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 ملخص
 (Drill Method)تطبيق طريقة التدريبات
 (Inquiry Learning)مع استراتيجية التحقيقية

مطلع األنوار  بمدرسة الثانوية اإلسالمية ب اللغة العربية لدى تالميذ الفصل الثامننتيجة تعلم لترقية 
م 2017/ 2018لعام الدراسي كدندوج بساوارانا

 حممد صادق أكمال الفطاين

نتائج الربامج أو املناهج الدراسية، ويدل   املعارَف واملهارات لدى التالميذ من خالل نتائج التعلم ميثل  
ٍد التعلم التستقّل عن عملية  غاية نتائج التعلم، كان عملية التعليممن األداء أو الكفاءة يف   إىل مستوى حمدَّ

. بالظروف واألوضاع الواقعية داخل الفصل الدراسي حتقيقها، وهْدفا حيتاج إىل االسترياتيجة والطريقة املالئمة 
هل " البحث  مشكلة البحث املذكور، قدم الباحثىرتكيزبناء علوالبحث السابق، ىمشكلة اعتمادا عل 

 اللغة العربية لدىتالميذالفصاللثامن نتيجة تعلمميكن أن ترّقىمع إسرتاتيجيةالتحقيقيةبتطيقطريقةالتدريبات 
ويف هذا البحث، ؟ 2017/2018الثانويةاإلسالمية مطلع االنوار كدندوج باساواران للعام الدراسي ببمدرسة

نتيجة بتطبيق طريقة التدريبات مع اإلسرتاتيجية التحقيقية ترتقى :"يقدم الباحث فرضية البحث اإلجرائي، وهو
 .2017/2018 لعامالدراسيامطلع األنوار كدندوج باساوارانتالميذالفصاللثامن ببمدرسةاللغة العربية لدىتعلم 

قام الباحث باستخدام نوع البحث اإلجرائي للفصل الدراسي الذي يتكون من دورتني، وتتكون كل 
ويتكون االختبار . وطريقة مجع البيانات املستخدمة هي املالحظة واملقابلة واالختبار. الدورة من ثالثة لقاءات

 .من االاختبار القبلي واالختبار البعدي
بعد أن قام الباحث بالبحث يف املدرسةمطلع األنوار الثانوية اإلسالمية بدورتني، حصل الباحث نتيجة 

 ويف .66,90ختبار القبلي قبل تطبيق طريقة التدريبات مع اسرتاتيجية التحقيقية باملتعادل  اال:الطلبة كما يلي
. 81,59ختبار البعدي يف الدورة الثانية باملعادل  ويف اال.75,9ختبار البعدي  يف الدورة األوى باملتعادل اال
 Inquiry)مع اسرتاتيجية التحقيقية(Drill Method)تطبيق طريقة التدريباتدلت نتائج البحث على أن و

Learning)مطلع مبدرسة الثانوية اإلسالمية ب لدى تالميذ الفصل الثامنالعربيةاللغةنتيجة تعلم يستطيع أن يرّقي
كدندوج الثانوية اإلسالمية مطلع األنوار، فيقرتح الباحث ملدرس اللغة العربية باملدرسةاألنوار كدندوج بساواران

 .العربيةاللغةنتيجة التعلم  أن يكثر استخدام تلك الطريقة واإلسرتاتيجيةامساعدة التالميذ على ترقية بساواران
 ، نتائج التعّلم(Inquiry Learning)اسرتاتيجية التحقيقية، (Drill Method)طريقة التدريبات: الكلمات المفاتيح
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 ترجمة الباحث

و   معصوم ابن األول من الزوجبأكمل، يلقبه أو غالبا حممد صدق اكمل الفطين

 .1994 من ماي 3  التاريخ، يفمدينة مطرىولد الباحث يف . دوي مشيطة

 يف مقاطعة ،  مدينة مطرى يف االبتدائيةاإلسالمية مدرسة   يف التعليم االبتدائيةحتقق

. 2009يف عام معهد روضة القرأ  تعليمه  يف استمرمث . 2006يف عام  المبونج الشمالية

واصل ت العام  نفس يف2014 يف عام رجتوتخمبعهد كنتور فونوروك  تعليمه استمرمث و

 قسم اللغة ختاذالمبونج وا انتان رادين جامعة االسالمية احلكومية رمسية يفال ةدراسالالباحث 

 للحصول على درجة البحث العلمي، أكمل 2018يف عام .  الرتبية والتعليمالعربية يف كلية

 تطبيق طريقة التدريبات"و  حبثه حتت املوضوع  الرتبية والتعليم  علم يفاجلامعية االوىل

(Drill Method) مع استراتيجية التحقيقية  (Inquiry Learning)  نتيجة تعلم لترقية 

مطلع األنوار  بمدرسة الثانوية اإلسالمية ب اللغة العربية لدى تالميذ الفصل الثامن

 ".م 2017/ 2018لعام الدراسي ا كدندوج بساواران



 

 ح
 

 شعار

        

1) (tuhan) yang Maha pemurah, 2) yang telah mengajarkan Al Quran, 3) Dia menciptakan 

manusia, 4) mengajarnya pandai berbicara.  

 

 

 

                                                             
 QS. Ar-rahman (55): 1-5. 
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إهداء 

 : البحث العلمي إىلابأمجل الثناء وأمت الشكر إىل اهلل تعاىل، أهدْيُت هذ

أن يُصّب صبيَب  اهلل انتظار، وأرجو بدون أيب و أمي الذي يساعدين .1
 انتظار طول  بعد  اراً  لريى عمَرمها الررمح وودّ 

   رادين انتان االسالميمح احلكوميمح المبونجمجيع ادلدرسني احملرتمني باجلامعمح  .2

 كانوا مجيع الزمالء ادلساعدين على إمتام هذا البحث العلمي الذين .3
هدايمح و , سندي, فيفني, وباخلصوص سكسونو هذا، حبثي يف يل أعوانا
 .فوزان



 

 ي
 

 كليمة الشكروالتقدير
احلمد هلل الذي علم بالقلم، علم اإلنسان ما مل يعلم، والصالة والسالم 

على النيب األمي خًن األنام، سيدنا وحبيبنا حممد، قد أخرجنا من ظلمات جلهل 
.    إىل نور اإلسالم، وعلى آلو وأصحابو مصابيح الظالم

 على الدرجة حلصول العلمي شرطا لحبث الاكان وضع ىذوبعد، 
 وقد ببندرملبونج، باجلامعة اإلسالمية  احلكومية  و التعليماجلامعّية  يف كلية الرتبية

 أن يل  يليق ولذالك،العلمي املساعدات الكثًنةا البحث  يف إمتام ىذتتناول
أقــدم بـبالغ االمتــنان، وجزيـــل العرفان إىل كل من وجهين، وعلمين، وأخذ بيدي 

الدكتور  األستاذ سعادةوأخص بذلك إىل ، العلمي ا البحث يف سبيل إجناز ىذ
بندر امعة اإلسالمية  احلكومية اجل رئيس  املاجستًن ،،مكر .احلاج حممد

ة احلاجة رومادان  الدكتورةكما أقدم خبالص الشكر والتقدير إىل السيد .النبونج
 يل احبسن إرشاده  اهد الذي  بذل جواألوىل ة املشرف،ة ، املاجستًنسغل 

 من اهلل حسن الثواب افلو العلمي ، ا البحث  حىت أستطيع إمتام ىذاوتوجيهاتو
.    والرعاية

، أمي ىجرية ةالسيد وأقدم كذلك جبزيل الشكر واالحرتام والتقدير إىل 
 حىت ا يل وتوجيهاتواإرشاده  حبسن ا  بذل جهدهيت الة الثاينة، املشرفةاملاجستًن

    .    حسن الثواب والرعاية  من اهلل اأستطيع إمتام ىذه خطة البحث، فلو
ويف النهاية يسرين أن أتقدم جبزيل الشكر إىل كل من مّد يل يد العون يف 

أشكرىم مجيعاً وأمتىن من اهلل عز وجل أن جيعل ذلك يف موازين حبث، مسًنيت ال
 .حسناهتم

  



 

 ك
 

 2017ديسمبًن , بندر المبونج
 الباحث

 
 حممد صديق أكمل الفطين

     141102017رقم التسجيل
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 الباب األول 
  المقدمة

 خلفّية البحث . أ

عحملمي ترِجع إىل حتقمق  ألىد ف  صفي يف   إّن  احملاوِت  التعلميَ 
نلمجي  التعم خحملصي، فكحملن  صفي يفنلمجي  التعم  ل إىل  التعملّمي، اترجع 

  التّعم علعمي فتحملامي مدى إىل يشري اىو افتحملاّملو،  التعم علعمي انجحملح ِمْقمحملسحمل
 من أم  التعملمي ا اوسحملئل  اطر ئق جهي من كحملن سو ء اجوىهحمل، كل من
نلمجي  التعم  أن يتين ىذ  اكل غريىحمل، من أم  مللو فرة  السهمالت جهي

  .   حيحملِاهلحمل أن  ملدرسُ  يتليِنَ  أن يهلمُّم   ألخرى،  مللغري ت عن ويسلقلّ 
ا أبرنحملمج  ل من خالل  الالممذ ادى  ملتحملرَف ا ملهحملر ت نلمجي تتعم اديثل 
  اكفحملءة أا  ألد ء من  دَّددٍ  ايدل نلمجي تتعم إىل مسلوى ة،سي در لىج  ن مل
 غحمليًي وتسلقّل عن علعمي حتقمقهحمل، نلمجي  التعم ادر سي، فكحملن  ل  اتلل يف

اىْدفحمل حيلحملج إىل  وسلري تمجي ا اطريقي  ملالئلي بحملاظراف ا ألاضحملع  او قتمي 
 . د خل  ابحملب  ادر سي

  ايت هلحمل  نتكحملسحملٌت ععى  ألىد ف  التعملميمن أىّم  نلمجي  التعم ليُتلََب ا
نشأت  ملدر س اُاِضتت  ملنحملىج، اإذ  نلمجي  التعم   ل، َفِلْن أجل الالممذ
 الالممذ ذاي  ملهحملرت  إنلحملج يف، فإنو سمكون مؤثِر  عحملامحملنلمجي  التعم كحملن 

  .ا ملتحملرف  ملسحملعدِة الدعمم حمحملهتم  اتعلمي ا اسعوكمي ا وجللحملعمي
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امنحملسبلهحمل  ، اطر ئِق  التعملمي  ملسلخَدمي فتحملاميَ  أيضحملنلمجي  التعم  ادُيثِّل
بحململو د  ادر سمي اإبد عمي  ملدرس يف تكوين  اظراف ا ألاضحملع  اد علي 

 عن وتسلقل غحملييً   ادر سي  الحصمل فكحملنالحصمل  ألىد ف  التعملمي، 
 ملسحملعدة ععى تَبيز  ا اوسحملئل  وسلري تمجي إىل حيلحملج اىْدفحمل حتقمقهحمل، علعمي

 . ديكن  سلخد ُمهحمل د خل  ابحملب  ملفحملىم ا ملو د  ملشكعي ععى  الالممذ ا ايت
مث من  ملتعوم، أن  ملحملدة  اعغويي  ألجنبمي ىي من  ملو د  ايت أكثر صتوبي 

  ايت حتلحملج إىل حل  ملشكالت اكثرة ادى  الالممذ، وسملحمل يف  اعغي  اتربمي
اىذ  يتين أن تتعمم  اعغي  اتربمي حيلحملج إىل  اطريقي  ايت تؤكد ععى   الدريبحملت،

 .  مللحملرسحملت ا الدريبحملت
  ابحملحث ىرأ مطعع  ألنو ر كدنداج، مدرسي اقبعي يف    ابحثبنحملء ععى
 اعغي  اتربمي، ععى رْغم أن  ملدرس قد ححملال نلمجي  التعم مشكعَي ضتِف 

عدَة  احملاوت  التعملمِي، مثِل  اطر ئق ا اوسحملئل  التعملمي، اكذ  حتفمز  الالممذ 
 اكحملن  ملدرس يف طو ل  .ععى  التعم بحملهللي  اتحملامي اإعطحملء  او جبحملت  ادر سمي

ىذ   اوقت يكثر  سلخد َم طريقي  احملضرة عند تقدًن  ملو د، ارمبحمل يتطي 
  ابحملحث أّن ِمن مشكالت ى او جبحملِت  ملنزامَي الأكمد فهم  الالممذ، ارأ
 اعغي تالممذ ىي  حنفحملُض نلحملئِج تتعم  ل التعمم  ايت تتحملرض علعمي  التعمم ادى 

كحملفمًي يف  اتربمي نلمجي ، ايظهر ذاك من قعي  الالممذ  اذين نحملاو  درجي ً
  . التعم

 ععى  ملتحملرَِضي  ملشكالت من  اتربمي  اعغينلمجي  التعم  ضتفُ  يز ل او
 ايوجد. اعنجحملح  ألدىن  حلد درجي عن أقلُّم  نلحملئجهم أكثر أن حمث  الالممذ،

                                                 

   2017 نوفلَب 21يف تحملريخ مطعع  ألنو ر كدنداج  مدرسي يف  اقبعي  ابحث 
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 و أهنم أا  التعم، علعّمي عند  اسؤ ل إجحملبيَ  ويسلطمتون  الالممذ  اذين أكثر
 ويقومون أكثرىم يُوَجد اكذ   ملو َد، ويفهلون كحملنو  اإن  اسؤ لَ  يقدمون

  :  الحمليل  جلدال يف  ملشكالتُ  تعك  اتظهر.ا ملنزاميَ   ادر سمي بحملاو جبحملتِ 
 الجدول األول

مطعع  ادى تالممذ  ابحملب  اثحملمن مبدرسي  اتربمي  اعغي  ابمحملنحملت عن نلحملئج تتعم
 2017/2018  ادر سي  اعتحملم ألنو ر كدنداج

  ابمحملن (%)بحململحملئي  عدد  الالممذ  انلحملئج انلرة 
 عحملامي 17,00% 5 80-100 1
 ملوسطي 31,00% 9 70-74 2
 دنمئي 51,00% 15 60-69 3

  %100 29  جمللوع
تالممذ  ابحملب  اثحملمن  ادى  اتربمي  اعغي تتعم اثمقي  وخلبحملر عن نلحملئج:  ملصدر

 2017/2018  ادر سي  اعتحملممطعع  ألنو ر كدنداج مبدرسي
 ادى أكثر تتعم  اعغي  اتربمي نلحملئج  ابمحملنحملت  اسحملبقي، يُتَرف أن  إضحملفي إىل

  29 طحملابحمل من 15 أي أن يئي،نيف درجي د (%51,72 ) الالممذ
  قعيااتل سبب ذاك، 69-0طحملابحمل ينحملاون نلحملئج  التّعم بني 

 اعلالممذ اتلعمي  التعم  منحملسبِي  اطريقي  ملسلخدمي  ايت تثري  ىللحملم
 إىل ينلهي حىت ملكرر  الدريبحملت بشكلبحملانشحملط اتتويدىم ععى 

نلمجي  التعم  ادقي، اتعك  ألسبحملب تشري إىل أن  اتو مل  ملثؤثرة يف 
 ا ملدير،  ملتعم فتحملامي مثل  ملدرسي سمطرةِ  ِضْلن تقع عو مل"ىي 
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 امتثل فتحملامي  ملتعم ىنحمل قدرتو " ملدرسمي ا اثقحملفي  النظملي، ا ملنحملخ
ععى إجيحملد علعمي  التعمم  افتحملاي بحملاطريقي  ملنحملسبي ا ايت هتدف 

  . حتسني علعمي  التعمم بشكل أفضل
 اعغي  اتربمي بلطبمق طريقي  نلمجي تتعمترقمِي أمهمَّدَي  اذاك رأى  ابحملحث  ا

  اطريقي تعك  خلمحملر إىل  اد فع أمحمل.  الدريبحملت مع إسًت تمجمي  الحقمقمي 
يُتدُّم  الدريب اسمعًي مهلي اعفرد يلم من خالاو إعطحملء "االعللحملد ععى رأي 

 ألفر د  افرصَي  اكحملمعي وكلسحملب  ملتعومحملت ا ملتحملرف ا ملهحملر ت ا ألفكحملر، 
  فًتيد".ا وجتحملىحملت من أجل  اقمحملم بحملألعلحملل  ملطعوبي منهم بكفحملءة افتحملامي

  اثحملمن  ابحملب تالممذ ادى  اتربمي  اعغي تتعمم يف علعمي تطبمقهحمل  ابحملحث
     . مطعع  ألنو ر كدانداج بحملسورن  إلسالممي  اثحملنويي مبدرسي

البحث  مشكلة. ب
ىل "  ابحث  مشكعيقدم  ابحملحثت  ابحث  ملذكور، تركمز ىبنحملء عل

 مع إسًت تمجمي الدريبحملت  طريقي   اعغي  اتربمي بلطمقنلمجي تتعم يًتّقى
 إلسالممي مطعع   اثحملنويي مبدرسي  اثحملمن ب  ابحملب تالممذ ادى  الحقمقمي

