث، يعٍت search و العودة معٍت re             كلم

 البحث يعٍت )بحث العلمال(  كلم يعادل ما ىي بحث وال ، (lughowi) اللغ  من جوانب

 مجع عملجو إىل يشَت بحثال ىذا فان للبحوث، ووفقا. وسحب والتحقجق، ، شيء عن

 . معُت ىدف لتحقجق ومنطقجو منهيجو بطريقو تتم اليت البجانات وحتلجل

 للدراس  طريقو ىو ادلشًتيات البحثProf. Dr. Moh. Ainin, M,pd ل  اقتبس كما 

 احلق علي احلصول التايل ، مشكلو ضد والكمال بعناي  الذي التحقجق يف شخص قبل من

 من  العلمج  احلقجق  وجود اليت ادلعرف  لكسب زلاول  دائما ىو البحث. ادلشكل  حل يف

  1.ادلسبق  ادلعرف 

                                                             
 

1 Prof. Dr. Moh. Ainin, M.pd, Metedologi Penelitian Bahasa Arab,( Hilal Pustaka, jl. 

Gayungan VII/ 20 Surabaya: cet 2, 2010).h.9. 
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 الدراسج ، الفصول يف ىناك ادلوجودة ادلشاكل وحل دلعاجلو هبا القجام مت اليت األشجاء 

 .النقج  انتساري اإلسالمج   اجلوىرةمدرس  اإلبتدائج   يف باخلاص  و 

 :التايل النحو علي البحث منهاج  الدراس  ىذه يف استخدمت 

 البحث ونوع داالادل 1

 علي أكرب بقدر يركز هنيا اي ، نوعجا هنيا الدراس  يف ادلستخدم البحث هنج وكان 

 حتلجل ، للتعرض كبجانات اإلحصائي التحلجل ويستخدم أرقام شكل يف البجانات مجع

 .االستنتاج اختاذ عن فضال ، الفرضج  وااتبار البجانات،

  ل ووفقا( PTKالبحث اإلجرائي الصفي ) وىي البحوث الستخدام بالنسب  اما 

Ebbut    يف كتابوKunandar ، البحث فان ( اإلجرائي الصفيPTK ) استعراض" ىو 

 عن ادلعلمُت من رلموعو قبل من التعلجم حتسُت إىل الرامج  اجلهود ممارسو لتنفجذ منهيي

 وقال  2". اإلجراءات ىذه نتجي  انعكاس إىل استنادا ، التعلم رلال يف باعمال القجام طريق

 Classroom Action Research  أو( PTKاإلجرائي الصفي ) حبوث ان أيضاsuharsimi ل 

                                                                                                                                                                              
 

 2 Kunandar, Langkah Mudah Penelitian Tindakan Kelas Sebagai Pengembangan Profesi 

Guru, Raja (Grafindo Persada, Jakarta,2011).h.43 
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(CAR) يف. فصلال يف ادلمارس التعلم نوعجو حتسُت هبدف بو القجام مت حبثي عمل" ىي 

 والتعلم التعلجم أو ادلتعلمُت ىو االتصال نقطو أصبحت اليت PTK)البحث اإلجرائي الصفي)

   3". الفصول يف حتدث اليت

 البحث من نوعب العربج  اللغ  تعلم ىو عملو من اذلدف فان ، بحثال ىذه يف 

الصف الثالث  للطلب  التعلجمج  النتائج قج  ًت ل البحث ىذا ويهدف(. PTK) اإلجرائي الصفي

مدرس  اإلبتدائج  اإلسالمج  احلكومج  اجلوىارتون نقج   يف اصوصا ، العربج اللغ   تعلم يف

 انتصاري بتطبجق تقنجات كاسح  اجللجد يف عملج  التعلجم. 

 يعٍت  (PTK)  اإلجرائي الصفي البحث من ألىداف ا مث ، النحو ىذا علي 

 دلواجهو وادلهارات ادلعلمُت قدرات لتطوير وكذلك ، ادلستمر التعلم ممارسو رقج  وت إلصالحل

 :التايل النحو علي وصفها. نفسها تلقاء من ادلدرس  يف أو الصف يف الفعلي التعلم مشاكل

 

 

                                                             
 3 Suharsimi Arikunto, Penelitian Tindakan Kelas,(Bumi Aksara,Jakarta,2011)h.2 
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 اإلجراءت

  

 

 

 

 1 الصورةالمصدر :

 4مخطط الدورة البحث اإلجراء الصفي

 
                                                             

 
4 Op.Cit.h.16 

 التخطيط      

 اإلجراءت

 المالحظة الدورة األول

 لتفكيرا

 المالحظة الدورة الثاني التخطيط         

 لتفكيرا

 الدورة متقدمة
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 :وىي ، اإلجراء الصفي يف الصجاغ  مبراحل يتعلق وفجما

 ((planing التخطجطأ( 

 الرابط  اختذهتا اليت الصفي باإلجراءات يتعلق فجما بو التحضَت ىو ، التخطجط"  
 وضع يف ادلتمثل  ادلشكل  لتحديد التشخجصج  االاتبارات تعجُت عملجو وتنفجذ ، ادلذكورة
 من وغَتىا الصفي جراءاتإلا التنفجذي  اخلط  تنفجذ اطار يف الشراء اتو وأد ، للتعلم سجناريو
 حلول أوجز كما ، ذلك جانب إىل. احملددة التصحجحج  اإلجراءات بتنفجذ ادلتصل  ادلسائل
  5". ادلشكل  إصالح أجل من للعمالء ستكون اليت البدائل

 ىي ىذه. العملج  تنفجذ قبل ادلرحل  ىذه يف االعداد مرحلو ان إىل أعاله الوارد البجان ويشَت

 الباحثون وقدم. ااص اىتمام علي احلصول إىل حتتاج اليت الًتكجز/التخطجط االحداث

 .العمل اثناء حدثت اليت الوقائع تسيجل علي الباحثُت دلساعده ادلراقب  أدوات

 عن فضال ، وادلالحظات ، الباحثُت مبثابو ادلعلمُت الدراسج  الفصول يف البحوث عمل

 :التايل النحو علي ستعد اليت باخلط  يتعلق وفجما. ادلخرب

 تعلجمي منهج وضع( 1

                                                             
 

5 Aidin Adlan dan Rinderiyana, Bimbingan Praktis Penelitian Tindakan Kelas,(Dita Kurnia, 

Kudus, 2011).h.17 
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 التعلجمج  ادلواد حتديد( 2

 التعلم لتنفجذ اطو وضع( 3

 التحديد تقنجو( 4

 ادلراقب  صك وضع( 5

 الدعائم اعداد( 6

 (action) االجراء تنفجذ. ب

 6.اإلجراء الصفي يف ، ادلشروع زلتويات تطبجق أو تنفجذ ىو االجراء ىذا وتنفجذ 

 وتنفجذ ،الفصل ادلشروع زلتويات وىو  االجراء تنفجذ ىو البحث ىذا من الثانج  ادلرحل 

 التخطجطري النقج  انتسا اجلوىرةس  اإلبتدائج  اإلسالمج   در ادلب الثالثف الص يف اإلجراءات

 مالحظات تقدمي أيضا   الباحث. قبل من هبا القجام مت اليتيف إعداد عملج  التدريس  وفقا

 اإلجراءات تنفجذ واثناء. بو القجام يتم التعلم وقت يف الدراسج  الفصول يف حيدث التنمج  ضد

 .ادلراقب  صحجف  إىل ادلراقب أشار حُت يف   الباحث بدور درس ادل يقوم ،

 

                                                             
 6 Suharsimi Arikunto,Op.Cit.h.18 
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 مالحظاتج. 

 عملجو تغجَتات شكل يف البجانات جلمع نشاط ىو اإلجراء الصفي يف ادلالحظات 

 للتفكَت األساس وتوفَت ، ادلستقبل إىل ادلوجه  ادلالحظات. والتعلم التدريس عملجو أداء

 وجتري. اجللجد ةكسار  تقنجو تطبجق االل من التعلم تنفجذ دلراقبو مالحظات وأجريت  7.اآلن

 دوره تنفجذ  الباحث عندما القصد. اإلجراء الصفي يف تنفجذ مع بالتزامن ادلالحظ  ىذه

 يف ادلتعلمُت نشاط علي ادلالحظات أداء أيضا   والباحث ، اجللجد ةكسار  تطبجق يف كمدرس

 .ادلراقب  صحجف  االل من الدراسج  الفصول

 (Refleksi) التفكَت. د

  8.ادلالحظات يف لوحظ كما بالبالضبط اجراء اختاذ يف ويفكر التفكَت وينظر 

 إجراءات وجود وتاثَت العمل تنفجذ عملجو يف معٍت وإجياد لفهم جدا مهم جزء ىو التفكَت

 اسح  ك تقنجو تطبجق ان حُت يف النتائج لعرض بو القجام مت الذي التفكَت. ادلتخذة التدال

 .العربج  اللغ  تعلم نتائج ًتقج ل اجللجد

                                                             
 

7 Kunandar, Op.Cit.h.73 

 8 Ibid,h.75 
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 البيانات جمع طريقة. ب

 :الدراس  ىذه يف البجانات مجع  طريق يلي وفجما

 ادلالحظ  طريقوأ. 

 من  واالحداث ، االعراض ضد منهيي بشكل السيالت وحفظ ادلراقب "  ىي ادلالحظ 
 9". البحث موضوع

 السيالت وحفظ ادلراقب  طريق عن عمد عن مت اليت البجانات جلمع وسجلو ىو طريق  

 صاحب أبداىا اليت بادلالحظ  يتعلق وفجما. التحقجقات يف كائن واحداث ، االعراض ضد

 يف ةمباشر  اتشاركت ث الباح ان يعٍت ىذا فان ، ادلالحظ  با ادلتعلق  الدراس  يف البالغ

 حالو  دلعرف الطريق  ىذه استخدام الكتاب. بادلشكل  ادلرتبط  البجانات علي للحصول ادلجدان

 معلومات علي حتصل ان ادلتوقع من األسلوب ىذا وجود مع ، ادلجدان يف بلوره جدول

  أنشط  دلعرف ادلالحظات ىذه أجريت وقد. الواقع ارض علي للحقائق وفقا  صحجح

 فصال يف اجللجد اسح  ك تقنجو تطبجق االل من العربج  اللغ  تعلم يف وادلتعلمُت ادلعلمُت

 .يالنقج  انتسار  اإلبتدائج  اإلسالمج   اجلوىرةبادلدرس   الثالث

                                                             
 

9 S. Margono, Metedologi Penelitian Pendidikan,(Rineka Cipta,Jakarta,2007)h.158 
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 ب. طريق  ادلقابل 

للحصول على ادلعلومات ادلستخرج  من مصادر البجانات   ادلقابل  ىي " تقنج  مجع 

ادلقابل  ىي لقاء ، Esterberg"وقفا ل  10مباشرة من االل احملادث  أو السؤال واجلواب.

واجلواب، حبجث ديكن بناء ىذا ادلعٌت يف  شخصُت لتبادل ادلعلومات من االل السؤال

  11موضوع معُت."

من التعريف الوارد أعاله، ديكن للباحث أن خيلص إىل أن ادلقابل  ىي عملج  سؤال  

واجلواب بُت السائل والشخص اخلبَت لتبادل ىذه ادلقابل  اليت تظهر للمدارس  اللغ  العربج  

بادلدرس  اإلبتدائج  تعلم يف تعلم اللغ  العربج  للحصول على البجانات عن أنشط  التعلجم وال

 .اإلسالمج   اجلوىرة النقج  انتساري

 

 الطريق  التوثجق ج. 

                                                             
 

10
Djam’an Satori dan Aan Komariah, Metedologi Penelitian 

 Kualitatif,(Alfabeta,Bandung,2010)h.130 

 
11  Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan 

 R&D.(Alfabeta,Bandung 2010)h.72 



79 
 

"فهم الوثائق ىو العثور البجانات حول األشجاء أو ادلتفرات يف الشكل نسخ من  

الكتب والصحف  واجملاالت والنقوش واحملاضر اإلجتماعات وكتب جدول األعمال وأكثر من 

 12ذلك."

وبالتايل، فإن طريق  التوثجق ىي طريق  مجع البجانات ادلكتوب  أو ادلطبوع ، والرؤي  ورسال  

، وحال  ادلرافق يجوىاراتون نقج  انتصار  مبدرس  اإلبتدائج  اإلسالمج  احلكومج تاريخ ادلدرس  

 والبنج  التختج .

 البحث ةأدا. ج

 ادلوضوعي االاتبار. 1

 وتقول13.والبحث القجاس ترتجب يف ادلستخدم  اجراء أو ةأدا ىو االاتبار 

 اإللجناز علي القدرة حيم وكذلك ال أو لقجاس ةأدا ىو االاتبار انSuharsimi Arikuntoل

 أو االسئلو من سلسلو ىو االاتبار ان يعٍت وىذا  14.حبثها مت اليت األجسام أو واإللجناز

                                                             
 

12 Suharsimi Arikunto,Op.Cit.h.472 

 
13 S. Margono,Op.Cit.h.118 

 

 14 Anas Sudjiono,Pengantar Evaluasi Pendidikan,( Raja Grafindo Persada, 

Jakarta,2010).h.66. 
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 اليت ادلوىب  أو والقدرة ، وادلعرف  ، االستخباري  ادلهارات لقجاس ادلستخدم  االداات من غَتىا

 .اجلماعات أو االفراد ديلكها

 ادلستخدم االاتبار شكل. للتعلم نتجي  ىو البحث ىذا يف ادلستخدم  البحث أداه 

 يف عنصر كل يتكون. متعددة اجارات شكل يف ادلوضوعي االاتبار ىو الدراس  ىذه يف

 أداه إىل النظر وديكن. صحجحو واحده باجابو متعددة اجارات إجابات أربع من السؤال

 :أدناه اجلدول يف البحث ىذا مقضب

2 ةالقائم  

 البحث ةمقضب أدا
 

∑  Indikator نمرة soal yang digunakan  

أسماء األمراض،أسماء الدرس،أعضاء الوضوء،  
 أسماء الصلوات الخمس

 

أسماء األمراض،أسماء  تعريف المواد عن 1
     الدرس،أعضاء الوضوء، أسماء الصلوات الخمس

1,2,3 

أسماء األمراض،أسماء أنواع من المواد  
                   الدرس،أعضاء الوضوء، أسماء الصلوات الخمس

4,5,6 
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أسماء األمراض،أسماء  المفردات عن 
                     الدرس،أعضاء الوضوء، أسماء الصلوات الخمس

7,8,9 

أسماء  عن المواد الخاصة الوظيفة استخدام 
األمراض،أسماء الدرس،أعضاء الوضوء، أسماء 

                                      الصلوات الخمس

10,11,12 

 

 

  ادلالحظ  . السؤالب

 مراقبو بأهنا ادلالحظ  وتعرف. ادلالحظ  شكل يف البحث ىذا يف ااتبار غَت تقنجو 

 االنشطو وتشمل  15.منهيجو بصوره البحث موضوع يف تظهر اليت االعراض وتسيجل

 السيالت حفظ الجراء ادلالحظ  وتتم. بأكملها احلسج  االداه باستخدام اجلسم ادلالحظ 

. الصف يف اجللجد اسح ك تقنجو باستخدام والتعلم التدريس يف ادلتعلمُت بنشاط يتعلق فجما

 باستخدام التعلجمج  باالنشطو ادلتعلمُت معرفو إىل ادلراقب  صحجف  من اجملمع  البجانات وهتدف

 .اجللجد اسح ك  تقنج

 

                                                             
 
15 S. Margono,Op.Cit.h. 158 
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 . تقنيات تحليل البياناتد

بعد مجع البجانات حسب احلاج  ، يتم حتلجل البجانات باستخدام التحلجل النوعي.  

 16التحلجل النوعي ىو "التحلجل ادلنيز على البحث النوعي".

النوعي من االل وصف وتفصجل اجلمل ادلوجودة ،  يتم استخدام ىذا التحلجل 

حبجث ديكن استخالص النتجي  كإجاب  على ادلشكل . وذكر مايلز وىوبرمان يف سوغجونو أن 

"األنشط  يف حتلجل البجانات النوعج  يتم تنفجذىا بشكل تفاعلي وتستمر بشكل مستمر حىت 

 لجل البجانات ىي:األنشط  يف حت 17اكتماذلا ، حبجث تكون البجانات مشبع ".

 . احلد من البجانات1

تقلجل البجانات يعٍت التلخجص ، وااتجار األشجاء األساسج  ، والًتكجز على األشجاء  

ختفجض البجانات  18ادلهم  ، والبحث عن ادلوضوعات واألمناط وإزال  األشجاء غَت الضروري .

