
 استخدام وسائل السمعية البصرية في ترقية دراسة اللغة العربية لدى طلبة الصف
 اوكو الجنوبية من مدرسة محمدية الثانوية مووارادووا الحادي عشر

 
 رسالة علمية

 مقدمة لتكملة الشروط الالزمة للحصول على الدرجة اجلامعية األوىل يف علم الرتبية والتعليم
 واضع

 وحي بما سوجي
1011101121 

 
 
 
 
 
 

 

 كلية التربية والتعليم بجامعة رادين انتان اإلسالمية الحكومية المبونج
م0112ه/1341  



استخدام وسائل السمعية البصرية في ترقية دراسة اللغة العربية لدى طلبة 
 اوكو الجنوبية من مدرسة محمدية الثانوية مووارا دووا الحادي عشر الصف

 رسالة علمية
 مقدمة لتكملة الشروط الالزمة للحصول على الدرجة اجلامعية األوىل يف علم الرتبية والتعليم

 واضع
 وحي بما سوجي

1011101121 
 

 قسم تعليم اللغة العربي
 المشرف األول:الدكتور الحاج شريف الدين بشر الما جستير

ستيرلدكتور زو الخنا ن الما ج المشرف األول:  
 

 كلية التربية والتعليم بجامعة رادين انتان اإلسالمية الحكومية المبونج
م0112ه/1341  



 

 

 ملّخص البحث
استخدام وسائل السمعية البصرية في ترقية دراسة اللغة العربية لدى طلبة الصف الحادي عشر من 

 اوكو الجنوبية مدرسة محمدية الثانوية مووارا دووا
 وحي بما سوجي((
الصف سائل السمعية البصريةدراسة اللغة العربية لدي طلبة يف ىذا البحث يتكلم عن استخدام و 

و تطبيق ىذه الوسائط يف أنشطة التعليم . اوكو اجلنوبية عشر من مدرسة حممدية الثانوية مووارادووااحلادي 
اوكو اجلنوبية صار نادرا بل أن مدرسي اللغة العربية فقد  والتعلم يف ادلدرسة حممدية الثانوية مووارا دووا

نقصان نتيجة دراسة اللغة العربية لطلبة باستخدام صور كأدة يف نقل ادلواد. قد أثر ىذا احلال على ظهور 
( منهم نالوا أحسن النتيجة وغريىم مل تنتهوا كانوا 73٫١7)٪0١شخصا,  73من  الفصل احلادي عشر

( من خالل ىذا احلال عني الكاتب صياغة ىذه ادلشكلة تعين"ىل استخدام الوسائل 37٫ 73شخصا )73٪
عربية لدى طلبة الصف احلادي عشر من مدرسة حممدية الثانوية السمعية البصرية ميكن أن يرقي دراسة اللغة ال

 اوكو اجلنوبية ؟. مووارا دووا
( ىدف وسائل اإلعالم السمعية PTKوالنوع من ىذا البحث ىو البحث العملي الفصلي ) 

 ا دووايف الصف احلادي عشر من مدرسة حممدية الثانوية مووار والبصرية ميكن استخدامها يف تعلم اللغة العربية 
وتتم اخلطوات جبمع البيانات واستخدام أسلوب ادلالحظة، يرقي دراسة اللغة العربية لتحسني  اوكو اجلنوبية

 وطرق االختبار وأساليب التوثيق.
وبناء على حتليل البيانات اليت مت احلصول عليها قبل استخدام وسائل اإلعالم السمعية البصرية يف 

شخصا  73 وا كانواطالبا وطالبة الذين أمتوا، مل تكتمل (73٫١7)٪ 0١طالبا كان ىناك 73من  دراسة اللغة
. مت االنتهاء وعالوة على ذلك، بعد استخدام وسائل اإلعالم السمعية والبصرية يف الدورة األوىل  (73,37)٪

 7٥ك ( ويف ادلرحلة الثانية كان ىنا4٥٫7٥)٪ 03(، مل تكتمل ٥4٫١٥طالبا  )٪7١كان ىناك تكمل
قبل استخدام وسائل  ٥5٫53 (. وىذا ىو بزيادة قدرىا ٪٥٫40)٪7( مت االنتهاء، مل تكتمل 74٫٥7)٪

 اإلعالم السمعية والبصرية للدورة الثانية.
مناسبة على نتائج البحوث وادلناقشات اليت أجرى الباحث حتليل البيانات، فإنو ميكن أن خنلص إىل أنو مع 

دراسة اللغة العربية لدى طلبة الصف احلادي عشر من مدرسة معية والبصرية يرقي استخدام وسائل اإلعالم الس
الكلمات ادلفتاح : الوسائل السمعية البصرية، ترقية دراسة اللغة العربية، اوكو اجلنوبية. حممدية الثانوية مووارا دووا

 .وطلبة الصف احلادى عشر
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 أشعار

              

Artinya: 

Dan apabila dibacakan Al Quran, Maka dengarkanlah baik-baik, dan 

perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat.
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Departemen Agama Islam, Al-Qur’an dan Terjemahnya, CV Penerbit Diponegoro, 

Bandung: 2010, Hlm. 543 
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 إهداء
 إىل :رسالة علمية يفّوض الباحث ىذه 

الذي قد رّّب الباحث، و أعطى كل ما احتاج الباحث، و دافعو دائمًا  أمحد يينأيب . ١
 من ادلاديةوالروحية.

اليت ولدتين منذ صغاري و من خلوص حمبتها ودعائها حىت انتهي  يونيارأّمي . ٢
 كتابة النظرية.الالباحث كتابة ىذه 

ديغوا بوي رمضان و بنتاع   ينالصغري  أخوين، و رزق راتو انتان نويف ينيتأخيت الصغرية . ٣
 اين إىل متام جناحي.و ا و دافعو انتظر اللذين  عالم

 .المبونججامعيت احملبوبة رادين إنتان اإلسالمية احلكومية . ٤
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 vi 

 باحثال ترجمة
م، اإلبن ١٩٩٤سنة  سبتمربمن  ٢٨ التاريخ فنجور فوعة ىف وحي مبا سوجيُوِلد 

 .يونيارو  أمحد يينإخوان، إبن من  أربعة األول من
، ، متت منها سنة دووامووارا  حممديةبدأ دراسة الباحث بادلدرسة اإلبتدائية 

، متت منها مووارا دووا حممدية و الثانوية . مّث استمّر إىل ادلدرسة ادلتوسطة٢٢٢٦
استمر الباحث دراستو جبامعة رادين إنتان م ٢٢١٢وبالتايل، يف سنة  م.٢٢١٢سنة

 قسم اللغة العربية حىت األن. يف بكلية الًتبية المبونجاإلسالمية احلكومية 
وجلنة جملس الطلبة بكلية رئيس رابطة طلبة حممدية مووارا دووا، أثناء دراستو كان 

 المبونج اإلسالمية احلكوميةرادين انتان  جبامعة الًتبية
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 كلمة الشكر والتقدير

 

إن احلمد هلل أىل الثناء واجملد أحق ما قال العبد وكلنا لك العبد، احلمد هلل الذي 
تتم الصاحلات، لك الشكر يارب كما أن أمتمت على الباحث نعمة التخرّج على بنعمو 

اخلري. ال حول وال قوة إال باهلل وبركاتو وتوفيقو هبا متت كتابة ىذه رسالة علمية مهما كان 
يستغرق وقتا طويال يف امتام كتابتو. وبدونو ال ميكن للباحث الوصول إىل هناية كتابة ىذه 

 رسالة علمية.
استخدام وسائل السمعية البصرية  كتبها الباحث حتت ادلوضوع"رسالة علمية  ىذه  إنّ 

 ".استفاءيف ترقية دراسة اللغة العربية لدى طلبة الصف من مدرسة حممدية الثانوية مووارا دووا
لبعض الّشروط للحصول على الّدرجة اجلامعّية األوىل يف علم الًّتبّية يف قسم الّلغة العربّية 

 .المبونجرادين انتان اإلسالمية احلكومية  جبامعة

رسالة علمية واعدادىا اليزال ىناك ىذه واعلموا أيها القراء األعزاء، فإن يف كتابة 
الضعف والنقصان بل إهنا بعيدة عن الكمال والتمام فالبد من اكتساب النقد واالقًتاحات 

 الداعمة لتحسينها يف ادلستقبل.
علمية فيقّدم الباحث فائق احًتامو وجزيل شكره وعظيم حتّيتو رسالة ىذه ودلّا مّتت 

 إىل :
فضيلة األستاذ الدكتور احلاج خري األنوار، ادلاجستري، عميد كّلّية الًتبّية جبامعة . ١

 .المبونجرادين انتان اإلسالمّية احلكومّية 

بّية يف كّلّية ، إيرلينا, ادلاجسترية، رئيس قسم الّلغة العر ةالدكتور ضيلة األستاذة ف.٢
 .المبونججبامعة رادين انتان اإلسالمّية احلكومّية الًتبّية 



 viii 

غنتور جحي   مشرف األوىل،  الدكتور ادلاجستري، ذو احلنان الدكتورفضيلة . ٣
اللذان قد اعطيا اوقاهتما الشراف و إحاطتهما  كوسوما ادلاجستري، مشرف الثاين،

 حىت مت ىذا البحث العلمي بالصرب والفتح.

احملاضرين واحملاضرات والعاملني حبامعة رادين انتان اإلسالمية احلكومية الذين قد . ٤
 علم الباحث علوما كثريا.