 ؟ 2017/2018 ونو ر كدنداج بحملسحملا ر ن اعتحملم  ادر سي 
غرض البحث ومنافعه  .ج

                                                 

د ر يحملفحمل : علحملن)، مفحملىمم ارؤى يف  إلد رة ا اقمحملدة  اًتبويي بني  ألصحملاي ا حلد ثي،امعى  لد أبو  اتال 
 206. ، ص(2013 اتعلمي اعنشر ا الوزيع، 

 

د ر  اشراق اعنشر : علحملن)،  الدريب  اًتبوي ا ألسحملامب  اقمحملديي اتطبمقهحمل  اًتبويي لد قحملسم مقحملبعي،   
  9.، ص(2011ا الوزيع، 
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غرض  ابحث  . 1    

ترقمي  ابحث  اسحملبق، فحملاغرض هبذ   ابحث ىو مشكعي  ى عللحملد  عل
  الحقمقمي مع إسًت تمجمي الدريبحملت  طريقي نلمجي تتعم  اعغي  اتربمي بلطمق

 إلسالممي مطعع  ونو ر   اثحملنويي مبدرسي  اثحملمن ب  ابحملب تالممذ ادى
 2017/2018كدنداج بحملسحملا ر ن اعتحملم  ادر سي 

فع  ابحث  من. 2    
 أن يكون ىذ   ابحث مفمد  ازيحملدة  ملتعومي  اتعلمي حول ىيُرجَ  (أ 

مع  نلمجي تتعم  اعغي  اتربمي اتطبمق طريقي  الدريبحملتترقمي 
   .إسًت تمجمي  الحقمقمي

  اثحملنوييالالممذ مدرسي   أن يكون ىذ   ابحث مفمد ىيُرجَ  (ب 
اًتقمي نلمجي  تتعم  اعغي  مطعع  ونو ر كمدنداج بحملسورن  إلسالممي
  اتربمي   

 حول  اتعلمي  ملتعومي ازيحملدةيرجى أن يكون ىذ   ابحث مفمد   (ج 
   اعبحوث ا ادرسحملت  الحملامي     اتربمي  اعغينلمجي تتعم  ترقمي

 الدراسات السابقة المناسبة.  د

سبقت عدة  ابحوث  ايت ترتبط هبذ   ابحث من جهي  سلخد م 
طريقي  الدريبحملت، افملحمل يعي عرض بتض  ابحوث  اسحملبقي مع اجوه 

 الشحملبو ا وخلالف بني ىذ   ابحث ا ابحوث  اسحملبقي، امترف فرق تركمز 
 . ىذ   ابحث امكحملنلو عنهحمل
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   ملفرد ت اطالبيف تتعمم(Drill Method) تطبمق طريقي  الدريبحملت  .1
 اصف  اثحملين يف  ملدرسي  مللوسطي  إلسالممي سعطحملن أجونج جحملبل 

 اذي كلبلو  " م 2014/2015تواونج أجونج اعتحملم  ادر سي  سحملرى
 . اكلحملفمحملين فمنحمل

ينحملسب  ابحث  اسحملبق هبذ  ابحث من جهي طريقي  الدريبحملت، 
ااكن خيلعف من جهي  ملهحملرة ا اًتكمز، ففي ىذ   ابحث يستى 

 تتعم  اعغي  اتربمي، أمحمل  ابحث  اسحملبق فريكز نلمجي ابحملحث إىل ترقمي 
ععى ترقمي قدرة  ملفرد ت، ااذ  ديكن مترفي مكحملني ىذ   ابحث عن 

 .  ابحث  اسحملبق
تطبمق طريقي  الدريبحملت اًتقمي سمطرة  ملفرد ت ادى تالممذ  اصف  .2

،  اذي " اثحملمن أ بحململدرسي  اثحملنويي  إلسالممي  حلكوممي بوندانج بحملنلول
  .كلبلهحمل نور عمين
  الدريبحملت، طريقي جهي من هبذ  ابحث  اسحملبق  ابحث ينحملسب

 يستى  ابحث ىذ  ففي ا اًتكمز،  ملهحملرة جهي من خيلعف ااكن
 فريكز  اسحملبق  ابحث أمحمل  اعغي  اتربمي،نلمجي تتعم  ترقمي إىل  ابحملحث
 عن  ابحث ىذ  مكحملني مترفي ديكن ااذ   ملفرد ت، قدرة ترقمي ععى

.  اسحملبق  ابحث

                                                 

يف تتعمم  ملفرد ت اطالب  اصف  اثحملين يف (Drill Method) فمنحمل  اكلحملفمحملين، تطبمق طريقي  الدريبحملت   
  م،2014/2015 ملدرسي  مللوسطي  إلسالممي سعطحملن أجونج جحملبل سحملرى تواونج أجونج اعتحملم  ادر سي 

http://repo.iain-tulungagung.ac.id//  2017 فَب ير 15يف تحملريخ  
 نور عمين، تطبمق طريقي  الدريبحملت اًتقمي سمطرة  ملفرد ت ادى تالممذ  اصف  اثحملمن أ بحململدرسي  اثحملنويي  

 2017 فَب ير 15يخ ريف تحمل /http://digilib.uin-suka.ac.id  إلسالممي  حلكوممي بوندانج بحملنلول،

http://repo.iain-tulungagung.ac.id/
http://digilib.uin-suka.ac.id/
http://digilib.uin-suka.ac.id/
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 ابحث  الجرييب ادى ) الدريبحملت يف تتعمم  اصرف  طريقي فتحملامي تطبمق .3
تالممذ  ابحملب  اثحملمن مبدرسي ا حد ىحملشم يوكمحملكرتحمل اعتحملم  ادر سي 

  .،  اذي كلبو  لد فضحمليل"2012/2013
  الدريبحملت، طريقي جهي من هبذ  ابحث  اسحملبق  ابحث ينحملسب

 تستى  ابحث ىذ  ففي ا اًتكمز،  ملهحملرة جهي من خيلعف ااكن
 فريكز  اسحملبق  ابحث أمحمل  اعغي  اتربمي،نلمجي  التعم  ترقمي إىل  ابحملحث
 مترفي ديكن ااذ  فتحملامي تطبمق طريقي  الدريبحملت يف تتعمم  اصرف، ععى
.  اسحملبق  ابحث عن  ابحث ىذ  مكحملني

 
 

                                                 

 ابحث  الجرييب ادى تالممذ  ابحملب )تطبمق طريقي  الدريبحملت يف تتعمم  اصرف    لد فضحمليل، فتحملامي 
يف  /http://digilib.uin-suka.ac.id 2012/2013ا حد ىحملشم  يوكمحملكرتحمل اعتحملم  ادر سي  بمدرسة  اثحملمن
 2017 فَب ير 15تحملريخ 

http://digilib.uin-suka.ac.id/
http://digilib.uin-suka.ac.id/


 الباب الثاني
اإلطار النظري 

(  Drill Method)طريقة  التدريبات .1
مفهوم طريقة التدريبات  .  أ

طريقة التدريبات ىي طريقة التعلم اليت تؤكد على التدريبات 
والتمارين لتحقيق ادلهارات احملددة، سواء كانت تلك التدريبات شفهية، أم 

وتستند ىذه الطريقة على الرأي بأن ادلهارة ديكن اكتساهبا من . حركية
. خالل التدريبات بشكل متكرر حىت ينتهي إىل دقة ادلواد اليت مّت تدريسها

رلموعة األنشطة اليت هتدف إىل حتسُت "يعرف التدريب بأنو 
ادلعارف والقدرات ادلهنية مع األخذ يف االعتبار دائما إمكانية تطبيقها يف 
العمل كما أنو النشاط اخلاص باكتساب وزيادة معرفة ومهارة الفرد ألداء 

  ."عمل معُّت 
يعرف التدريب بأنو النشاط ادلستمّر لتزويد الفرد "وبعبارة أخرى، 

بادلهارت واخلربات اليت جتعلو قادر على مزاولة عمِل ما هبْدف تطوير 
 "العمل وحتسُت األداء

:  مفهوم طريقة التدريبات مبا يلي Ulin Nuhaوعرب 
Metode drill adalah cara penyajian bahan pelajaran dengan cara guru 

memberikan latihan agar peserta didik memiliki ketangkasan atau 

                                                 
انمجمىعح انعرتُح : انقاهرج)محمىد عثد انفتاح، وظرَح انتدرَة، انتحىل مه أفكار ومثادئ إنً واقعه انمهمىش،  

 37. ، ص(2013نهتدرَة وانىشر، 

  11.، ص(2013انمجمىعح انعرتُح نهتدرَة وانىشر، : انقاهرج)محمىد عثد انفتاح، انتدرَة انمؤثر فٍ انعمم،  
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keterampilan yang lebih atau untuk meramalkan kebiasan kebiasaan 

tertentu, seperti kecakapan bahasa dan lain-lain.    

 : وبعبارة أخرى، ديكن نعريف طريقة التدريبات كما يف الرأي التايل
Metode drill merupakan metode mengajar dengan memberikan 

latihan-latihan kepada siswa untuk memperoleh suatu keterampilan.  

Latihan (drill) ini merupakan kegiatan yang selalu diulang-ulang,  seperti 

melatih keterampilan motorik melalui penggunaan alat-alat musik,  

olahraga,  kesenian,  dan melatih kecakapan mental.    

بناء على الرأي ادلذكور، فيمكن القول أن طريقة التدريبات ىي 
طريقة التعلم اليت تؤكد على التدريب والتعّود مرارا، يهدف ذلك تعزيز 

وتؤكد تلك الطريقة . ادلواد اليت مت تدريسها لتكون تلك ادلواد مهارة حركية
 .على التعود، حيث ديكن حصول ادلهارات الثابتة مع التمارين ادلعتادة

ويطلب استخداُم طريقِة التدريبات قياَم الشيء ادلعُّت مرارا وتكرارا 
وتستكمل طريقة . من خالل تدريب الطالب على ادلواد ادلدروسة

التدريبات تعزيَز ادلعارف وادلعلومات احملصولة أثناء عملية التعلم، 
فأصبحت تلك ادلعارف أقوى من دون التدريب، وظهرت منافع التدريب 

يف ادلواد الدراسية اليت حتتاج إىل النطق والقراءة، حيث كان التحصيل 
اللغوي ال يقاس باجلانب ادلعريف فقط، بل يقاس أيضا باجلانب ادلهاري، 
مثل ادلرونة يف القراءة والدقة يف نطق احلروف حسب سلارجها، فكانت 

تلك ادلرونة والدقة أشد احلاجة إىل التعّود والتدريب مرارا، ويف ىذه احلالة 

                                                 
Ulin Nuha, Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakrata: Diva 

Press, 2012 ) h. 250)  

Suyanto dan Asep Jihad, Guru Profesional, (Bandung: Esensi, 2011 ), h. 131  
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تلعب طريقة التدريبات دورا إجيابيا لتحصيل تلك ادلرونة والدقة من خالل 
. التدريبات ادلستمرة

تسعى عملية التدريب لسد الفجوة بُت الواقع وادلأمول وإكساب 
التالميذ ادلتدربُت بادلعارف واخلربات وتنمية قدراهتم على  أداء مهامهم 

وحتقيق أىدافهم بكفاءة وفاعلية، وأن طريقة التدريب وسيلة ىامة للتالميذ 
فهي هتدف إعطاء الفرصة الكاملة للتالميذ لتأدية العمل ادلطلوب منهم 

بكفاءة عالية، ومن ََثَّ فهي وسيلة لتنمية قدرات التالميذ اليت تفيدىم يف 
.  احلصول على أكرب ادلنافع لشخصهم و دلنظمتهم وجملتمعهم احمليط هبم

خطوات استخدام طريقة التدريبات  . ب
ترجع طريقة التدريب إىل النشاط ادلخطَّط لو واذلادف إىل إكتساب 

التالميذ ادلتدربُت ادلهارات وادلعارف الالزمة بغرض إحداث تغيَت ىف 
انشطتهم وادلنظمة مبا حيقق أىدافا مقصودة، ولذلك حيتاج استخدام 

طريقة التدريبات إىل اخلطوات ادلرتبة ليكون أداة فعالة يستطيع هبا حتقيق 
:    األىداف، أما خطواهتا فهي كما يلي

1. Guru memberi penjelasan singkat tentang konsep, prinsip atau aturan 

dasar yang menjadi dasar dalam melaksanakan pekerjaan yang akan 

dilatihkan. 

2. Guru mempertunjukkan bagaimana melakukan pekerjaan itu dengan 

baik dan benar sesuai dengan konsep dan aturan tertentu. Dalam 

belajar verbal yang ditunjukkan adalah pengucapan atau penulisan 

kata atau kalimat. 

3. Jika belajar dilakukan secara kelompok atau klasikal, guru dapat 

meminta salah seorang siswa untuk menirukan apa yang telah 

dilakukan oleh guru, sementara siswa lain menirukan. 

4. Latihan perseorangan dapat dilakukan melalui bimbingan dari guru 

sehingga dapat dicapai hasil belajar sesuai dengan tujuan.   

                                                 
 Sumiati dan Asra, Metode Pembelajaran, (Bandung: Wacana Prima, 2008 ),  h. 105 
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من الرأي ادلذكور، ديكن أن يقال أن تطبيق طريقة التدريبات يأيت 
 : باخلطوات التالية

يشرح ادلدرس باالختصار ادلفاىم وادلبادئ واإلجراءات األساسية يف  .1
.  تنفيذ األنشطة اليت يريد تدريبها

 ديثل ادلدرس كيفية تدريب ادلواد    .2
وحُت جيري التعلم مجاعة، يطلب ادلدرس بعَض التالميذ أن ينطق ما  .3

 نطقو ادلدرس، والتالميذ األخرون يسمعون ما ينطقو 
يستطيع التدريب الفردي عن طريق إشراف ادلدرس حىت يتحقق  .4

 . التحصيل ادلقصود
مزايا وعيوب طريقة التدريبات  .         ج
مزايا طريقة التدريبات  . 1

كان لطريقة التدريبات مزايا بوجود ادلهارة احلركية والنطقية اليت تنشأ 
من التدريبات والتعّود، وكلما زادت وكثرت التدريبات، فكذلك ازدادت 

إمكانية حصول الدقة وادلرونة، ومع ذلك أّن استمرار التدريبات وتكرارىا 
يؤثر أثرا إجيابيا على ادلهارة ادلوقفية، أي أن الطالب الذي يعتاد على 

تدريب ادلواد الدراسية، ينال الشجاعة وثقة النفس بشكل أفضل، حُت 
 .يعرض أو ديثل ادلواد

يعد التدريب وسيلة مهمة للفرد يتم من خاللو إعطاء األفراد "
الفرصة الكاملة الكتساب ادلعلومات وادلعارف وادلهارات واألفكار، 
 ".واالجتاىات من أجل القيام باألعمال ادلطلوبة منهم بكفاءة وفعالية

                                                 
دار انشروق نهىشر وانتىزَع، : عمان) محمد قاسم مقاتهح، انتدرَة انترتىٌ واألسانُة انقُادَح وتطثُقها انترتىَح،  

  9.، ص(2011
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:   وفيما يلي، مزايا طريقة التدريبات اليت تدور حول األمور التالية
1. Melafalkan huruf, kata-kata atau kalimat, membuat alat-alat, 

menggunakan alat-alat (mesin permainan dan atletik) dan 

terampil menggunakan peralatan olahraga. 

2. Untuk memperoleh kecakapan mental seperti dalam perkalian, 

menjumlahkan, pengurangan, pembagian, tanda-tanda (simbol) 

dan sebagainya. 

3. Untuk memperoleh kecakapan dalam bentuk asosiasi yang 

dibuat, seperti hubungan huruf-huruf dalam ejaan, penggunaan 

simbol, membaca peta dan sebagainya. 

4. Pembentukan kebiasaan yang dilakukan dan menambah 

ketepatan serta kecepatan pelaksanaan. 

5. Pemanfaatan kebiasaan-kebiasaan yang tidak memerlukan 

konsentrasi dalam pelaksanaannya. 

6. Pembentukan Kebiasaan-kebiasaan membuat gerakan-

gerakan yang kompleks, rumit, menjadi lebih otomatis.  