البجانات غَت ىو شكل من أشكال التحلجل الذي يصقل ويصنف ويوجو ويتخلص من 
                                                             

 
16 Lexy J.Moleong,Metodologi Penelitian Kualitatif,(Remaja Rosda Karya, Bandung 

2006)h.225. 

 

 
17 Sugiyono,Op.Cit, h.338 

 

 
18 Ibid,h. 339 
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الضروري  حبجث ديكن استخالص النتائج. والغرض من ذلك ىو تقلجل البجانات ، وىو ااتجار 

بجانات ذات صل  وذات مغزى من أجل توفَت صورة واضح  وتسهجل تنفجذ ادلزيد من 

 عملجات مجع البجانات.

 عرض البجاناتب. 

البجانات ، من االل عرض بعد ختفجض البجانات ، فإن اخلطوة التالج  ىي "عرض  

البجانات ، سجكون من األسهل فهم ما حيدث ، ختطجط العمل التايل بناًء على ما مت 

أي ، يتم تقدمي البجانات يف شكل نص سردي مث فصلها أو وصفها بالتفصجل  ."19فهمو

 .الكلمات اليت حتتاج إىل شرح

 اادت  الرسم / التحقق .ج

ووفًقا للنموذج  .ىي استخالص النتائج والتحقق اخلطوة التالج  يف البحث النوعي 

التفاعلي ، سجتم إجراء التحقق من االل الرجوع إىل افض البجانات وعرض البجانات ، 

 .حبجث ال تنحرف االستنتاجات اليت مت اختاذىا عن البجانات اليت مت حتلجلها

                                                             
 

19 Ibid,h. 341 
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ائي للحصول على يف عملج  استخالص االستنتاجات ، يتم استخدام حتلجل للتفكَت االستقر 
التعمجمات ، وىي "ادلغادرة من ادلعرف  احملددة والبدء مبعرف  زلددة ، نريد تقججم حدوث 

 20."شائع

وبعبارة أارى ، إهنا طريق  لتحلجل البجانات اليت مت احلصول علجها من اجملال ادلتعلق بتطبجق 

على وجو التحديد أو  بج نتائج التعلم يف تعلم اللغ  العر  قج  لًت  كاسح  اجللجد تقنجات

 .استنتاجات عام سحب  ، مث من البجاناتبالتفصجل

 مؤشرات النجاحه. 

الصف الثالث  ب الزيادة يف نتائج التعلم لدى طلمؤشر النياح يف ىذه الدراس  ىو  

من االل تطبجق تقنج  كاسح  بادلدرس  اإلبتدائج  اإلسالمج   اجلوىرة النقج  انتساري يف 

 من الطالب الذين وصلوا إىل%90 اجللجد اليت مت قجاسها بشكل تراكمي مع أقل مؤشر 

 KKM). )مبلغ النتجي  

 

 
                                                             
 

20
 Sutrisno Hadi, Metedologi Research,(Andi Ofset, Yogyakarta 1999)h.42. 
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 الباب الرابع

الحقائقتحليل البيانات و   

 

 تصوير المدرسة. أ

 ير سانقية انتال الجوهرة اإلبتدائية اإلسالميةمدرسة . 1

الذي ينفذ  8691يقوم يف السنة  سارينقية انتال اجلوىرة مدرسة اإلبتدائية اإلسالمية 

ىذه ادلدرسة ال تزال خاصة. أرقام اإلخصائية . ASGHORI,S.Agواجبات ادلدير ىو األستاذ 

رخ ا. تMI/II/NOV/1985/48و أرقام اإلخصائية التشفيلية ىو  481210ىو ادلدرسة 

زال معتمدة ج، تارخ الرسالة اإلخصائية ، ىذه ادلدرسة الت09/01/1968اإلخصائية التشفيلة 

 1حىت األن. 09/01/2007معتمدة 

ال يزال  ير سانقية انتال ةوىر اجل ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالميةحالة النتيجة ادلمتعة يف  

ادلدارس. اسم األم ادلدرسة يف ادلدرسة اإلبتدائية  2 ، كعضو النتيجة ادلمتعة بعددعضوا

                                                             
 

1 Dokumentasi MI-Al Jauharatun Naqiyah Antasari. Dicatat pada tanggal 26 juli 2018 
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احلكومية  ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالميةادلعهد طالب غَت متوفرة يف بندر دلبنج. و  7احلكومية 

 2.جوىاراتون نقية انتصار

 ير سانقية انتال الجوهرة اإلبتدائية اإلسالميةمدرسة الرؤية والرسالة واألهدف  .2

 أ. الرؤية

 اهلل سبحانو وتعاىل ىجعل ادلدارس الدينية وتقو 

 ب. الرسالة 

 يدرك الطالب بأخالق الكردية. 1

 خلق الطالب األذكياء. 2

 . خلق الطالب ادلستقلُت3

 األهدف المدرسة ج.

 بأخالق الكردية. يدرك الطالب 1

 . خلق الطالب األذكياء2

 . جعل الطالب اإلبدعية وادلبتكرة3

 . جعل الطالب مسؤولة4

                                                             
 

2 Dokumentasi MI-Al Jauharatun Naqiyah Antasari. Dicatat pada tanggal 26 juli 2018 
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 3. جعل الطالب بتقوى إىل اهلل سبحانو وتعاىل5

 

 ير سانقية انتال الجوهرة اإلبتدائية اإلسالميةمدرسة  . حالة المرافق والبنية التحتية3

التعليم ىو عنصر مهم لدعم األنشطة والتعلم. وستكون  حالة ادلرافق والبنية التحتية 

حبيث تسعى احلكزمة كافية،   ادلرافق والبنية التحتيةالتعلم والتعليم أكثر جناحًا إذ دعمتها 

كما للظروف . بكل مستويات التعليم بإستمرارً  لتحتيةدائمًا إل تزود ادلرافق التعلمية والبنية ا

، فيما جوىاراتون نقية انتصاراحلكومية  ة اإلبتدائية اإلسالميةادلرافق والبنية التحتية دلدرس

 يلي: 

 3القائمة 

في ي ر سانقية انتال الجوهرة اإلبتدائية اإلسالمية لمدرسة حالة المرافق والبنية التحتية
 2017/2018السنة 

ةنمر حالة المرافق أنواع   
 والبنية التحتية

M عدد  البيانات  واسع 

  746 1 حديقة ادلدراسة .1

  645 6 غرفة الفصول .2

                                                             
 

3 Dokumentasi MI-Al Jauharatun Naqiyah Antasari. Dicatat pada tanggal 26 juli 2018 
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ادلعلمغرفة  .3  1 64  

 فاسد 60 1 غرفة اإلدارة .4
  60 1 خمتربالعلوم الطبيعة .5

  65 1 خمترب احلاسب .6

 فاسد 68 1 خمترب اللغة  .7
  64 1 غرفة ادلكتبة  .8

  60 1 غرفة الصحة .9

 فاسد 60 1 غرفة ادلهارات .10
 فاسد 65 1 غرفة الفن  .11
  64 1 غرفة التوجيو اإلستساري  .12

 فاسد 60 1 مبٌت متعدد األغراض  .13
 فاسد 60 1 غرفة كشاف .14
  60 1 مصلى  .15

  60 1 بيت ادلعلم 16

  60 1 غرفة الرياضة  .17

  60 1 مقصف 18

 فاسد 45 1 مكان حارس 19
 2017/2018 النقية انتسارياجلوىرة  مصدر التوثيق دلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية

 

 



89 
 

 
 ير سانقية انتال الجوهرة اإلبتدائية اإلسالمية لمدرسة . حالة المعلم 4

ادلعلم ىو عامل حاسم يف جناح التعليم. كما ادلعلمون أىم عنصر يف تقدًن التعليم.  
 ىو: جوىاراتون نقية انتصاراحلكومية  مدرسة اإلبتدائية اإلسالميةلللظروف ادلعلم يف 

 4 القائمة

 ير سانقية انتال الجوهرة اإلبتدائية اإلسالمية لمدرسة حالة المعلم 

ةمنر رقم  اإلسم 
 ادلوظف

تعليم  وضع رلموعة
 شهادة

1.  Asghori, S.Ag - - مدير ادلدسة S1 

2.  Wahyu 

Widayati,S.pd 

 S1 ادلعلم - -

3.  Kassirudin,S.pd.I - - ادلعلم S1 

4. Siti Zulaiha,S.pd.I  - - ادلعلم S1 

5. Khodijah,S.pd.I - - ادلعلم S1 

6. Siti Hafsah,S.pd.I - - ادلعلم S1 

7.  Yulita Sari,S.pd.I - - ادلعلم S1 

8. Sri Kadarwati,S.pd.I - - ادلعلم S1 

9.  Tri Rahayu,S.pd.I - - ادلعلم S1 

10.  M. Malik - - ادلعلم S1 
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11.  Khosyati,S.pd - - ادلعلم S1 

12.  Eriyata,S.pd - - ادلعلم S1 

             2017/2018 اجلوىرة النفية انتساري مصدر التوثيق دلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية 

 ير سانقية انتال الجوهرة اإلبتدائية اإلسالميةالطالب لمدرسة  حالة. 5

احلكومية  دلدرسة اإلبتدائية اإلسالميةالطالب عنصر واحد يف التعلم. عدد الطالب  

الطالب. كما للحصول  151كلو  2018 /2017 السنة الدراسية   جوىاراتون نقية انتصار

 على التفاصيلة: 

 5القائمة 

 ير سانقية انتال الجوهرة اإلبتدائية اإلسالميةلمدرسة الطالب  حالة

 عدد الطالبة الطالب  جملة الفصل الفصل  نمرة 
1.  I 1 11 12 23 

2.  II 1 9 11 20 

3.  III 1 17 3 20 

4. IV 1 11 11 22 

5. V 1 10 12 22 

6.  VI 1 10 16 26 

 عدد
6 68 65 133 

 2017/2018اجلوىرة النفية انتساري  اإلبتدائية اإلسالميةمصدر التوثيق دلدرسة اإلبتدائية 
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لطلبة العربية  اللغةنتائج تعلم  ترقيةل( icebreakerد )الجلياسحة ك  ةتقني تطبيقب. 
 ".أنتساري مدرسة اإلبتدائية اإلسالميةالب الثالثف الص

اجلوىرة النفية  اإلبتدائية اإلبتدائية اإلسالمية ادلدرسةوقد أجريت ىذا البحث يف  

اجلوىرة النفية  مبدرسة اإلبتدائية اإلسالمية الثالثالصاف . موضوع ىذا البحث ىو انتساري

و التاريخ ىذ البحث يبداء يف الفصل الدرسي الغريب يف السنة الدرسي  انتساري

 .طالبات11و  طالب 12الطالب يتكون من  22الذين عدد  بطالب 2017/2018

عليها عن ، ومها البيانات النوعية الىت مت احلصول ُتحتتوي ىذه الدراسة على البيانات 

من حضات ادليدانية ونتائج تعلم الطالب الىت مت احلصول عليها طريقة نتائج حتليل ادلال

 نفذت دورتُت.   ((PTKىذ البحث اإلجرائي الصفي ، خالل اإلختبارات

مبدرسة اإلبتدائية على أساس ادلسح ديكن حتديده يف عملية تعلم اللغة العربية وبناء  

حيث عادة يبداء تقليديا التستخدم تقنيات التعليم احلديثة  اجلوىرة النفية انتساري اإلسالمية

عملية حبيث ، مث اطلب من الطالب تسجيل األسئلة والعمل عليها، ادلواد يعطي ادلدرسة

مبعن   رون بادلال والنعاس يف الفصل.تبدو مملة ورتيبة حىت جيعل الطالب يشعالتعليم والتعلم 

 الذين كانو أقل إبداعا يف تقنيات ة العربية أعجب ادلدرسةواد اللغعملية التعليم والتعلم يف ادل
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نتيجة لتعلم مثل ىذا، ال ديكن حتقيق عملية تعليم وتعلم جيدة، مما تسبب يف التدريس، 

 اخنفاض نتائج التعلم للطالب وخاصة يف تعلم اللغة العربية. 

 أما بانسبة لنتائج التعلم على النحو التاىل: 

 6القائمة 

نقية ال الجوهرة بمدرسة اإلبتدائية اإلسالمية الثالثفي الصاف العربية  اللغةنتائج تعلم 
 2017/2018 السنة الدراسية ير ساانت

  

 لبةأسماء الط
 

 مبلغ النتيجة
 

 النتيجة
 

 البيانات
 نمرة
1. Ajeng Istikomah 65 55  دتامغَت  
2. Akbar Maulana 65 60 دتام غَت  

3. Aldi Firmansayah 65 55  دتامغَت  

4. Celsi Aprilianti 65 64  دتامغَت  

5. Fabio Rifasya 65 60  دتامغَت  

6. Kelvin Mandala 65 65 دتام 
7.  Khoirul Anwar 65 65 دتام 

8.  Kori Keyza 65 70 دتام 

9. M. Ilham 65 50  دتامغَت  
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10.  Nur Adnan 65 60  دتامغَت  

11.  Nayva Salsabila 65 45  دتامغَت  

12. Nazwa Anjani 65 65  دتامغَت  

13.  Rayhan 65 45  دتامغَت  

14.  Rahnia Salsabila 65 75 دتام 

15.  Resa Novitasari  65 45  دتامغَت  

16.  Rofi  65 65 دتام 

17.  Sukmajaya  65 75 دتام 

18.  Viko Fijri Farilian  65 60  دتامغَت  

19.  Vino  65 80 دتام 

20.  Weni Cantika  65 60  دتامغَت  

21.  Widia Hardiyanti  65 65 دتام 

22. Yulian Anggara 65 70 دتام 

   80   أعلى النتيجة  

          45 منخفض النتيجة

          61,13 متوسط النتيجة

 السنةي ر ساانت اجلوىرة النقية اإلبتدائية اإلسالميةالعربية مبدرسة مصدر الفصل الغريب الدرس اللغة     

  2017/2018 الدراسية
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اللغة منخفضة يف نتائج تعلم الذي  بةطل 14ات القائمة أعاله، مث ىنك استنادًا إىل بيان

 %63,63. وىذا يعٍت أن ىنك 92العربية ومل يكملون إىل معَت االكتمال األدىن يعٍت 

 8 الطالب يف تعلم اللغة العربية جناح  . ىذا يدل على طالب الذين مل يصلوا مبلغ النتيجة

 .  %36,36طالب أو

 ىذا ىو التقنياتاجلليد،  اسحةك  يتم تشجيع الباحثة على تطبق تقنياتوبالتايل  

اجلليد يف التعلم اللغة  طَتة ولكنها مرحية. التقنية كاسحةالذي خيلق جو التعليم مرحية وخ

التعلمي للطالب حىت ال يشعروا بادلال, النعاس و الصاخبة يف العربية لًتقية اإلىتمام 

لتعلم خاصة يف التعليم اللغة العربية. الفصل. من ادلتواقع ان تكون أنشطة لًتقية نتائج 

د يف الدورة اجللي رقيتها من خالل تطبيق تقنية كاسحةبيانات عن نتائج تعلم الطالب وت

 على النحو التايل: 8و 7بية وترد التفصيل يف القائمتُت والثاين يف ادلواد اللغة العر  األوىل

 7القائمة 

 ىولنتائج النتيجه الدورة األ
 البيانات النتيجة  مبلغ النتيجة األسماء الطلبة نمرة
1. Ajeng Istikomah 65 70 دتام 
2. Akbar Maulana 65 84 دتام 
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3. Aldi Firmansayah 65 84 دتام 

4. Celsi Aprilianti 65 94 غَت دتام 

5. Fabio Rifasya 65 94  دتامغَت  

6. Kelvin Mandala 65 90 غَت دتام 

7. Khoirul Anwar 65 94 غَت دتام 

8. Kori Keyza 65 84 دتام 

9. M. Ilham 65 22 غَت دتام 

10. Nur Adnan 65 14 دتام 

11. Nayva Salsabila 65 74 دتام 

12. Nazwa Anjani 65 60  دتامغَت  

13. Rayhan 65 80 دتام 

14. Rahnia Salsabila 65 74 دتام 

15. Resa Novitasari  65 84 دتام 

16. Rofi  65 50  دتامغَت  

17. Sukmajaya  65 60  دتامغَت  

18. Viko Fijri Farilian  65 80 دتام 

19. Vino  65 80 دتام 

20. Weni Cantika  65 64  دتامغَت  

21. Widia Hardiyanti  65 80  دتام  

22.  Yulian Anggara 65 64 غَت دتام 

 
  85  أعلى النتيجة  

 منخفض النتيجة 
 50  

 متوسط النتيجة 
 86,86  
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 نتائج النتيجو الدورة األوىلمصدر  