الذي قد " الثانوية مووارا دووا"كرئيس ادلدرسة   مروان ادلاجسترياألستاذ احلاج . ٥
 جازكم اهلل خريا كثريا.رسالة علمية  ىذهساعد الباحث إلمتام 

رسالة علمية. ىذه مباشرة الذين قد عاونوا إلمتام  أوغري مباشرة األطراف مجيع. ٦
 كم اهلل خريا كثريا.ا جز 

وأخريا يسأل الباحث اهلل السالمة والعافية ورزقا حالال طيّبا مباركا واسعا لكم أمجعني. 
رسالة علمية خاصة وقارءىا عامة. واهلل ىذه آمني يارّب العادلني. عسى أن تفيد الباحث 

 أعلم.

 م  ٢٢١٦سنة  دمسربونج، بندار الماب
 

    الباحث

 
 وحي مبا سوجي

 ١٢١١٢٢٢٢٥١ 
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 الباب األول     
 مقدمة

  البحثخليفة.أ
اليوم رلال التعليم بشكل عام، وأثرت إىل حد ما من التطورات واالكتشافات يف  

رلال ادلهارات وادلعرفة والتكنولوجيا. تأثَت ىذه التطورات ىو واضح يف اجلهود الرامية إىل 
ادلرافق  أوليس فقط البنية التحتية  شيإصالح نظام التعليم والتعلم. جهود إلصالح مي

التعليمي. ولكن أيضا وسيلة غَت ادلادية مثل تطوير العاملُت يف رلال التعليم اجلودة الذين 
االستفادة من التسهيالت ادلتاحة، طرق مبتكرة للعمل، واختاذ و لديهم ادلعرفة والقدرة وادلهارة 

ال يتجزأ من جهود اإلصالح ىو التطورات  واحدموقف اجيايب التعليم يف متناول اليد. وجزءا
علم ادلجيب أن يلم هبا كل  تكون مهمةيف عامل اإلعالم من التعلم. لذلك، الوسائل التعليمية 

 .ادلهٍت
Kata media berasal dari bahasa latin yang adalah bentuk jamak dari medium, 

Batasan mengenai pengertian media sangat luas, namun kita membatasi pada media 

pendidikan saja yakni media yang digunakan sebagai alat dan bahan kegiatan 

pembelajaran.
1
 

كلمة تأيت من وسائل اإلعالم الالتينية الذي ىو اجلمع من ادلتوسط، القيود على  
اإلعالم وسائل اإلعالم وسائل اإلعالم بادلعٌت الواسع جدا، ولكننا تقتصر على وسائل 

 التعليمية ادلستخدمة كأدوات وادلواد الالزمة لألنشطة التعلم.
 

Media pembelajaran merupakan alat bantu dalam kegiatan belajar mengajar 

agar proses komunikasi berjalan efektif dan efisien sehingga materi yang 

tersampaikan akan mudah di pahami siswa. Secara garis besar media adalah bagian 

                                                             
1
Daryanto,MediaPembelajaran. (Yogyakarta:Gava Media,2013), h. 4. 

1 



2 
 

 

yang tidak terpisahkan dari proses belajar mengajar demi tercapainya tujuan 

pendidikan pada umumnya dan tujuan pembelajaran di sekolah pada khususnya.
2 

أداة ال تقدر بثمن يف أنشطة التعلم حبيث يتم  يى يةميوسائل اإلعالم التعل 
تشغيل عملية التواصل بفعالية وكفاءة حبيث أن ادلواد سيتم نقل فهمها بسهولة الطالب. 
بصفة عامة، وسائل اإلعالم ىو جزء ال يتجزأ من عملية التعلم من أجل حتقيق أىداف 

 خلصوص.التعليم بشكل عام، والغرض من التدريس يف ادلدارس على وجو ا
تطوير تكنولوجيا ادلعلومات يشهد منوا سريعا يف عصر العودلة ىذا ليس تأثَت  

حتمي على التعليم مطالبُت العامل العادلي على الدوام، للتكيف مع التطور التكنولوجي من 
جهد يف حتسُت نوعية التعليم، وخاصة تعديل تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت من أجل 

 ا يف عملية تعلم اللغة العربية.التعليم، وال سيم
 Kata media berasal dari bahasa latin yang adalah bentuk jamak dari 

medium, batasan mengenai pengertian media sangat luas, namun kita membatasi pada 

media pendidikan saja yakni media yang digunakan sebagai alat dan bahan kegiatan 

pemebelajaran.
3. 

كلمة تأيت من وسائل اإلعالم الالتينية الذي ىو اجلمع من ادلتوسط، والقيود  
ادلفروضة فيما يتعلق بتعريف وسائل اإلعالم واسعة، لكننا تقييد بالطبع الًتبية اإلعالمية أن 
وسائل اإلعالم تستخدم األدوات وادلواداألنشطة. وسائل اإلعالم التعلم ىو أداة ال تقدر 

لتعلم حبيث يتم تشغيل عملية التواصل بفعالية وكفاءة حبيثاليت سينقل بثمن يف أنشطة ا
سيكون من السهل فهم الطالب. بصفة عامة، وسائل اإلعالم ىو جزء ال يتجزأ من عملية 

                                                             
2
Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta: Raja Grafindo,2014), h.2. 

3
Daryanto, Media Pembelajaran.(Yogyakarta: Gava Media,2013),Hlm.4 



3 
 

 

تعلم اللغة العربية من أجل حتقيق أىداف التعليم بشكل عام، والغرض من التدريس يف 
 .ادلدارس على وجو اخلصوص

أن تعلم وسائل اإلعالم ىو االستنباطلسابق ادلؤلفُت ميكنمن التعريف ا 
اليت ميكن استخدامها إليصال ادلوضوع للطالب حىت يتمكنوا من حتقيق أىداف وسيلةأداة

يف تطور آخر، وبعد تطور تقٍت الوسائل التعليمية. أقدم التقنيات .العملية التعليمية
أساس ادلبادئ ادليكانيكية. مث والدة ادلستخدمة يف عملية التعلم ىي الطباعة يعمل على 

التكنولوجيا السمعية والبصرية اليت جتمع بُت اكتشاف ادليكانيكية وااللكًتونية ألغراض 
 التعلم. 

الوالدة mikroproserorالتكنولوجيا الناشئة ىي أحدث التقنيات اليت أعطت 
 .استخدام الكمبيوتر والنشاط. على أساس تطوير ىذه التقنيات

media pembelajaran dapat di kelompokkan kedalam emapat kelompok, yaitu: 

1. Media hasil teknologi cetak 

2. Media hasil teknologi audio-visual 

3. Media hasil teknologi berdasarkan komputer 

4. Media hasil gabungan teknologi cetak dan komputer.
4
 

 :رلموعاتوىي أربع يفالوسائل التعليمية ميكن جتميعها  
وسائل اإلعالم النتائج تكنولوجيا الطباعة. 1  
وسائل اإلعالم النتائج التقنيات السمعية والبصرية. 2  
وسائل اإلعالم على أساسالنتائجالتكنولوجيا الكمبيوتر. 3  

 4.وسائل اإلعالم رلتمعة النتائج تكنولوجيا الطباعة وأجهزة الكمبيوتر
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Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, Op., Cit, h.31. 
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ادلذكورة أعاله، يف ىذه احلالة سوف حصر النقاش فقط  وسائل اإلعالم األربعة 
 على وسائل اإلعالم السمعية والبصرية.

التكنولوجيا السمعية والبصرية اليت ىي وسيلة إلنتاج أو يكون مادة اإلطارات  
استخدام آالت ميكانيكيا والكًتونيا لتقدمي رسائل صوتية وبصرية. التدريس السمعية 

يز بوضوح عن طريق استخدام األجهزة أثناء عملية التعلم، مثل آلة والبصرية من خالل تتم
فيلم اإلسقاط، وتسجيل، والعرض العرض ادلرئي. وىكذا، من خالل التدريس السمعية 
والبصرية ىو إنتاج واستخدام ادلوادمن خالل الرؤية والسمع وال تعتمد كليا على فهم 

 الكلمات أو الرموز اليت تتشابو. 
Ciri-ciri utama teknologi media audio-visual adalah sebagai berikut: 

1. Bersifat linier 

2. Visual disajikan secara dinamis 

3. Mereka digunakan dengan cara yang telah ditetapkan sebelumya oleh 

perancang/pembuatnya 

4. Audio visual merupakan representasi fisik dari gagasan real atau gagasan 

abstrak 

5. Audio visual dikembangkan menurut prinsip psikologi behaviorisme dan 
kognitif 

6. Umumnya berorientasi kepada guru dangan tingkat pelibatan interaktif 

murid yang rendah.
5
 

 :اخلصائص الرئيسية للتكنولوجيا وسائل اإلعالم السمعية والبصرية ىي كما يلي
شليز اخلطية. 1  
البصرية عمل حيوي. 2  
وىي تستخدم يف ىذه الطريقة اليت مت تعيينها مسبقا من قبل ادلصمم / صانع. 3  
السمعية والبصرية ىو التمثيل ادلادي للفكرة من أفكار حقيقية أو رلردة. 4  

                                                             
5
Ibid, h.32. 
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. ادلعدات السمعية البصرية وفقا دلبادئ ادلدرسة السلوكية وعلم النفس ادلعريف5  
ما موجهة لدعوة مستوى ادلشاركة التفاعلية التلميذ ادلعلم منخفضةعمو  .6 

وسائل اإلعالم السمعية والبصرية ىو األداة اليت تستخدم ادلعلمُت لنقل  
العربية، تتطلب العديد من الطالب إلتقان ادلواد من ادلعلم ولذلك تعلمادلعلومات. يف عملية

دام وسائل اإلعالم السمعية والبصرية يف فمن أكثر مالءمة حيث توصيل احملتوى باستخ
 الفيديو. الداعر قرص مضغوط( أو مزيد من التفاصيل) VCD شكل