من الرأي ادلذكور، ديكن أن يقال أن لطريقة التدريبات مزايا 
إلكتساب ادلهارة احلركية والنطقية مثل الكتابة ونطق احلروف أو 

الكلمات، وذلك ألن التدريبات ادلتكررة تزيد الدقة وادلرونة يف أداء عمل 
 .ونطق ذي صعوبة

 ويف مواد اللغة اليت تؤكد على األداء الصويت مثل القراءة، فتلزم ىناك 
الدقة اليت يف بعض ادلواد مشكلة لدى الطالب حُت أن ينطق بعض 
احلروف اذلجائية، ويف ىذه احلالة، كانت لطريقة التدريبات مزايا يف 

تسهيل تلك ادلشكالت عن طريق ادلمارسات والتدريبات، كما أن ىذه 
الطريقة تنفع لنشأة ادلوقف اإلجيايب يف نفوس الطالب بوجود التقدم 

 ادلهارات يف نطق احلروف والكلم
 عيوب طريقة التدريبات . 2

                                                 
Syaiful Bahri Djamarah dan dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2006 ), h. 96 
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 كان لطريقة التدريبات، على الرغم من أن ذلا عدة ادلميزات، ولكن 
ال ختلو أيضا عن العيوب اليت يلزم عل ادلدرس عالجها، وتلك العيوب 

:  تقع حول األمور التالية
a. Dapat menghambat bakat dan inisiatif siswa.  Sebab,  siswa 

lebih banyak dibawa kepada konformitas daripada uniformitas.  

b. Terkadang,  latihan yang dilakukan secara berulang-ulang 

berubah menjadi suatu hal yang membosankan dan terasa 

monoton.  

c. Membentuk kebiasaan yang kaku,  karena siswa lebih banyak 

ditujukan untuk mendapatkan kecakapan memberikan respons 

secara otomatis tanpa harus mempergunakan inteligensi.  

بناء على الرأي ادلذكور، كان لطريقة التدريبات عيوب من جهة أن 
ىذه الطريقة أكثر طلبا لإللتزام واالنضباط عند قيام اإلجراءات وادلهمة 
الدراسية، والشعور بادللل الذي ينشأ من تكرار التدريبات، ويف تدريب 

نطق احلروف اذلجائية مثال، يطلب التلميذ على االنضباط يف إجراء 
التدريبات، حىت ينتهي إىل ادلستوى الصحيح يف نطق احلروف حسب 

ومن . سلارجها، وىذه احلالة رمبا تؤدي إىل ادللل والتشبع يف نفس التلميذ
وجو أخر، أن التدريبات ادلتكررة رمبا تؤدي إىل قلة االبتكارية لدى 
التالميذ حيث أهنم مقيدون باإلجراءات ادلقررة واحملدودة اليت قررىا 

ادلدرس، ومع ذلك يطلبون باالنضباط وفق اإلجراءات عند تدريب النطق 
 .   أو العمل ادلعُت، مع قلة تفّهم ما يدربونو

   (Inquiry Learning) استرتيجية التحقيقية.2
 مفهوم استرتيجية التحقيقية . أ

Strategi pembelajaran inkuiri merupakan bentuk dari pendekatan 

pembelajaran yang berorientasi kepada siswa (student centered approach). 

                                                 
Ulin Nuha, Metodologi Super Efektif,  h. 251  
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Dikatakan demikian karena dalam strategi ini siswa memagang peran yang 

sangat dominan dalam proses pembelajaran.  

Istilah inkuiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu inquiriy yang berarti 

pernyataan atau penyelidikan. Pembelajaran inkuiri adalah suatu rangkaian 

kegiatan belajar yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan 

siswa untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, analitis, 

sehingga siswa dapat merumuskan sendiri penemuanya dengan penuh 

percaya diri.  

Inkuiri mengandung proses mental yang lebih tinggi tingkatanya. 

Misalnya, merumuskan problema, merancang eksperimen, melaksanakan 

eksperimen, mengumpulkan data, menganalisis data, membuat kesimpulan, 

dan sebagainya.                                              

فيخلص الباحث ان إسًتاتيجية التحقيقية شكل , من التعريف السابقة 
يقال بذالك ألن فيهايكون . من مدخل التعليمي يتحقق بو التلميذ

أم  األىدف التعليمي بالسًتاتيجية . التالميذ اىم دورا يف عملية التعلم
 .التحقيقية مساعدة التالميذ لَتقي معرفتهم

خطوات استراتيجية التحقيقية  . ب
Adapun langkah-langkah dalam pelaksanaan model pembelajaran 

inkuiri adalah sebagai berikut  : 

1. Orientasi, langkah orientasi adalah langkah untuk membina 

suasana atau iklim pembelajaran yang responsif.  

                                                 
 Abdul Majid. Strategi Pembelajaran,( Bandung: Remaja Rosdakarya), 2013 , hlm. 223 . 

Trianto, Model Model Pembelajaran Inovatif Berorientasi Kontruktifistik, (Jakarta: 

Prestasi Pustaka) , 2007 , hlm.135 . 

Hamdani, Setrategi Belajar Mengajar, ( Bandung: Pustaka Setia, 2011 ), h. 185 . 

Abdul Majid. Strategi Pembelajaran,( Bandung: Remaja Rosdakarya), 2013 , hlm. 224-

226 . 
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2. Merumuskan Masalah, langkah melibatkan siswa pada suatu 

persoalan yang mengandung taka-teki.  

3. Mengajukan Hipotesis, adalah jawaban sementara dari suatu 

permasalahan yang sedang dikaji.  

4. Mengumpulkan Data, Dalam pembelajaran inkuiri, 

mengumpulkan data merupakan proses mental yang sangat 

penting dalam pengembangan intelektual.  

5. Menguji Hipotesi, adalah proses menentukan jawaban yang 

dianggap diterima sesuai dengan data atau informasi yang 

diperoleh berdasarkan pengumpulan data. 

6. Merumuskan Kesimpulan, adalah proses mendeskripsikan 

temuan yang diperoleh berdasarkan hasil pengujian hipotesis.  

 

 استراتيجية التحقيقية مزايا و عيوب. ج
 مزايا اسًتاتيجية التحقيقية. 1

a) Menekankan pada pengembangan aspek kognitif, afektif, dan 

psikomotorik secara seimbang. 
b) Siswa menjadi aktif dalam mencari dan mengolah sendiri 

informasi 
c) Siswa mengerti konsep-konsep dasar dan ide-ide secara lebih 

baik 
d) Memberikan ruang kepada siswa untuk belajar sesuai dengan 

gaya belajar mereka. 
e) Siswa yang memiliki kemampuan diatas rata-rata tidak akan 

terhambat oleh siswa yang lemah dalam belajar. 
f) Membantu siswa dalam menggunakan ingatan dalam transfer 

konsep yang dimilikinya kepada situasi-situasi proses belajar 

yang baru. 
g) Mendorong siswa untuk berfikir intuitif dan merumuskan 

hipotesisnya sendiri. 
h) Dapat membentuk dan mengembangkan konsep sendiri (self-

concept) pada diri siswa sehingga secara psikologis siswa 

lebih terbuka terhadap pengalaman baru, berkeinginan untuk 

selalu mengambil dan mengeksploitasi kesempatan-

kesempatan yang ada. 
i) Memungkinkan siswa belajar dengan memanfaatkan berbagai 

jenis sumber yang tidak hanya menjadikan guru sebagai satu-

satunya sumber balajar. 
 اسًتاتيجية التحقيقية عيوب. 2

a) Jika guru tidak dapat merumuskan teka-teki atau pertanyaan 

kapada siswa dengan baik, untuk memecahkan permasalah 

secara sistematis, maka akan membuat murid lebih bingung 

dan tidak terarah. 
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b) Kadang kala guru mengalami kesulitan dalam merencanakan 

pembelajaran oleh karena terbentur dengan kebiasaan siswa 

dalam belajar. 
c) Dalam implementasinya memerlukan waktu panjang 

sehingga guru sering sulit menyesuaikannya dengan waktu 

yang ditentukan. 
d) Pada sistem klasikal dengan jumlah siswa yang relatif 

banyak; penggunaan pendekatan ini sukar untuk 

dikembangkan dengan baik. 
e) Selama kriteria keberhasilan belajar ditentukan oleh 

kemampuan siswa menguasai materi, maka pembelajaran ini 

sulit diimplementasikan oleh guru.   
مزايا وعيوب طريقة التدريبية و استراتيجية التحقيقية . 3

 طريقة التدريبات و اسًتاتيجية جتد فيها مزايا تأكد بو الطالب من جهة 
حىت جيد الطالب ادلهارات كلفظ األحروف . معرفية و حركية متعادال, عاطفية

. عند القراءة و ايضا عالمة القراءة و استعماذلا
اما العيوب منهما عند تدريب حيتاج الوقت طويال من أجل أن يتكرر التدريب 

 .ويسئم أحيانا
 اللغة العربية نتيجة التعلم.  4

  اللغة العربية نتيجة التعلممفهوم .       أ

رلموعة ادلعارف : "اللغة العربية بأنونتيجة التعلم ديكن تعريف 
وادلهارات ادلتحَّصل عليها واليت مّت تطويرىا خالل ادلواد الدراسية، واليت 

عادة تدل عليها درجات االختبار أو الدرجات اليت خيصصها ادلعلمون أو 
 ."باإلثنُت معا
: مبا يلينتيجة التعلم مفهوم   Oemar Hamalik وعرب 

                                                 
 Wasty Soemanto, Psikologi Pendidikan, (Jakarta : Rineka Cipta, 2003 ), h.131 . 

. ، ص(2003اندار انمصرَح نهثىاوُح، : انقاهرج)حسه شحاتح وزَىة انىجار، معجم انمصطالحاخ انترتىَح وانىفسُح،  

89  
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Hasil belajar tampak  dengan terjadinya perubahan tingkah laku pada 

diri siwa yang dapat diamati  dan diukur  dalam bentuk perubahan, 

pengetahuan sikap dan ketrampilan. Perubahan tersebut dapat diartikan 

terjadinya peningkatan dan pengembangan yang baik dibandingkan 

sebelumnya misalnya dari yang tidak bisa menjadi bisa.  

اللغة العربية ىو مستوى نتيجة التعلم يُفَهم من األراء ادلذكورة، أن 
زلدد من األداء والكفاءة يف تدريس اللغة العربية، ينشأ من ذلك التنمية 

السلوكية وادلهارية وادلعرفية أجود من احلالة اليت قبل عملية التدريس، وعلى 
اللغة العربية أو األداء األكادديي يف نتائج تعلم نتيجة التعلم ذلك ديثل 

 . اللغة العربية اليت حيقق الطالب أو ادلعلم أىدافهم التعليمية
اللغة العربية ىو إتقان رلموعة من نتيجة التعلم وبعبارة أخرى أن 

ادلهارات وادلعارف اليت ديكن أن ديتلكها الطالُب بعد تعرُّضو خلربات تربوية 
اللغة العربية قياَس قدرة نتيجة التعلم يف درس اللغة العربية، وديثِّل مفهوم 

الطالب على استيعاب مواد اللغة العربية ادلقررة ومدى قدرتو على تطبيقها 
من خالل قياس جتريو ادلدرسة عن طريق االمتحانات والتحريرية اليت تتم 

.  يف أوقات سلتلفة، فضالً عن االمتحانات اليومية والبابية
وكانت التنمية السلوكية اليت تنشأ من خالل عملية التدريس، عند 

Sumiati   وAsra  تشتمل على عدة اجلوانب التالية : 

Perubahan perilaku siswa sebagai bentuk hasil belajar mencakup  

pengetahuan, pemahaman, ketrampilan, sikap, kemampuan berfikir, 

                                                 
Oemar Hamalik, Perencanaan Pengajaran Berdasarkan Pendekatan Sistem,  (Jakarta, 

Bumi Aksara,  2011 ), h. 155 
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penghargaan terhadap  sesuatu, minat dan sebagainya. Setiap perilaku ada 

yang nampak bisa diamati , ada pula tidak bisa diamati. Perilaku yang bisa 

diamati disebut penampilan atau behavioral performance. Sedangkan yang 

tidak bisa diamati disebut “ kecenderungan perilaku atau behavioral 

tendency .  

اللغة العربية يتكّون من نتيجة التعلم إضافة إىل االقتباس ادلذكور، أن 
اجلوانب ادلعرفية، واجلوانب ادلوقفية، واجلوانب : ثالثة اجلوانب، وىي

السلوكية، فاجلوانب ادلعرفية تعتمد على كفاءة الطلبة يف تفهيم ادلواد 
الدراسية، وادلعلومات األكادديية اليت تؤكد على قوة التفكَت وجودة 

التفهيم، أما اجلوانب ادلوقفية فهي عبارة عن كفاءة الطلبة يف ادلثابرة 
والدقة، وكيفية إشعارىم يف تلقى ادلواد دراسية، واعتقاد ما يتفهمونو من 

 .ادلعلومات العلمية اليت يدرسوهنا داخل الباب
أما اجلوانب السلوكية، فًتتبط بادلهارة السلوكية اليت حتصل لدى 
الطلبة بعد عملية التدريس، فاجلوانب السلوكية يف حتصيل  دراسي  

.  مسلسلة عن ادلهارة ادلعرفية وادلوقفية وتظهر ادلعلومات يف سلوك الطلبة

اللغة العربية  نتيجة التعلمأنواع  . ت
Hasil belajar adalah pola pola perbuatan, nilai nilai, pengertian pengertian, 

sikap sikap, apresiasi, dan keterampilan. Merujuk pemikiran Gagne, hasil belajar 

berupa hal hal berikut. 

                                                 
  Sumiati dan Asra, Metode Pembelajaran, cet ke-2, (Bandung:Wacana Prima, 2008 ), 

h.38 
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1. Informasi verbal, yaitu kapabilitas mengungkapkan pengetahuan dalam 

bentuk bahasa, baik lisan maupun tertulis. 

2. Keterampilan intelektual, yaitu kemampuan mempresentasikan konsep 

dan lambang. 

3. Setrategi kognitif, yaitu kecakapn menyalurkan dan mengarahkan 

aktifitas kognitifnya. Meliputi penggunaan konsep dan kaidah dalam 

memecahkan masalah. 

4. Keterampilan motorik,yaitu kemampuan melakukan serangkaian gerak 

jasmani dalam urusan dan koordinasi sehingga terwujud otomatisme 

gerak jasmani. 

5. Sikap adalah kemampuan menerima atau menolak objek berdasarkan 

penilaian terhadap objek tersebut  

Menurut Bloom hasil belajar dalam rangka studi 

dicapai melalui tiga kategori ranah antara lain kognitif, afektif, 

psikomotor. Perincianya adalah sebagai berikut: 

a. Ranah Kognitif 

Berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari 6 

aspek yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis 

dan penilaian. 

b. Ranah Afektif 

                                                 
 M. Thobroni, BELAJAR & PEMBELAJARAN: Teori Dan Praktik, (Yogyakarta:Ar-Ruzz 

Media), 2015  h.20-21  

 Ibid., 21. 
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Berkenaan dengan sikap dan nilai. Ranah afektif meliputi 

lima jenjang kemampuan yaitu menerima, menjawab atau reaksi, 

menilai, organisasi dan karakterisasi dengan suatu nilai atau 

kompleks nilai. 

c. Ranah Psikomotor 

Meliputi keterampilan motorik, manipulasi benda-benda, 

koordinasi neuromuscular (menghubungkan, mengamati). 

 Tipe hasil belajar kognitif lebih dominan daripada afektif dan 

psikomotor karena lebih menonjol, namun hasil belajar psikomotor 

dan afektif juga harus menjadi bagian dari hasil penilaian dalam 

proses pembelajaran di sekolah. 

نتيجة استعمل . ىي القدرة لدى التالميذ بعد نيل العلمنتيجة التعلم 
سيصيل بذالك بعد فهمهم . جعل ادلعيار حلصول غرض الًتبيةالتعلم 

 .التعلم بعالمة تغيَت السلوك واألخالق اىل حد مستوى
 اللغة العربية نتيجة التعلمالعوامل المؤثرة . ج

اللغة العربية عوامل اليت تؤثرىا سواء أكانت من نتيجة التعلم كان 
 نتيجة التعلمالعوامل ادلؤثرة على  Slametoنفس الطلبة أو من اخلارج، عرب 

:  كما يلي
1. Faktor intern 

Adalah faktor yang ada dalam diri individu yang sedang belajar. 

Faktor intern ini meliputi: 

a) Faktor Jasmaniah, yang terdiri dari faktor kesehatan dan faktor 

cacat tubuh 
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b) Faktor Psikologis, yang terdiri dari intelegensi, perhatian, minat, 

bakat, motif, kematangan dan kesiapan 

c) Faktor Kelelahan, yang terdiri dari kelelahan jasmani dan kelelahan 

rohani. 

2. Faktor ekstern 

Adalah faktor yang ada diluar individu. Faktor ini meliputi: 

a. Faktor keluarga 

Siswa yang belajar akan menerima pengaruh dari keluarga berupa: 

Cara orang tua mendidik, relasi antara anggota keluarga, suasana 

rumah, keadaan ekonomi keluarga, pengertian orang tua, latar 

belakang kebudayaan. 

b.Faktor sekolah 

Faktor sekolah yang mempengeruhi belajar mencakup metode 

mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan 

siswa, disiplin sekolah, waktu sekolah, metode belajar, dan tugas 

rumah. 

c. Faktor masyarakat 

Masyarakat merupakan faktor ekstern yang juga berpengaruh 

terhadap belajar siswa. Pengaruh itu terjadi karena keberadaan 

siswa dalam masyarakat yang meliputi kegiatan siswa dalam 
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masyarakat, mas media, teman bergaul, dan bentuk kehidupan 

masyarakat.  