الذي منخفضة يف نتائج تعلم االلغة  بةطل 9ة أعاله، مث ىنك استنادًا إىل بيانات القائم

 %40,90. وىذا يعٍت أن ىنك  92العربية ومل يكملون إىل معَت االكتمال األدىن يعٍت 

يف تعلم اللغة العربية  الطلبة. ىذا يدل على مستوى جناح الذين مل يصلوا مبلغ النتيجة بةطل

 كاسحةللغة العربية بتطبيق تقنيات ا ىنك زيادة تعلم أن . مبعٌت %59.09 أو طلبة 13

 . اجلليد

 :مث يتم نتائج التعلم الدورة الثاين سنبحث يف القائمة التايل

 8القائمة 

 نتائج النتيجه الدورة الثاني
 البيانات النتيجة  مبلغ النتيجة األسماء الطلبة نمرة
1. Ajeng Istikomah 65 60  دتامغَت  

2. Akbar Maulana 65 65 دتام 

3. Aldi Firmansayah 65 60  دتامغَت  

4. Celsi Aprilianti 65 75 دتام 

5. Fabio Rifasya 65 80 دتام 

6. Kelvin Mandala 65 94 غَت دتام 

7. Khoirul Anwar 65 65 دتام 
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8. Kori Keyza 65 12 دتام 

9. M. Ilham 65 80 دتام 

10. Nur Adnan 65 75 دتام 

11. Nayva Salsabila 65 80 دتام 

12. Nazwa Anjani 65 70 دتام 

13. Rayhan 65 75 دتام 

14. Rahnia Salsabila 65 65 دتام 

15. Resa Novitasari  65 70 دتام 

16. Rofi  65 70 دتام 

17. Sukmajaya  65 60 غَت دتام 

18. Viko Fijri Farilian  65 80 دتام 

19. Vino  65 80 دتام 

20. Weni Cantika  65 70 دتام 

21. Widia Hardiyanti  65 80 دتام 

22 Yulian Anggara 65 04 غَت دتام 

  65  أعلى النتيجة   

  04  منخفض النتيجة 

  04,22  متوسط النتيجة 

 نتائج النتيجو الدورة الثاينمصدر 
منخفضة يف نتائج الذي  بةطل بةطل 5ة أعاله، مث ىنك استنادًا إىل بيانات القائم 

. وىذا يعٍت أن ىنك 92 تعلم االلغة العربية ومل يكملون إىل معَت االكتمال األدىن يعٍت
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. ىذا يدل على مستوى جناح الطالب يف طالب الذين مل يصلوا مبلغ النتيجة 22,27%

. مبعٌت أن ىنك زيادة تعلم اللغة العربية بتطبيق  %77,27أو طلبة 17تعلم اللغة العربية 

 .اجلليد كاسحةتقنيات 

 ج. مناقشة

مبدرسة اإلبتدائية  الثالثالصاف مت إجراء ىذ البحث يف تعلم اللغة العربية يف  

. تنفيذ ىذ البحث يف دورتُت نفذت ما يصل إىل أربع اجلوىرة النقية انتساري  اإلسالمية

 الطلبةالتليم  ًتقية نتائج ل العربية اللغة التعلميف تقنية كاسحة اجلليد اجتماعات بتطبيق 

 ، فيما يايل :العربية اللغة التعلمخاصة يف 

 ىا. الدورة األول

 التخطيطأ( 

لتعلم اللغة العربية يهدف إىل اجلليد  كاسحة تعليم، طبقت الباحثة تقنيةلل يف دورة األوىل

ترقية نتائج التعلم من أجل تسهيل الفهم والقضاء علر تشبع الطالب عند تعلم اللغة العربية. 
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مع ختصيص الوقت  "مس" أسماء الدرس و الصلوات الخىذه الدورة تتكون من مادتُت 

(2X35) .دقيقة، بإجتماعُت 

 ىي:يت اجريت قبل تنفيذ ىذ البحث اإلستعدادت ال

 (  إعداد أدوات التعلم وخمطط التعلم  1

 ( إعداد األسئلة اليت سيتم إىل لطالب2

 ( تقدًن تعليمات حول اسًتاتيجية تنفيذ تقنيات كاسحة اجلليد3

 ( جتمع أوراق عمل الطالب 4

 فهم القراءة والكتابة العربيةجتمع أدوات تقييم لقياس إتقان الطالب أو ( 5

 عملية التعلم يف الفصل الدراسي واإلستبيانإعداد صيغة دلراقبة ( 6

 اإلجراءت  ب.(

" أسماء الدرس مبدتُت  2118يوليو  24و  17يوم الثالثاء يف التاريخ  تنفيذ الدورة األول

 عقد إجتماعُت وساعتُت الدرس. و الصلوات الخمس"
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اخلطوات يف أنشطة عملية التعلم ىذه، يقوم ادلدرسة والطالب بتنفيذ األنشطة من خالل 

 :التالية

  9ة القائم

 أنشطة الطالب انشطة المدرس نمرة 

 اإلىتمام واإلجابة على األسئلة فعل التصور وختفيز الطالب 1
 أإلىتمام ادلدرسة تنفيذ التعلم التعاوين 2
 فهم ادلادة تقدًن ادلواد 3
 اقبال السؤل  يقاسم األسئلة الطالب 4
اجلليد مرقبة أنشطة تقنيات كاسحة 5 اجلليد يشارك يف أنشطة كاسحة   
على األسشلةمطالبة الطالب بإإلجابة  6  اجب عن سؤل ادلدرسة 
 يكتب أشياء مهمة أعطاء ادللخص 7
 اجب سؤل منفردة إجراء تقيم 8
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 ج( المالحظة

سماء الدرس أعن "واد مبوجها لوجو  مرتُت ادلدرسُت والباحثُت عقد الدورة األوليف  

اإلستبيان  ،ومراقبة  ،حتليل البيانات ، نتائج ادلراقبة من نتائج اختبارات "الصلوات الخمسو 

 .ةوتالاحظ ادلدرس

 :نتائج البحث يف الدورة األول

يف تنفيذ الدورة األوىل فهم الطالب ال يزال يبدو أقل ضد عملية التعلم، وال سيما فيما 

ىتمام الطالب بتعلم اللغة إلالوصف أعاله، يبدو أن امن ة. يتعلق بالقراءة وكتابة اللغة العربي

سيما يف ال، اإلبتدائية اإلسالمية اجلوىرة النقية انتساريمبدرسة الثالث  الصاف يفالعربية 

جداً. استنادًا إىل ادلالحظات أن ناقص  اجلوانب للقراءة والكتابة، ويتحدث اللغة العربية

 :نىيخر األالسبب ال يزال عدم اىتمام بالتعلم للطلبة يف الفصول الدراسية، بُت 
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نقص إعداد ادلعلمُت يف عملية التعلم، يف تنفيذ ىذا ال يزال كثَت من الطالب يشعرون يف 
 .، حىت الوقت استخدامها أقل فعاليةادةادلقبول 

ثرثرة أقل روح عملية التدريس والتعلم وحىت ال يزال ىناك  بةت، الطلبناء على نتائج ادلقابالو 

. ىذا الشرط يؤثر على عملية التعليم ادةادلعند التدريس والتعلم، ويشعر أقل ثقة وأقل فهم 

والتعلم، الذي ال يزال يبدو أن يشعر هبا معظم الطالب. استنادًا إىل ادلالحظات، يبدو أن 

لذلك . ادةادلتركيز أقل على  ةوالطالب مشاكسبعض العقبات على التعلم ذلم  الفصول 

يد من الطلبة الذين تفتقر اجلليد تشغيل أقل األنشطة ، إذ ال يزال ىناك العد اسحةكتقنياة  

 عملية تعلم اللغة العربية.لاإىل الًتكيز وادللل يف الوقت 

تبدأ معظم الطالب يف فهم على مشكلة،  الثاين يف هناية الدورة األول من االجتماع  

 اسحةاألنشطة ك تقنيات. وبادلثل، يف وقت تطبيق درسةادلمن خالل اإلحاطة اليت قدمها 

ادلتحمسُت تبدو جيدة ما يكفي، اليت تتميز بعدد متزايد من الطالب أن اجلليد بدأ الطالب 

 ية قيمة نتائج العمل األول العاطفة واالىتمام بدراستو أخذ يف االزدياد، إال على أساس دورة

 كما ىو متوقع.ليست   الطالب
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 لتفكير. ا(د

يت من الطالب أو أتواستنادا إىل حتليل البيانات ىناك العديد من القيود اليت  
 ، وىذه القيود ىي:درسُتادل

 اسحةك  ةيت عقدت أنشطو تطبيق تقنيمل تكن الظروف ادلواتية ، وادلرة الثانية ال وىلاألالدرجة 

كما ىو خمطط لو ، وأربعو   الوقت، واالستخدام الثالث لتخصيص  واضحةاجلليد ليست 

. يف تعلم اللغة العربية لبةادلتساوية للطاخلامسة غَت  ،التزال طلبة صعوبة يف الكتابة والقراءة

 .من نتائج البحوث ادلستخدمة كمرجع للبحث يف الدورة القادمة الستة دورا فعاال يف التعلم.

 ىاألول ةدور  التعلمنتائج . د

ال تزال منخفضو النشاط ادلتعلمُت يف تعلم اللغة العربية مثل القراءة والكتابة  

مبلغ والتحدث وأصبحت العربية واحده من العوامل اليت مل حتقق بعد احلد األدىن من معايَت 

 .ىلو األ( يف الدورة kkm) النتيجة
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، ويبُت  ىليف الدورة األو  اجلليد كاسحةيف التعلم العام عن طريق تطبيق تقنيات   

نتائج الدراسة والنشاط ادلتعلمُت جتربو تغيَت وان مل يكن األمثل حىت اآلن. نتائج تعلم 

 .األوىل ةدور الطالب علي 

 الدورة الثانيب. 

 التخطيطأ(. 

 ةدور علي  بناء، ولكن النتائج  يط ىو عموما مساويو للدورة االوىلعلي ىذه الدورة التخط 
 اليت حتتاج إىل أضافو:ل مث التخطيط اخلطوات األو  

علي  ثانيا ، ختصيص الفئات حبيث يكون الطالب علي استعداد دلتابعو عمليو التعلم ، أوال

الوقت لتخطيط ا اثالث،  اجلليد كاسحةحد سواء توضيح التعليمات اخلطوات يف تطبيق تقنيو  

ادسا س بفرقة،ألوراق العمل  اخامسادلزيد من التوجيو ىو تعظيمو ، ا ابعار ،  جامال

 فصلالليكونوا أكثر نشاطا يف متابعو االنشطو التعليمية يف طالب متحمسُت 

 

 الثانية الدورةاإلجراءات  ب(.
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 2118أغسطس  17و  2118يوليو ،  31وقد عقدت دوره التنفيذ الثانية يوم الثالثاء ، 

" أعدم مرتُت االجتماع أسماء األمراض و أعضاء الوضوءيتكون من موضوعُت ، ومها "

 الدرس. تُتساعالذي يتالف من  

فانو يقوم بإجراءات وفقا للتخطيط الذي  ةوعلي غرار االجراء السابق  تنفيذ الباحث 

بتحية  ااألول علي تعلم اللغة العربية. يبدا نشاط  اجلليد كسرتقنية  مت إنشاؤه والذي يطبق 

ادلتعلمُت لتلقي الدرس . مث نطلب من وحضور الطالب الطالب واستمرار بدعاء 

، يف مواصلو مع تقدًن أىداف التعلم وادلؤشرات اليت سيتم حتقيقها ، وكذلك االستعداد

إبالغ ادلتعلمُت علي علم بأىداف التعلم سوف تتحقق إبالغ ادلتعلمُت بتقنيات التعلم اليت 

ريت يف اجتماعات سابقو حافزا  عن طريق ربط ادلناقشة اليت أج درسةادلستطبق. مث اعطي 

قبل الدخول يف النشاط األساسي للمعلمُت أوال يدعو ادلتعلمُت مع ادلواد يف ىذا االجتماع. 

 لغناء األغاين العربية أحب.

أسماء األمراض و "ادلقبل علي النشاط األساسي ، وتوفَت ادلعلمُت ادلواد التعليمية حول 

،  دلفردات معٌتعلي منت السفينة وشرح  ادلفرداتمث كتب ادلعلم باخنفاض  "أعضاء الوضوء
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مهام للمتعلمُت ، وادلعلمُت  درسُتقبل ان يعطي ادلالكتابة ، يف مث أمر ادلعلم الطالب كتابو 

الطالء األول لعبو حبيث ادلتعلمُت أكثر اىتماما يف ىذا ادلوضوع وليس نعسان أو حىت النوم 

موعات النظر إىل االسم الذي يرسم ىذه اجملموعة اجملاربعة ، وتنقسم الطالب إىل  فصليف ال

،  يوان، يف ىذا االجتماع ادلعلم إعطاء اسم رلموعو من احل حلياوننوع من ا الكبَتة من

وفقا السم كل  يوانمث ردت اجملموعة علي صوت احل الفرقةمن  درسةوذلك عندما دعا ادل

 رلموعو.

، والطالب  ادلفرداتويالحظ ادلسائل ادلتعلقة  لألنسقبل ان يعطي ادلتعلمُت الدافع  

أمر كل رلموعو لقراءه  درسةادلادلبينة. بعد ذلك ادلفردات االستماع إىل تفسَت حول معٍت 

امام السبورة مث قراءه بصوت عال مع الثابت وبصوت عال ، وطلب ادلعلم ممثلي   ادلفردات

ىي علي منت السفينة ، وطلبت كل اليت  ادلفرداتكل رلموعو للتقدم إىل الصدارة وقراءه 

بعد ذلك كل يف ادلكتبة. ادلشًتكة  ادلفرداترلموعو البحث عن الكتب ادلدرسية وفقا لبطاقة 

من البطاقات اليت يتم التعامل مع معانيها ، ىي  ادلفرداترلموعو مناقشو الكتابة مره أخرى 

ٍت ىناك معاجلو مع ل الزمرلموعو من الطالب وطلب منهم كتابو مجيع ادلواضيع وفقا للجدو 
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، وبعد ذلك أمر جورو كل رلموعو بدورىا إىل عملو ورلموعات أخرى قدمت اللغة العربية

  ردودا.

بعد ذلك ، ويشرح ادلعلم فيما يتعلق بادلسائل اليت تؤثر علي ادلواد ، وتصويب  

نتائج حل ادلشاكل من قبل ادلتعلمُت. مث يعطي ادلعلم الفرصة للطالب مجيع الاجلواب من 

إىل الغناء مغلق معا ادلتعلمُت  درسةادللطرح االسئلو حول ادلواد اليت مت تقدديها. قبل الدرس 

 .اللقاء

دلعرفو مدي الزيادة يف نتائج الدراسة لدراسة اللغة العربية من خالل تطبيق تقنيو   
 اختبار الثانية. ةدور اجلليد ، مث نفذت  اسحةك

درسة ادلبواجبات والتزامات أعضاء كل رلموعو.  ةدرسادلولزيادة نشاط ادلتعلم ، ذكر  

احلرجة والعمل مع اجملموعات ، التفكَت عطي الدافع يف شكل ادلشورة االجيابيو ديكن رفع ت

ألحدث للتعلم  أو ال أكادديي جيدحبيث الطالب مل تعد تعول علي صديقو الذي لديو أداء 

ان حيدث. االضافو إىل ذلك ، سيحاول ادلدرسون أيضا أتاحو الفرصة للطلبة ليكونوا أكثر 

نشاطا اثناء التعلم. االضافو إىل ذلك ، سيحاول ادلدرسون أيضا أتاحو الفرصة للطلبة لكي 
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ط الدورة الثانية ، اي شايكونوا أكثر نشاطا. وتستخدم االعمال التجارية األخرى لزيادة ن

 يف تعلم اللغة العربية.اجلليد اسحة كأداء ادلدرسُت يف تطبيق تقنيو  رقيةمع ت

 الثاني الدورة ج(. المالحضة

زيادة نشاط ادلتعلمُت بسبب زيادة االىتمام بتعلم ادلتعلمُت العربيُت االستفادة ادلثلي  

تقنيات التعلم والتدريس مع  ةدار إمن قدرهتا علي متابعو التعلم ، وزيادة أداء ادلعلمُت يف 

، من اجلليد كاسحةىتمام وخصوصا مع استخدام تقنيو  لإلالطريقة تطبيق  التعلم مثَته 

ق ىذه التقنية من ىذه ادلتعلمُت اجلليد أكثر شعورا جيدا ، واالىتمام يف تعلم خالل تطبي

اللغة العربية وادلتعلمُت ادلتزايدة باستمرار ال يشعر بادللل يف وقت عمليو تعلم اللغة العربية. 