وسائل اإلعالم أي شيء يسمح لإلشارة السمعية اليت ميكن درلها مع الصور  
يف برنامج التعلم. ألهنا ميكن أن  الفيديوبالتتابع. وميكن استخدام برنامج  الفيديوادلتحركة
مع الرسوم ادلتحركة  الفيديواربات غَت متوقعة للطالب، ولكن أيضا ميكن أناربنامج توفر اخل

يف تصور ادلواد ىي فعالة جدا  الفيديوواإلعداد. رلانا إلثبات تغيَت من وقت آلخر. قدرات 
الطبيعة اليت تتطلب التصور من تعابَت الوجو، وكذلك جو من بيئة  ادلادةدلساعدة ادلعلم على 

التكنولوجيا. على سبيل ادلثال عن  الفيديوتقدمي األفضل من خالل استخدام معينة يتم 
من الناحية  الفيديوشرنقة التغيَت إىل فراشة، وسوف ترى تفاصيل و إذا ىو تصور من خالل 

 التكنولوجية.
، ألن وسائل اإلعالم السمعية والبصرية إلظهار احلركة، شعبية متزايدة يف الفيديو 

رلتمعنا. الرسائل اليت يتم تقدميها ىي احلقائق )أحداث / واألخبار( أو ومهية )مثل قصص(، 
على سبيل ادلثال ىو ، تربوي ميكن استبدال معظم ادلهام من قبل الفيلم. ولكن ىذا ال يعٍت 

 . نقصانوزلل موقف من الفيلم. كل لو مزاياه اخلاصة و سوف حتل  الفيديوأن 
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Kelebihan vidio antara lain: 

1. Dapat menarik perhatian untuk priode-priode yang singkat dari 

rangsangan luar lainya; 

2. Dengan alat perekam vita vidio sejumlah besar penonton dapat 

memperoleh informasi dari ahli-ahli/spesialis; 

3. Demonterasi yang sulit bisa di persiapakan dan direkam 

sebelumnya,sehingga pada waktu mengajar guru bisa memusatkan 

perhatianya pada penyajianya; 

4. Menghemat waktu dan rekaman dapat di putar berulang-ulang; 

5. Kamera Tv bisa mengamati lebih dekat objek yang sedang bergerak atau 

objek yang berbahaya seperti harimau; 

6. Gamabar proyek biasa di-“beku’’ kan untuk diamati dengan seksama.guru 

bisa mengatur dimana diaakan menghentiakan gerakan gambar tersebut; 

kontrol sepenuhnya ditangan guru; dan  

7. Rungan tak perlukan di gelapkan waktu penyajianya.
6
 

 :الفيديووتشمل مزايا 
 جلذب االنتباه لفًتة قصَتة يف الفًتة من ادلؤثرات اخلارجية األخرى؛ .1
عدد كبَت من الناس ميكن احلصول على معلومات من  الفيديومع مسجل فيتا   .2

 اخلارباء / األخصائيُت.
وادلسجلة سابقا، حىت أن الوقت ادلخصص للتدريس ادلعلمُت  يف االعدادالصعب   .3

 ميكن أن تركز على.
 توفَت الوقت والتسجيالت ميكن أن تقوم مرارا وتكرارا. .4
 كامَتا التلفزيون ميكن أن كائن أقرب اليت يتم نقلها أو ادلواد اخلطرة مثل النمر.   .5
ميكن أن تضع  .علمادل مشروع العاديُت "اجملمدة" "احلق يف أن يالحظ مع صورة .6

 حركة الصورة؛ السيطرة دتاما يف أيدي ادلعلمُت؛ و توقفحيث انو سوف 
                                                             

6
Arief, S. Sadiman, dkk, Media Pendidikan.(Jakarta:Raja Grafindo,2014), h.74-75. 
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 ال حتتاج يف الوقت تلقي بظالذلا.  .7
Hal-hal yang negatif yang perlu di perhatikan dalam pengunaan alat perekam 

vita vidio dan proses pembelajaran  adalah: 

1. Perhatikan penonton sulit dikuasai partisipasikan mereka jarang di 

praktikkan . 

2. Sifat komunikasinya bersifat satu arah dan harus di imbangi dengan 

pencarian bentuk umpan balik yang lain; 

3. Kurang mampu menampilkan detail dari objek yang disajikan secara 

sempurna; dan  

4. Memerlukan peralatan yang mahal dan kompleks.
7
 

 أجهزة التسجيل فيتا وعملية التعلم ىي: الفيديواألمور السلبية أن نالحظ يف استخدام 
 . النظر اجلمهور من الصعب الرئيسي أهنا نادرا ما تكون يف ادلمارسة العملية.1
أشكال أخرى . طبيعة الرسالة ىي يف اجتاه واحد وجيب أن تكون متوازنة مع البحث عن 2

 من ردود الفعل،
 . أقل قادرة على عرض التفاصيل من األشياء اليت يتم تقدميها دتاما؛ و3
 . يتطلب معدات ومعقدة باىظة الثمن.4

تستخدم  الفيديوأما عن كيفية استخدام وسائل االعالم  
MicrosoftPowerPoint2007  وىو برنامج تطبيق اليت ىي واحدة من الاربامج يف إطار ،

. وأكارب ميزة ذلذا الاربنامج ليست ضرورية ألن شراء الاربرليات MicrosoftOfficeتطبيقات 
يف حد  Microsoft Office. يف ذلك الوقت من تركيب برنامج Microsoft Officeبالفعل يف 

من عبء أجهزة الكمبيوتر التعلم والتطوير ذاتو سيتم تثبيت ىذا الاربنامج. ىذا سوف يقلل 
 احلواجز.

 

                                                             
7
Ibid., h.75. 
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 Microsoft powerادلقدمة من نقاط  للفيديوتسهيالتأما بالنسبة للصوت و   

point  اضغط على القائمة أقحم مث  الفيديواليت تدعم بقوة برنامج تعلم اللغة. للدخول
مكارب ظهر من ملف و اضغط على القائمة وسعود. مث سيأيت خيارين لكل منهما. للصوت ست

سوف تظهر من ملف أو moviesعلى ضلو شلاثل خليارات  galleryمن  الصوت
movies  منgallery إعدادات الاربنامج رلرد اختيار نوع ادللف الذي تريد إضافتو، مث بدا .
 اليت أنشئت باعتبارىا وسيلة للتعلم. الفيديوأن نرى 

الوسائل التعليمية يف السؤال ىو وسيلة أو اإليدز كل ما ىو قيد االستخدام من  
قبل ادلعلم يف العملية التعليمية، وذلك لتحقيق أىداف التعلم. تعليم وسائل اإلعالم مهم 

 جدا يف دعم صلاح التواصل بُت ادلعلمُت وادلتعلمُت. 
ريس والتعلم ميكن أن تولد ان "استخدام الوسائل التعليمية يف التد Hamalikأكد  

، وجتلب اآلثار النفسية التعليمادلشاعر واىتمامات جديدة، وحتسُت الدافع وأنشطة التحفيز 
على الطالب. وباإلضافة إىل ذلك، فإن وسائل اإلعالم لديو وظيفة مثل أي األدوات اليت 

 ميكن استخدامها كوسيلة لتحقيق اذلدف من رسالة التعليم.
الم يف عملية التعلم ميكن ظيفتها "مثل أي األدوات اليت ميكن استخدامها  ألن وسائل اإلع

 كقناة للرسالة للوصول إىل أىداف التعلم.
 

أن تصبح معلمة يف االستخدام الفعال للتعليم وسائل اإلعالم، جيب أن يكون كل  
اليت كتبها معلم ادلعرفة الكافية وفهم من وسائل اإلعالم والًتبوية والتعليمية أن ادلعرفة 

OemarHamalik (1985: 16:تشمل ما يلي ) 
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 . وسائل اإلعالم بوصفها أداة اتصال دلواصلة عملية التعلم.1
 . يقدم وسائل اإلعالم كأداة لتحقيق األىداف التعليمية.2
 . استخدام وسائل اإلعالم يف التعليم والتعلم.3
 . العالقة بُت أساليب الًتبية اإلعالمية التدريس.4
 قيمة وفوائد الوسائط التعليمية.. 5
 . اختيار واستخدام وسائل اإلعالم الًتبوي.6
 . معرفة أدوات وتقنيات التعليم وسائل اإلعالم ادلختلفة.7
 . التعرف على استخدام وسائل اإلعالم الًتبوي يف الرعايا ادلخلصُت تدريسها.8
 . تنفيذ تدابَت البتكار يف التعليم.9

عالم التعلم الكامل ميكن أن تساعد يف إيصال الرسالة للطالب مع كل وسائل اإل          
قدرات عقلو ويثَت االىتمام والدافعية للتعلم الطالب، وتساعد على حتديد ادلعرفة وتوجيو 

الطالب إىل الطالب أو بعبارة أخرى "استخدام األدوات يف عملية التعلم هتدف إىل حتسُت 
 .سلرجات التعلم الطالب بشكل عام

 يف حُت أن الفوائد تدريس اإلعالم يف عملية التعلم على النحو التايل:
 . وسوف تعليم جذب انتباه الطالب وذلك لتعزيز الدافعية لدى الطالب.1
. ادلواد التعليمية اليت سوف تكون غامضة جدا حبيث ميكن فهمها من قبل الطالب، 2

 وتسمح للطالب إلتقان ىذا الغرض على ضلو أفضل.
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ريقة التدريس سيكون أكثر تنوعا، وليس رلرد التواصل لفظيا من خالل السرد من . ط3
الكلمات من قبل ادلعلم، حىت يتمكن الطالب ال ميلون وال تستنفد ادلعلمُت، عندما تعليم 

 ادلعلمُت لكل ساعة من التدريس.
ال لوصف . الطالب ىم أكثر قدرة على دترير الكثَت من أنشطة التعلم، ألنو ال يستمع إ4

 ادلعلم، ولكن أيضا أنشطة أخرى مثل مراقبة، والقيام، وإظهار وغَتىا.
أن ادلعلم جيب أن لديها القدرة وادلهارات يف  Asnawir، قال وعالوة على ذلك 

 استخدام وسائل اإلعالم ما يلي:
 . يتمكن ادلعلمون من استخدام معدات أكثر اقتصاديا1
 . كفاءة2
ادلدرسة ومل يرفض الستخدامها تقنيات مودم ادلعدات ذات الصلة  . والقدرة اليت دتتلكها3

 دلطالب اجملتمع والعصر.
وبناء على ذلك لتحقيق التعلم، وقدرات ومهارات ادلعلمُت يف استخدام وسائل  

اإلعالم ىي مهمة جدا ويف أكمل وسائل اإلعالم وإدارة العادية أكثر، وسوف يتحقق 
 الغرض من الًتبية والتعليم.