نتيجة التعلم بُفَهم من الشرح ادلذكور أن العوامل ادلؤثرة على 
 أي  اللغة العربية تنقسم إىل العوامل اليت ترجع للطالب نفسو، 

العوامل الذاتّية اخلاصة بالطالب ذاتو، والعوامل اخلارجية، أي العوامل 
اليت ترجع للطالب نفسو فمنها  اليت ترجع إىل البيئة، أما العوامل

العوامل اجلسمنية أي اجلسدية، مثل الصحة أو ادلرض، أو ضعف 
البصر أو السمع، أو غَت ذلك ، ومنها أيضا، العوامل النفسية مثل 

الذكاء، واحلافز، واذلمة يف التعلم، وعدم الثقة بالنفس، وكراىيتو على 
 . مادة دراسية معينة

وذكاء الطالب من العوامل الداخلية ادلؤثرة على حصول 
النتيجة اللغة العربية، مثل الدافعية ومستوى الطموح، كما يف الرأي 

:  التايل
تشَت نتائج العديد من الدراسات إىل ارتباط الذكاء بعدد من 

اخلصائص الشخصية ادلختلفة كالدافعية ومستوى الطموح واالبتكار 
والقدرة على حل ادلشكالت والتحصيل الدراسي، فعلى سبيل ادلثال 

لوحظ أن دافعية األفراد ذوي الذكاء ادلرتفع ضلو اإلصلاز والتحصيل 
تكون أعلى منها عند األفراد ذوي الذكاء ادلنخفض، وىذا ما دفع 

                                                 
 Slameto, Belajar Mengajar Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2010 ), h. 54 
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العديد إىل االعتقاد أن درجات ذكاء األفراد ديكن أن تتنبأ 
 ."بالتحصيل والنجاح ادلدراسي 

ومن العوامل اليت تؤثر أيضا على حتصيل دراسي اللغة العربية 
ىي العوامل اخلارجية، مثل العوامل األسرتّية، وادلدرسية، 

وقد اتضح أن لألسرة تأثَتا كبَتا يف التحصيل الدراسي  "واإلجتماعية،
للطفل، ويعتمد ذلك على كل من ادلستوى التعليمي للوالدين 

ودخلهما ونوع الشخصية اليت يتمتع هبا الوالدان وطمومحها فيما 
  "يتعلق مبستقبل أبنائهما

إن ادلعاملة الوالدية قد أثرت يف النتيجة التعلم للتالميذ فقد "
دتيز أصحاب مستوى التحصيل العايل بتلقيهم ألساليب معاملة 

إجيبية كما أن أصحاب ادلستويُت ادلتوسط وادلتدين يتعرضون 
 "ألساليب من ادلعاملة السلبية

والعوامل ادلدرسية اليت تؤثر النتيجة التعلم فتنقسم إىل القسمُت 
 :كما يلي

عوامل تقع ضمن سيطرة ادلدرسة مثل فعالية ادلعلم وادلدير،  .1
وادلناخ التنظيمي، والثقافة ادلدرسية 

                                                 
 258. ، ص(2012دار انكتاب انجامعٍ، : انعُه)عماد عثد انرحُم انسغىل، مثادئ عهم انىفسٍ انترتىٌ،  

 47. ، ص(2011انجىادرَح نهىشر وانتىزَع، : عمان)فتحٍ ضُاب سثُتان، قضاَا عانمُح معاصرج،  

: عمان)حسه مىسً عُسً، انممارساخ انترتىَح األسرَح وأثرها فٍ زَادج انتحصُم اندراسٍ فٍ انمرحهح األساسُح،  

 65. ، ص(2009انممهكهح األردوُح انهاشمُح، 
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عوامل تقع خارج نطاق سيطرة ادلدرسة مثل حجم ادلدرسة،  .2
نسبة عدد الطلبة إىل ادلعلمُت، نوعية البناء ادلدرسي، عدد 

 ادلرافق ادلدرسية وغَتىا
من الرأي ادلذكور، ديكن أن يقال أن العوامل ادلدرسية مؤثرة على 

اللغة العربية، ودتثل تلك العوامل ضمن سيطرة ادلدرسة نتيجة التعلم 
واليت تقع خارج نطاق سيطرة ادلدرسة، مثل ازدحام الفصول 

بالتالميذ، أوعدم توافر البيئة ادلناسبة دلمارسة األنشطة، أوصعوبة 
ادلادة دراسية أوتعقدىا لدى الطالب، وعلى ذلك، يؤثر اجلو 

اللغة نتيجة التعلم ادلدرسي العام، وحالة التلميذ االنفعالية على 
العربية، وقد يكون اجلو العام الصاحل من أىم دوافع تعلم، فشعور 

الطالب بأنو يكتسب تقدير زمالئو لو وإعجاهبم بو يزيد من نشاطو 
وإنتاجو كما يؤدي شعور الطالب بأنو ليس زلبوبا من زمالئو 

.   اللغة العربيةنتيجة تعلمومدرسيو إىل كراىية ادلدرسة وإنصرافو عن 
   التعلمنتيجةمؤشرات . د

 التعلم  نتيجةكان.غرض الًتبوي ألجل إصلازه يف عملية التعلم
. غرض الًتبوي لدى التالميذ يف عملية التعلم

Hasil belajar selalu dinyatakan dalam bentuk perubahan tingkah 

laku. Bagaimana bentuk tingkah laku yang diharapkan berubah itu 

dinyatakan dalam perumusan tujuan instruksional. Tujuan 

                                                 
دار َافا انعهمُح نهىشر : عمان)، مفاهُم ورؤي فٍ اإلدارج وانقُادج انترتىَح تُه األصانح وانحداثح،  نُهً محمد أتى انعال 

 206. ، ص(2013وانتىزَع، 
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instruksional merupakan tujuan yang hendak dicapai setelah seusai 

program pengajaran.  

Indikator hasil belajar dapat dibedakan menjadi dua hal yaitu 

secara kualitatif dan secara kuantitatif. Secara kualitatif para ahli 

mencoba membuat kategori jenis-jenis belajar yang dikenal dengan 

toksonomi belajar salah satu yang terkenal adalah toksonomi yang 

disusun oleh Benyamin S. Bloom. Tujuan pendidikan dapat 

dirumuskan pada tiga tingkatan. Pertama, tujuan umum pendidikan 

yang menentukan perlu tidaknya suatu program diadakan. Kedua, 

tujuan yang didasarkan atas tingkah laku, yang dimaksud berhasilnya 

pendidikan dalam bentuk tingkah laku yang dimaksud dengan 

toksonomi. Ketiga, tujuan yang lebih jelas yang dirumuskan secara 

operasional. Kaum behavioris berpendapat bahwa toksonomi yang 

dikemukakan oleh Bloom dan kawan-kawan adalah bersifat mental.  

Ketercapaian hasil belajar dapat dikategorikan dalam beberapa 

kriteria, yaitu: 

a. Istimewa/maksimal, apabila seluruh bahan pelajaran yang diajarkan 

itu dapat dikuasai oleh siswa. 

b. Baik sekali/optimal, apabila sebagian besar (76% - 99%) bahan 

pelajaran yang diajarkan dapat dikuasai oleh siswa. 

c. Baik/minimal, apabila bahan yang diajarkan hanya 60% - 75% saja 

yang dikuasai oleh siswa. 

                                                 
  Ramayulis, Metodologi Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 2005 ), h. 37. 

  Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012 ), 

h. 115 . 
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d. Kurang, apabila bahan pelajaran yang diajarkan kurang dari 60% 

yang dikuasai oleh siswa.  

 , 5-0صف األرقام من مؤشرات . مؤشرات نتيجة التعلم مقدم باألرقام, كما الكمي 
 :حتقيق نتيجة التعلم شلكن ان نقسم بادلسندات التالية.  100- 0 ام 10-0ام 

 جدول الثاني
 معايير نتيجة التعلم

 رموز النتائج
 المسندات

 الحروف رقم
8-10  80-100  3,1-4  جيد جدا ا 

7 -7,9  70-79  2,1-3  جيد ب 
6-6,9  60-69  1,1-2  مقبول ج 
5-5,9  50-5 ناقص د 1   

 الكمي  يف شكل   حتقيق نتيجة التعلم ال يظهر من جهة      
  .سلوك و مهارات, لكن من جهة النوعي يف شكل ادلعلوم , األرقام 

 
  مع استراتيجيةالتحقيقية (Drill Method)تطبيق طريقة التدريبات  .5

(Inkuiri Learning) 

مع ان , حدوث معرف حيتاج اىل تغيَت خطة التدريس  
حقائق العادية تنفيذه اسًتاجتية التعليمية بطريقة احملاضرة ام طريقة 

. تكون تنمية قدرة الشديد اإلنتقاد,  التدريبات يف خطة تقليدية
اسًتاتيجية التعليمية اليت تكون تطوير قدرة التفكَت ىي اسًتاتيجية 

 .التحقيقية

                                                 
  Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2006 ), h. 107 . 

  Muhibbin Syah, Psikologi Belajar,  (Jakarta: Rajawali Pers, 2012 ), h. 223. 
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  لذالك لتطبيق طريقة التدريبة مع اسًتاتيجية التحقيقية ديكن 
  .ان دتارسها مبعية مع ادلدرس كان ادليسرات و احملفزات لتالميذ

  :ديكن ادلدرس ان جيري اإلجراءات بطريقة
 مع تأكيد أنشطة التالميذ اىل حد أعلى  جيري ادلدرس التدريبات

مبعٌت ان اسًتاتيجية التحقيقية جيعل التالميذ , ليبحث ويكتشف
. مبحث التعلم

 كل انشطة التالميذ موجهة  لبحث و جيد اإلجابة. 
  أىداف من استعمال اسًتاتيجية التعليمية التحقيقية يعٍت يكون

 .ودقيق, معقول, تدريبات لينمي قدرة التفكَت ادلنهجي
إذان طريقة التدريبات يشكل تطوير من اسًتاتيجية 

التحقيقية حيث كان يأكد إىل أنشطة التالميذ يف عملية التعليم 
 للتالميذ حىت حيصل   للبحث و جييد اإلجابة تكون التدريبات

, مهارات, والتفاىم,  مثل معرفة احسن النتيجة ودتتد كل الناحية
 . سلوك وقدرة التفكَت

كان ادلدرس يطبق اسًتاتيجية التحقيقية مع ان ادلدرس قد 
مثل يكون ادلدرس ميسرات و يوجو التالميذ . يطبق طريقة تدريبات

. للبحث و جييد نص العربية وادلفردات الصعوبة مطابقة بادلدة
 فرض البحث اإلجرائي. 6   
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يقصد بفرض البحث ىنا جواب مؤّقت عن مسائل البحث، 
معتمدا على النظريات اليت تؤّسس على متغَت البحث، وىو كما قالو  

S. Nasutionيعرف مبا يلي   :
“Hipotesis adalah  pernyataan tentatif yang merupakan dugaan atau 

terkaan tentang apa yang kita amati dalam usaha untuk 

memahaminya.   

بناء على الرأي ادلذكور، كان فرض البحث اإلجرائي جواب مؤقت 
الذي تقدمو الباحث باالعتماد على النظريات ادلتعلقة مبتغرب 

البحث، والذي يوجو ىذا البحث الختيار تصميم البحث، وأدوات 
 .مجع البيانات، ووأسلوب حتليلها

ويف ىذا البحث، تقدم الباحث فرض البحث اإلجرائي، 
اللغة العربية بتطبيق طريقة التدريبات مع نتيجة تعلم يًتقى :"وىو

مطلع  تالميذ الباب الثامن ب مبدرسة اإلسًتاتيجية التحقيقية لدى
  . 2017/2018 العام الدراسي األنوار كدندوج باساواران

                                                 
S.Nasution, Metode Research, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012 ), h. 39. 



 

 

 

  الثالثالباب 
 منهج البحث

 تصميم البحث.  أ
بإجراءات  علمصمة داخل  اإلجرائي االبح  تصميَم  االبحُث          يستخدم ىذا

 Mohammad  Asroriاالاب  يف األوقات ادلعمنة، واالبح اإلجرائي كصا قال 

 : 
   

Dalam tataran ilmiah, penelitian tindakan kelas dapat menjembatani 

kesenjangan antar teori dan praktik pembelajaran. Ini terjadi karena setelah 

melakukan kegiatannya sendiri, di kelas sendiri, dengan melibatkan siswanya 

sendiri, melalui sebuah tindakan-tindakan yang direncanakan, dilaksanakan 

dan dievaluasi, guru dapat memperoleh umpan balik yang sistematik 

mengenai kegiatan yang selama ini selalu dilakukan dalam proses 

pembelajaran .  

ن االبح االجرائي ىو اادراسة ادلمدانمة بناء على اارأي ادلذكور أ
واالبح  .و قوميهاىا  أمل يف نتائجالألجل إصالح ااعصلمة ااتعلمصمة مع 

 اإلجرائي ىو أحد األساامب يف حتلمل ادلشكالت باستخدام ااعصل
  .ااتطلمقي وعصلمة  طوير ااكفاءة وحتلمل ادلشكالت

 ااتبقمق من ينشأ ااذي  طلمقي، حبح ىو اإلجرائي واالبح
 خالذلا يقوم عصلمة اإلجرائي االبح فكان ااتعلي، عصلمة يف وااتدقمق

  واجههي اايت ااواقعمة ادلشكالت حلل ممارساهتي، و أمل بدراسة ادلصارسون

                                                 
Mohammad Asrori, Penelitian Tindakan Kelas, (Bandung: Wacana Prima, 2008), 

Cet. Ke-2, h. 4 
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 ااعصلمة اطلمعة وفهصهي اارتبوية ممارساهتي حتسني هبا يهدف عصلهي، يف
 .خالذلا من  نتظي اايت ادلواقف و وااظروف واالمئة ااتعلمصمة

 ميدن البحث وزمانه . ب
 حتحتّف  ااذي ااتفّف  داخل جيري أنو اإلجرائي اللبح اخلتائص ومن

واذا جيري ىذا االبح يف االاب  ااثامن ب  ادلشكالت، االاحح فمو
وعدد ااتالممذ يف  ذاك  ،مطلع األنوار كدندوج مبدرسة ااثنوية اإلسالممة

  . طاالا29االاب  
ففي منتتف ااسنة ااثانمة، العام اادراسي االبح أما زمان ىذا 

ي ذا االبح الذاازمان أجر االاحح ه ذاك ، ويف مدى 2017/2018
. يتضصن على اادَّورين، ويف كل دور اقائني

 إجراءات البحث . ج

 فإجراءات اإلجرائي، االبح ىو ااذي االبح ىذا اطلمعة ِوفْ ًقا
  اانصوذج ااذي وضعواادور، بااتطلمق على على  عتصد االبح ىذا

Kemmis و Taggart يف اكي Suharsimi Arikunto  من كل دور يتكوّفنحمح 
  .االنعكاسوادلالحظة، وااتنفمذ، وااتخطمط،  : وىيأربعة أنشطة 

اقاءات، ويف كل اقاء ثالثة أنشطة، من اانشاط  ويف كل اادور ثالثة
 . األول، واانشاط اارئمسي، واانشاط األخري أي االختتام 
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 الصورة األولى 
    Taggartو  Kemmis ااذي وضعو شكل مراحل إجراءات االبح

      

 
Model kemmis dan Mc Taggart merupakan pengembangan dari konsep 
dasar yang diperkenalkan oleh Kurt Lewin. Pada hakikatnya berupa 
prangkat-prangkat atau untaian-untaian dengan satu prangkat terdiri 
dari empat komponen, yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan, dan 
refleksi. Keempat komponen yang berupa untaian tersebut dipandang 
sebagai satu siklus. Melalui prosedur penelitian tindakan kelas seperti ini 
diharapkan perbaikan proses pembelajaran dapat terjadi secara terus 
menerus yang pada akhirnya akan memperbaiki hasil belajar siswa yang 
berdampak pada perbaikan hasil pendidikan secara umum.   