 تقنيات التعلم.و ولذلك ، فان العديد من ادلتعلمُت الذين يفهمون بالفعل خطوات 

 الثاني الدورة لتفكير. ا(د

واستنادا إىل نتائج ادلالحظة اليت أسفرت عنها الدورة الثانية ، ديكن مالحظو ان  

ىناك زيادة يف نتائج دراسة عن ادلتعلمُت من دروس اللغة العربية. وديكن ان يعرف ىذا 

ية يف . من نتائج البيانات التجريبالباحثةالتحسن من خالل دوره االختبار الثانية اليت قام هبا 
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يف  نتائج التعلم ادلتعلم رقية تاجلليد ثبت ديكن ان  اسحةكان تطبيق تقنيو  ىذا اجملال يظهر 

 .اجلوىرة النقية انتساري مبدرسة اإلبتدائية اإلسالمية الثالثالصاف 

وأظهرت نتائج ادلالحظات ادليدانية زيادة يف نتائج دراسة للدورة الثانية. نتائج حتليل  

التعليمية الثانية ، من نتائج االجتماع إىل الثاين ، مث االستنتاج الذي ديكن أنشطو الدورة 

 استخالصو:

أسماء األمراض و " اداةميف  الثالث يف الصاف . االىتمام ادلتزايد بتعلم الطبقة العربية1

 اجلليد. سركباستخدام تقنيو   "أعضاء الوضوء

من ادلتعلمُت ، وديكن النظر اليها من  . زيادة نشاط تعلم اللغة العربية يف الصف الثالث2

 االىتمام بتعلم العربية ، والًتكيز علي التعلم وادلتعلمُت يف درس اللغة العربية.

 .مبلغ النتيجة وقد أنشئت الدراسة اليت مت التوصل اليها يف-3

 ةدور . التايل جيب ان تكون ىناك %90 . إجناز مؤشرات النجاح يف ىذا البحث من4

 مستمرة.

 التعليمية الثانينتائج الدورة . ه
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. يف التعلمالتعلم نتيجة ادلتعلمُت  ىمستو االختبارات التكوينية اليت أجريت دلعرفو  

والثانية من  وىلاألواستنادا إىل نتائج االختبار ، بادلقارنة مع الدراسة االستقصائية للمرحلة 

صو من زيادتو علي النحو الدورة ، فان متوسط قيمو نتائج تعلم الطالب قد ازداد. خال

 التايل:

 

 11القائمة   

الجليد  طالب من خالل تطبيق تقنيات كاسحةائج التعلم المتوسط الزيادة المئوية نت
 والدورة الثاني  ىالدورة األولربية في قبل البحث على تعلم اللغة الع

 متوسط قيمة تعلم باللغة العربية تغليق نمرة

 61,13 اجراء التسجيل 1

 68,86 الدورة األول 2

 70,22 الدورة الثاني 3

 ادلصدر: إدارة البيانات
 ديكن وصف الًتقية يف نتائج التعلم يف الرسم البيانات فيما يلي:
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 لتعلم اللغة العربيةاجلليد  كاسحة : ترقية نتائج التغلم من خالل تطبيق تقنيات 2الصورة 

، على أساس اكتمال يف اجراء التسجيل حتققتأما باالنسبة للًتقية يف نتائج التعلم اليت 

 ، ديكن وصفها أدناه:الدورة األوىل والدورة الثاين
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 ترقية نتائج التعلم من خالل تطبيق تقنيات كاسحة الجليد لتعلم اللغة العربية
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  الرسوم البيانية تعلم اللغة العربية : ترقية3 الصورة

قت يف وقت الوارد أعاله ، فان نتائج التعلم اليت حتق اتم البيانو واستنادا إىل الرس 

( %63,63) ةطالب 14تكملوا تسجيل مل ي ةطالب 22 مناجراء التسجيل ادلسبق 

 كاسحة احلليد   اتق ىذه التقني(. وبعد تطب%36,36) طلبة 8 كاملوين  وادلتعلمُت الذ

 طلبة 22 من زيادةوقعت ، مث  يف الدورة الثاين ، ةالعربييف التعلم اللغة  الثالثالصف علي 
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. وىذا يبُت معدل جناح ادلتعلمُت يف يف مبلغ النتيجة ( الذين مل حيققوا دتاما 40,90)أو  9

ين  الذ (%59,09) طلبة 13وىناك  ةطالب 22األول من  اللغة العربية يف الدورة تعلم 

غَت ( %22,27) طلبة 5فقط نتائج التعلم  قعت زيادة و ، الثاين. وىكذا يف الدورة كاملو 

 (%77,27) 17 ليف تعلم اللغة العربية  حو . وىذا يبُت معدل جناح ادلتعلمُت كاملو

 . لبةط

يات كاسحة اجلليد خللوص إىل انو بتطبيق تقنواستنادا إىل تلك البيانات ، ديكن ا 

بادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية  مبدرسة الثالث صفيف ال اللغة العربيةنتائج التعلم  وقعت زيادة

تعلم اللغة  يف اجلليدكاسحة  تقنياتالصحيح ، مث  تقنيةع الالتايل عند تطبيقها مأنتساري.

بادلدرسة اإلبتدائية  النتائج التعليمية للمتعلمُت يف الصف الثالث رق ييالعربية ديكن ان 

تطبيق  البالغ " باحثةاءات االفًتاضية اليت يقدمها ، فان اإلجر التايلو . اإلسالمية أنتساري

 الثالثالصاف لطلبة العربية  اللغةنتائج تعلم  ترقيةل( icebreakerد )الجلياسحة ك  ةتقني

 .مقبوله".أنتساري مدرسة اإلبتدائية اإلسالميةالب
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 الباب الخامس

حتمام لا  

 أ. الخالصة

لنحو واستنادا إىل نتائج البحث والتحليل للبيانات ، ميكن تلخيصها علي ا 

لطلبة العربية  اللغةنتائج تعلم  رتقيةل( icebreakerد )اجللياسحة ك  ةتطبيق تقنيالتايل: "ان 

نتائج البحث تشري  ".أنتساري اجلوىرة النقية باملدرسة اإلبتدائية اإلسالمية الثالثف الص

طلبة الذين مل يصيل إىل  22أن نتائج التعلم يف الدراسة القبلية أو قبل البحث من 

. والطلبة الذين يصلون إىل املعيار  ) %63,63)طلبة  44املعيار اإلكتمال األدىن ىم 

  (icebreaker) . وبعد تطبيق تقنية كاسحة اجلليد ( %36,36)طلبة  8اإلكتمال األدىن ىم 

طلبة طلبة  22يف تعلم اللغة العربية الصاف الثالث يف الدورة األوىل، كانت الرتقية من 

ولذين يصيلون إىل ( %40,90)طلبة  9الذين مل يصيل إىل املعيار اإلكتمال األدىن ىم 

وىذا يبني أن ىنك الرتقية لنجاح تعلم  (%59,09طلبة ) 31املعيار اإلكتمال األدىن ىم 

طلبة، الذين مل  22 للطلبة يف الدورة األوىل. كانت الرتقية يف الدورة الثاين مناللغة العربية 

ولذين يصيلون إىل املعيار  ( %22,72)طلبة  5يصيل إىل املعيار اإلكتمال األدىن ىم 

. واستنادا إىل تلك البيانات، ميكن  (%77,27)طلبة  31اإلكتمال األدىن ىم 
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يف تعلم اللغة العربية لطلبة الصاف  ة كاسحة اجلليد اإلستنتاجات " أن ىنك بتطبيق تقني

الثالث بااملدرسة اإلبتدائية اإلسالمية اجلوىرة النقية أنتساري ميكن أن يرقي نتائج تعلم 

 الطلبة "

 االقتراحاتب. 

البالغ تقدًن  الباحثةجات الواردة أعاله ، مث حاول املستندة إىل االستنتا 
 اقرتاحات علي النحو التايل:

النتائج لم ميكن ان حتقق . من أجل ان تعلم اللغة العربية وخاصو عرض تقنيات التع4

 الصحيحة. تقنيةالتعليمية من خالل تطبيق ال ةنشطواملعلمني حباجو إىل حزم األ  ، املثل

الصحيحة للتعلم ،  تقنيةل املدرسون السعي لتطبيق الاملواد العربية وينبغي ان يواص. 2

الن النتائج أظهرت ان منح املواد يف الطبقة اجلليدية مع التقنيات اليت ميكن ان حتفز منو 

 املشاركني يف نتائج التعلم املتعلمني واملتعلمني اىتمام التعلم.

جياد ونظرا الن نتائج ىذا البحث ليست كاملو بعد ، فانو يلزم متابعتها من أجل إ. 3

 ىتمام وأكثر فعاليو وكفاءه.أكثر أثاره لإلتقنيات أصبحت 

 

 



لمراجعا  
 

Abdurahmat Fathoni, “Metodologi Penelitian & Tehnik  Penyusunan 

Skripsi”.Jakarta : Rineka Cipta,2011. 

Abdurochman,Bahasa Arab dan Metode Pembelajarannya,. AURA CV. Anugrah 

Utama Raharja Anggota IKAPAI No.003/LPU/2013 

Aidin Adlan dan Rinderiyana, Bimbingan Praktis Penelitian Tindakan Kelas,(Dita 

Kurnia, Kudus, 2011) 

Apip Encep, Teknik Icebreaking Sebagai Peningkatan Pembelajaran Bahasa Arab 

Pada Siswa Kelas x  Smk Muhamadiyah 1patuk Gunungkidul. 

Arikunto Suharsimi, Penelitian Tindakan Kelas,(Bumi Aksara,Jakarta,2011) 

Arshinta Dian , strategi penerapan icebreaking sebagai kreativitas guru dalam 

 mengatasi kebosanan siswa dalam pembelajaran bahasa china di SMAN 1 

 Karanganyar,Surakarta:Universitas sebelas maret.2018. 

Ayu N., Dedy.H.A. Penerapan Icebreaking (Penyegar Pembelajaran) Ipa Siswa 

kelas VIII a Mts An-nur Pelopor Bandar Jaya. JPF.VOL.III. NO.1 MARET 

2015. 

Bahri Syaiful Djamarah, Strategi Belajar Mengajar/ Syaiful Bahri Djamarah, 

 Aswan Zain,- Cet.4.- Jakarta : Rineka cipta.2010. 

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus  Besar Bahasa Indonesia,Jakarta  Balai 

 Pustaka.  2001. 

Haqiqi Robith “  Penerapan Strategi Poster comment untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa kelas X bahasa pada mata pelajaran fiqih” jurnal UIN malang 

Hartono, SPSS 16, Analisis data dan penelitian, (yogyakarta : pustaka pelajar, 

 2010. 

Indriati, Penerapan ice breaker untuk meningkatkan hasil belajar kognitif siswa 

 dalam pembelajaran fisika kelas X SMA Babussalam pekanbaru,Pekanbaru: 

 Universitas Pendidikan Riau.2018.  

 Jurnal+ pengertian+ice+breaker&bntG.tanggal 28 Feb. 2018. 

Karwono, Haji. Belajar dan pembelajaran serta pemanfaatan sumber                                                                    

 belajar.Jakarta: Rajawali Pers. 2012. 

Khanifatul. Pembelajaran Inovatif .jogjakarta: Ar-Ruz Media. 2013. 

Komang Arimbawa, I Made Suarjana, Ni Wayan Arini,” Pengaruh Penggunaan  Ice 

Breaker Terhadap Motivasi Belajar Sekolah Dasar”. e- jurnal PGSD 

 Universitas Pendidikan Ganesha Mimbar PGSD Vol:5 No:2 Tahun : 2017. 

 (On-Line) Tersedia di :   

 https://scholar.google.co.id/scholar?hl=0%2c5&q=jurnal+pengertian+ice+

 breaker&bntG.tanggal 20 Feb. 2018. 

Kunandar, Langkah Mudah Penelitian Tindakan Kelas Sebagai Pengembangan 

Profesi Guru, Raja (Grafindo Persada, Jakarta,2011) 



Media Belajar, Pengertian penerapan, terdapat pada laman 

 http://internetsebagaisumberbelajar.blogspot.com/2010/07/pengertian-

 penerapan.html?m=1,pada hari selasa tanggal 20 Februari 2018. 

Mujiono Dimyati, Belajar dan Pembelajaran.Rineka cipta. Jakarta.2009. 

Muradi Ahmad, M.Ag, pembelajaran menulis bahasa Arab dalam perspektif 

 komunikatif ,edisi pertama, prenada media group. jakarta:2015. 

Muradi Ahmad, Pembelajaran Menulis Bahasa Arab dalam Perspektif Komunikatif. 

Edisi Pertama, Prenada Media Group (jakarta:2015) 

Qori’ah, Penerapan Metode tanya jawab untuk meningkatkan hasil belajar mata 

pelajaran akidah ahlak siswa kelas IV di MIMA waykamal kotaagung 

kabupaten tanggamus. 

S. Margono, Metedologi Penelitian Pendidikan,(Rineka Cipta,Jakarta,2007) 

Sanjaya Wina, Penelitian Tindakan Kelas,(Jakarta: Kencana, 2010) 

  Soraya Alena , pengaruh penerapan ice breaker terhadap hasil belajar siswa pada 

  pembelajaran sosiologi di SMA darussalam ciputat, jurnal A Soraya-  

  repository.uinjkt.ac.id.https://scholar.google.co.id/scholar?hl=0%2c5&q= 

Sudjiono Anas,Pengantar Evaluasi Pendidikan,( Raja Grafindo Persada, 

Jakarta,2010) 

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan 

R&D.(Alfabeta,Bandung 2010) 

Sujana Nana. Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar.Bandung: Sinar Baru         

 Algensindo. 2013. 

Sumardani, Budiman Tampubalon, Sri Utami,Pengaruh Penerapan Teknik Ice 

 Breaker Terhadap Hasil Belajar Peserta Didik Kelas III Sekolah Dasar 

 FKIP UNTAN, 2014. Jurnal.untan. ac.id  (On-Line) Tersedia di : 

 https://scholar.google.co.id/scholar?hl=0%2c5&q=jurnal+pengertian+ice+

 breaker&bntG.tanggal 22 Feb. 18. 

Sunarto,ice breaker dalam pembelajaran aktif, Surakarta: Cakrawala media.2018. 

Suryosubroto, Proses Belajar Mengajar di Sekolah, - Ed. Rev. Jakarta:  Rineka 

cipta.2009. 

Syaiful Mustofa,strategi Pembelajaran Arab Inovatif, UIN-Maliki Pres.2011. 

Ulin, Nuha, Metedologi super efektif pembelajaran Bahasa Arab. Jogjakarta: DIVA   

 Press. 2012. 

W.S Winkel, Psikologi Pengajaran, Bandung: PT Rosda karya. 2007. 

Wina Sanjaya, penelitian tindakan kelas,Jakarta: Kencana, 2010. 