ستتناول ىذه الدراسة بالتفصيل مع الًتكيز على استخدام وسائل اإلعالم السمعية  
،جنوب حي تقطنو مووارا دووازلمدية   ادلدرسة الثانويةوالبصرية يف تعلم اللغة العربية يف يف 

 .2016-2015الطبقة احلادية عشرة عام الدراسي 
تحصيل العلمي ىو أن النتائج أو الNgalimPurwantoقالوعالوة على ذلك، و  

اختبار يستخدم لتقييم نتائج التعلم اليت مت تعيينها من قبل ادلعلم للطالب، أو من قبل 



11 
 

 

أساتذة للطالب، خالل فًتة زمنية زلددة. يف التعليم وىناك رلموعة متنوعة من أدوات 
 ب.التقييم اليت ميكن استخدامها لتقييم عملية وسلرجات التعليم الذي مت القيام بو للطال

أما عن كيفية إجراء التقييم من النتائج ودراسة يف اخلارج، ميكن للمعلم استخدام  
نوعُت من االختبارات، اختبارات مت توحيد يان )اختبار موحد( واختبارات من صنع ادلعلم 
أنفسهم )اختبار من صنع ادلعلم(. ما ىو ادلقصود من اختبار موحد ىو اختبار اليت كانت 

لتحقق من صحة وموثوقية )ادلوثوقية(، وبالتايل فإن االختبار ىو يف الواقع موحدة، وعملية ا
 صحيحة وموثوق هبا لغرض وجملموعة زلددة.

اختبار ميكن أن يسمى صاحلة إذا كان االختبار ىو حقا قادرة على تقييم ما  
ينبغي تقييم. مثل ىذه االختبارات، إذا ما استخدمت، وميكن حتقيق أىداف تتفق مع 

ىداف اليت مت التخطيط ذلا مسبقا. وبعبارة أخرى، باعتبارىا أداة التقييم، واالختبار ىو األ
أداة دقيقة وشاملة ألهنا قد شهدت زلاولة ادلغادرة والتحسينات حبيث اختبار موحد يف هناية 
ادلطاف. االختبارات القياسية ميكن أن يسمى موثوق هبا )جدير بالثقة( إذا أظهرت 

ة يف القياس. الصرامة ذلك ينطبق على كل من قياس مع نفس االختبار. االختبارات دق
وبعبارة أخرى، فإن حالة اختبار ميكن حتديد باستخدام نفس االختبار على نفس اجملموعة 
من الطالب يف نفس الشرط. إذا كان االختبار ىو موثوق هبا، مث يسجل نتائج االختبار يف 

 للطالب ال يزال ىو نفسو.
م، اختبارات موحدة يف استخدامو فقط للطالب اجلدد، حتديد اجتاه بشكل عا 

 ضبط للمواىب ومصاحل أبنائهم، وحتديد مستوى مهارة الطالب.
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وقد مت تطوير تكنولوجيا ادلعلومات يف النية اليت تؤثر على استخدام أنواع سلتلفة  
م األدوات أو ادلعدات من وسائل اإلعالم، كأداة يف عملية التعلم، ومن ادلتوقع أن استخدا

بكفاءة وفعالية يف الفصول الدراسية على ادلعلمُت )ادلدرسُت(. دور ادلعلم ال يقتصر فقط  
كمعلم )نقل ادلعرفة(، ولكن أيضا معلمو ومدرب ومطور ومدير أنشطة التعلم اليت ميكن أن 

 تسهل أنشطة التعلم من الطالب يف حتقيق األىداف اليت مت وضعها.
أخرى، وتعلم وسائل اإلعالم ىو عنصر التعلم اليت ذلا دور مهم يف من ناحية  

عملية تعلم اللغة العربية. جيب أن حتصل على االستفادة من وسائل اإلعالم انتباه ادلعلمُت 
 يف كل نشاط التعلم، خاصة يف تعلم اللغة العربية.

لعربية يف على ىذا األساس، مث، لنتائج الباحثُت قبل ادلسح أن مدرس اللغة ا  
، أن استخدام وسائل اإلعالم السمعية والبصرية من قبل مووارا دووازلمدية   ادلدرسة الثانوية

ادلعلمُت تعليم اللغة العربية ال يزال أقل من احلد األقصى، ونادرا ما يبدو الستخدامها يف 
يف  بعض األحيان جيعل الطالب أقل محاسة للتعلم. خالل ىذا درس اللغة العربية مدرس

باستخدام الطريقة ادلباشرة  ،مووارا دووازلمدية   ادلدرسة الثانويةيف زلمدية  ادلتحركادلتوسط 
 مع مساعدة من صور وسائل اإلعالم كأداة يف تقدمي ادلادة.

أن تصبح معلمة يف االستخدام الفعال للتعليم وسائل اإلعالم، جيب أن يكون كل  
معلم ادلعرفة الكافية وفهم من وسائل اإلعالم والًتبوية والتعليمية أن ادلعرفة اليت كتبها 

OemarHamalik (1985: 16:تشمل ما يلي ) 
 . وسائل اإلعالم بوصفها أداة اتصال دلواصلة عملية التعلم.1
 قدم وسائل اإلعالم كأداة لتحقيق األىداف التعليمية.. ي2
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 . استخدام وسائل اإلعالم يف التعليم والتعلم.3
 . العالقة بُت أساليب الًتبية اإلعالمية التدريس.4
 . قيمة وفوائد الوسائط التعليمية.5
 . اختيار واستخدام وسائل اإلعالم الًتبوي.6
 اإلعالم ادلختلفة. . معرفة أدوات وتقنيات التعليم وسائل7
 . التعرف على استخدام وسائل اإلعالم الًتبوي يف الرعايا ادلخلصُت تدريسها.8
 . تنفيذ تدابَت البتكار يف التعليم.9

وسائل اإلعالم التعلم الكامل ميكن أن تساعد يف إيصال الرسالة للطالب مع كل           
الب، وتساعد على حتديد ادلعرفة وتوجيو قدرات عقلو ويثَت االىتمام والدافعية للتعلم الط

الطالب إىل الطالب أو بعبارة أخرى "استخدام األدوات يف عملية التعلم هتدف إىل حتسُت 
 سلرجات التعلم الطالب بشكل عام.

 يف حُت أن الفوائد تدريس اإلعالم يف عملية التعلم على النحو التايل:
 يز الدافعية لدى الطالب.. وسوف تعليم جذب انتباه الطالب وذلك لتعز 1
. ادلواد التعليمية اليت سوف تكون غامضة جدا حبيث ميكن فهمها من قبل الطالب، 2

 وتسمح للطالب إلتقان ىذا الغرض على ضلو أفضل.
. طريقة التدريس سيكون أكثر تنوعا، وليس رلرد التواصل لفظيا من خالل السرد من 3

ب ال ميلون وال تستنفد ادلعلمُت، عندما تعليم الكلمات من قبل ادلعلم، حىت يتمكن الطال
 ادلعلمُت لكل ساعة من التدريس.
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. الطالب ىم أكثر قدرة على دترير الكثَت من أنشطة التعلم، ألنو ال يستمع إال لوصف 4
 ادلعلم، ولكن أيضا أنشطة أخرى مثل مراقبة، والقيام، وإظهار وغَتىا.

لم جيب أن لديها القدرة وادلهارات يف أن ادلع Asnawir، قال وعالوة على ذلك 
 استخدام وسائل اإلعالم ما يلي:

 . يتمكن ادلعلمون من استخدام معدات أكثر اقتصاديا1
 . كفاءة2
. والقدرة اليت دتتلكها ادلدرسة ومل يرفض الستخدامها تقنيات مودم ادلعدات ذات الصلة 3

 دلطالب اجملتمع والعصر.
التعلم، وقدرات ومهارات ادلعلمُت يف استخدام وسائل وبناء على ذلك لتحقيق  

اإلعالم ىي مهمة جدا ويف أكمل وسائل اإلعالم وإدارة العادية أكثر، وسوف يتحقق 
 الغرض من الًتبية والتعليم.