بناء على ااشكل ادلذكور، كانت مراحل ىذا االبح جتري على 
:   ادلراحل ااتاامة

 اإلجراءات ختطمط. 1
يُثقتَمد بااتخطمط ىو عصلمةُث ختطمِط اإلجراءات معتصدًة على 

ادلشكالت ادللبوثة، ويكون ااتخطمطُث ملدأ أساسما اتنفمذ اإلجراءات، 
                                                 

 Hamzah B. Uno, Nina Lamatenggo, Satria, Menjadi Peneliti PTK Yang 

Profesional, (Jakarta: Bumi Aksara), Cet. 2, 2012 , hlm. 87-88 . 
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واارتكمز يف ختطمط اإلجراءات ىو ختطمط مادة ااتدريحت اايت قدمها 
  .  االاحح يف عصلمة ااتعلّفي داخل االاب 

  ااثانوية مبدرسة ااتخطمط على ادلالحظة ااقللمة يعتصد  و
، حمح أدرك االاحح ادلشكالت، أي رديئة طلع األنوارم اإلسالممة

 ااتخطمط يف ىذا االبح على يتضصننتائج االغة ااعربمة ااعربمة، و
 : اخلطوات ااتاامة

ااعربمة، و فرض االاحح حللّفها  ااعربمة االغة نتائج حتقمق ردنمئة -
  طريقة ااتدريلات  باستخدام 

ختطمط األدوات احملتاجة اعصلمة ااتدريحت، مثل زلتوى ااتدريحت،  -
  اجو االاحح  يحومنهج ااتدريحت ااذي 

    س و تصمصهايدرتإعداد مادة ال -

  نطمي أوراق ااتقممي و عمني دامل ادلالحظة  -

  عمني معمار اانجاح اكل اقاء -
  نفمذ اإلجراءات . 2

يعتصد ىذا ااتنفمذ على ما قد خططْتو االاحح وادلدرس باانظر إىل 
صالحمة االبح حلل مشكال و، ويتكوّفن ااتنفمذ من ثالثة اقاءات يف 

كل دور، فكان رلصوع االقاءات يف اادورين ستة اقاءات، وبااتفتمل  
 :  فاخلطوات يف  نفمذ اإلجراءات ىي كصا يلي

االغة  نتمجة  علي  دلعرفة مستوى (pre-test)ااقللي  االختلار   قدًن - 
 ااعربمة قلل  نفمذ االبح  

  قدًن مادة ااتدريحت بتطلمق طريقة ااتدريلات يف عصلمة ااتعلّفي    - 
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 ومقارنة نتائجو باالختلار  ااقللي (pos-test) نفمذ االختلار  االعدي         - 
 ادلالحظة. 3

  كون ادلالحظة انمل ااتتوّفر اادقمق عن اإلجراءات ااسابقة، وذلا
وظمفة اتوثمق األثر ااذي ينشأ من  نفمذ اإلجراءات، وىي نقطة 

قومو االاحح أو ياالنطالق  االنعكاس يف ادلرحلة ااتاامة، وميكن أن 
ادلدرس ادلشارك، ويف عصلمة ادلالحظة يكتب ادلالِحظ كلَّ األحداث 
ااواقعة يف االاب ، مثل أنشطة ادلدرس وااتالممذ، وادلوقف ااتعلمصي، 

وأحوال ااتالممذ، وكمفمة  قدًن ادلادة، وغري ذاك مما يتعلق بعصلمة ااتعلّفي  
    . داخل االاب 

 االنعكاس  . 4
 ااسابقة، اإلجراءات اِعصلمّفة ااتبلمل وإعادةُث  ااتأمّفل  ىو االنعكاس 
  Mohammad Asroriادلالحظة، وأوضح  أوراق يف يُثكتَمب معتِصدا على ما

 : وظمفةَم االنعكاس  مبا يلي
“Kegiatan pada langkah ini adalah mencermati, mengkaji, dan 

menganalsis secara mendalam dan menyeluruh tindakan yang telah 

dilaksanakan yang didasarkan data yang telah terkumpul pada langkah 

observasi.”  

ففي مرحلة االنعكاس  يقوم االاحح  على نظرا إىل اارأي ادلذكور، 
 أمّفل  وحتلمل عصلمة اإلجراءات معتصدة على ما يُثكتَمب يف أوراق 

                                                 
 Mohammad Asrori, Metode Penelitian Pendidikan Tindakan Kelas., h. 105 
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ادلالحظة، امكون ذاك نقطة االنطالق على إصالح األخطاء وزلاواة 
  .  ااتعوبات يف اادور ااثاين

 
 : االاحح يف االنعكاس  فهي كصا يلي قومهاأما األمور اايت 

 ااتدريلات   طريقة أنشطة ااتالممذ يف عصلمة ااتعلّفي بتطلمق -

 حتلمل مستوى حتتمل دراسي ااعربمة ااعربمة -

 معيار نجاح البحث .  د

يعتصد معمار جناح ىذا االبح على حسن عصلمة ااتدريحت ودرجة 
من اادور   ااعربمة ااعربمة حتول اانتمجةنتائج االختلار اايت دتثل  رقمة 

األول إىل اادور ااثاين، أما معمار جناح االبح ااذي  عتصد علمو االاحح  
 منهي  %85بأن  ادى ااتالممذ  ااعربمة ااعربمة حتول اانتمجةفهو  رقمة 

 ، وكذا .70ينااون اانتائج فوق معمار اإلجناز األدىن ااذي على قمصة 
ااذين ينشطون يف االتعلي  منهي  %85 رقمة أنشطة ااتالممذ حمح كان 

 .  نشاطا جمدا
 

 التقنيات وإجراءات جمع البيانات . ه
 كان مجع االمانات من أىي اخلطوات الجل استجابة رموز ادلسأاة يف 

 : ااتاامةااتقنمات ىذا االبح، ويف مجع االمانات يستخدم االاحح 
 االختلار . 1
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ألجل نمل االمانات عن نتمجة طريقةَم االختلار  يستخدم االاحح  
باالختلار  ه، وادلرادأو بعد إجراء االبح، سواء قللاالغة ااعربمة،  ااتعلي

يُثقتَمد أو ااتدريلات من األدوات اايت   األسئلةمرا بعلارة عن ىنا 
   . ، وااذكاءوادلعارف ادلهارات  قمميُث  منها

أي ، (pre-test )  ويتكون االختلار ىنا من االختلار ااقللي 
-pos)ااتدريلات، واالختلار االعدي األول  طريقة االختلار قلل  طلمق

test1) بعد  طلمق طريقة ااتدريلات بعد انتهاء اادور  أي االختلار
أي االختلار  بعد  طلمق  (pos-test2)األول، واالختلار االعدي ااثاين 

بعد انتهاء اادور ااثاين، واذاك فصجصوع االختلار يف  طريقة ااتدريلات
أما نوع اإلخلتار ااذي ختتاره االاحح، . ىذا االبح ثالثة اختلارات

فهو االختلار ااكتايب، أي االختلار ااذي يعتصد على ااسؤال واجلواب 
 .   ااكتايب

 طريقة ادلالحظة. 2

Obsevasi tindakan kelas berfungsi untuk mendokumentasikan 

pengaruh tindakan dan prosesnya. Observasi berorientasi kedepan 

juga memberikan dasar bagi refleksi sekarang, lebih lebih lagi ketika 

siklus terkait masih berlangsung. Hal hal yang diamati dalam tindakan 

kelas adalah proses tindakanya, pengaruhnya, keadaan dan kendala.  

م ادلالحظةُث انمل االمانات عن  طلمِق طريقة ااتدريلات  و ُثسخدَم
(drill method)  يف عصلمة  علّفي االغة ااعربمة، ويكون االاحح يف ىذا

االبح مُثدرسًة أي اايت  قوم بااتعلمي بتطلمق طريقة ااتدريلات، أما 

                                                 
 Masnur Muslich, Melaksanakn PTK Itu Mudah: Classroom Action Research, (Jakarta: 

Bumi Aksara), 2011 , h.58-59 . 
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 ااثانوية مدرسةفهو مدرِّس االغة ااعربمة يف  (observer)اْاصُثالِحظ 
، مث كُثتب األنشطة ادلالحظ يف أوراق ادلالحظ، مطلع األنوار اإلسالممة

م ادلالحظ أيضا انمل االمانات عن أنشطة ااتالممذ عند  علي  ويستخدَم
  . االغة ااعربمة بتطلمق طريقة ااتدريلات مع اسرتا مجمة ااتأكمدية

 صحة البيانات وصدقها.  و
Penulis menggunakan triangulasi untuk mengecek keabsahan data yang 

diperoleh dari beberapa teknik pengumpulan data yaitu menggunakan 

triangulasi. Triangulasi dalam keabsahan data yakni suatu cara untuk 

mendapatkan informasi  yang akurat dengan menggunakan berbagai metode 

agar informasi itu dapat dipercaya kebenarannya sehingga peneliti tidak salah 

mengambil keputusan.  

Terdapat beberapa cara dalam menggunakan triangulasi. Pertama, 

menggunakan waktu yang lama dalam proses  penelitian. Kedua, 

membandingkan teori yang relevan dengan masalah penelitian. 

Ketiga, mencari data dari berbagai suasana, waktu, dan tempat, 

sehigga peneliti dapat melakukan pengecekanatau dapat 

membandingkan data yang diperoleh. Keempat, mengamati objek  

yang sama dalam berbagai situasi. Kelima, mencari data dari berbagai 

sumber. Keenam, menggunakan metode dan teknik analisis data.  

 

Triangulasi bersifat menggabungkan dari berbagai teknik 

pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Triangulasi berarti 

peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk 

mendapatkan data dari sumber yang sama.  

                                                 
 Wina Sanjaya, Penelitian Tindakan Kelas, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 112. 

 Ibid.,h.112-113 .  

 Sugiyono. Metode Penelitian Menejemen. Bandung: ALFABETA, 2013 . 

, h. 397. 
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 ما يوجد يف  صبة ادلواقع ااتثلمح البحيستعصل االاحح
اما ااغرض من حبح اانوعي امحت البح ااتبة بل اكثر على .االبح

بااتثلمح جتنب االاحح من اخطاء  يف اكتساب . فهي حنو ادللبح
  ..ادلعلومات و اخذ ادلقررات ايضا

 أسلوب تحليل البيانات .   ز
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 

dokumentasi, sehingga dapat mudah difahami, dan temuannnya dapat 

diinformasikan kepada orang lain. Analisis data kualitataif adalah bersifat 

induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya 

dikembangkan menjadi hipotesis.  

ىذا االبح يستعصل االاحح منهج اانوعي كتبلمل االمانات حبح يف 
  .,اإلجرئ ااذي قام يب عند مرور مجع االمانات بشكل مملحت و ىربمن

Model Miles and Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam 

analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara 

terus menerus sampai tuntas, maka datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam 

analisis data yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing/ 

verification.  

a. Reduction, berarti merangkum, memilih hal hal pokok, memfokuskan 

pada hal hal yang penting, dicari tema dan polanya 

                                                 
 Sugiyono, Metode Penelitian kualitatif kuantitatif dan r&d, (bandung: 

ALFABETA), 2012 , h. 244-245 .  

 Sugiyono, Memahami penelitian kualitatif, (Bandung: ALFABETA),  h.91. 
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b. Display, berarti menyajikan data dalam bentuk tabel, grafik, phie 

chard, pictogram dan sejenisnya. Maka data terorganisasikan, tersusun 

dalam pola hubungan sehingga mudah difahami, 

c. Conclusion drawing/ verification, yaitu penarikan kesimpulan awal 

yang masih bersifat sementara dan akan berbah jika tidak ditemukan 

bukti bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data 

berikutnya. 

نات ىي انشطة دلنهج ابقة  فتبلمل اايبابناء علي ااتوضمح ااحت
يقلّفل االمانات و , اوال.مقابلة و ااوثمقة, االمانات ادلكتوب بطريقة ادلالحظة

عرض االمانات يف حبح اانوعي اقتدر عرض , ثانما. خيرت حبح رئمسي
كان  , أخذ اإلستنلاط, ثااثا. وغريذااك, رسي االمان, االمانات بادللخّفص

  . يتور اعراض كان غامض قللو    .اإلستنتاج يف االبح اانوعي حديح

.  

   

 



 الفصل الرابع
عرض بيانات البحث وحتليلها ومناقشتها 

 ىوية ادلدرسة.أ
 الثانوية اإلسالمية مطلع مدرسة

 األنوار كدندوج بساواران
 كدندوج بساواران

 ب
1960 
1961 

 منتمني اىل ادلؤسسة
 BPNشهاداة 
5930m2  

 مؤسسة الرتبية و التعليم مطلع األنوار
 كدندوج بساواران

: 
 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 

 اسم ادلدرسة .1
 
علمتها  .2
 مستوى األعتماد .3
 سنت األوقف .4
 سنت العملية .5
 وضع األرض .6
 وضع البناء .7
 اوسع البناء .8
 منفذ ادلدرسة .9

 
 مبدرسة الثانوية اإلسالمية مطلع األنوار كدندوج وثيق أحوال: مصدار 

 2018 مارس 25بساواران كدندوج بساواران نسخ بالتاريح 
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 عدد طالب يف ثالث سنوات األواخري. ب
بيانات الطالب . 1

الثالثجدوال   
الثانوية اإلسالمية مطلع األنوار كدندوجاحوال الطالب   

 بيان عدد الطالب فصل
2015-2016  2016-2017  2017-2018  

1 82 120 127 
3 

 فرقة التعلم

2 36 84 116 3 
 فرقة التعلم

3 66 36 80 
2 

 فرقة التعلم

 8 323 240 184 جمموع
 فرقة التعلم
 مبدرسة الثانوية اإلسالمية مطلع األنوار كدندوج وثيق أحوال: مصدار 

 2018 مارس 25بساواران كدندوج بساواران نسخ بالتاريح 
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 حقائق الفصل. 2
 بيان عدد فصل

 جيد 3 صف األول

 جيد 1 صف الثاين

 جيد 2 صف الثالث

 
حقائق ادلدرس وادلوظف . 3

  نفرا25 عدد مجيع ادلدرس
  نفرا21 ادلدرس الواقف للموءسسة

  انفر4 ادلدرس غري الواقف للموءسسة
  انفر4 ىيئة التحرير
 نفر واحد قسم ادلكتبة
 نفر واحد قسم التجارة
 نفران قسم األمن

 
بيانات وسائل وتسهيل . 4

 غرفة واحدة:  غرفة ادلكتبة 
 غرفة واحدة:  غرفة مدير ادلدرسة 

 غرفة واحدة:  غرفة ادلدرس 
 غرفة واحدة:  غرفة التجارة 
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 غرفتان:  محام 
 غرفة واحدة:  قسم الصحة 

 غرفة واحدة:  قسم التوجيو واإلرشاد
 غرفة واحدة:  مصلى
 غرفة واحدة:  معمل

 
عرض التنفيذ اإلجرائي  . ج

عرض التنفيذ اإلجرائي يف الدور األول . 1

يتكون الدور األول من أربع مراحل، وىي التخطيط، والتنفيذ، 
:  وادلالحظة، واالنعكاس، وىذه ادلراحل األربعة تعرضها الباحث فيما يلي

التخطيط  .   أ
:   قام الباحث يف مرحلة التخطيط باألمور التالية

 اللغة العربية   وتعيني حلها،  نتيجة تعلم  حتقيق مشكالت -1
طريقة التدريبات واسرتاجتية وتفرض الباحث حلّلها باستخدام 

 تأكيدية   
ختطيط األدوات احملتاجة لعملية التدريس، مثل حمتوى التدريس،  -2

 ومنهج التدريس الذي حيتاج إليو الباحث  
 إعداد مادة التدريس وتصميمها    -3
 تنطيم أوراق التقييم وتعيني دليل ادلالحظة  -4
 تعيني معيار النجاح لكل لقاء -5
التنفيذ يف الدور األول  . ب
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: قام الباحث يف الدور األول بثالثة لقاءات ، وىي كما يلي
اللقاء األول  . 1

، الذي جرى 2018 مارس 21نفذ اللقاء األول يف تاريخ 
أما ادلادة الدراسية يف . ( دقيقة X 40  ٢ ) الدرسيف ساععِ 
 

 اللقاء األول فهي االستماع حول موضوعفعل ادلاضى و 
 "  ادلضارع

:  أما اخلطوات التعليمية يف اللقاء األول فهي كما يلي
النشاط األول  . أ

    يتكون النشاط األول من إدراك شعوري وحتفيز التالميذ 
على التعلم، مث عرضت موضوع الدرس، واألىداف التعليمية الع 

.   يُرجى حتصيلها لدى التالميذ
النشاط الرئيسئ  .  ب

 : واألنشطة الع نفذهتا الباحث يف النشاط الرئيسي كما يلي
شرح الباحث ادلفهوم وادلبادئ واإلجراءات األساسية يف تنفيذ  .1

 طريقة التدريبات مع اسرتاتيجية التحقيقية  
 شرح الباحث ادلواد حول موضوعفعل ادلاضى و ادلضارع   .2
طلب الباحث بعض التالميذ قراءة ادلواد حول موضوعفعل  .3

 ادلاضى و ادلضارع  الساعة 
أشرف الباحث بعض التالميذ الذي لو صعوبة يف فهم ادلواد  .4

 حول موضوعفعل ادلاضى و ادلضارع 
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FI'IL (Kata Kerja) 

Fi'il atau Kata Kerja dibagi atas dua golongan besar menurut waktu 

terjadinya: 

1. FI'IL MADHY ( َماِضي ِفْعل ) atau Kata Kerja Lampau. 

2. FI'IL MUDHARI' ( ُمَضارِع ِفْعل ) atau Kata Kerja Kini/Nanti. 

Baik Fi'il Madhy maupun Fi'il Mudhari', senantiasa mengalami perubahan 

bentuk sesuai dengan jenis Dhamir dari Fa'il ( فَاِعل ) atau Pelaku pekerjaan itu.  

Untuk Fi'il Madhy, perubahan bentuk tersebut terjadi di akhir kata, sedangkan 

untuk Fi'il Mudhari', perubahan bentuknya terjadi di awal kata dan di akhir kata.  