Lampiran 4 

 

LEMBAR OBSERVASI  AKTIVITAS SISWA SIKLUS I  

Materi Ajar :  

Siklus             :  

 

No Nama Peserta didik Aspek Yang Diamati Skor Nilai 

Benar Aktif Partisipasi Semangat 

1 Ajeng Istikomah 2 2 2 1 7 70 

2 Akbar Maulana 2 2 2 2 8 82 

3 Aldi Firmansayah 2 3 1 2 8 81 

4 Celsi Aprilianti 2 1 2 2 7 71 

5 Fabio Rifasya 2 1 1 2 6 64 

6 Kelvin Mandala 2 1 2 1 6 66 

7 Khoirul Anwar 1 2 2 2 7 71 

8 Kori Keyza 2 2 2 2 8 81 

9 M. Ilham 3 2 1 2 8 82 

10 Nur Adnan 2 1 1 3 7 73 

11 Nayva Salsabila 2 2 1 2 6 71 

12 Nazwa Anjani 1 2 1 2 6 60 

13 Rayhan 1 2 1 1 6 61 

14 Rahnia Salsabila 2 2 1 2 7 73 

15 Resa Novitasari  2 2 1 3 8 82 

16 Rofi  1 1 1 2 5 50 

17 Sukmajaya  2 1 1 2 6 60 

18 Viko Fijri Farilian  1 2 1 1 5 57 

19 Vino  1 1 2 1 5 55 

20 Weni Cantika  2 1 1 2 6 61 

21 Widia Hardiyanti  1 2 1 1 6 55 

22 Yulian Anggara 2 2 2 2 6 65 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 5 

 

Keterangan: 

Aspek dan Kriteria Penilaian Proses 

A. Benar 

 

Skor 3     : Semua Bacaan dan Tulisan 

Benar 

 

Skor 2    :Sebagian Besar Bacaan dan  

                Tulisan benar 

 

Skor  1   : Sebagian kecil Bacaan dan  

                 Tulisan benar 

 

 

  B. Aktif 

 

Skor 2   : Semua Aktif saat  proses  

                Pembelajaran 

 

Skor 1   : Kurang Aktif saat  proses  

                Pembelajaran 

 

 

C. Partisipasi 

 

Skor 3  : Memperhatikan Guru dan Tidak 

               Mengantuk di kelas 

 

Skor 2  : Memperhatikan Guru tetapi Mengantuk 

               di Kelas 

 

Skor 1  : Tidak Memperhatikan Guru dan Tidak 

               Mengantuk di kelas 

 

D. Semanagat 

 

Skor 3   : Antusias Tinngi  Saat Belajar di Kelas 

 

Skor 2   : Antusias Cukup Tinngi  Saat Belajar di  

                Kelas 

Skor 1   : Antusias Kurang Tinngi  Saat Belajar 

di  

                Kelas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 6 

 

LEMBAR OBSERVASI  AKTIVITAS SISWA SIKLUS II  

Materi Ajar :  

Siklus             :  

 

No Nama Peserta didik Aspek Yang Diamati Skor Nilai 

Benar Aktif Partisipasi Semangat 

1 Ajeng Istikomah 2 1 1 2 6 61 

2 Akbar Maulana 1 1 2 2 6 66 

3 Aldi Firmansayah 2 1 1 2 6 63 

4 Celsi Aprilianti 1 1 2 2 7 74 

5 Fabio Rifasya 2 1 2 3 8 81 

6 Kelvin Mandala 2 1 2 3 8 87 

7 Khoirul Anwar 1 2 2 2 7 66 

8 Kori Keyza 2 2 2 3 9 91 

9 M. Ilham 3 2 1 2 8 82 

10 Nur Adnan 2 1 1 3 7 78 

11 Nayva Salsabila 2 2 2 2 8 81 

12 Nazwa Anjani 1 2 2 2 7 71 

13 Rayhan 1 2 1 3 7 75 

14 Rahnia Salsabila 2 2 1 1 6 65 

15 Resa Novitasari  2 2 1 1 6 69 

16 Rofi  1 2 1 3 7 70 

17 Sukmajaya  2 1 1 2 6 60 

18 Viko Fijri Farilian  1 2 1 3 7 70 

19 Vino  1 1 2 1 5 59 

20 Weni Cantika  2 1 1 3 7 70 

21 Widia Hardiyanti  1 2 1 3 7 71 

22 Yulian Anggara 1 1 2 1 5 55 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 7 

 

Keterangan: 

Aspek dan Kriteria Penilaian Proses 

A. Benar 

 

Skor 3     : Semua Bacaan dan Tulisan 

Benar 

 

Skor 2    :Sebagian Besar Bacaan dan  

                Tulisan benar 

 

Skor  1   : Sebagian kecil Bacaan dan  

                 Tulisan benar 

 

 

  B. Aktif 

 

Skor 2   : Semua Aktif saat  proses  

                Pembelajaran 

 

Skor 1   : Kurang Aktif saat  proses  

                Pembelajaran 

 

 

C. Partisipasi 

 

Skor 3  : Memperhatikan Guru dan Tidak 

               Mengantuk di kelas 

 

Skor 2  : Memperhatikan Guru tetapi Mengantuk 

               di Kelas 

 

Skor 1  : Tidak Memperhatikan Guru dan Tidak 

               Mengantuk di kelas 

 

D. Semanagat 

 

Skor 3   : Antusias Tinngi  Saat Belajar di Kelas 

 

Skor 2   : Antusias Cukup Tinngi  Saat Belajar di  

                Kelas 

Skor 1   : Antusias Kurang Tinngi  Saat Belajar 

di  

                Kelas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PEDOMAN WAWANCARA DENGAN KEPALA SEKOLAH 

MI AL-JAUHARATAUN NAQIYAH ANTASARI 

 

 

1. Bagaiman sejarah berdirinya di MI Al- Jauharatun Naqiyah Antasari ? 

2. Apa Visi dan Misi MI Al- Jauharatun Naqiyah Antasari ? 

3. Berapa jumlah pendidik, karyawan dan peserta didik di MI Al- 

Jauharatun Naqiyah Antasari ? 

4. Bagaimana Sarana dan Prasarana dalam Mendungkung pembelajaran di 

MI Al- Jauharatun Naqiyah Antasari ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PEDOMAN WAWANCARA  

DENGAN GURU MATA PELAJARAN BAHASA ARAB 

 

1.  Sejak kapan Bapak mengajar MI Al- Jauharatun Naqiyah Antasari ? 

2. Bagaimana kondisi peserta didik khususnya kelas III Al- Jauharatun  

Naqiyah Antasari ? 

3.  Bagaimana Hasil Belajar peserta bahasa Arab khususnya kelas III Al- 

Jauharatun  Naqiyah Antasari ? 

4. Teknik apasaja yang sering digunakan dalam pembelajaran bahasa Arab 

khususnya kelas III Al- Jauharatun  Naqiyah Antasari ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PEDOMAN DOKUMENTASI 

1. Dokumentasi profil sekolah 

2. Dokumentasi keadaan peserta didik 

3. Dokumentasi sarana dan prasarana 

4. Dokumentasi keadaan guru 

5. Nilai Tes Siklus I 

6. Nilai Tes Siklus II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FOTO KEGIATAN PEMBELAJARAN 

 

Perkenalan kepada Peserta didik Sebelum Memulai Proses Belajar Mengajar 

    

Penjelasan Teknik Icebreaker kepada Peserta didik 



    

 

Siklus I 2x Pertemuan 

Penerapan Icebreaker Pada Kegiatan Awal  “Tepuk Semangat Sebelum Memulai Pembelajaran” 

    

Pertemuan ke I Penerapan Icebreaker  Pada Kegiatan Inti “Bisik Berantai tentang اسماء الدرس” 



   
 
Pertemuan ke II Penerapan Icebreaker Pada Kegiatan Awal 

menyanyi Lagu Bahasa Arab Aku Suka Sebelum Memulai Pembelajaran 

 



Pertemuan ke II Penerapan  Icebreaker Pada Kegiatan Inti “ Menyanyikan Mufrodat Tentang أعضاء الوضوع” 

 

 

Penerapan Ice breaker di akhir Pembelajaran “Menyanyikan lagu Sampai Jumpa dengan Syair Bahasa Arab” 

 

 



    Siklus II, 2 x Pertemuan 

   Pertemuan ke I Penerapan Icebreaker “Tebak Gaya Materi tentang أسماء األمراض 

                  

          Pertemuan ke II Penerapan Ice breaker “Lempar Bola lalu Membaca, Materi Tentang  الخمسالصلوات ” 

            



              

 

Pembagian Hadiah Kepada Setiap Kelompok setelah Penerapan Icebreaker Selesai 



     

 

 

                                                                                                                                                                    

 



Instrumen Angket Untuk Siswa 

Tujuan : Untuk mengungkap penyebab rendahnya pembelajaran bahasa Arab  

Petunjuk  : 1.  Semua jawaban benar (tidak ada yang salah). 

2. Pilih salah satu jawaban sesuai keadaan yang sebenarnya yang anda 

alami/rasakan. 

 

1. Bagaimana pendapatmu jika guru dalam menyajikan materi bahasa Arab hanya     

menggunakan teknik  penyajian materi di kelas saja tanpa menggnakan teknik 

Icebreaker? 

a. Senang         b. Kurang senang    c. Tidak senang 

 

2. Apa kamu senang dengan pelajaran bahasa Arab? 

a. Senang         b. Kurang senang    c. Tidak senang 

 

3. Menurut pendapat kamu bagaimana peran guru pada saat menyajikan materi 

pelajaran di  kelas? 

a. menyenangkan   b. Biasa saja   c. Tidak menyenangkan 

 

4. Bagaimana menurut pendapatmu jika dalam pembelajaran bahasa Arab tidak 

dilakukan  teknik Icebreaker? 

a. Menyenangkan sekali     b. Biasa saja     c. Tidak menyenangkan 

 

5. Bagaimana pemahaman kamu tentang materi pelajaran bahasa Arab jika disajikan 

dengan  teknik Icebreaker? 

a. Lebih mudah memahami  b. Biasa-biasa saja  c. Sulit untuk memahami 



6. Apakah kalian lancar membaca dan menulis  Arab? 

a. Lancar    b. Tidak lancar   c. Sedang- sedang 

 

7. Apa pendapat kalian mengenai pembelajaran bahasa Arab? 

a. sulit     b. Tidak sulit      c . Sedang - sedang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Data Angket Untuk Siswa 

Nama :                                                              Kelas : 

Tujuan : Untuk mengungkap motivasi siswa dalam pembelajaran  

Petunjuk : a. Pilih setiap pernyataan yang paling sesuai dengan keadaan anda 

                          b. Tulislah pilihan anda pada kolom pilihan jawaban dengan memberi 

tanda     

                              silang (x) pada kolom huruf , jika: a. Setuju  b. Kurang setuju  c. Tidak 

setuju 

 

No 

 

Pertanyaan 

Pilihan Jawaban 

  A   B    C 

1 Saat pertama saya mengikuti pelajaran bahasa Arab  

maka kesan saya adalah bahwa pelajaran ini sulit 

   

2 Ada yang menarik bagi saya di awal pelajaran ini    

3 Saya merasa senang cara penyelesaian soal dengan 

menggunakan lembar kerja 

   

4 Saya merasa terarah dengan penjelasan guru melalui 

teknik Icebreaker 

   

5 Saat mengikuti pelajaran ini, saya merasa yakin 

dapat memahami pelajaran ini  

   

6 Saya merasa terdorong untuk belajar bahasa Arab    

7 Saya merasa bingung pertanyaan guru yang terlalu 

panjang 

   

8 Saya merasa tidak bosan pada pembelajaran bahasa 

Arab 

   



9 Saya merasa senang dengan teknik Icebreaker ini     

10 Saya tidak senang dengan  teknik Icebreaker ini    

 

Data Angket Untuk Siswa 

Nama  :                                                 Kelas : 

Tujuan  : Untuk mengungkap respon siswa pada pembelajaran 

Petunjuk : Berilah tanda (x) pada kolom yang tersedia 

 

No Aspek yang diamati 

 

Jawaban 

Bagaimana pendapat anda terhadap komentar 

belajar berikut ini: 

senang Tidak 

senang 

Tidak 

Berpendapat 

1  

Materi yang disajikan 

 

   

2  

Penggunaan lembar kerja 

 

   

3  

Penerapan teknik Icebreaker 

 

   

4  

Penyajian materi bahasa Arab tanpa dilakukan 

teknik Icebreaker 

 

   

5  

Suasana belajar yang menyenangkan 

 

   

6  

Cara guru membimbing 

 

   

 



 

 

 

Lembar Observasi Keaktifan Siswa dalam Proses Pembelajaran 

 

Tabel  

Hasil Pengamatan Terhadap Kegiatan Siswa Selama Proses Pembelajaran 

Berlangsung 

 

No  

 

 

Aspek yang diamati 

 

Jumlah Siswa 

 

Persentase 

 

1 
 

Siswa yang antusias pada saat proses 

pembelajaran bahasa Arab di kelas 

  

 

2 
 

Siswa yang lancar membaca dan menulis 

Arab 

  

 

3 
 

Siswa yang mengantuk di kelas 
  

 

4 
 

Siswa yang mengerjakan lembar kerja 
  

 

5 

 

Siswa yang bekerjasama dalam 

kelompoknya  

  

 

6 

 

Siswa yang dapat menjawab pertanyaan 
  

 

7 

 

Siswa yang melakukan penyimpangan 

dalam pembelajaran (melamun, tetawa, 

mengganggu teman, permisi keluar, 

menyontek) 

  

 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

Satuan   : MI 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Kelas/Semester : III/Ganjil 

Materi Pokok  : أسماء الدرس 

Jam Pertemuan : 2 x 35 menit 

 

I. Kompetensi Inti (KI) 

 1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya 

 2. Menunjukka perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli dan 

     Percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya  

 3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati ( mendengar, melihat,  

membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, mahluk 

ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda- benda yang dijumpainya di rumah 

dan di sekolah. 

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

     dalam karya dan estetis, dalam gerakan yang mencerminkan perilaku anak 

beriman dan berahlak mulia 

II. Kompetensi Dasar (KD) dan Indikator 

 1.1  Meresapi makna anugerah Allah SWT berupa bahasa Arab 

 2.1 Memiliki kepedulian dan rasa ingin tahu terhadap keberadaan wujud benda 

melalui media bahasa Arab dalam berinteraksi dengan keluarga, tetangga, 

teman dan guru 



3.4  Memahami mufrodat dan teks sederhana terkait  

       3.4.1  Menyebutkan arti mufrodat yang ada dalam teks bacaan أسماء الدرس 

    3.4.2  Menjelaskan arti bacaan tentang أسماء الدرس 

4.4  Menyalin mufrodat ,dan teks sederhana terkait أسماء الدرس 

    4.4.1  Menulis mufrodat tentang أسماء الدرس sesuai dengan contoh 

      4.4.2 Menyanyikan lagu Bahasa Arab aku suka 

                Bahasa Arab aku suka 

               Bahasa Arab aku bisa 

              Mari kita belajar 

              Menulis dan mebaca 

              Insya Alah kita  bisa 2x 

III. Tujuan Pembelajaran 

Setelah proses pembelajaran maka peserta didik mampu mengamati, 

menanya,mengeksplor, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan serta mampu: 

- Menyebutkan arti mufrodat tentang أسماء الدرس dengan benar 

- Menjelaskan arti bacaan tentang أسماء الدرس dengan benar 

- Menulis mufrodat tentang أسماء الدرس dengan benar 

 

 



  IV. Materi  

الَترِْيُح دروس ، الُدُرْوس الِديِْنَية، الَعِقْيَدة َو اأَلْخاَلق، الُقْرَأن َوالَحِدْيث، -درس

 اإِلْساَلِمّي، الِفْقُه، الُلَغُة الَعَربَِيِة.

َنْدُرُس الُقرَأن َوالَحِدْيث -  

َنْدُرُس الَعِقْيَدة َو اأَلْخاَلق -  

َنْدُرُس الِفْقهُ  -  

اإِلْساَلِميّ َنْدُرُس الَترِْيُح  -  

َنْدُرُس الُلَغُة الَعَربَِيةِ  -  

V. Metode Pembelajaran 

    Pendekatan ` : Scientific Learning 

    Metode  : Tanya jawab, penugasan, ceramah, game, menyanyi,tepuk 

VI. Sumber/ Media Pembelajaran  

- Buku paket bahasa Arab untuk guru dan siswa 

- Kartu kata/ mufrodat 

- Buku- buku pelajaran di perpustakaan  

- Jadwal pelajaran di kelas 

VII. Kegiatan Pembelajaran 

        Kegiatan pendahuluan 

- Guru mengucapkan salam dan mengajak peserta didik berdoa bersama  



- Guru memeriksa kehadiran, posisi dan tempat duduk peserta didik yang 

menunjang kegiatan pembelajaran 

- Guru menjelaskan kompetensi yang harus dikuasai siswa dalam kegiatan 

pembelajaran 

- Guru mengadakan tanya jawab untuk mengetahui sejauh mana pemahaman 

peserta tentang materi 

- Guru mengajak siswa bernyanyi 

Bahasa Arab aku suka  

Bahasa Arab aku bisa 

Mari kita belajar,membaca dan menulis 

Insya Allah kita  bisa 2x 

 

Kegiatan Inti 

Mengamati 

- Peserta didik mengamati mufrodat yang diperlihatkan guru melalui kartu 

mufrodat 

- Peserta didik mendengarkan penjelasan guru tentang mufrodat yang telah 

diperlihatkan  

 

Menanya 

- Peserta didik diberi motivasi untuk menanyakan hal- hal yang berkaitan 

dengan mufrodat yang diamati 

- Peserta didik mendengarkan penjelasan tambahan tentang arti mufrodat 

yang diperlihatkan  

 

Eksplorasi/eksperimen 

- Peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok  

- Tiap kelompok mendapatkan kartu mufrodat tentang buku- buku pelajaran 

- Tiap kelompok diminta mencari buku pelajaran sesuai dengan kartu 

mufrodat yang dibagikan diperpustakaansiswa melakukan tepuk Prestasi 

sebelum melaksanakan tugas ini 



Tu wa 

Tu wa ga 

Tu wa ga pat 

Bisa............................ 

 

Mengasosiasi 

- Tiap kelompok berdiskusi dan menulis kembali mufrodat dari kartu yang 

dibagikan beserta artinya. 