ستتناول ىذه الدراسة بالتفصيل مع الًتكيز على استخدام وسائل اإلعالم السمعية  
،جنوب حي تقطنو مووارا دووازلمدية   ادلدرسة الثانويةيف يف  والبصرية يف تعلم اللغة العربية

 .2016-2015الطبقة احلادية عشرة عام الدراسي 
أن النتائج أو التحصيل العلمي ىو NgalimPurwantoقالوعالوة على ذلك، و  

اختبار يستخدم لتقييم نتائج التعلم اليت مت تعيينها من قبل ادلعلم للطالب، أو من قبل 
للطالب، خالل فًتة زمنية زلددة. يف التعليم وىناك رلموعة متنوعة من أدوات  أساتذة

 التقييم اليت ميكن استخدامها لتقييم عملية وسلرجات التعليم الذي مت القيام بو للطالب.
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أما عن كيفية إجراء التقييم من النتائج ودراسة يف اخلارج، ميكن للمعلم استخدام  
بارات مت توحيد يان )اختبار موحد( واختبارات من صنع ادلعلم نوعُت من االختبارات، اخت

أنفسهم )اختبار من صنع ادلعلم(. ما ىو ادلقصود من اختبار موحد ىو اختبار اليت كانت 
موحدة، وعملية التحقق من صحة وموثوقية )ادلوثوقية(، وبالتايل فإن االختبار ىو يف الواقع 

 دة.صحيحة وموثوق هبا لغرض وجملموعة زلد
اختبار ميكن أن يسمى صاحلة إذا كان االختبار ىو حقا قادرة على تقييم ما  

ينبغي تقييم. مثل ىذه االختبارات، إذا ما استخدمت، وميكن حتقيق أىداف تتفق مع 
األىداف اليت مت التخطيط ذلا مسبقا. وبعبارة أخرى، باعتبارىا أداة التقييم، واالختبار ىو 

ألهنا قد شهدت زلاولة ادلغادرة والتحسينات حبيث اختبار موحد يف هناية أداة دقيقة وشاملة 
ادلطاف. االختبارات القياسية ميكن أن يسمى موثوق هبا )جدير بالثقة( إذا أظهرت 
االختبارات دقة يف القياس. الصرامة ذلك ينطبق على كل من قياس مع نفس االختبار. 

يد باستخدام نفس االختبار على نفس اجملموعة وبعبارة أخرى، فإن حالة اختبار ميكن حتد
من الطالب يف نفس الشرط. إذا كان االختبار ىو موثوق هبا، مث يسجل نتائج االختبار يف 

 للطالب ال يزال ىو نفسو.
بشكل عام، اختبارات موحدة يف استخدامو فقط للطالب اجلدد، حتديد اجتاه  

 مهارة الطالب.ضبط للمواىب ومصاحل أبنائهم، وحتديد مستوى 
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كما ىو احلال يف ىذه الدراسة حبثت الكتاب الوحيد من الدرجة احلادية عشرة  
ككائنات البحوث. وىنا بيانات   ، دووا اوكو اجلنوبيةرامووازلمدية   ادلدرسة الثانويةيف 

قبل ،مووارا دووازلمدية   ادلدرسة الثانويةيف العرب من الدرجة احلادية عشرة دروس الطالب 
 استخدام الفيديو وسائل اإلعالم السمعية والبصرية ىي كما يلي:

 1.1اجلدول 
 احلادي عشر  صفللغة العربية يف الالدراسة نتائج  بيانات

اوكو اجلنوبية واو دراوادرسة الثانوية مو من م  
No SISWA 

NILAI 
JML RATA2 Keterangan 

Qiro'ah Istima' Kalam 

1 Ciptoroyo 30 30 30 90 7,5 Tuntas 

2 Citra ani 20 15 20 55 4.5 TidakTuntas 

3 Delawati 20 20 15 55 4.5 TidakTuntas 

4 DeniIrsandi 25 20 10 55 4.5 TidakTuntas 

5 DewiAstuti 20 25 30 75 6.25 Tuntas 

6 AndiBayong 35 15 15 65 5.75 Tuntas 

7 DoniEfendi 38 30 50 118 9.8 Tuntas 

8 EkoJatmiko 30 35 25 90 7.4 Tuntas 

9 Eva Damayanti 20 25 15 60 4.9 TidakTuntas 

10 FentiNurrohma 30 15 15 60 5 TidakTuntas 

11 FikriNurAmilah 15 20 30 65 5.4 TidakTuntas 

12 HeniMarliyanti 20 15 15 50 4.1 TidakTuntas 

13 Muthoharoh 20 15 20 55 4.5 TidakTuntas 

14 LiaNovita 20 20 15 55 4.5 TidakTuntas 

15 ArisTanto 25 20 10 55 4.5 TidakTuntas 

16 Mega Sari 30 30 30 90 7,5 Tuntas 

17 Meri 35 15 15 65 5.75 Tuntas 

18 Fajri 38 30 50 118 9.8 Tuntas 

19 Musrida 30 35 25 90 7.4 Tuntas 

20 Nurdianto 30 30 30 90 7.5 Tuntas 
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21 Kurniawan 20 15 20 55 4.5 TidakTuntas 

22 Annisa 20 20 15 55 4.5 TidakTuntas 

23 Purnawan 25 20 10 55 4.5 TidakTuntas 

24 Riyadi 20 25 30 75 6.25 Tidak Tuntas 

25 EpitaYani 35 15 15 65 5.75 TidakTuntas 

26 Rosita 30 15 15 60 5 TidakTuntas 

27 Maryanto 15 20 30 65 5.4 TidakTuntas 

28 Hidayah 20 25 15 60 4.9 TidakTuntas 

29 Joko 30 15 15 60 5 TidakTuntas 

30 Sukendro 15 20 30 65 5.4 TidakTuntas 

31 Wahyono 20 15 15 50 4.1 TidakTuntas 

32 Wahyudi 20 15 20 55 4.5 TidakTuntas 

33 Sulistiani 20 20 15 55 4.5 TidakTuntas 

34 Windi 25 20 10 55 4.5 TidakTuntas 

35 YongkiPranata 20 15 20 55 4.5 TidakTuntas 

36 Novita 20 20 15 55 4.5 TidakTuntas 

37 Zulfikar 25 20 10 55 4.5 TidakTuntas 

 
 102اجلدول

 بيانات نتائج الدراسة للغة العربية يف الصف احلادي عشر 
قبل استخدام الوسائل السمعية و البصرية دووا اوكو اجلنوبيةرامووامن مدرسة الثانوية   

 النمرة مستوى قدرة االستماع عدد الطلبة
:(27٫03)  1 كامل 
:(97 72٫)  2 غَت كامل 
:(100)  رلموعو 

 
( طالبا وطالبة فقط 37، فإنو ميكن أن ينظر إىل من )السابق واستنادا إىل اجلدول 

( 27:( والطالب غَت مكتملة رقم )27لذين أدتوا الدراسة أو يساوي )ا( طالبا وطالبة 10)
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اليت ميكن أن نرى أن معظم الطالب ال حيقق إتقاناألقسام ، :(. من ىذه البيانات73أو )
يق ومرن وعملي يف تعلم اللغة العربية ىي التالية اليت تستخدم وسائل اإلعالم ادلناسبة، دق

 داعمة جدا، ألن وسائل اإلعالم ىو أداة واحدة فيعملية داخل وخارج الفصول الدراسية. 
السمعية وبناء على ىذه الشروط، اىتم الباحث يف التعليم باستخدام وسائل اإلعالم 

ن مدرسة زلمدية الثانوية دراسة اللغة العربية لدى طلبة الصف احلادي عشر ملتعزيز  البصرية
 سوف يكون أكثر إثارة لالىتمام وادلواد ادلقدمة سيتم فهمها سهولة. مووارا دووااوكو اجلنوبية

Sebagai mana menurut Abdul Wahab Rosyidi bahwa penggunaan audio visual dapat 

memperjelas, memudahkan dan membuat menarik pesan kurikulum yang akan disampaikan 

oleh guru kepada pesertadidik sehingga dapat memotivasi belajarnya dan mengefesienkan 

proses belajar.
8
 

وميكن توضيح  السمعية البصريةكما وفق عبد الوىاب الرشيدي أن استخدام 
دلعلم للطالب وتبسيط وجعل ادلناىج رسالة مثَتة لالىتمام اليت سوف يتم تسليمها من قبل ا

 وذلك لتحفيز التعلم وعملية التعلم.
 .أغراض والبحث وفوائدةج
. وسائل اإلعالم قيد االستخدام غَت التقليدية، وبالتايل أن الطالب ىم أقل اىتماما يف 1

 تعلم اللغة العربية.
 . نتائج ادلتعلمُت ال تزال منخفضة جدا يف دروس اللغة العربية.2
 منا هج البحث.د

البحث يتكلم عن استخدام وسائل السمعية البصريةدراسة اللغة العربية ىذا  
 ؟ اوكو اجلنوبية لدي طلبة يف الصف احلادي عشر من مدرسة زلمدية الثانوية مووارادووا

 أساليب جمع البيا نات. ه

                                                             
8
Abdul WahabRosyidi,MediaPembelajaranBahasaArabOp.Cit., h. 31. 
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 البحوث غرضأ.1
 سلرجات تعلم اللغة العربيةاستخدام وسائل اإلعالم السمعية والبصرية يف حتسُت  

 .مووارا دووا زلمديةادلدرسة الثانوية يف 
 فوائد .2
. ومن ادلتوقع أن تسهم األفكار أو ادلعلومات للمؤسسات التعليمية، لألطراف الذين لديهم أ

العربية يف اللغة دلعلمخصوصا .مووارا دووازلمديةادلدرسة الثانوية مسؤولية التعليم وادلعلمُت في
ىذا البحث. لذلك ميكن استخدامو كمقياس لتحديد  إدارة واختيار الوسائل التعليمية