 

Dhamir Fi'il Madhy Fi'il Mudhari' Tarjamah 

 saya mengerjakan = أَفَفَعلُ  فَفَعْلتُ  أَنَا

 kami mengerjakan = نَفْفَعلُ  فَفَعْلَنا َ ْنُ 

 engkau (lk) mengerjakan = تَفْفَعلُ  فَفَعْلتَ  أَْنتَ 

 engkau (pr) mengerjakan = تَفْفَعِلنْيَ  فَفَعْلتِ  أَْنتِ 

 kamu berdua mengerjakan = تَفْفَعاَلنِ  فَفَعْلُتَما أَنَفُتَما

 kalian (lk) mengerjakan = تَفْفَعُلْونَ  فَفَعْلُتمْ  أَنَفُتمْ 

 kalian (pr) mengerjakan = تَفْفَعْلنَ  فَفَعْلُ    أَنَفُ   

 dia (lk) mengerjakan = يَفْفَعلُ  فَفَعلَ  ُىوَ 

 dia (pr) mengerjakan = تَفْفَعلُ  فَفَعَلتْ  ِىيَ 

 mereka berdua (lk) = يَفْفَعاَلنِ  فَفَعالَ  ُُهَا

mengerjakan 

 mereka berdua (pr) = تَفْفَعاَلنِ  فَفَعَلَتا ُُهَا

mengerjakan 

 mereka (lk) mengerjakan = يَفْفَعُلْونَ  فَفَعُلْوا ُىمْ 
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 mereka (pr) mengerjakan = يَفْفَعْلنَ  فَفَعْلنَ  ُىن  

     
النشاط األخري  . ج

:  ويف النشاط األخري قام الباحث باألمور التالية
.   ادلواد الع مت تدريسواستنتج الباحث التالميذ عن -1
. حفز الباحث التالميذ على مراجعة ادلواد يف بيوهتم -2
 . إعطاء الواجبات ادلنزلية الع سيعملو التالميذ -3
اللقاء الثاين  . 2

 الذي جرى ، 2018 مارس 22نفذ اللقاء الثاين يف تاريخ  
أما ادلادة الدراسية الع . ( دقيقةX 40  ٢ ) الدرسيف ساعع

   قدماه الباحث فهي التعبري حول موضوعفعل ادلاضى و ادلضارع
:  أما اخلطوات التعليمية يف اللقاء الثاين فهي كما يلي

النشاط األول  . أ
  يتكون النشاط األول من إدراك شعوري وحتفيز التالميذ 
على التعلم، مث عرضت موضوع الدرس، واألىداف التعليمية 

.   الع يُرجى حتصيلها لدى التالميذ
النشاط الرئيسئ  . ب

يتكون النشاط من األنشطة الراكزة على تقددمي ادلواد 
 التحقيقية، وألجل  اسرتاتيجية بتطبيق طريقة التدريبات و

:  التوضيح تصفها الباحث فيما يلي
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التعبري حول موضوعفعل ادلاضى و شرح الباحث مواد  .1
   ادلضارع

شرح الباحث  مواد التعبري حول موضوعفعل ادلاضى و  .2
  و إسرتاتيجية  بتطبيق طريقة التدريبات  ادلضارع

التعبري حول موضوعفعل ادلاضى و ميثل الباحث كيفية  .3
   وفق قواعد اللغة العربية ويستمعها التالميذ  ادلضارع

 حول موضوعفعل طلب الباحث بعض التالميذ احلوار .4
      ادلاضى و ادلضارع

 أشرف الباحث بعض التالميذ الذي لو صعوبة يف احلوار .5
 حول موضوعفعل ادلاضى و ادلضارع

Dhomir, Fi’il Madhi, dan Fi’il Mudhori’ 

ي Arti  الَّض ِم ْي ُر  اَضِم لُر  ا ْي َلااِم ُر   افِمعْي لُر  ا ُر   افِمعْي

  َفْيَعلُر   ََعلَ  Dia (1 lk)  ُر َ 

  َفْيَع َ ِم   ََع َ  Mereka (2 lk)  ُرَ ا

  َفْيَع ُر ْي َ   ََع  ُر ْي  Mereka (>  2 lk)  ُر ْي 

 جَفْيَعلُر   ََع َثْي  Dia (1 pr)  ِميَ 

 جَفْيَع َ ِم   ََع َحَا Mereka (2 pr)  ُرَ ا

  َفْيَع ْي َ   ََع ْي َ  Mereka (> 2 pr)  ُر َّض 

 جَفْيَعلُر   ََع ْيثَ  Kamu (1 lk)  َ ْيثَ 

اَ  Kalian (2 lk)  َ ْيحُرَ ا  جَفْيَع َ ِم   ََع ْيح ُر

 جَفْيَع ُر ْي َ   ََع ْيحُر ْي  Kalian (> 2 lk)  َ ْيحُر ْي 

 جَفْيَع ِم ْي َ   ََع ْيثِم  Kamu (1 pr)  َ ْيثِم 

 جَفْيَ  َ ِم   ََع ْيحُرَ ا Kalian (2 pr)  َ ْيحُرَ ا

 جَفْيَع ْي َ   ََع ْيحُر َّض  Kalian (>2 pr)  َ ْيحُر َّض 

  َ ْيَعلُر   ََع ْيثُر  Saya  َ َا

  َفْيَعلُر   ََع ْينَا Kami/kita  َ ْي ُر 

 

Keterangan : 

 Dhomir = kata ganti 

 Fi’il Madhi = kata kerja lampau 

 Fi’il Mudhori’ = kata kerja sekarang atau yang akan datang        
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 النشاط األخري . (ج
:  ويف النشاط األخري قام الباحث األمور التالية

.   ادلواد الع مت تدريسواستنتج الباحث والتالميذ عن -1
 .حفزت الباحث التالميذ على مراجعة الدرس يف بيوهتم -2
  .إعطاء الواجبات ادلنزلية الع سيعملها التالميذ -3

 اللقاء الثالث . 3
  مارس24نفذ اللقاء الثالث يف الدور األول يف تاريخ 

أما . ( دقيقةX 40  ٢ ) الدرس يف ساععالذي جري ، 2018
فعل ادلاضى و "ادلوضوع الرئيسي الذي قدمو الباحث فهو 

"    ادلضارع
النشاط األول  . (أ

  يتكون النشاط األول من إدراك شعوري وحتفيز التالميذ 
على التعلم، ونّبو الباحث التالميذ على ادلواد ادلدروسة يف 
اللقاء السابق، وبعد ذلك، عرض الباحث موضوع الدرس، 

.   واألىداف التعليمية الع يرجى حتصيلها لدى التالميذ
النشاط الرئيسئ  . (ب

يتكون النشاط من األنشطة الراكزة على تقددمي ادلواد 
، وألجل مع اسرتاتيجية التحقيقية بتطبيق طريقة التدريبات 

:  التوضيح تصفو الباحث فيما يلي
 قرأ الباحث مواد القراءة حول موضوعفعل ادلاضى و  -1

 ادلضارع 
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شرح الباحث معاين ادلفردات حول موضوعفعل ادلاضى  -2
 و ادلضارع   

شرح الباحث كيفية القراءة حول موضوعفعل ادلاضى و  -3
     ادلضارع وفقا للقواعد العربية 

طلب الباحث بعض التالميذ قراءة ادلواد حول  -4
 موضوعفعل ادلاضى و ادلضارع  

أشرف الباحث بعض التالميذ الذي لو صعوبة يف القراءة  -5
 حول موضوعفعل ادلاضى و ادلضارع 

Fi’il Madhi – Kata kerja Bentuk Lampau:  

Kata kerja menunjukkan kejadian bentuk lampau, yang telah terjadi 

sebelum masa berbicara. Seperti : 

 .”Telah membaca“    َقَ  
Tanda-tandanya adalah dapat menerima Ta’ Fa’il dan Ta’ Ta’nits Sakinah. 

Seperti : 

ت   ”QORO’TU = “Aku telah membacaَقَ  ْي

 .”QORO’AT = “Dia (seorang perempuan) telah membacaَقَ َ ت
  

Huruf Mudhara’ah Ta’ dipakai untuk Mukhatab secara Mutlaq/orang 

kedua male atau female, juga dipakai untuk orang ketiga female tunggal dan dual. 

contoh 
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 TADHRIBU = kamu (lk)/dia (pr) akan memukul جــل ب

 TADHRIBAA = kamu berdua (lk-pr)/dia berdua (pr) akan جــل ب

memukul 

 TADHRIBUUNA = kamu sekalian (lk) akan memukul جــل ت  

 TADHRIBIINA = kamu (pr) akan memukul جــل ت  

  TADHRIBNA = kamu sekalian (pr) akan memukulجــل ت 
 النشاط األخري . (ج

:  ويف النشاط األخري قام الباحث باألمور التالية
.   ادلواد الع مت يدريسهااستنتج الباحث والتالميذ عن -1
 .حفزت الباحث التالميذ على مراجعة الدرس يف بيوهتم -2
 .إعطاء الواجبات ادلنزلية الع سيعملها التالميذ -3

 الدور الثاين    عرض التنفيذ اإلجرائي يف.2
كما يكون اإلجراء يف الدور األول الذي يتكون من أربع مراحل، من 
التخطيط، والتنفيذ، وادلالحظة، واالنعكاس، فكذلك الدور الثاين، وألجل 

 : التوضيح، تعرض الباحث ادلراحل يف الدور الثاين كما يلي
التخطيط يف الدور الثاين   . (أ

يعتمد التخطيط يف الدور الثاين على حاصالت ادلالحظة 
واالنعكاس يف الدور األول، ولذلك كانت العوارض وادلشكالت             

يف الدور األول أخذه الباحث تقييما لتحسني األخطاء يف الدور 
:  الثاين، ومرحلة التخطيط يف الدور الثاين تأيت على األمور التالية
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عرضو الباحث لدى التالميذ ياختيار ادلوضوع الرئيسي، الذي س -1
داخل الفصل  

 تعيني األىداف الدراسية  -2
 الع  مع اسرتاتيجية التحقيقيةختطيط خطوات طريقة التدريبات -3

 ينفذه الباحث عند عملية التعلم   
 التنفيذ يف الدور الثاين. (ب

قام الباحث يف مرحلة التنفيذ الذي يف الدور الثاين بثالثة 
: لقاءات، وىي كما يلي

اللقاء األول  . 1
يف ، الذي جرى 2018 ابريل 4نفذ اللقاء األول يف تاريخ 

أما ادلادة الدراسية يف اللقاء . ( دقيقة٢X40 ) الدرسساععِ 
"  فعل ماضي."، فهي األول 

:  أما اخلطوات التعليمية يف اللقاء األول فهي كما يلي
النشاط األول  . أ

:     يتكون النشاط األول من األنشطة التالية
إلقاء السالم والتحية  -1
.   قراءة كشف احلضور -2
 كتابة ادلدرس ادلوضوع يف السبورة -3

 النشاط الرئيسئ .  ب
 : واألنشطة الع نفذه الباحث يف النشاط الرئيسي كما يلي

       إعادة ادلواد الدراسية الع مت دريسو يف اللقاء السابق     -1
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شرح الباحث ادلفهوم وادلبادئ واإلجراءات األساسية يف  -2
   مع اسرتاتيجية التحقيقيةتنفيذ طريقة التدريبات 

  ."فعل ماضي."شرح الباحث ادلواد حول موضوع   -3
طلب الباحث بعض التالميذ قراءة ادلواد حول موضوع  -4

    فعل ادلاضى وامضارع 
أشرفت الباحث بعض التالميذ الذي لو صعوبة يف فهم  -5

 ادلواد حول موضوع فعل ادلاضى وامضارع 
(Fi’il) adalah kata kerja.  

Fi’il atau kata kerja –dalam bahasa arab- terbagi menjadi 3 

jenis, yaitu:  

 .kata kerja lampau :  (Fi’il Madhi) الفعل الماض    .1

Contoh: -   َك َك َك   :  telah menul 

  telah membaca  :   َك َك َك     - 

 telah duduk :   َك َك َك    - 

 kata kerja sekarang atau akan : (’Fi’il Mudhori) الفعل المضا ع    .2

datang. 

Contoh:  -  َك ْك ُت ُت   : sedang menulis            

  sedang membaca :  َك ْك َك ُت      - 

 .sedang duduk :  َك ْك ِل ُت     - 

النشاط األخري  . ج
:  ويف النشاط األخري قام الباحث على األمور التالية

.   ادلواد الع مت يدريسواستنتج الباحث والتالميذ عن -1
. حفز الباحث التالميذ على مراجعة ادلواد يف بيوهتم -2
 .  إعطاء الواجبات ادلنزلية الع سيعملها التالميذ -3

 اللقاء الثاين . 2
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 الذي جرى ، 2018   ابريل 5 نفذ اللقاء الثاين يف تاريخ  
أما ادلادة الدراسية الع . ( دقيقةX 40  ٢ ) الدرسيف ساعع

   " فعل ماضي."قدمو الباحث فهي 
:  أما اخلطوات التعليمية يف اللقاء الثاين فهي كما يلي

النشاط األول  . أ
  يتكون النشاط األول من إدراك شعوري وحتفيز التالميذ 
على التعلم، مث عرضت الباحث للتعارف مع التالميذ، وبعد 

ذلك، عرض الباحث موضوع الدرس، واألىداف التعليمية الع 
. يُرجى حتصيلها لدى التالميذ

النشاط الرئيسئ  . ب
يتكون النشاط من األنشطة الراكزة على تقددمي ادلواد 

، وألجل    مع اسرتاتيجية التحقيقيةبتطبيق طريقة التدريبات
:  التوضيح تصفو الباحث فيما يلي

 "فعل ماضي."التعبري حول موضوع شرح الباحث مواد  -1
" فعل ماضي."شرح الباحث  مواد التعبري حول موضوع - 2

  و إسرتاتيجية    بتطبيق طريقة التدريبات
" فعل ماضي."التعبري حول موضوعثل الباحث كيفية مي- 3

 وفق قواعد اللغة العربية ويستمعها التالميذ  
 حول موضوع طلب الباحث بعض التالميذ احلوار- 4
 "فعل ماضي."
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أشرف الباحث بعض التالميذ الذي لو صعوبة يف - 5
" فعل ماضي." حول موضوع احلوار

(Tanda-tanda Fi’il) 

1. Didahului oleh د   
Contoh: - د  ف ح المؤمنون    

 (Sungguh telah menang orang-orang mukmin) 

  د  ن ح ال اهل  - 
 (Bisa jadi orang yang bodoh lulus) 

Catatan: د   apabila masuk kedalam fi’il madhi, maka 

berfungsi sebagai و  د   (penegas atas fi’il madhi), sedangkan 

apabila masuk kedalam fi’il mudhori berfungsi sebagai ل       
(kemungkinan terjadinya fi’il mudhori’ tersebut sedikit). 

2. Didahului oleh    atau  سوف  yang berarti “akan”. 

Contoh:  - سأ    ال  آن اآلن 

 (Saya akan membaca Al-Qur’an) 

إن شاء هللا, سوف   ون طب با  -   

 (Saya akan menjadi seorang dokter, Insya Allah) 

 Catatan: Perbedaan antara    dengan سوف  adalah:    
jangka waktu antara waktu dikatakannya perkataan tersebut 

sampai terjadinya fi’il agak singkat, sedangkan سوف  jangka 

waktu antara waktu dikatakannya perkataan tersebut sampai 

terjadinya fi’il lama. 