- Sebelum guru memberikan tugas kepada peserta didik, terlebih dahulu 

guru memberikan permainan atau bentuk game, agar peserta didik lebih 

tertarik pada materi pelajaran dan tidak mengantuk atau bahkan tidur di 

kelas, peserta dibagi menjadi 4 kelompok dan diberi nama yang menarik 

seperti macam- macam hewan, pada pertemuan ini guru memberikan nama 

kelompok hewan, maka setiap guru memanggil salah satu kelompok maka 

kelompok tersebut membalasnya dengan suara hewan, menurut masing- 

masing nama kelompok. Kemudian bermain teknik icebreaker “ Bisik 

Berantai” langkah-langkahnya yaitu setiap kelompok diperintahkan untuk 

maju kedepan dan berbaris berbanjar  kemudian guru mulai 

memerbisikkan mufrodat tentang أسماء الدرس  kepada peserta didik yang 

pertama, kemudian peserta didik yang pertama membisikkan mufrodat tadi 

secara berulang ke peserta didik yang kedua dan berulang- ulang 

membisikkan sampai pada baris yang terakhir, setelah itu peserta didk 

yang terakhir harus mengucapkan mufrodat yang telah didengarnya 

dengan lantang dan di ikuti oleh kelompok yang lain. 

- Secara berkelompok siswa diminta menulis semua mata pelajaran sesuai 

dengan jadwal yang ada dikelas dengan bahasa arab 

 

Mengkomunikasikan  

- Secara bergantian kelompok mempersentasikan hasil kerjanya 

- Kelompok lain memberi tanggapan  



 

Penutup 

- Peserta didik dengan panduan guru membuat kesimpulan tentang materi 

ajar yang telah disajikan selama pembelajaran 

- Melakukan refleksi dengan meminta pendapat peserta didik tentang 

kegiatan pembelajaran 

- Guru menyampaikan pesan- pesan moral  

- Guru memberikan tugas /PR dan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya  

- Mengajak peserta didik untuk mengakhiri pembelajaran dengan berdoa 

- Sebelum guru memberikan salam siswa terlebih dahulu menyanyikan lagu 

َقاءِ لإَلى الِ   

 ِإَلى الِلَقاء...... ِإَلى اللَقاء

 َحَتى نَ ْلَتِقي َغد  

 َنْحُن نَ ْلَتِقي ِلَمْرَضاِة اللِ 

ِلَمْرَضاِة اللِ  َفاِرقَنْحُن ن ُ   

VIII. Penilaian 

   Kognitif  

      Instrumen : Tes tertulis 

      Bentuk  : Uraian 

      Peserta didik menterjemahkan 4 kalimat ke dalam bahasa Indonesia 

tentang أسماء الدرس  

 



No  Nama 

peserta 

didik 

Nilai 

 

Total 

Skor 

Ketun

tasan 

Tindak 

Lanjut 

            Betul 

 4  3 2 1 Salah 

semua 

   

1          

2          

3          

 

                                                                                            Antasari    24   juli 2018 

Guru Bahasa Arab                                                               Peniliti 

 

ALWIN, S.Pd.I                                                                  Irma Dwi Astuti 

                                                    Mengetahui 

                      Kepala Madrasah MI Al- Jauharatun Naqiyah 

                                           

ASGHORI, S.Ag 

 

 

 

 

 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

Satuan   : MI 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Kelas/Semester : III/Ganjil 

Materi Pokok  : أعضاء الوضوء 

Jam Pertemuan : 2 x 35 menit 

 

I. Kompetensi Inti (KI) 

 1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya 

 2. Menunjukka perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli dan 

     Percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya  

 3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati ( mendengar, melihat,  

membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, mahluk 

ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda- benda yang dijumpainya di rumah 

dan di sekolah. 

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

     dalam karya dan estetis, dalam gerakan yang mencerminkan perilaku anak 

beriman dan berahlak mulia 

 

II. Kompetensi Dasar (KD) dan Indikator 

 1. Meresapi makna anugerah Allah SWT berupa bahasa Arab 



 2. Memiliki kepedulian dan rasa ingin tahu terhadap keberadaan wujud benda 

melalui media bahasa Arab dalam berinteraksi dengan keluarga, tetangga, 

teman dan guru  

 3. Mengenal makna dari ujaran kata (mufrodat) terkait topik: أعضاء الوضوء 

    3.2.1 Membedakan bunyi huruf- huruf hijaiyah yang ada dalam mufrodat 

tentang أعضاء الوضوء dengan benar 

   3.2.2 Menunjukkan bahasa Arab dari أعضاء الوضوء 

4. Menyebutkan makna dari ujaran kata (mufrodat) terkait topik : أعضاء الوضوء 

  4.2.1 Melafalkan mufrodat tentang أعضاء الوضوء dalam bahasa Arab dengan 

baik  

   4.2.2 Menunjukkan mufrodat tentang أعضاء الوضوء sesuai dengan yang 

didengar   

            dari ucapan gurunya dengan tepat 

IV.Tujuan Pembelajaran 

 Setelah proses pembelajaran, maka peserta didik mampu mengamati, menanya, 

mengeksplor, mengasosiasikan dan mengkomunikasikan serta mampu: 

- Membedakan bunyi huruf- huruf hijaiyah yang ada dalam mufrodat tentang 

 .dengan benar أعضاء الوضوء



- Melafalkan mufrodat tentang أعضاء الوضوء dalam bahasa Arab dengan 

benar 

- Menunjukkan mufrodat tentang أعضاء الوضوء sesuai dengan yang 

didengar dari ucapan gurunya dengan benar 

 

V. Materi Pokok 

رِْجَلْيِن ، ُوُضْوءٌ  –ُأَذنَ ْيِن، رِْجٌل  –َيَدْيِن، رَْأٌس، ُأُذٌن  -، يَدٌ َوْجه  

نَ ْغِسُل الرِّْجَلْينِ  -  

َنْمَسُح الّرْءسَ  -  

VI. Metode  

  1. pendekatan   : saintifik 

  2. Model Pembelajaran  : kooperatif 

  3. Metode Pembelajaran   : ceramah bervariasi, demonstrasi, dan unjuk kerja,  

                                               Games, dan menyanyi, tepuk  

VII. Sumber/ Media Pembelajaran 

  1. Sumber Belajar 

      - Buku pegangan siswa Bahasa Arab untuk kelas 3 

      - Guru dan siswa 

      - Kamus  

      - Kurikulum madrasah 2013 



  2. Media dan Alat peraga 

      ATK, Model 

VIII. Proses pembelajaran  

Kegiatan Pendahuluan 

- Guru mengucap salam  

- Guru meminta salah satu peserta didik untuk memimpin do’a, setelah itu 

Guru menanyakan keadaan peserta didik dan melakukan persensi 

- Guru menjelaskan tujuan pembelajaran  

- Guru memberikan motivasi kepada peserta didik tentang pentingnya 

pelajaran bahasa Arab serta Guru juga memberikan penguatan kepada 

peserta didik, bahwa bahasa Arab adalah bahasa yang sangat mudah untuk 

di pelajari 

- Guru mengaitkan peangalaman peserta didik deangan materi yang akan 

dipelajari yang berhubungan dengan أعضاء الوضوء 
- Guru mengajak murid untuk menyanyikan lagu disini senang disana 

senang  dalam versi bahasa Arab. 

 هّنا نفرح، هّنك نفرح

 في أّي مكٍن نحن نفرح

Kegiatan Inti 

Mengamati 

- Peserta didik memperhatikan lagu yang dinyanyikan oleh Guru tentang 

 أعضاء الوضوء
- Peserta didik menyimak mufrodat yang disebutkan oleh Guru tentang 

 أعضاء الوضوء



 

Menanya 

- Peserta didik menanyakan mufrodat tentang أعضاء الوضوء yang belum 

jelas didengarnya. 

Eksplorasi 

- Peserta didik melafalkan ulang mufrodat yang sudah dipelajari 

- Peserta didik dibagikan kartu yang bergambar tentang أعضاء الوضوء pada 

tiap- tiap kelompok  

- Peserta didik diminta untuk melafalkan bersama – sama tentang  أعضاء

 الوضوء

- Peserta didik dimintauntuk menyanyikan bersama- sama tentang  أعضاء

 الوضوء

- Peserta didik diminta maju secara berkelompok dan menyanyikan  أعضاء

 الوضوء

Mengasosiasi  

- Peserta didik menghubungkan mufrodat yang sudah dipelajari dengan 

kegiatan wudhu yang dilakukan sehari- hari  

- Peserta didik mengerjakan lembar kerja yang diberikan oleh Guru 

Mengkomunikasikan 



- Peserta didik bersama- sama menyebutkan anggota wudhu dalam bahasa 

Arab 

- Peserta didik diberi penguatan oleh Guru tentang materi yang sudah 

dipelajari 

 

Penutup 

- Guru mengakhiri proses pembelajaran tentang أعضاء الوضوء 
- Memberikan informasi tentang manfaat berwudhu dalam kehidupan sehari- 

hari 

- Guru terus menerus memberi motivasi dan mengajak peserta didik untuk 

terus menerus belajar dirumah, disekolahan, dimana saja, jika melihat suatu 

benda ucapkanlah dengan berbahasa Arab. 

- Guru mengajak peserta didik untuk menutup kegiatan pembelajaran dengan 

hamdalah dan salam. Sebelum menutup pelajaran Guru mengajak peserta 

didik menyanyikan lagu  ِِإَلى الِلقاَء 

 ِإَلى الِلَقاء...... ِإَلى اللَقاء 

د  َحَتى نَ ْلَتِقي غَ   

ي ِلَمْرَضاِة اللِ َنْحُن نَ ْلَتقِ   

ِلَمْرَضاِة اللِ  َفاِرقَنْحُن ن ُ   

 

       Penilaian 

     1. Non tes 



            Lembar pengamatan Sikap  

            Topik : أعضاء الوضوء                              Hari/Tanggal : 

 

No  Nama Peserta Didik Perilaku yang diamati 

A B C 

1     

2     

3     

 

        Keterangan: 

        Kemampuan yang dikembangkan :                        Kriteria Penilaian 

       A. Percaya Diri 

     B. Disiplin 

       C. Bekerjasama 

       D. Tidak bekerja 

 

                                                                                            Antasari  31    juli 2018 

Guru Bahasa Arab                                                               Peniliti 

  

ALWIN, S.Pd.I                                                                  Irma Dwi Astuti 

                                                    Mengetahui 

                      Kepala Madrasah MI Al- Jauharatun Naqiyah 

 



                                               ASGHORI, S.Ag 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

Satuan   : MI 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Kelas/Semester : III/Ganjil 

Materi Pokok  : الّصلوات الخمس 

Jam Pertemuan : 2 x 35 menit 

 

I. Kompetensi Inti (KI) 

 1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya 

 2. Menunjukka perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli dan 

     Percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya  

 3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati ( mendengar, melihat,  

membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, mahluk 

ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda- benda yang dijumpainya di rumah 

dan di sekolah. 

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

     dalam karya dan estetis, dalam gerakan yang mencerminkan perilaku anak 

beriman dan berahlak mulia 

 

 II. Kompetensi Dasar dan Indikator 

  1.1 Meresapi makna anugerah Allah SWT berupa bahasa Arab 



  2.1 Memiliki kepedulian dan rasa ingin tahu terhadap keberadaan wujud benda  

        Melalui media bahasa Arab dalam berinteraksi dengan keluarga, tetangga, 

        Teman dan Guru 

  3.1    Mengenal bunyi mufrodat terkait topik: الّصلوات الخمس 

 3.1.1 Membedakan bunyi huruf- huruf hijaiyah yang berkaitan dengan mufrodat  

          Tentang الّصلوات الخمس 

 4.1   Menirukan bunyi mufrodat terkait topik: الّصلوات الخمس 

 4.1.1 Melafalkan mufrodat tentang الّصلوات الخمس dalam bahasa Arab dengan  

          benar 

 4.1.2 Menyebut mufrodat tentang الّصلوات الخمس 

  III. Tujuan Pembelajaran  

  Setelah proses pembelajaran maka peserta didik mampu mengamati, 

menanya, mengeksplor, mengasosiasi dan memgkomunikasikan serta mampu: 

  a. Membedakan bunyi huruf- huruf hijaiyah berkaitan dengan mufrodat tentang 

 dengan benar الّصلوات الخمس

  b. melafalkan mufrodat tentang الخمس لّصلواتا  dalam bahasa Arab dengan 

benar 

  c. menyebutkan mufrodat tentang الّصلوات الخمس dengan benar 



 

 

  IV. Materi Pokok 

 الُصْبُح، الظُْهُر، الَعْصُر، الَمْغِرُب، الِعَشاءُ 

  V. Metode  
  1. pendekatan   : saintifik 

  2. Model Pembelajaran  : kooperatif 

  3. Metode Pembelajaran   : ceramah bervariasi, demonstrasi, dan unjuk kerja,  

                                               Games, dan menyanyi  

   VI. Sumber/ Media Pembelajaran 

  1. Sumber Belajar 

      - Buku pegangan siswa Bahasa Arab untuk kelas 3 

      - Guru dan siswa 

      - Kamus  

      - Kurikulum madrasah 2013 

  2. Media dan Alat peraga 

      ATK, Model 

 

VII. Proses pembelajaran  

Kegiatan Pendahuluan 

- Guru mengucap salam  



- Guru meminta salah satu peserta didik untuk memimpin do’a, setelah itu 

Guru menanyakan keadaan peserta didik dan melakukan persensi 

- Guru menjelaskan tujuan pembelajaran  

- Guru memberikan motivasi kepada peserta didik tentang pentingnya 

pelajaran bahasa Arab serta Guru juga memberikan penguatan kepada 

peserta didik, bahwa bahasa Arab adalah bahasa yang sangat mudah untuk 

di pelajari 

- Guru mengaitkan peangalaman peserta didik deangan materi yang akan 

dipelajari yang berhubungan dengan الّصلوات الخمس 
- Guru mengajak murid untuk menyanyikan tepuk semangat  

Se- ma- ngat 

Se.....mangat 

 

Kegiatan Inti 

Mengamati 

- Peserta didik memperhatikan lagu yang dinyanyikan oleh Guru tentang 

 الّصلوات الخمس
- Peserta didik menyimak mufrodat yang disebutkan oleh Guru tentang 

 الّصلوات الخمس

Menanya 

- Peserta didik menanyakan mufrodat tentang الّصلوات الخمس yang belum 

jelas didengarnya. 

Eksplorasi 



- Peserta didik melafalkan ulang mufrodat yang sudah dipelajari sebelumnya 

peserta didik diminta untuk berdiri dan bermain game BLOW THE 

FRIENDS 

1. Guru meminta siswa untuk mengangkat buku tulisnya lalu diperintahkan 

untuk mengipas- ngipaskan buku tersebut kepada teman disebelah 

kanannya. 

 

2. kemudian perintahkan mengipasi temannya yang ada  disebelah, depan 

kiri  ,belakang  

 

3. perintahkan yang terakhir kali untuk untuk mengipasi diri sendiri. 

 

- Peserta didik dibagikan kartu yang bergambar tentang الّصلوات الخمس 
pada tiap- tiap kelompok  

- Peserta didik diminta untuk melafalkan bersama – sama tentang  الّصلوات

 الخمس

- Sebelum peserta didik diminta untuk melafalkan mufrodat tentang  الصّلوات

 terlebih dahulu peserta didik bermain Icebreaker “ Lempar Bola الخمس

lalu Membaca” langkah –langkahnya yaitu:  

- Guru menyiapkan bola kemudian peserta didik dibagi menjadi beberapa 

kelompok, setelah itu guru melemparkan bola, peserta didik yang kena 

wajib memimpin anggotanya untuk membaca. 

- Kelompok yang paling bagus membacanya akan diberikan nilai tambahan 

pada guru. 

Penutup 



- Guru mengakhiri proses pembelajaran tentang  الّصلوات الخمس  

- Memberikan informasi tentang keutamaan  sholat lima waktu  dalam 

kehidupan sehari- hari 

- Guru terus menerus memberi motivasi dan mengajak peserta didik untuk 

terus menerus belajar dirumah, disekolahan, dimana saja, jika melihat suatu 

benda ucapkanlah dengan berbahasa Arab. 