بشكل واضح على صلاح أو فشل يف القيام بأنشطة يف الفصول الدراسية. وعالوة على ذلك، 
فإن نتائج ىذه الدراسة ميكن استخدامها كمرجع للباحثُت يف ادلستقبل الذي سوف إجراء 

 أحباث شلاثلة.
َتة واخلاربة اليت ىي قيمة للكاتب والقارئ حول . وميكن ىذه الدراسة توفر ادلعرفة والبصب

يف دراسة اللغة العربية  سلرجاتتنفيذ استخدام وسائل اإلعالم السمعية والبصرية يف حتسُت 
 .2016-2015احلادي عشر عام الدراسي يف الفصل مووارا دووازلمديةادلدرسة الثانوية 
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 الباب الثاني

النظري اطا اإل  

 فهم وسائل اإلعالم السمعية البصرية. أ
 . تعريف وسائل اإلعالم السمعية البصرية١

. أي مصادر موثوؽ هبا . يرجى إيراداالستشهاد مبصادر حملتوى ىنا ينقصو
 (3102)مايو  ديكن التشكيك هبا وإزالتها. موثقة معلومات غَت

أو  والصورة الصوت بصري ىو مجيع الوسائل اليت تستخدـ فيهاالالسمعي 
كن أمهيتها حسب طريقة رلاالت استعماذلا و تنوعها وأمهيتها احلقيقية يف االثنُت مًعاو دت

 (.فنية أو علمية)مضامينها اليت حتملها واليت تربزىا يف أشكاؿ فنية ومجالية تعبَتية سلتلفة 

و السمعي بصري ىو كل وسيلة إعالـ سلالفة لإلعالـ الورقي الكتاب و اجلريدة 
 اي أهنا اي وسيلة إعالـ تستخدـ جهازا للتواصل.

الوسائل صر ىذه و ديكن ح السمعية البصرية ال يكاد خيلوا العامل من الوسائل
الفتة أو ادللصقة إيل أكثرىا تعقيدا و تطورا من أبسطها كال

 . والتلفزيوفوالسينما الكمبيوتر مثل

02 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7:%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF_%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7:%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D9%85%D9%88%D8%AB%D9%88%D9%82_%D8%A8%D9%87%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7:%D9%85%D9%88%D8%AB%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%85%D8%A8%D9%8A%D9%88%D8%AA%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7


21 
 

 
 مسطحةتلفزيوف شاشة 

تستقطب ىذه الوسائل كل فئات اجملتمع صغارا و كبارا االناث منهم و الذكور 
و غَتىا كما أهنا  واجملالت الكتب اجلرائد و التقليدية وتزامحها ؾ وسائل االتصاؿ وتنافس

االجتماعية األسرية أحيانا نضرا دلا يتم عرضو فيها دوف مراعاة ىذه خطر على العالقات 
 الناحية.

 
Menurut Sadiman, kata media berasal dari bahasa Latin dan merupakan 

bentuk jamak dari medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. 

Medoe adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepenerima 

pesan.
1
Sedangkan secara istilah, ia mengungkapkan bahwa media adalah salah satu 

                                                             
1
Sadiman dkk., MediaPendidikan (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2014), h.6. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Ecran_plat.jpg
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sumberbelajar yang dapat menyalurkan pesan sehingga membantu mengatasi hal 

tersebut.  

، وسائل اإلعالـ تأيت من كلمة الالتينية و ىي صيغة اجلمع من Sadimanوفقا  
ىو وسيط أو رسالة دتهيدية من ادلرسل إىل Medoe،وادلعٌت  حرفيا وسيط أومقدمة . ادلتوسط 

ادلتلقي. يف حُت أف ادلصطلح، تبُت أف وسائل اإلعالـ ىي مصدر التعلم اليت ديكن إيصاؿ 
يف حُت أف ادلصطلح، تبُت أف وسائل اإلعالـ ىي يها. الرسائل اليت تساعد على التغلب عل

 مصدر التعلم اليت ديكن إيصاؿ الرسائل اليت تساعد على التغلب عليها .
 

Kata media berasal dari bahasa Latin medius yang secara harfiah berarti 

„tengah‟, „perantara‟ atau „pengantar‟. Dalam bahasa Arab, media adalah وسائل atau 

pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Seperti dikemukakan oleh 

Azhar Arsyad, media merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses mengajar 

demi tercapainya tujuan pendidikan pada umumnya dan tujuan pembelajaran di 

sekolah pada khususnya.
2
 

، اليت تعٍت حرفيا ' وسط '، ' mediusكلمة وسائل اإلعالـ تأيت من الالتينية  
' أو ' التمهيدية .يف اللغة العربية، وسائل اإلعالـ رسالة دتهيدية من ادلرسل إىل ادلتوسط 

، وسائل اإلعالـ ىو جزء ال يتجزأ من العملية AzharArsyadادلتلقي. وكماذكرمن قبل

                                                             
2
Azhar Arsyad,Media Pembelajaran(Jakarta:Raja Grafindo Perkasa, 2009),h.3.  
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التعليمية من أجل حتقيق أىداؼ التعليم بشكل عاـ ، والغرض من التدريس يف ادلدارس على 
 وجو اخلصوص.

شلا سبق ، ديكن االستنتاج، أف وسائل اإلعالـ ىو األداة اليت يتم استخدامها من  
قبل شخص أف ينقل رسالة إىل ادلتلقي. أو كائن اليت يستخدمها ادلعلم يف شرح ادلواد 

 للطالب وذلك جلعل جو من عملية التعلم يصبح أكثر مالءمة و فعالية . التعليمية
 Adapun menurut Daryanto, media audio merupakan media pembelajaran 

yang berbasis suara atau bunyi.Audio berasal dari kata audible, yang artinya suara 

yang dapat didengar secara wajar oleh telinga manusia.
3
 

، وسائل االعالـ الصوتية ىي صوت التعلم القائم على وسائل Daryantoو عن  
االعالـ. الصوت يأيت من كلمة مسموعة ، شلا يعٍت أف الصوت الذي ديكن مساعو بواسطة 
األذف البشرية بشكل طبيعي. يرتبط وسائل اإلعالـ السمعية حلاسة السمع. وىذا يوحي، و 

 مع رموز األصوات، سواء اللفظية و غَت اللفظية.قدـ رسالة 
يف حُت أف وسائل اإلعالـ ادلرئية وسائل اإلعالـ مبا يف ذلك الرسم أو الصورة اليت  

تعمل على توجيو ادلوارد دلتلقي الرسالة. قناة قيد االستخداـ ينطوي على حاسة البصر. 
ل ادلثاؿ، الصور / الصور و وسوؼ يتم تسليم الرسائل تدفقت الرموز البصرية. على سبي

الرسومات واألشكاؿ التوضيحية و الرسـو البيانية / الرسـو البيانية والرسـو البيانية والرسـو 
ادلتحركة، وادللصقات، الرسـو البيانية والرسـو ادلتحركة، وادللصقات واخلرائط و الكرات، 

 لوحات الالعب و لوحات اإلعالنات.

                                                             
3
Daryanto, Media Pembelajaran (Jakarta:Gava Media, 2013), h.37. 
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 Dari dua pengertian mengenai media audio dan visual diatas maka dapat di 

katakana bahwa media audio visual adalah media yang menyajikan pesan dengan 

menggabungkan penggunaan gambar dan suara.
4
 

كالمها معرقتُت اثنتُت من احلواس من الصوت و سائل اإلعالـ ادلرئية فوقو ديكن  
وسائل اإلعالـ السمعية و البصرية وسائل اإلعالـ أف يقدـ رسالة من خالؿ أف يقاؿ أف 

اجلمع بُت استخداـ الصور واألصوات.وىكذا، فإف وسائل اإلعالـ السمعية البصرية وسائل 
اإلعالـ ينقل ادلعلومات اليت لديها خصائص الصوت )صوت( والفيديو ) صور( . ىذه 

لى حنو أفضل، ألنو يشمل كل ىذه اخلصائص اليت أنواع وسائل اإلعالـ لديها القدرة ع
 ستعمل على تطوير التعليم التفاعلية.

 Pembelajaran Interaktif atau Interactive Video adalah suatu system 

penyampaian pengajaran yang menyajikan materi video rekaman dengan 

pengendalian computer kepada penonton (siswa) yang tidak hanya mendengar dan 

melihat video dan suara, tetapi juga memberikan respon yang aktif, dan respon itu 

yang menentukan kecepatan dan efesiensi penyajian.
5
 

التعليم التفاعلي أو الفيديو التفاعلي ىو نظاـ تسليم التدريس الذي يعرض  
التحكم يف الكمبيوتر للجمهور )الطالب( الذين ليس فقط نسمع ونرى  لقطات فيديو مع

الفيديو والصوت ، ولكن أيضا توفَت االستجابة اليت تنشط ، والرد ىو أف حتدد سرعة 
وكفاءة العرض التقدديي. ودتشيا مع التعريف الوارد أعاله، ودور وسائل اإلعالـ السمعية 

                                                             
4
Azhar Arsyad, Media PembelajaranOp.Cit.,h.91. 

5
Ibid., h.36. 
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ات االستماع لدى الطالب و ىو أداة للمعلمُت يف البصرية اليت للمساعدة يف حتسُت مهار 
 الدراسة، ويعرؼ من حيث االتصاؿ أو وسيط يف إيصاؿ ادلواد ادلقًتحة لتحقيق اذلدؼ.