النشاط األخري  . (ج
:  ويف النشاط األخري قام الباحث األمور التالية

.  ادلواد الع مت تدريسواستنتج الباحث والتالميذ عن .1
 .حفزت الباحث التالميذ على مراجعة الدرس يف بيوهتم .2
 .إعطاء الواجبات ادلنزلية الع سيعملها التالميذ .3

 اللقاء الثالث . 3
   ابريل 7 نفذ اللقاء الثالث يف الدور الثاين يف تاريخ 

أما . ( دقيقةX 40  ٢ ) الدرس يف ساععالذي جري ، 2018
"    الفعل ماضي"ادلادة الدراسية الع قدمو الباحث فهي 
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:  أما اخلطوات التعليمية يف اللقاء الثاين فهي كما يلي
النشاط األول  . (أ

  يتكون النشاط األول من إدراك شعوري وحتفيز التالميذ 
على التعلم، ونّبو الباحث التالميذ على ادلواد ادلدروسة يف 

اللقاء السابق، وبعد ذلك، عرضت الباحث موضوع الدرس، 
.   واألىداف التعليمية الع يرجى حتصيلها لدى التالميذ

النشاط الرئيسئ  . (ب
يتكون النشاط من األنشطة الراكزة على تقددمي ادلواد 
بتطبيق طريقة التدريبات واسرتاتيجية التحقيقية، وألجل 

:  التوضيح تصفو الباحث فيما يلي
   لفعل ماضيقرأ الباحث مواد القراءة حول موضوع ا -1
 شرح الباحث معاين ادلفردات حول موضوع الفعل ماضي    -2
شرح الباحث كيفية القراءة حول موضوع الفعل ماضي  -3

     وفقا للقواعد العربية 
طلب الباحث بعض التالميذ قراءة ادلواد حول موضوع  -4

 الفعل ماضي  
أشرف الباحث بعض التالميذ الذي لو صعوبة يف القراءة  -5

 حول موضوع الفعل ماضي 
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 جدول الضمائر واستخدامها

 KETERANGAN مضارع ماضي ARTI ضمير

َغائِمةْي  (..… ـَ ) ْي َةُر  َ  َ  َةَ  Dia (lk)  ُر َ 

(subjek adalah orang ke-

3 lk) 

 (ـا ِم ..… َـ)   ِم  ْي َةَ  َ  ( +  عل ) تَاَ  َ  Dia 2  ُرَ ا

  ُر ْي 
Mereka 

َ  ِم ..… ـ) وْي َ  ْي َةُر  َ  (وْي +  عل ) وْي َ  َةُر   (ـ ْي

َغائِمثَةْي  (..…جـَ ) ْي َةُر تَ  (تْي +  عل ) تْي َ  َةَ  Dia (pr)  ِميَ 

(subjek adalah orang ke-

3 pr) 

 (ـا ِم ..…جَـ)   ِم  ْي َةَ تَ  (جَا+  عل ) جَاَ  َةَ  Dia 2  ُرَ ا

  ُر َّض 
Mereka 

 (ـ ِم ..… َـ)  َ  ْي َةْي  َ  ( َ +  عل )  َ َ  َةْي 

َخاطَةْي  (..…جَـ) ْي َةُر تَ  (تَ +  عل ) تَ َ  َةْي  Kamu (lk)  َ ْيثَ  مُر

(subjek adalah orang ke-

2 lk) 

 (ـا ِم ..…جَـ)   ِم  ْي َةَ تَ  (جُرَ ا+  عل ) جُرَ اَ  َةْي ْي  Kamu 2  َ ْيحُرَ ا

  َ ْيحُر ْي 
Kalian 

 (ـ ْي َ ..…جَـ) وْي َ  ْي َةُر تَ  (جُر ْي +  عل ) جُر ْي َ  َةْي 

َخاطَثَةْي  (ـ ْي َ ..…جَـ)  ْي َ  ْي َةِم تَ  (تِم +  عل ) تِم َ  َةْي  Kamu (pr)  َ ْيثِم  مُر

(subjek adalah orang ke-

2 pr) 

 (ـا ِم ..…جَـ)   ِم  ْي َةَ تَ  (جُرَ ا+  عل ) جُرَ اَ  َةْي  Kamu 2  َ ْيحُرَ ا

  َ ْيحُر َّض 
Kalian 

 (ـ َ ..…جَـ)  َ  ْي َةْي تَ  (جُر َّض +  عل )  َّض َ  َثْيثُر 

  َ َا

Saya  ْي َةُر  َ  (تُر +  عل ) تُر َ  َةْي ( َ …..) 

َ  ْي  حََ  ِّل ْي َو ْي  مُر

(subjek adalah orang ke-

1 tunggal) 

  َ ْي ُر 

Kami  (..… َـ) ْي َةُر  َ  ( َا+  عل )  َاَ  َةْي 

حََ  ِّل ْي َمَ   ْياَ  ْي ِم   مُر

(subjek adalah orang ke-

1 jamak) 

KETERANGAN 

a. Fi’il madhi = lampau (past), contoh:  ََة  َ (dia telah pergi),  تِم َ  َةْي (kamu-pr 

telah pergi). 

b. Fi’il mudhori’ = sekarang (present), contoh:  ْي ِم ُر َ  (dia-lk sedang duduk), 

 .(kamu-pr sedang duduk)  ْي َ  ْي ِم ِم تَ 

c. Fi’il mudhori’+  َ / َ ْي  َ  = akan datang (future), contoh:  َ  َ ْي َةُر  (saya akan 

pergi),  َْي َةُر َ ث  (kamu-lk akan pergi) 

 النشاط األخري . (ج
:  ويف النشاط األخري قام الباحث األمور التالية

.   ادلواد الع مت تدريسواستنتج الباحث والتالميذ عن -1
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 .حفز الباحث التالميذ على مراجعة الدرس يف بيوهتم -2
  .إعطاء الواجبات ادلنزلية الع سيعملها التالميذ -3

 حتليل البيانات ومناقشتها .د

وبعد أن أن مت كل مراحل البحث اإلجرائي من الدور األول حىت 
الدور الثاين، وبعد أن نال الباحث نتائج االختبار القبلي والبعدي، فهنا 

 .   حتلل الباحث بيانات االختبارات الجل معرفة ترقية نتائج االختبار
     أما تقنية حتليل البيانات الذي استخدمو الباحث فهي ميلس و 

حتقيق البيانات الع قدم , عرض البيانات, ىربمن حيث مجع البيانات
 :كما يلي

 مجع البيانات 
 جدول الثالث

 بيانات نتيجة اإلختبار

 اسم منرة

اإلخنبار 
 القبلي

اإلخنبار 
 البعدي

اإلخنبار 
جمموع  البعدي

 نتيجة
م عادل 

 ن   ة
 دور نسبة مئوية

  القبلي
دور 
 األول

دور 
 الثاين

 %33 77 230 90 80 60 فهر 1

 %33 77 230 95 75 60 ريفاعي 2

 %33 75 224 85 75 64 أفرينشو 3

 %33 74 221 80 75 66 أمحد رمضان 4

 %33 76 229 83 78 68 دنيار علي 5

 %33 78 233 85 78 70 دمس علي 6

 %33 76 227 81 78 68 ارفن اسفية 7
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 %33 71 214 80 74 60 فحر العزيز 8

 %33 75 225 84 78 63 فيب زكية 9

 %33 76 228 80 78 70 فطريان 10

 %33 74 223 80 78 65 حسان 11

 %33 75 225 83 80 62 حلما 12

 %33 73 219 80 75 64 ايتا رستا 13

 %33 74 223 82 75 66 ىسينا دوي 14

 %33 77 232 85 80 67 لسا أمسرنا 15

 %33 77 230 85 75 70 لولو نور 16

 %33 77 230 83 75 72 فتح. م 17

 %33 81 242 90 78 74 ميت يسي 18

 %33 76 227 85 72 70 فرت لسرتي 19

 %33 75 226 80 76 70 ركا أمليا 20

 %33 71 213 80 73 60 رسك أفندي 21

 %33 75 224 85 79 60 سفر أزىر 22

 %33 70 210 80 70 60 سريل سفتا 23

 %33 71 214 80 74 60 سع مسنين 24

 %33 72 216 80 76 60 سع نور ليال 25

 %33 71 213 80 73 60 شليش امين 26

 %33 70 210 80 70 60 تيار نغسو 27

 %33 73 218 80 78 60 رندى 28

 %33 72 215 80 75 60 ينريا 29

 
 %33 2169 6507 2366 2201 1940 جمموع النتيجة

 
 %33 75 224.39 81.59 75.9 66.9 ادلعدل

 
 %100 %75 %224 %82 %76 %67 نسبة مئوية
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 الصورة الثالثة

 
 الصورة الرابعة

 
 عرض البيانات 

مجع عدد البيانات اما من نتيجة اختبار القبلي او اختبار البعدي 
وال بيانات حاصالت التعلم اللغة , لكل دور ثالثة لقاء, يف دوران
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ارتفاع النتيجة

RATA-RATA PERSENTASE
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ارتفاع النتيجة
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فلمعرفة اثرىا نري يف جدول النتيجة يف دور األول و الثاين , العربية
 .نستنتج وجود ترقية نتيجة تعلم اللغة العربية

 بعد يبحث الباحث البحث العلمي مبدرسة الثانوية اإلسالمية 
اختبار : لكل دور يتكون من ثالث لقاء يعين. مطلع األنوار بدورين

اختبار البعدي يف دور األول و اختبار البعدي يف دور , القبلي قبل دور
: حصل الباحث نتيجة الطلبة كما يلي.الثاين

إختبار القبلي قبل تطبيق طريقة التدريبات مع اسرتاتيجية  .1
. 66,90التحقيقية بادلتعادل 

 .75,9إختبار البعدي  يف دور األول بادلتعادل  .2
 .81,59إختبار البعدي يف دور الثاين بادلعادل  .3

 حتقيق البيانات 
اعتمادا على حاصل البحث ادلذكور، فكان الفرضية الع قدمو الباحث،    
أن  نتيجة اللغة  العربية ترتقى بتطبيق طريقة التدريبات مع : " وىي

اسرتاتيجية التحقيقية لدى تالميذ الفصل الثامن مبدرسة الثانوية اإلسالمية 
.    مقبولة" 2017/2018مطلع األنوار باساوارا للعام دراسي  

 
 

 



 
 

  الخامسالباب
 إختتام

 الخالصات.  أ

 مع ترتقى عملية تعليم اللغة العربية بتطبيق طريقة التدريبات
، وتربز ذلك من أنشطة التالميذ وحتصيل دراسي اللغة االسرتاتيجيةالتحقيقية

دور األوال إىل دور  من هتمتعرف ترقية أنشطالعربية، فمن جهة أنشطة التالميذ 
 .الثاين

بعد يبحث الباحث حبث علمي مبدرسة الثانوية اإلسالمية مطلع 
اختبار القبلي قبل : لكل دور يتكون من ثالث لقاء يعين. األنوار بدورين

اختبار البعدي يف دور األول و اختبار البعدي يف دور , دور
 :حصل الباحث نتيجة الطلبة كما يلي.الثاين

إختبار القبلي قبل تطبيق طريقة التدريبات مع اسرتاتيجية  .1
 .66,90التحقيقية باملتعادل 

 .75,9إختبار البعدي  يف دور األول باملتعادل  .2
 81,59إختبار البعدي يف دور الثاين باملعادل  .3

مع  بتطبيق طريقة التدريباتويرتقى حتصيل دراسي اللغة العربية 
مطلع  مبدرسة الثانوية اإلسالمية بتالميذ الفصل الثامناالسرتاتيجية التحقيقية

 . م2017/ 2018لعام الدراسي األنوار كدندوج بساوارانا
 
 



 
 االقتراحات . ب

 مع (Drill Method)تطبيق طريقة التدريباتدلتنتائج البحث على أن  .1
 اللغة العربية نتيجة تعلم لرتقية  (Inquiry Learning)اسرتاتيجية التحقيقية

مطلع األنوار مبدرسة الثانوية اإلسالمية ب لدى تالميذ الفصل الثامن
، ولذا اقرتح العربيةاللغةنتيجة التعلم تستطيع ترقية كدندوج بساواران

مطلع األنوار الثانوية اإلسالمية الباحث ملدرس اللغة العربية مبدرسة
أن يكثر استخدام تلك الطريقة و اإلسرتاتيجيةاملساعدة كدندوج بساواران

 .  العربيةاللغةنتيجة التعلم التالميذ على ترقية 
مطلع مبدرسة الثانوية اإلسالمية ب  الفصل الثامناقرتح الباحث لتالميذ .2

أن جيتهدوا على التعلم خاصة يف تدريس الغة األنوار كدندوج بساواران
.  العربية  لينالوا نتائج  التعلم اجليدة
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FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN 
Alamat : JL. Let. Kol. H. Endro suratmin sukarame 1 Bandar Lampung  35313  (0721 ) 703260    

 بطاقة موافقة
موضوع 
 البحث

 

 Inquiry)  مع اسرتاتيجية التأكيدية(Drill Method)تطبيق طريقة التدريبات :

Learning)   مبدرسة ب  اللغة العربية لدى تالميذ الفصل الثامننتيجة تعلم لرتقية 
م  2017/ 2018لعام الدراسي ا مطلع األنوار كدندوج بساوارانالثانوية اإلسالمية 

 حممد صدق اكمل الفطين : اسم الباحث
 1411020174 : رقم التسجيل

 قسم التعليم اللغة العربية : القسم
  و التعليم جبامعة رادين إنتان اإل سالمية احلكومية المبونجكلية الرتبية : الكلية

 

 2ادلشرفة  1ادلشرفة البيان النمرة
 التاريخ اإلمضاء التاريخ اإلمضاء

     تقدمي البحث 1
     موافقة البحث 2
     الثاين و الثالث, تقدمي الباب األول 3
     الثاين و الثالث, موافقة الباب األول 4
     تقدمي الباب الرابع و اخلامس 5
     موافقة الباب الرابع و اخلامس 6
     موافقة الباب األول إىل اخلامس 7

 
 ة الثاينةادلشرف

 
 

 ة، ادلاجستريأمي هجرية

 األوىل ةادلشرف
 
 

ة،ادلاجسترية احلاجة رومادن سغلالدكتور  
 



 



KEMENTRIAN AGAMA 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG 

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN 
Alamat : JL. Let. Kol. H. Endro suratmin sukarame 1 Bandar Lampung  35313  (0721 ) 703260  

 خّطة البحث
 (Drill Method)تطبيق طريقة التدريبات

  (Inquiry Learning) مع اسرتاتيجية التأكيدية
مطلع  مبدرسة الثانوية اإلسالمية ب  اللغة العربية لدى تالميذ الفصل الثامننتيجة تعلم لرتقية 

 م 2017/ 2018لعام الدراسي ا األنوار كدندوج بساواران
 فصفحة الغال

 صفحة الموضوع
 صفحة الموافقة
 تقرير المشرفين 

 الملخص
  إقرار الطالبة

شعار 
إهداء 

  كلمة شكر وتقدير
محتويات البحث 

 قائمة الجداول
 قائمة الصور

 قائمة الرسوم البيانية
 الفصل األّول المقّدمة

 خلفية البحث.  أ



 حتديد البحث. ب
مشكلة البحث . ج
 غرض البحث ومنافعه. د

 الدراسات السابقة ادلناسبة.  ه 
الثاني اإلطار النظري الفصل 

( Drill Method)طريقة  التدريبات .  ا 
 مفهوم طريقة التدريبات ). أ

 خطوات استخدام طريقة التدريبات ).ب
 مزايا وعيوب طريقة التدريبات ).       ج

  (Inquiry Learning) أكيدية اسرتتيجية الت. 2
 أكيدية مفهوم اسرتاتيجية الت). أ

 أكيدية خطوات اسرتاتيجية الت).ب
 أكيدية مزايا وعيوب اسرتاتيجية الت).ج

  مزايا وعيوب طريقة التدريبية و اسرتاتيجية التأكيدية. 3
 اللغة العربية التعلمنتيجة . 4      

اللغة العربية  التعلم نتيجة مفهوم . (أ
 اللغة العربية التعلم نتيجةأنواع . ( ب

 اللغة العربية  التعلمنتيجةالعوامل ادلؤثرة . (        ج
 مع اسرتاتيجية التأكيدية تطبيق طريقة التدريبات. 5
  فرض البحث اإلجرائي.6

 الفصل الثالث منهج البحث



تصميم البحث  .1
 ميدان البحث وزمانه .2
 إجراءات البحث .3
 معاير جناح البحث .4
 التقنيات وإجرءات مجع البيانا .5
 صحة البيانات وصدقها .6
أسلوب حتليل البيانات  .7

 الفصل الرابع عرض بيانات البحث وتحليلها ومناقشتها
 هوية ادلدرسة . أ
 عدد طالب يف ثالث سنوات األواخي . ب

 بيانات الطالب .1
 حقائق الفصل .2
 حقائق ادلدرس وادلوظف .3
 بيانات وسائل وتسهيل .4
 مصدراألموال .5

عرض التنفيذ اإلجرائي . ج
عرض التنفيذ اإلجرائي يف الدور األول . 1
 الدور الثاين عرض التنفيذ اإلجرائي يف. 2

حتليل البيانات ومناقشتها . د
 الخالصات واالقراحاتالفصل الخامس 

 اخلالصات.   أ



 االقرتاحات.  ب
 مراجع
 ملحق

 سيرة الحياة
 

 2018يناير ,  بندر المبونج 
الباحث  

 

 حممد صدق اكمل الفطين
 1411020174 رقم التسجيل

 
 

 ة الثاينةادلشرف
 
 

 ة، ادلاجستريأمي هجرية

 األوىل ةادلشرف
 
 

ة،ادلاجسترية احلاجة رومادن سغلالدكتور  
 

 

 
 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Satuan Pendidikan : MTs Mathla’ul Anwar 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Kelas/Semester :  VIII / II 

Materi Pokok : 2. BERBICARA / KALAM 

Alokasi Waktu :   6 x 2 x 35  menit (6 pertemuan) 

 

A. Kompetensi Inti 

K-1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.  

K-2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung 

jawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam 

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam 

jangkauan pergaulan dan keberadaannya  

K-3  : Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 

seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata  

K-4  : Mengolah,  menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah 

abstrak  terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 

sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai 

kaidah keilmuan. 