- Guru mengajak peserta didik untuk menutup kegiatan pembelajaran dengan 

hamdalah dan salam. Sebelum menutup pelajaran Guru mengajak peserta 

didik menyanyikan lagu  ِِإَلى الِلقاَء 

ى الِلَقاء...... ِإَلى اللَقاءِإلَ   

 َحَتى نَ ْلَتِقي َغد  

 َنْحُن نَ ْلَتِقي ِلَمْرَضاِة اللِ 

 َنْحُن نُ َفاِرق ِلَمْرَضاِة اللِ 

Penilaian  

Keterampilan berbicara 

- Menghafalkan niat solat lima waktu 

- Mempraktekkan solat lima waktu perkelompok  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

Satuan   : MI 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Kelas/Semester : III/Ganjil 

Materi Pokok  : أسماء األمراض 

Jam Pertemuan : 2 x 35 menit 

 

I. Kompetensi Inti (KI) 

 1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya 

 2. Menunjukka perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli dan 

     Percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya  

 3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati ( mendengar, melihat,  

membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, mahluk 

ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda- benda yang dijumpainya di rumah 

dan di sekolah. 

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

     dalam karya dan estetis, dalam gerakan yang mencerminkan perilaku anak 

beriman dan berahlak mulia 

II. Kompetensi Dasar (KD) 

  1.2 Meresapi keagungan Allah SWT atas penciptaan mahluk hidup dan 

keragaman  



        Bahasa 

  2.1 Memiliki kepedulian dan rasa ingin tahu terhadap keberadaan wujud benda  

        melalui media bahasa Arab dalam berinteraksi dalam keluarga, tetangga,  

        teman dan Guru  

  3.3 Mengenal ujaran kata (mufrodat) terkait topik أسماء األمراض 

  4.3 Membaca ujaran kata (mufrodat) terkait topik أسماء األمراض 

 III. Indikator  

  3.3.1 Membedakan bunyi huruf- huruf hijaiyah berkaitan dengan mufrodat 

tentang أسماء األمراض 

  3.3.2 Melafalkan mufrodat tentang أسماء األمراض 

   3.3.3 Menirukan bunyi mufrodat terkait topik أسماء األمراض 

 IV. Tujuan Pembelajaran 

        Peserta didik mampu: 

      a. Membedakan bunyi huruf- huruf hijaiyah berkaitan dengan mufrodat 

tentang أسماء األمراض 

    b. melafalkan mufrodat tentang األمراضأسماء    dalam bahasa Arab dengan 

baik dan benar 

      c. menyebutkan mufrodat tentang أسماء األمراض 



      d. meniru bunyi huruf- huruf hijaiyah berkaitan dengan mufrodat tentang 

 أسماء األمراض

      e. mendemonstrasikan bunyi huruf- huruf hijaiyah berkaitan dengan mufrodat 

tentang أسماء األمراض 

  V. Materi Pokok  

 أسماء األمراض

 ُجْرح، َمِعَدٌة، زَُكاٌم ، ُصَداٌع ، ُسَعالٌ 

 الِحَوارُ 

 َأْحَمُد: َأْهالُ َوَسْهالً يَا َأٍخي؟       َحِمْيُد : َأْهالً ِبكَ 

َواءَ َأْحَمُد : ِمْن أَْيَن أَْنَت ؟             َحِمْيُد: أَنَا  ِمَن الصَّْيَدلَِيِة لَِيْسَتِرَي الدَّ  

 َأْحَمُد : َماَذ ِبَك يَا َحِمْيُد ؟         َحِمْيُد : ِعْنِدْي أََلم ِفْي الرَّْأسِ 

 َأْحَمُد : َشَفاَك اللُ                  َحِمْيُد : ُشْكًرا يَا َأْحَمُد ِإَلى اللَِّقاءِ 

 َأْحَمُد : َمَع السَّاَلَمةِ 

 

      



    VI. Metode Pembelajaran 

      1.Ceramah interaktif (menceritakan dan menjelaskan kisah melalui gambar atau 

       tayangan visual/film) 

    2. Diskusi  dalam bentuk the educational-diagnosis meeting artinya peserta 

didik 

        berbincang mengenai pelajaran di kelas dengan maksud saling mengoreksi  

        pemahaman mereka atas pelajaran/materi yang benar, dan dilengkapi dengan  

        lembar pengamatan dalam pelaksanaan diskusi. 

    3. Games dan Menyanyi 

 

   VII. Sumber/ Media Pembelajaran 

       Buku paket, perangkat pembelajaran, kamus, kaset, VCD/DVD, alat peraga 

     

   VIII. Proses Pembelajaran  

     Kegiatan Pendahuluan 

       1. Setelah mengucapkan salam dan berdo’a, guru mengarahkan seluruh siswa  

           dengan cara mengajak siswa untuk menyimpan semua peralatan belajar  

           siswa, betul- betul siap untuk belajar  

       2. Guru menyapa peserta didik kemudian guru menyampaikan tujuan  

           Pembelajaran 

       3. Guru memberikan motivasi kepada siswa tentang pentingnya pelajaran 

bahasa Arab serta menumbuhkan sikap positif terhadap bahasa Arab dan  



            memberikan penguatan kepada siswa, bahwa bahasa Arab adalah bahasa 

yang sangat mudah untuk dipelajari 

 

 

      Kegiatan Inti 

      Menagamati 

      1. Guru menyiapkan gambar 

      2. Peserta didik mengamati gambar bermacam –macam penyakit 

      3. peserta didik mengemukakan isi gambar tersebut 

      4. Guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan yang dikemukakan 

oleh peserta didik tentang isi gambar tersebut 

       Menanya  

      1. Melalui motivasi guru, peserta didik mengajukan pertanyaan tentang  أسماء

     األمراض

     2. Peserta didikmengajukan pertanyaan terkait dengan أسماء األمراض 

       Eksplorasi 

    1. Peserta didik diminta menceritakan kembali isi poster/ gambar  

    2. Peserta didik menyebutkan  dengan artinya secara berpasangan 

   3. Peserta didik diminta untuk membuat kelompok, masing- masing 4 kelompok 

      kemudian disetiap kelompok maju kedepan untuk bermain game yaitu Tebak 

      gaya, langkah – langkahnya sebagai berikut: 



- Setiap kelompok maju kedepan kelas, kemudian mempraktekkan tebak gaya 

Menurut gambar yang sudah ada 

- Kemudian kelompok yang lain menebak gaya yang dipraktekkan oleh 

kelompok yang didepan 

- Setelah itu melafalkan arti dari gambar tersebut secara bersama- sama. 

       Mengasosiasi                               

      1. Peserta didik menghubungkan dengan realitas pengalaman peserta didik 

sehari- hari 

      2. Peserta didik mengemukakan contoh sesuai dengan realitas pengalaman 

kehidupan sehari – hari  

       Mengkomunikasikan 

       1. Peserta didik perwakilan mengemukakan pemahamannya  

           tentang أسماء األمراض 

       2. Peserta didik membuat kesimpulan tentang dibantu dan bimbing oleh guru 

 

       Penutup 

       a. Guru mengakhiri proses pembelajaran dengan memberi penguatan 

           kepada   siswa tentang materi أسماء األمراض 

        b. Guru memberikan informasi manfaat kesehatan dalam kehidupan sehari –

hari 

        c. Guru terus menerus memberi motivasi dan mengajak siswa untuk menutup 

kegiatan pembelajaran dengan hamdalah dan menyanyikan lagu ِإَلى الِلقاَء 



 

الِلَقاء...... ِإَلى اللَقاءِإَلى   

 َحَتى نَ ْلَتِقي َغد  

 َنْحُن نَ ْلَتِقي ِلَمْرَضاِة اللِ 

 َنْحُن نُ َفاِرق ِلَمْرَضاِة اللِ  -

 

    IX. Penilaian 

           Non tes 

           Bentuk : 

           a. Observasi   b. Penilaian diri    c. Penilaian antar peserta 
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SOAL TES SIKLUS  I  

Materi  : أسماء الدرس    

Pertemuan     : 1 

 كم درسا في الدروس الدينية؟  .1

Berapa mata  pelajaran dalam pelajaran Agama? 

 (empatدرسا )  4أ.  

 (tigaدرسا ) 3ب. 

 (limaدرسا ) 5ج. 

 

 ىل بحبون الدروس الدينية؟. 2

Apakah kalian menyukai pelajaran agama?    

 (Semua benar) ج. كلو الصجسج(    Tidak) ال. ب(      Ya)نعم  أ.    

 

 ؟ اللغة العربية. مامعنى من الدرس 3

  Pelajaran  Apa arti dariاللغة العربية ?    

 Bahasa Arab ج.      Bahasa China ب.             Bahasa Inggris أ.    

 

 

 

 



 ......... القرأن الحديث. 4

    Pilihlah salah satu kalimat yang tepat  untuk melengkapi  kalimat diatas  

 (bermain kita) أ. نلعب       

 (dia(L)menyapu ) ب. يكنس       

 (kita belajar ) ج. ندرس       

     

 "أحب الدرس الفقو"  ترجموا إلى اللغة األندونيسية . 5   

       Artikan kalimat ini ke bahasa indonesia 

 Saya suka pelajaran fiqih ب. saya suka pelajaran Aqidah Ahlak     . أ        

 saya suka pelajaran Bahasa Arab  ج.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SOAL TES SIKLUS I 

Materi  :   أعضاء الوضوء 

Pertemuan  : 2 

 قبل الصالة علينا؟ .1

Sebelum sholat kita harus?  

 (berwudhu) بتوضاءج.  (   mencuciنغسل)ب. (    mandiيستحيم )أ. 

 كم من أعضاء الوضوء؟ .2

Ada berapa anggota wudhu’?             

 1ج.       3ب.       5 .أ 

 ما معنى الوضوء؟ .3

  Apa arti dari wudhu’?        

 (bersuci)طهرة (   ج. mencuci(    ب.نغسل)mandiيستحيم )أ. 

 أّول الوضوء غسلها؟  .4

 Wudhu yang pertama mencuci?            

 (kedua telinga(   ج. أذنين )kedua tangan(   ب. يدين )kedua kakiرجلين )أ. 

 أخير الوضوء غسلها؟ .5

Wudhu yang terakhir mencuci?            

 (kedua telinga(   ج. أذنين )kepalaب. رأس)  ( kedua kakiرجلين )أ. 



SOAL TES SIKLUS II 

Materi : أسماء األمراض 

Pertemuan  : 1   

 الحوار

        أحمد: أىال وسهال يا أخي؟                           أحمد: ماذ بك يا أحمد؟ 

 ألم في الرأس؟حميد: أىال بك                                       حميد: عندي 

 أحمد: من أين أنت؟                                  أحمد: شفك اهلل

      حميد: أنا من الصيدلية ليستري الّدواء               حميد: شكرا يا أحمد إلى اللقاء

 أحمد: مع الّسالمة                                                         

 في القراءة أعالهأجب األسئلة المناسبة 

 . أحمد يتحدث مع أصحابو، من أسم أصحابو؟1

 أ. حسن    ب. خالد       ج. حميد   

 . أين يذىب حميد؟2

ب. يذىب حميد إلى الحجرة      ج. يذىب حميد إلى   يذىب حميد إلى المستشفي    أ.   

 ما اشتراه أحمد؟. 3الصيدلية 

 اشتراه أحمد قلم   ج. اشتراه أحمد الّدواء أ. اشتراه أحمد مكنسة     ب.  

 



 الحوار؟  . من الذي المريض في ذلك4

 أ. قمر   ب. حميد    ج. عائسة    

 . ما أأللم الذي يشعر حميد؟5 

 أ. صداع       ب. سؤال     ج. زكام    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SOAL TES SIKLUS II 

Materi :  الحمسالصلوات  

Pertemuan  :   2  

 ما معنى الصالة من اللغة العربية ؟. 1

   Apa arti sholat dalam bahasa Arab? 

 (bersujud) سجودج. (     berdiri) ب. قيام(      berdoa) أ. دعاء

 .  كم ركاعتا من الصالة الصبح؟  2 

     Berapa roka’at dalam sholat shubuh? 

 ركعاة 6ركعاة   ج.  4ركعتين    ب.  2أ. 

 . كم ركاعتا من الصالة المغرب؟  3

    Berapa roka’at dalam sholat maghrib? 

 ركعاة  7ركعاة   ج.  3ركعتين    ب.  2 أ.

 ؟ الصلوات الحمس. كم مرة نصلي 4

    Berapa kali kita sholat dalam sehari? 

 مرات 6مرات    ج.  5مرات    ب.  4أ. 

 



 التي تتم في الفجر ىي الصالة؟الصالة . 5

    Sholat yang dikerjakan pada terbitnya fajar adalah sholat? 

 أ. الصبح             ب. الظهر            ج. المغرب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEMBAR OBSERVASI  AKTIVITAS SISWA SIKLUS I 

PENGAMATAN MEMBACA MENULIS TENTANG أسماء الدرس 
 

No Nama Peserta didik Aspek Yang Diamati Skor Nilai 

Benar Aktif Partisipasi Semangat 

1 Ajeng Istikomah 2 2 2 1 7 70 

2 Akbar Maulana 2 2 2 2 8 82 

3 Aldi Firmansayah 2 3 1 2 8 81 

4 Celsi Aprilianti 2 1 2 2 7 71 

5 Fabio Rifasya 2 1 1 2 6 64 

6 Kelvin Mandala 2 1 2 1 6 66 

7 Khoirul Anwar 1 2 2 2 7 71 

8 Kori Keyza 2 2 2 2 8 81 

9 M. Ilham 3 2 1 2 8 82 

10 Nur Adnan 2 1 1 3 7 73 

11 Nayva Salsabila 2 2 1 2 6 71 

12 Nazwa Anjani 1 2 1 2 6 60 

13 Rayhan 1 2 1 1 6 61 

14 Rahnia Salsabila 2 2 1 2 7 73 

15 Resa Novitasari  2 2 1 3 8 82 

16 Rofi  1 1 1 2 5 50 

17 Sukmajaya  2 1 1 2 6 60 

18 Viko Fijri Farilian  1 2 1 1 5 57 

19 Vino  1 1 2 1 5 55 

20 Weni Cantika  2 1 1 2 6 61 

21 Widia Hardiyanti  1 2 1 1 6 55 

22 Yulian Anggara 2 2 2 2 6 65 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Keterangan: 

Aspek dan Kriteria Penilaian Proses 

 

A. Benar 

 

Skor 3     : Semua Bacaan dan Tulisan 

Benar 

 

Skor 2    :Sebagian Besar Bacaan dan  

                Tulisan benar 

 

Skor  1   : Sebagian kecil Bacaan dan  

                 Tulisan benar 

 

 

  B. Aktif 

 

Skor 2   : Semua Aktif saat  proses  

                Pembelajaran 

 

Skor 1   : Kurang Aktif saat  proses  

                Pembelajaran 

 

 

C. Partisipasi 

 

Skor 3  : Memperhatikan Guru dan Tidak 

               Mengantuk di kelas 

 

Skor 2  : Memperhatikan Guru tetapi Mengantuk 

               di Kelas 

 

Skor 1  : Tidak Memperhatikan Guru dan Tidak 

               Mengantuk di kelas 

 

D. Semanagat 

 

Skor 3   : Antusias Tinngi  Saat Belajar di Kelas 

 

Skor 2   : Antusias Cukup Tinngi  Saat Belajar di  

                Kelas 

Skor 1   : Antusias Kurang Tinngi  Saat Belajar 

di  

                Kelas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LEMBAR OBSERVASI  AKTIVITAS SISWA SIKLUS II 

PENGAMATAN MENYEBUTKAN PENGERTIAN أسماء األمراض 
 

No Nama Peserta didik Aspek Yang Diamati Skor Nilai 

Benar Aktif Partisipasi Semangat 

1 Ajeng Istikomah 2 1 1 2 6 61 

2 Akbar Maulana 1 1 2 2 6 66 

3 Aldi Firmansayah 2 1 1 2 6 63 

4 Celsi Aprilianti 1 1 2 2 7 74 

5 Fabio Rifasya 2 1 2 3 8 81 

6 Kelvin Mandala 2 1 2 3 8 87 

7 Khoirul Anwar 1 2 2 2 7 66 

8 Kori Keyza 2 2 2 3 9 91 

9 M. Ilham 3 2 1 2 8 82 

10 Nur Adnan 2 1 1 3 7 78 

11 Nayva Salsabila 2 2 2 2 8 81 

12 Nazwa Anjani 1 2 2 2 7 71 

13 Rayhan 1 2 1 3 7 75 

14 Rahnia Salsabila 2 2 1 1 6 65 

15 Resa Novitasari  2 2 1 1 6 69 

16 Rofi  1 2 1 3 7 70 

17 Sukmajaya  2 1 1 2 6 60 

18 Viko Fijri Farilian  1 2 1 3 7 70 

19 Vino  1 1 2 1 5 59 

20 Weni Cantika  2 1 1 3 7 70 

21 Widia Hardiyanti  1 2 1 3 7 71 

22 Yulian Anggara 1 1 2 1 5 55 

 

 

 

 

 

 



 

Keterangan: 

Aspek dan Kriteria Penilaian Proses 

A. Benar 

 

Skor 3     : Semua Bacaan dan Tulisan 

Benar 

 

Skor 2    :Sebagian Besar Bacaan dan  

                Tulisan benar 

 

Skor  1   : Sebagian kecil Bacaan dan  

                 Tulisan benar 

 

 

  B. Aktif 

 

Skor 2   : Semua Aktif saat  proses  

                Pembelajaran 

 

Skor 1   : Kurang Aktif saat  proses  

                Pembelajaran 

 

 

C. Partisipasi 

 

Skor 3  : Memperhatikan Guru dan Tidak 

               Mengantuk di kelas 

 

Skor 2  : Memperhatikan Guru tetapi Mengantuk 

               di Kelas 

 

Skor 1  : Tidak Memperhatikan Guru dan Tidak 

               Mengantuk di kelas 

 

D. Semanagat 

 

Skor 3   : Antusias Tinngi  Saat Belajar di Kelas 

 

Skor 2   : Antusias Cukup Tinngi  Saat Belajar di  

                Kelas 

Skor 1   : Antusias Kurang Tinngi  Saat Belajar 

di  

                Kelas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Instrumen Angket Untuk Siswa 

Tujuan : Untuk mengungkap penyebab rendahnya pembelajaran bahasa Arab  

Petunjuk  : 1.  Semua jawaban benar (tidak ada yang salah). 