 . خصائص اإلعالم السمعية البصرية٢
كعنصر من عناصر نظاـ التعلم ، وحنن حباجة إىل معرفة أف مثل التعلم الوسائط ادلتعددة ، 

 وسائل اإلعالـ السمعية البصرية من مزايا عديدة .ويتكوف استخداـ 
a. Memiliki lebih dari satu media yang konvergen, misalnya menggabungkan 

unsur audio dan visual. 

b. Bersifat interaktif, dalam pengertian memiliki kemampuan untuk 

mengakomodasi respon pengguna. 

c. Bersifat mandiri, dalam pengertian memberi kemudahan dan kelengkapan 

isi sedemikian rupa sehingga pengguna bisa menggunakan tanpa 

bimbingan orang lain.
6
 

أ. وجود وسائل اإلعالـ أكثر من واحد تتقارب ، مثل اجلمع بُت العناصر الصوتية 
 وادلرئية .

 تيعاب استجابة ادلستخدـ .ب. ىل تفاعلية، مبعٌت وجود القدرة على اس
ج. مستقلة، مبعٌت إعطاء سهولة و اكتماؿ ادلضموف حبيث ديكن للمستخدـ 

 استخداـ دوف توجيو من اآلخرين .
 
 

 . فوائد وسائل اإلعالم السمعية البصرية٣
وإىل جانب تلبية اخلصائص الثالث من وسائل اإلعالـ ادلرئية وادلسموعة وينبغي أيضا تنفيذ 

 التالية :ادلهاـ 
a. Mampu memperkuat respon pengguna secepatnya dan sesering mungkin. 

                                                             
6
Daryanto,Media Pembelajaran Op.Cit., h.53. 
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b. Mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengontrol laju 

kecepatan belajar  

c. Memperhatikan bahwa siswa mengikuti suatu urutan yang jelas dan 

terkendalikan.  

d. Mampu memberikan kesempatan adanya partisipasi dari pengguna dalam 

bentuk respon, baik berupa jawaban, pemilihan, keputusan, percobaan dan 

lain-lain.
7
 

 
 أ.   قادرة على تعزيز االستجابة يف أقرب وقت شلكن، و كلما كاف ذلك شلكنا .

 ى معدؿ سرعة التعلمب .أف تكوف قادرة على توفَت الفرص للطالب للسيطرة عل
 ج . مشَتا إىل أف الطالب اتباع تسلسل والسيطرة واضحة .

د . أف تكوف قادرة على توفَت فرص دلشاركة ادلستخدمُت يف شكل ردا على ذلك، إما يف 
 شكل إجابات ، واالنتخابات، القرار ، واحملاكمة وغَتىا.

أعاله ديكن أف تفسر  وظائف استخداـ وسائل اإلعالـ السمعية البصرية ادلذكورة 
على أف وجود وسائل اإلعالـ يف عملية التعليم والتعلم سوؼ يساعد كثَتا ادلعلمُت يف تقدمي 
ادلواد مع اخلطوات الصحيحة. ذلك أف ادلواد ادلقدمة سيكوف أكثر فعالية وكفاءة و تقبل 

امها ؿ بسهولة من قبل الطالب. استخداـ وسائل اإلعالـ السمعية البصرية ديكن استخد
 ختتلف سواء لألفراد أو اجلماعات أو الطالب يف كبَت جدا ) باجلملة(.

. ديكن الوسائل اإلعالـ أف تستخدـ بشكل فردي أو االتصاؿ التعلم الفردي، على سبيل 0
 ادلثاؿ، جهاز تسجيل ، وإطار الفيلم العرض، مساعات ، شاشات صغَتة وىلم جرا.

كمجموعة أف يتعلم أف حيدث مع عدد من الطالب   . ديكن الوسائل اإلعالـ أف تستخدـ3
 ٨-۲ىو الكثَت جدا من )رلموعة كبَتة(. قد تكوف اجملموعة رلموعة صغَتة مع أعضاء 

                                                             
7
Ibid.,h.54. 
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شخصا. وسائل اإلعالـ ادلستخدمة  ٠1إىل  ٩الناس. أو يف شكل رلموعة كبَتة تتكوف من 
 يف رلموعة جيب أف تستويف ادلتطلبات، وىي:

a. Suara yang disajikan media itu harus cukup keras sehingga semua anggota     

kelompok dapat mendengarkan Gambar atau tulisan dalam media tersebut 

harus cukup besar sehingga dapat dilihat oleh semua anggota kelompok itu. 

b. Perlu alat penyaji yang dapat memperkeras suara (amplifier) dan    

membesarkan  gambar (proyektor).  

c. Media yang digunakan secara massal yaitu orang yang jumlahnya puluhan, 

ratusan, bahkan ribuan dapat menggunakan media tersebut secara bersama-

sama. Salah satu contohnya yaitu televisi edukasi yang disingkat “Tve” yang 

diluncurkan oleh pusat teknologi komunikasi (PUSTEKKOM) Depdiknas.
8
 

Adapun cara penggunaan media audio visual salah satunya juga dengan 

أ. قدمت وسائل االعالـ سليمة جيب أف يكوف من الصعب مبا فيو الكفاية حىت يتسٌت 
الصورة أو ينبغي أف كتابات يف وسائل اإلعالـ أف جلميع أعضاء اجملموعة ديكن استماع 

 تكوف كبَتة مبا فيو الكفاية حبيث ديكن عرضها من قبل مجيع أعضاء اجملموعة.
ب . أداة ضرورية للمقدمُت لتضخيم الصوت ) مكرب للصوت ( و إظهار صورة ) 

 اإلسقاط(.
بالعشرات، مئات،  ج . وسائل اإلعالـ ادلستخدمة يف معظم أي أولئك الذين يقدر عددىم

بل آالؼ ديكن استخداـ ىذه الوسائط معا . ومن األمثلة على ذلك التلفزيوف التعليمي 
وزارة الًتبية  ( PUSTEKKOM) " اليت أطلقها تكنولوجيا االتصاالت ادلركزية  TVEخيتصر " 
 والتعليم.

 معأما عن كيفية استخداـ وسائل اإلعالـ ادلرئية وادلسموعة واحد منهم أيضا 
 . مزايا و عيوب وسائل اإلعالم السمعية البصرية٤

                                                             
8
Ibid., h.187-188. 
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Media audio dan media audio-visual merupakan bentuk media pembelajaran 

yang murah dan terjangkau.Sekali kita membeli tape dan peralatan seperti tape 

recorder, hampir tidak diperlukan lagi biaya tambahan.
9
 

و سبلة الصوت ىي وسائل اإلعالـ و سائل اإلعالـ السمعية البصرية ىو شكل  
من أشكاؿ وسائل اإلعالـ اليت ىي رخيصة وبأسعار معقولة. مرة واحدة اشًتينا الشريط 

 وادلعدات مثل أجهزة التسجيل ، وتقريبا مل تعد ىناؾ حاجة تكلفة إضافية.
ىو مزيج من الصوت و سائل االعالـ صورة كما نعلم أف وسائل اإلعالـ السمعية البصرية 

وضعت معا يف سلسلة من عرض الفيديو. فمن ادلؤكد أف ىناؾ إجيابيات و سلبيات الفيديو 
 وسائل اإلعالـ السمعية البصرية. مزايا الفيديو وسائل اإلعالـ السمعية البصرية :

1. Merupakan suatu medium yang sangat efektif untuk membantu proses 

pembelajaran. Baik untuk pembelajaran massal, individual, maupun 

berkelompok.  

2. Manfaat kaset video sangat nyata khususnya untuk mengajar dalam 

ruangan yang besar. Karena ukuran tampilan video sangat fleksibel, dan 

dapat diatur sesuai dengan kebutuhan. Yaitu dengan cara mengatur jarak 

antara layar untuk tampilan dengan alat pemutar kaset (video player). 

3. Merupakan bahan ajar non cetak yang kaya informasi dan tuntas karena 

dapat sampai kehadapan siswa secara langsung 

4.  Dapat menambah suatu dimensi baru terhadap pembelajaran, hal ini karena 

karakterisitik teknologi video yang dapat menyajikan gambar bergerak pada 

siswa, disamping suara yang menyertainya. Sehingga siswa merasa seperti 

berada di suatu tempat yang sama dengan program yang ditayangkan 

video.
10

 

 

                                                             
9
Op.Cit., h.141. 

10
Ibid.,  h. 86-87. 
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. ىي وسيلة فعالة جدا للمساعدة يف عملية التعلم. جيدة للتعلم اجلماعي، بشكل فردي ۱
 أو يف رلموعات.

. فوائد أشرطة الفيديو حقيقية جدا، خصوصا للتدريس يف غرفة كبَتة. بسبب حجم ۲
عرض الفيديو مرنة جدا، و ديكن تعديلها حسب احلاجة. أي عن طريق ضبط ادلسافة بُت 

 )العب الفيديو(. audiocassetteالشاشة لعرض العب 
والكامل ألهنا ديكن حىت ادلقدمة للطلبة . ديثل غَت ادلطبوعة ادلواد التعليمية ادلعلومات الغنية 2

 مباشرة
. ديكن إضافة بعدا جديدا للتعلم، وذلك ألف خصائص تقنية الفيديو لعرض صورة ٠

متحركة على الطالب، باإلضافة إىل الصوت ادلصاحب. حبيث يشعر الطالب وكأنك يف 
 مكاف مشابو ؿ برامج تعرض مقاطع الفيديو.

و عرب الفيديو وكذلك وسائل اإلعالـ اإللكًتونية لديها نقاط وبصرؼ النظر عن مزايا الفيدي
 ضعف على النحو التايل :

 
1. Fine detail media tanyangnya tidak dapat menampilkan obyek sampai 

yang sekecil-kecilnya dengan sempurna.  

2. Size information Artinya Video tidak dapat menampilkan obyek dengan 

ukuran yang sebenarnya.  

3. Third dimention artinyaGambar yang diproyeksikan oleh video berbentuk 

dua dimensi.  