 

B.  Kompetensi Dasar dan Indikator 

1.2. Meyakini adanya motivasi internal (intrinsik) sebagai anugerah Allah 

untuk pengembangan kemampuan berbahasa Arab  

2.2 Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk pengembangan 

kemampuan berbahasa   

3.2 Memahami bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frase, kalimat bahasa 

Arab sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik :  المهنة

 baik secara lisan maupun tertulis   الطبية

4.2 Mendemonstrasikan ungkapan informasi lisan dan tulisan sederhana 

tentang topik المهنة الطبية  dengan memperhatikan struktur teks dan unsur 

kebahasaan yang benar dan sesuai konteks 

Indikator : 

 Memahami wacana sederhana secara tertulis/lisan terkait topik “profesi 

kedokteran”.  



 Mampu menjawab pertanyaan lisan yang diajukan lawan bicara terkait 

topik “profesi kedokteran”   

 Merangkaikan kata menjadi kalimat sesuai dengan kaidah fi’ill  madhi dan 

fi’il mudhori’ 

 Menyusun kata, dan kalimat sederhana sesuai kaidah fi’ill  madhi dan fi’il 

mudhori’ 

C. Tujuan Pembelajaran 

Melalui strategi inquiry dengan metode drill, peserta didik dapat: 

 Memahami wacana sederhana secara tertulis/lisan terkait topik “profesi 

kedokteran”.  

 Menyusun kata, dan kalimat sederhana sesuai kaidah fi’ill  madhi dan fi’il 

mudhori’ 

 Membedakan antara  fi’ill  madhi dan fi’il mudhori’terkait topik “profesi 

kedokteran”  

 

D.  Materi Pembelajaran 

 المهنة الطبية  

 Kalimat-kalimat fi’ill  madhi dan fi’il mudhori’ 

 Karangan terkait المهنة الطبية 

 kosa kata terkait المهنة الطبية 

 

E.     Metode Pembelajaran 

 Strategi     : Inquiry Learning 

 Metode     : Drill (Latihan) 

 

F.  Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran 

 Media    : alat praga guru  

 Alat    : spidol dan papan tulis 

 Sumber Belajar : Buku Guru dan LKS Bahasa Arab Kelas VIII MTs 

 

G.  Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

 Pertemuan Pertama 

No

. 
Kegiatan  

Wakt

u 

1. Pendahuluan 

 Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama. 

 Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, posisi 

tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. 

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

 

5 

menit 



No

. 
Kegiatan  

Wakt

u 

 Guru mempersiapkan media/alat peraga/alat bantu  

 Guru menggunakan metode drill, dan strategi inquiry 

antara lain latihan dalam bentuk merubah fi’ill  madhi 

menjadi fi’il mudhori’. 

2. Inti 

Mengamati 

 Untuk mengetahui pengetahuan siswa, guru memberikan 

pertanyaan yang berkaitan dengan materi, dan lain 

sebagainya. 

 Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

menanyakan materi. 

. 

Mencoba 

 Siswa mengganti kalimat fi’ill  mudhori’ menjadi fi’il 

madhi’ . 

 

Mengkomunikasikan 

Guru:  

 memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam 

bentuk lisan, tulisan, isyarat, maupun hadiah terhadap 

keberhasilan peserta didik, 

25 

menit 

3. Penutup 

 Guru membimbing peserta didik untuk menyimpulkan 

materi secara klasikal. 

 Guru memotivasi peserta didik. 

 Guru menutup pembelajaran dengan do’a dan hamdalah 

kemudian mengucapkan salam. 

 

5 

menit 

 

 Pertemuan Kedua 

No. Kegiatan  
Wakt

u 

1. Pendahuluan 

 Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama. 

 Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, posisi 

tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. 

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

 

10 

menit 



No. Kegiatan  
Wakt

u 

 Guru mempersiapkan media/alat peraga/alat bantu  

 Guru menggunakan metode drill, dan strategi inquiry 

antara lain latihan dalam bentuk mencari kosa kata fi’ill  

madhi dan fi’il mudhori’ dalam teks tersebut. 

2. Inti 

Mengamati 

 Untuk mengetahui pengetahuan siswa, guru memberikan 

pertanyaan yang berkaitan dengan materi, dan lain 

sebagainya. 

 Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

menanyakan materi. 

Mencoba 

 Siswa mencoba membuat kalimat sesuai fi’il madhi dan 

mudhori’ 

 Siswa  bertanya jawab dengan guru tentang hal-hal yang 

masih belum jelas  

 Guru memberikan penguatan tentang kesimpulan  المهنة

 الطبية

. 

Mengkomunikasikan/menanya 

 Guru melakukan tanya jawab sederhana terkait topik 

“profesi kedokteran” yang dipelajari. 

 Siswa melakukan tanya jawab, menjawab pertanyaan 

lisan yang diajukan lawan bicara terkait topik “profesi 

kedokteran”   

 

60 

menit 

3. Penutup 

 Guru membimbing peserta didik untuk menyimpulkan 

materi secara klasikal. 

 Guru menutup pembelajaran dengan do’a dan hamdalah 

kemudian mengucapkan salam. 

 

10 

 menit 

 

 Pertemuan Ketiga 

No. Kegiatan  Waktu 

1. Pendahuluan 

 Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama. 

 

10 



No. Kegiatan  Waktu 

 Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, posisi 

tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. 

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

 Guru mempersiapkan media/alat peraga/alat bantu  

 Guru menggunakan metode drill dan strategi inquiry 

antara lain  latihan-latihan dalam bentuk menyusun kata.  

menit 

2. Inti 

Mengeksplorasi 

 Siswa diajak untuk melafalkan kata, frase atau kalimat 

sesuai dengan yang diperdengarkan oleh model ucapan 

guru/kaset/film.  

 Menyusun kata, dan kalimat sederhana sesuai kaidah 

fi’ill  madhi dan fi’il mudhori’ 

 Mencoba mengungkapkan dan memahami kata yang 

menggunakan kaidah fi’ill  madhi dan fi’il mudhori’. 

Mengkomunikasikan 

Guru: 

 memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam 

bentuk lisan, tulisan, isyarat, maupun hadiah terhadap 

keberhasilan peserta didik, 

 memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh 

pengalaman yang bermakna dalam mencapai kompetensi 

dasar 

 berfungsi sebagai narasumber dan fasilitator dalam 

menjawab pertanyaan peserta didik yang menghadapi 

kesulitan, dengan menggunakan bahasa yang baku dan 

benar; 

 membantu menyelesaikan masalah; 

90 

menit 

3. Penutup 

 Guru bertanya kepada peserta didik tentang 

manfaat/hikmah mempelajari materi yang telah 

dipelajari. 

 Guru membimbing peserta didik untuk menyimpulkan 

materi secara klasikal. 

 Guru menutup pembelajaran dengan do’a dan hamdalah 

kemudian mengucapkan salam. 

 

10 

menit 

 



 Pertemuan Keempat 

No. Kegiatan  Waktu 

1. Pendahuluan 

 Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama. 

 Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, posisi 

tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. 

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

 Guru mempersiapkan media/alat peraga/alat bantu  

 Guru menggunakan metode drill, dan strategi inquiry 

antara lain latihan dalam bentuk mencari kosa kata fi’ill  

madhi dan fi’il mudhori’ dalam teks tersebut. 

 

10 

menit 

2. Inti 

Mengasosiasikan:  

 Guru mengajak dan membimbing siswa untuk 

membedakan antara  fi’ill  madhi dan fi’il mudhori’ 

terkait topik “profesi kedokteran” . 

 Guru mengajak dan membimbing siswa untuk 

menemukan makna kata dalam teks terkait “profesi 

kedokteran”  

 Guru mengajak dan membimbing siswa untuk 

menyimpulkan isi wacana lisan maupun tulisan terkait 

topik “profesi kedokteran”  

 Guru mengajak dan membimbing siswa untuk 

membedakan penggunakan kata untuk fi’ill  madhi dan 

fi’il mudhori’. 

Mengkomunikasikan 

Dalam kegiatan Mengkomunikasikan, guru: 

 Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum 

diketahui siswa  

 Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan 

kesalahan pemahaman, memberikan penguatan  dan 

penyimpulan. 

60 

menit 

3. Penutup 

 Guru bertanya kepada peserta didik tentang 

manfaat/hikmah mempelajari materi yang telah 

dipelajari. 

 Guru membimbing peserta didik untuk menyimpulkan 

materi secara klasikal. 

 

10 

menit 



No. Kegiatan  Waktu 

 Guru menutup pembelajaran dengan do’a dan hamdalah 

kemudian mengucapkan salam. 

 

 

 Pertemuan Kelima 

No. Kegiatan  Waktu 

1. Pendahuluan 

 Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama. 

 Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, posisi 

tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. 

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

 Guru mempersiapkan media/alat peraga/alat bantu  

Guru menggunakan metode drill, dan strategi inquiry 

antara lain latihan dalam bentuk mencari kosa kata fi’ill  

madhi dan fi’il mudhori’ dalam teks tersebut. 

 

10 

menit 

2. Inti 

Mengkomunikasikan 

 Guru mengajak dan membimbing siswa mengungkapkan 

perintah dan berita terkait “profesi kedokteran”  

 Guru mengajak dan membimbing siswa menyusun 

kata/frasa yang tersedia menjadi kalimat sesuai dengan 

kaidah yang dipelajari.  

 Guru mengajak dan membimbing siswa menghafal kosa 

kata baru terkait topik “profesi kedokteran” 

60 

menit 

3. Penutup 

 Guru bertanya kepada peserta didik tentang 

manfaat/hikmah mempelajari materi yang telah 

dipelajari. 

 Guru membimbing peserta didik untuk menyimpulkan 

materi secara klasikal. 

 Guru menutup pembelajaran dengan do’a dan hamdalah 

kemudian mengucapkan salam. 

 

10 

menit 

 

 Pertemuan Keenam 

No. Kegiatan  Waktu 

1. 
Pendahuluan 

 Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama. 

10 

menit 



 Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, posisi 

tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan 

pembelajaran. 

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

 Guru mempersiapkan media/alat peraga/alat bantu 

 Guru menggunakan metode drill, dan strategi inquiry antara 

lain latihan dalam bentuk mencari kosa kata fi’ill  madhi dan 

fi’il mudhori’ dalam teks tersebut. 

2.  

Inti  

 Siswa mengerjakan soal mengenai dalam bentuk merubah 

kalimat menjadi susunan kalimat yang sesuai dengan Fi’il 

Madhi Dan Fi’il Mudhori’. 

60 

menit 

3. 

Penutup 

 Guru bertanya kepada peserta didik tentang 

manfaat/hikmah mempelajari materi yang telah 

dipelajari. 

 Guru membimbing peserta didik untuk menyimpulkan 

materi secara klasikal. 

 Guru menutup pembelajaran dengan do’a dan hamdalah 

kemudian mengucapkan salam. 

10 

menit 

 

  



H.    Penilaian (Jenis, Instrumen, Pedoman Penskoran) 

1. Jenis/ Teknik Penilaian 

 

 

 

 

 

 

2. Instrumen dan Pedoman Penskoran 

Guru melakukan penilaian peserta didik dalam kegiatan: 

1. Pada saat peserta didik berbicara. 

Cara penilaiannya sebagai berikut: 

No. Nama 

Peserta 

Didik 

Aspek yang dinilai Skor 

Maks. 

Nilai Ketuntas

an 

kaidah Kelancaran   
 

T TT 

1.        

2.        

3.        

Dst.        

 

Aspek dan cara penilaian: 

Kejelasan dan kedalaman informasi 

1) Jika siswa dapat melafalkan teks sesuai dengan kaidah dan lancar, 

skor 30. 

2) Jika siswa dapat melafalkan teks sesuai dengan kaidah dan kurang 

lancar, skor 20. 

3) Jika siswa dapat melafalkan teks tapi tidak sesuai dengan kaidah 

dan kurang lancar,, skor 10. 

  

No Aspek yang dinilai Teknik 

Penilaian 

1. Pengetahuan Tes tertulis 

2. Keterampilan Tes  praktik 



2. Kolom uraian. 

Skor penilaian sebagai berikut: 

No. 

Soa

l 

Cara penilaian Skor 

maks. 

1 a. Jika peserta didik dapat menuliskan sangat lengkap, 

skor 2. 

b.Jika peserta didik dapat menuliskan lengkap, skor 1,5. 

c. Jika peserta didik dapat menuliskan tidak lengkap, 

skor 1. 

2 

2 a. Jika peserta didik dapat menuliskan sangat lengkap, 

skor 2. 

b. Jika peserta didik dapat menuliskan lengkap, skor 1,5. 

c. Jika peserta didik dapat menuliskan tidak lengkap, 

skor 1. 

 

2 

3 a. Jika peserta didik dapat menuliskan sangat lengkap, 

skor 2. 

b. Jika peserta didik dapat menuliskan lengkap, skor 1,5. 

c. Jika peserta didik dapat menuliskan tidak lengkap, 

skor 1. 

2 

4 a. Jika peserta didik dapat menuliskan sangat lengkap, 

skor 2. 

b. Jika peserta didik dapat menuliskan lengkap, skor 1,5. 

c. Jika peserta didik dapat menuliskan tidak lengkap, 

skor 1. 

2 

5 a. Jika peserta didik dapat menuliskan sangat lengkap, 

skor 2. 

b. Jika peserta didik dapat menuliskan lengkap, skor 1,5. 

c. Jika peserta didik dapat menuliskan tidak lengkap, 

skor 1. 

2 

 Skor Maksimal 10  

 

 

Mengetahui, 

Kepala MTs ___________________ 

 

 

 

_______________________________ 

NIP. 

_____________________________ 

 

___________, ________________ 

Guru Mata Pelajaran 

 

 

 

_______________________________ 

NIP. 

_____________________________ 

 



 (Drill Method)تطبيق طريقة التدريبات
 (Inquiry Learning) مع اسرتاتيجية التأكيدية

مطلع  مبدرسة الثانوية اإلسالمية ب  اللغة العربية لدى تالميذ الفصل الثامننتيجة تعلم لرتقية 
 م 2017/ 2018لعام الدراسي ا األنوار كدندوج بساواران

Nama sekolah  : MTs Mathla’ul Anwar 

Kelas/Semester  : VIII/2 

Jenis Instrumen  : Tes 

Materi Tes  :    فعل املضارع 
SOAL PRE TEST 

 
 غير األفعال إلي المضارع

 جلس محيد يف غرفة النوم مث نام فيها 1
 ذهب علي إيل املدرسة وتعلم فيه 2
 إستقبل الطبيب املريض فسأله عن حاله 3
 يف اي ساعة ذهب إيل امللعب؟ و مىت رجع؟ 4
 ماذا كتب الطبيب للمريض وماذا قال له؟  5
   
 



 (Drill Method)تطبيق طريقة التدريبات
 (Inquiry Learning) مع اسرتاتيجية التأكيدية

مطلع  مبدرسة الثانوية اإلسالمية ب  اللغة العربية لدى تالميذ الفصل الثامننتيجة تعلم لرتقية 
 م 2017/ 2018لعام الدراسي ا األنوار كدندوج بساواران

Nama sekolah  : MTs Mathla’ul Anwar 

Kelas/Semester  : VIII/2 

Jenis Instrumen  : Tes 

Materi Tes  :    فعل املاضى و املضارع 
SOAL POST TEST 

  بدل فعل المضارع بفعل الماضى
  هبذا االمل؟  منذ مىت تشعر : الطبيب
 أشعر به منذ ثالثة أيام: املريض 
 هل تتناول شيأ؟: الطبيب 
 .ومل تنفع, أتناول بعض األقراص واحلبوب: املريض 
 .تفضل على السرير للفحص: الطبيب 

 
 
  
 



 

 

KEMENTERIAN AGAMA 

  UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTANLAMPUNG 

 FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN 

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1Bandar Lampung 35131  Telp(0721 )7032 60  

PENGESAHAN 

Proposal dengan judul : PENERAPAN METODE DRILL (DRILL METHOD) 

DAN STRATEGI INKUIRI (INQUIRY LEARNING) UNTUK 

MENINGKATKAN HASIL BELAJAR BAHAS ARAB PESERTA DIDIK 

KELAS VIII DI MTS MATHLA’UL ANWAR KEDONDONG PESAWARAN.  

Disusun oleh M. SODIQ AKMALUL FATONI, NPM: 1411020174 , Jurusan: 

Pendidikan Bahasa Arab. Telah diseminarkan pada hari/tanggal: Senin, 06 Maret 

2018 . 

TIM SEMINAR PROPOSAL 

Ketua    : Dr. Safari Daud, S. Ag. M. Sos. I (........................) 

Sekretaris   : Ikke Wulandari, M. Pd  (........................) 

Pembahas Utama  : Dr.H.Ahmad Bukhori Muslim,MA (........................) 

Pembahas Pendamping  I : Dr.Hj.Rumadani Sagala, M.Ag (........................) 

Pembahas Pendamping II : Dr.Umi Hijriyah, M.Pd  (........................) 

 

Mengetahui 

Ketua Jurusan Pendidikan Bahasa Arab 

 

 

Dr. Safari Daud, S. Ag. M. Sos. I 

     NIP.197508012002121003  



 

 



  



 