2. Pilih salah satu jawaban sesuai keadaan yang sebenarnya yang 

anda alami/rasakan. 

 

1. Bagaimana pendapatmu jika guru dalam menyajikan materi bahasa Arab 

hanya     menggunakan teknik  penyajian materi di kelas saja tanpa 

menggnakan teknik Icebreaker? 

a. Senang         b. Kurang senang    c. Tidak senang 

 

2. Apa kamu senang dengan pelajaran bahasa Arab? 

a. Senang         b. Kurang senang    c. Tidak senang 

 

3. Menurut pendapat kamu bagaimana peran guru pada saat menyajikan materi 

pelajaran di  kelas? 

a. menyenangkan   b. Biasa saja   c. Tidak menyenangkan 

 

4. Bagaimana menurut pendapatmu jika dalam pembelajaran bahasa Arab tidak 

dilakukan  teknik Icebreaker? 

a. Menyenangkan sekali     b. Biasa saja     c. Tidak menyenangkan 

 

5. Bagaimana pemahaman kamu tentang materi pelajaran bahasa Arab jika 

disajikan dengan  teknik Icebreaker? 



a. Lebih mudah memahami  b. Biasa-biasa saja  c. Sulit untuk memahami 

6. Apakah kalian lancar membaca dan menulis  Arab? 

a. Lancar    b. Tidak lancar   c. Sedang- sedang 

 

7. Apa pendapat kalian mengenai pembelajaran bahasa Arab? 

a. sulit     b. Tidak sulit      c . Sedang - sedang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Data Angket Untuk Siswa 

Nama :                                                              Kelas : 

Tujuan : Untuk mengungkap motivasi siswa dalam pembelajaran  

Petunjuk : a. Pilih setiap pernyataan yang paling sesuai dengan keadaan anda 

                          b. Tulislah pilihan anda pada kolom pilihan jawaban dengan memberi 

         tanda     

    silang (x) pada kolom huruf , jika: a. Setuju  b. Kurang setuju  c. Tidak setuju 

 

No 

 

Pertanyaan 

Pilihan Jawaban 

  A   B    C 

1 Saat pertama saya mengikuti pelajaran bahasa Arab  

maka kesan saya adalah bahwa pelajaran ini sulit 

   

2 Ada yang menarik bagi saya di awal pelajaran ini    

3 Saya merasa senang cara penyelesaian soal dengan 

menggunakan lembar kerja 

   

4 Saya merasa terarah dengan penjelasan guru melalui 

teknik Icebreaker 

   

5 Saat mengikuti pelajaran ini, saya merasa yakin 

dapat memahami pelajaran ini  

   

6 Saya merasa terdorong untuk belajar bahasa Arab    

7 Saya merasa bingung pertanyaan guru yang terlalu 

panjang 

   

8 Saya merasa tidak bosan pada pembelajaran bahasa 

Arab 

   

9 Saya merasa senang dengan teknik Icebreaker ini     



10 Saya tidak senang dengan  teknik Icebreaker ini    

 

Data Angket Untuk Siswa 

Nama  :                                                 Kelas : 

Tujuan  : Untuk mengungkap respon siswa pada pembelajaran 

Petunjuk : Berilah tanda (x) pada kolom yang tersedia 

 

No Aspek yang diamati 

 

Jawaban 

Bagaimana pendapat anda terhadap 

komentar belajar berikut ini: 

senang Tidak 

senang 

Tidak 

Berpendapat 

1  

Materi yang disajikan 

 

   

2  

Penggunaan lembar kerja 

 

   

3  

Penerapan teknik Icebreaker 

 

   

4  

Penyajian materi bahasa Arab tanpa 

dilakukan teknik Icebreaker 

 

   

5  

Suasana belajar yang menyenangkan 

 

   

6  

Cara guru membimbing 

 

   

 

 

 



 

Lembar Observasi Keaktifan Siswa dalam Proses Pembelajaran 

 

Tabel  

Hasil Pengamatan Terhadap Kegiatan Siswa Selama Proses Pembelajaran 

Berlangsung 

 

No  

 

 

Aspek yang diamati 

 

Jumlah Siswa 

 

Persentase 

 

1 
 

Siswa yang antusias pada saat proses 

pembelajaran bahasa Arab di kelas 

  

 

2 
 

Siswa yang lancar membaca dan menulis 

Arab 

  

 

3 
 

Siswa yang mengantuk di kelas 
  

 

4 
 

Siswa yang mengerjakan lembar kerja 
  

 

5 

 

Siswa yang bekerjasama dalam 

kelompoknya  

  

 

6 

 

Siswa yang dapat menjawab pertanyaan 
  

 

7 

 

Siswa yang melakukan penyimpangan 

dalam pembelajaran (melamun, tetawa, 

mengganggu teman, permisi keluar, 

menyontek) 

  

 

 

 

 

 

 



 

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN KEPALA SEKOLAH 

MI AL-JAUHARATAUN NAQIYAH ANTASARI 

 

 

1. Bagaiman sejarah berdirinya di MI Al- Jauharatun Naqiyah Antasari ? 

2. Apa Visi dan Misi MI Al- Jauharatun Naqiyah Antasari ? 

3. Berapa jumlah pendidik, karyawan dan peserta didik di MI Al- Jauharatun 

Naqiyah Antasari ? 

4. Bagaimana Sarana dan Prasarana dalam Mendungkung pembelajaran di MI 

Al- Jauharatun Naqiyah Antasari ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PEDOMAN WAWANCARA  

DENGAN GURU MATA PELAJARAN BAHASA ARAB 

 

1.  Sejak kapan Bapak mengajar MI Al- Jauharatun Naqiyah Antasari ? 

2. Bagaimana kondisi peserta didik khususnya kelas III Al- Jauharatun  Naqiyah 

Antasari ? 

3.  Bagaimana Hasil Belajar peserta bahasa Arab khususnya kelas III Al- 

Jauharatun  Naqiyah Antasari ? 

4. Teknik apasaja yang sering digunakan dalam pembelajaran bahasa Arab 

khususnya kelas III Al- Jauharatun  Naqiyah Antasari ? 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PEDOMAN DOKUMENTASI 

1. Dokumentasi profil sekolah 

2. Dokumentasi keadaan peserta didik 

3. Dokumentasi sarana dan prasarana 

4. Dokumentasi keadaan guru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FOTO KEGIATAN PEMBELAJARAN 

 

Perkenalan kepada Peserta didik Sebelum Memulai Proses Belajar Mengajar 

    

Penjelasan Teknik Icebreaker kepada Peserta didik 



    

Siklus I 2x Pertemuan 

Penerapan Icebreaker Pada Kegiatan Awal  “Tepuk Semangat Sebelum Memulai Pembelajaran” 

    

Pertemuan ke I Penerapan Icebreaker  Pada Kegiatan Inti “Bisik Berantai tentang  الدرساسماء ” 



   
Pertemuan ke II Penerapan Icebreaker Pada Kegiatan Awal 

menyanyi Lagu Bahasa Arab Aku Suka Sebelum Memulai Pembelajaran 

 



Pertemuan ke II Penerapan  Icebreaker Pada Kegiatan Inti “ Menyanyikan Mufrodat Tentang أعضاء الوضوع” 

 

Penerapan Ice breaker di akhir Pembelajaran “Menyanyikan lagu Sampai Jumpa dengan Syair Bahasa Arab” 

 

 



    Siklus II, 2 x Pertemuan 

   Pertemuan ke I Penerapan Icebreaker “Tebak Gaya Materi tentang أسماء األمراض 

                  

 

          Pertemuan ke II Penerapan Ice breaker “Lempar Bola lalu Membaca, Materi Tentang الصلوات الخمس” 

            



              

 

 

Pembagian Hadiah Kepada Setiap Kelompok setelah Penerapan Icebreaker Selesai 



     

 

 

                                                                                                                                                                    

 

 

 

 1 الصورةالمصدر :



 مخطط الدورة البحث اإلجراء الصفي

 

 

 

 اإلجراءت

  

 

 

 

 

 

 

 اإلجراءت

 التخطيط          المالحظة الدورة األول

 لتفكيرا

 التخطيط          المالحظة الدورة الثاني

 لتفكيرا

 الدورة متقدمة



Teknik Icebreaker Pembuka 

Tepuk Prestasi 

Tu wa 

Tu wa ga 

Tu wa ga pat 

Bisa............................ 

 

Tepuk Semangat 

 

Se- ma- ngat 

Se.....mangat 

 

Gerak Tubuh dan Menayanyi 

Bahasa Arab aku suka  

 

Bahasa Arab aku suka  

Bahasa Arab aku bisa 

Mari kita belajar,membaca dan menulis 

Insya Allah kita  bisa 2x 

 

     lagu disini senang disana senang  dalam versi bahasa Arab. 

نفرح ىّنا نفرح، ىّنك  

 في أّي مكٍن نحن نفرح



Lalalala......lala....lalala..lala 

 

Teknik Icebreaker Inti  

Bisik Berantai 

langkah-langkahnya yaitu setiap kelompok diperintahkan untuk maju kedepan dan 

berbaris berbanjar  kemudian guru mulai memerbisikkan mufrodat tentang أمساء 

 kepada peserta didik yang pertama, kemudian peserta didik yang pertama  الدرس

membisikkan mufrodat tadi secara berulang ke peserta didik yang kedua dan 

berulang- ulang membisikkan sampai pada baris yang terakhir, setelah itu peserta 

didk yang terakhir harus mengucapkan mufrodat yang telah didengarnya dengan 

lantang dan di ikuti oleh kelompok yang lain. 

 

Tebak Gaya  

langkah – langkahnya sebagai berikut: 

- Setiap kelompok maju kedepan kelas, kemudian mempraktekkan tebak gaya 

Menurut gambar yang sudah ada 

- Kemudian kelompok yang lain menebak gaya yang dipraktekkan oleh 

kelompok yang didepan 

- Setelah itu melafalkan arti dari gambar tersebut secara bersama- sama. 

 

Lempar Bola Lalu Membaca 



langkah –langkahnya yaitu:  

- Guru menyiapkan bola kemudian peserta didik dibagi menjadi beberapa 

kelompok, setelah itu guru melemparkan bola, peserta didik yang kena wajib 

memimpin anggotanya untuk membaca. 

- Kelompok yang paling bagus membacanya akan diberikan nilai tambahan pada 

guru. 

 

Teknik Icebreaker Penutup 

 ِإَلى الِلَقاء

َلى الِلَقاء...... ِإَلى اللَقاءإِ   

 َحَتى نَ ْلَتِقي َغد  

 َنْحُن نَ ْلَتِقي ِلَمْرَضاِة اهللِ 

 َنْحُن نُ َفاِرق ِلَمْرَضاِة اهللِ 

 



Teknik Icebreaker Pembuka 

Tepuk Prestasi 

Tu wa 

Tu wa ga 

Tu wa ga pat 

Bisa............................ 

 

Tepuk Semangat 

 

Se- ma- ngat 

Se.....mangat 

 

Gerak Tubuh dan Menayanyi 

Bahasa Arab aku suka  

 

Bahasa Arab aku suka  

Bahasa Arab aku bisa 

Mari kita belajar,membaca dan menulis 

Insya Allah kita  bisa 2x 

 

     lagu disini senang disana senang  dalam versi bahasa Arab. 

 هّنا نفرح، هّنك نفرح



 في أّي مكٍن نحن نفرح

Lalalala......lala....lalala..lala 

 

Teknik Icebreaker Inti  

Bisik Berantai 

langkah-langkahnya yaitu setiap kelompok diperintahkan untuk maju kedepan dan 

berbaris berbanjar  kemudian guru mulai memerbisikkan mufrodat tentang  أمساء

 kepada peserta didik yang pertama, kemudian peserta didik yang pertama  الدرس

membisikkan mufrodat tadi secara berulang ke peserta didik yang kedua dan 

berulang- ulang membisikkan sampai pada baris yang terakhir, setelah itu peserta 

didk yang terakhir harus mengucapkan mufrodat yang telah didengarnya dengan 

lantang dan di ikuti oleh kelompok yang lain. 

 

Tebak Gaya  

langkah – langkahnya sebagai berikut: 

- Setiap kelompok maju kedepan kelas, kemudian mempraktekkan tebak gaya 

Menurut gambar yang sudah ada 

- Kemudian kelompok yang lain menebak gaya yang dipraktekkan oleh 

kelompok yang didepan 



- Setelah itu melafalkan arti dari gambar tersebut secara bersama- sama. 

 

Lempar Bola Lalu Membaca 

langkah –langkahnya yaitu:  

- Guru menyiapkan bola kemudian peserta didik dibagi menjadi beberapa 

kelompok, setelah itu guru melemparkan bola, peserta didik yang kena wajib 

memimpin anggotanya untuk membaca. 

- Kelompok yang paling bagus membacanya akan diberikan nilai tambahan pada 

guru. 

 

Teknik Icebreaker Penutup 

 ِإَلى الِلَقاء

 ِإَلى الِلَقاء...... ِإَلى اللَقاء

 َحَتى نَ ْلَتِقي َغد  

 َنْحُن نَ ْلَتِقي ِلَمْرَضاِة اللِ 

ِلَمْرَضاِة اللِ َنْحُن نُ َفاِرق   



 

FOTO KEGIATAN PEMBELAJARAN 

 

Perkenalan kepada Peserta didik Sebelum Memulai Proses Belajar Mengajar 

    

Penjelasan Teknik Icebreaker kepada Peserta didik 

    



 

Siklus I 2x Pertemuan 

Penerapan Icebreaker Pada Kegiatan Awal  “Tepuk Semangat Sebelum Memulai Pembelajaran” 

    

Pertemuan ke I Penerapan Icebreaker  Pada Kegiatan Inti “Bisik Berantai tentang اسماء الدرس” 

   



 

Pertemuan ke II Penerapan Icebreaker Pada Kegiatan Awal 

menyanyi Lagu Bahasa Arab Aku Suka Sebelum Memulai Pembelajaran 

 

Pertemuan ke II Penerapan  Icebreaker Pada Kegiatan Inti “ Menyanyikan Mufrodat Tentang أعضاء الوضوع” 

 



 

 

Penerapan Ice breaker di akhir Pembelajaran “Menyanyikan lagu Sampai Jumpa dengan Syair Bahasa Arab” 

 

 

    Siklus II, 2 x Pertemuan 

   Pertemuan ke I Penerapan Icebreaker “Tebak Gaya Materi tentang أسماء األمراض 

                  



 

          Pertemuan ke II Penerapan Ice breaker “Lempar Bola lalu Membaca, Materi Tentang الصلوات الخمس” 

            

              

 



 

Pembagian Hadiah Kepada Setiap Kelompok setelah Penerapan Icebreaker Selesai 
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 ٧137٨٩(1٧70) :مي بندار النبونج، رقم احلاتفالعنوان : شارع لتكول اندرو سورامتني سوكارا

 بطاقة االستشارة
رتقية نتائج تعلم الطالب لicebreaker) ) داجللياسحة ك  اتتقنيتطبق " :  موضوع البحث

مبدرسة اإلبتدائية اإلسالمية  الثالثلصاف طلبة الالعربية  اللغة يف تعلم
 "انتصاري جوهاراتون نقيةاحلكومية 

 إرما دّوي أستوتي :  ةإسم الباحث
   1411020095 :  ديالقرقم 
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