4. Opposition  artinya Pengambilan yang kurang tepat dapat menyebabkan 

timbulnya keraguan penonton dalam menafsirkan gambar yang dilihatnya.  

5. Setting adalah Kalau kita tampilkan adegan dua orang yang sedang 

bercakap-cakap diantara kerumunan banyak orang, akan sulit bagi 

penonton untuk menebak dimana kejadian tersebut berlangsung, bisa saja 

ditafsirkan di pasar, di stasiun, atau tempat keramaian lain.  

6. Material pendukung yakni media Video membutuhkan alat proyeksi untuk 

dapat menampilkan gambar yang ada di dalamnya.  
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7. Budget Untuk membuat program video membutuhkan biaya yang tidak 

sedikit, terutama untuk membayar pemain, membeli atau menyewa 

peralatan dan tenaga pendukung lainnya.
11

 

 

 . تفاصيل غرامة وسائل االعالـ ال ديكن عرض الكائنات إىل أصغر التفاصيل دتاما .۱
 . ال ديكن أف يعًتض الفيديو على احلجم الفعلي .۲
 . القاس الثالث يعٍت من صور على شكل فيديو ثنائي األبعاد ادلتوقعة.2
 أف يسبب الشك يف تفسَت الصورة يرى ادلشاىد .. ادلعارضة تعٍت اسًتجاع أقل دقة ديكن ٠
. إعداد و إذا تبُت لنا مشهد من شخصُت التحدث بُت حشد من الناس ، فإنو سيكوف ٥

من الصعب على اجلمهور لتخمُت حيث وقع احلادث ، وديكن تفسَت ذلك يف السوؽ، يف 
 احملطة، أو األماكن ادلزدمحة األخرى.

 عالـ فيديو يتطلب أداة اإلسقاط لعرض صورة يف ذلك. ادلواد اليت تدعو وسائل اإل٦
. ادليزانية إلنشاء برنامج الفيديو ليس من الضروري أف يكلفك قليال ، خصوصا لدفع ٧

 الالعبُت ، وشراء أو استئجار ادلعدات واألفراد غَتىا من أشكاؿ الدعم .

 ةالبصري ةلسمعيلوسائل . مفهوم التكنولوجيا و عالقتها باب

نضرا للتطور الذي يشهده ىذا العصر فإف للتكنولوجيا عالقة وثيقة بالسمعي 
البصري و التكنولوجيا ىي تركيبة من التجهيزات و الوسائل و ادلعارؼ التطبيقية يف 
الصناعة, و ىذه ادلعارؼ منها ما ىو مرتبط بالعلم و تطبيقاتو يف الصناعة و االستعماؿ, و 

و ىي معارؼ منظمة و  -معرفة كيفية العمل و اإلنتاج–لبشري منها ما ىو مرتبط برأمساؿ ا
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Ibid.,h. 90. 
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تسمح ذلم بتوجيو  -إمكانيات و طاقات و معارؼ–مشكلة لتقنيات رلمعة لدى األفراد 
اآللة و تنظيم اإلنتاج, و ىي نتيجة تراكم سنوات من التجارب اإلجيابية لدى عدد معُت 

جديدة و كثَتا ما تستعمل ىذه الوسائل من األفراد تستعمل يف إنتاج سلع و يف إنشاء سلع 
 التكنولوجية يف السمعي البصري حيث انو من ادلتوقع اف تندثر الوسائل القددية كاجلرائد .

 أنواع التكنولوجيا .١

 يتم تصنيف التكنولوجيا على أساس عدة أوجو منها ما يلي:

 :على أساس درجة التحكم 
 مشاعةتقريباً, و  تكنولوجية التكنولوجيااألساسية:وىي

 و ادلسلم بو أف درجة التحكم فيها كثَتة جداً. الصناعية دتتلكهاادلؤسسات
  تكنولوجيا التمايز: و ىي عكس النوع السابق, حيث دتتلكها مؤسسة

واحدة أو عدد زلدود من ادلؤسسات الصناعية, و ىي التكنولوجيا اليت تتميز هبا عن بقية 
 منافسيها ادلباشرين.

 :على أساس موضوعها:و ىناؾ 
 .تكنولوجياادلنتوج: و ىي التكنولوجيا احملتواة يف ادلنتوج النهائي و ادلكونة لو 
 ىي تلك ادلستخدمة يف عمليات الصنع, و  و أسلوب اإلنتاج: تكنولوجيا

 و ادلراقبة. عمليات الًتكيب
   ,تكنولوجيا التسيَت: و ىي ادلستخدمة يف معاجلة مشاكل التصميم و التنظيم

 كتسيَت تدفقات ادلوارد.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC
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 صميم يف ادلؤسسة,  و ىي اليت تستخدـ يف نشاطات الت :التصميم تكنولوجيا
 كالتصميم مبساعدة اإلعالـ اآليل.

 و ىي اليت تستخدـ يف معاجلة ادلعلومات و ادلعطيات : ادلعلومات تكنولوجيا
أمهيتها باستمرار نظرًا للدور الذي تلعبو يف جزء من عمليات التسيَت, و االتصاؿ, تتزايد 

 الذي يعتمد على مجع و معاجلة و بث ادلعلومات.
 :على أساس أطوار حياهتا 

حيث أف التكنولوجيا دتر بعدة مراحل )االنطالؽ, النمو, النضج, الزواؿ(, و 
 وفقاً لذلك تنقسم إىل:

 تكنولوجيا وليدة 
  مرحلة النموتكنولوجيا يف 
 .تكنولوجيا يف مرحلة النضج 
 :على أساس زلل استخدامها 
  تكنولوجيا مستخدمة داخل ادلؤسسة: و تكوف درجة التحكم فيها ذات

مستقلة عن احمليط اخلارجي  ادلؤسسة مستوى عاؿ من الكفاءة و اخلربة و بفضلها تكوف
 فيما خيصها.
  تكنولوجيا مستخدمة خارج ادلؤسسة: و عدـ توفر ىذه التكنولوجيا داخل

ادلؤسسة ألسباب أو ألخرى, جيعلها ترتبط بالتبعية حمليط اخلارجي, من موردي أو مقدمي 
 تراخيص استغالذلا.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9
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 رأس ادلاؿ على أساس كثافة: 
  التكنولوجيا ادلكثفة للعمل: و ىي تلك اليت تؤدي إىل ختفيض نسبة رأس

ماؿ الالزمة لوحة من اإلنتاج, شلا يتطلب زيادة يف عدد وحدات العمل الالزمة إلنتاج تلك 
و بفضل تطبيقها يف الدوؿ ذات الكافة السكانية و الفقَتة يف ادلوارد و رؤوس الوحدة, 
 األمواؿ.

  التكنولوجيا ادلكثفة لرأس ادلاؿ: و ىي اليت تزيد من رأس ادلاؿ الالـز إلنتاج
مقابل ختفيض وحدة عمل, و ىي تناسب يف الغالب الدوؿ اليت تتوفر  اإلنتاج وحدة من

 على رؤوس أمواؿ كبَتة.
 و العمل  رأس ادلاؿ التكنولوجية احملايدة: ة ىي تكنولوجيا يتغَت فيها معامل

 بنسبة واحدة, لذلك فإهنا تبقى على ادلعامل يف أغلب األحياف بنسبة واحدة.
 :على أساس درجة التعقيد 
  التكنولوجيا ذات الدرجة العالية: و ىػي التكنولوجيػا شديدة التعقيد, و اليت

, أنو من الصعب على ادلؤسسات  Martine Mianceو  YresPlasseraudرأى كل مػن 
 الوطنية يف الدوؿ النامية حتقيق استغالذلا إال بطلب ادلهونة من صاحب الرباءة.

  التكنولوجيا العادية: و ىي أقل تعقيدًا من سابقتها, و ديكن للفنيُت و
ادلختصُت احملليُت يف الدوؿ النامية استيعاهبا, إال أهنا تتميز أيضًا بضخامة تكاليف 

تثمار, و الصعوبات اليت تصادؼ الدوؿ النامية يف احلصوؿ باستغالؿ براءهتا مع ادلعرفة االس
 الفنية.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A3%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A3%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84
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 . موائد د وس اللغة العربيةج
 . موائد الدروس يف الطور األوؿ0

 الدرس األوؿ : يف الصف وادلكتبة

االستماع : كشف الغيابا  

: قابلٍت بعد احلصة ۱الكالـ   

االسًتاحة: يف وقت  ۲الكالـ   

 القراءة : يف ادلكتبة

 الكتابة

 الدرس الثاين :زيارة عائلية

 االستماع : احلياة العائليية

: الزيارة ۱الكالـ   

: التماشي بُت احلقوؿ ۲الكالـ   

: يف ادلزرة2الكالـ   

 القراءة : يف يـو عيد الفطر

 الكتابة
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 الدرس الثالث : يف الطريق

 االستماع : اآلخالؽ يف ادلرور

 الكالـ : الطريق إىل اجلامعة

 القراءة : ازدحاـ ادلرور يف إندونيسيا

 الكتابة

 االمتحاف لنصف السن

 . موائد الدروس يف الطور الثاين3

 الدرس الرابع : قضاء أوقات الفراغ

 االستماع : قضاء إجازة االسبوع

 الكالـ : إجازة سعيدة

 القراءة : اإلجازة األسبوعية

 الكتابة

 الدرس اخلامس : العاـ والعمل

 االستماع : تناوؿ الواجبات
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: أنت مسُت  ۱الكالـ   

: مل أتناوؿ الفطور ۲الكالـ   

 القراءة : الغذاء واألعماؿ اليومية

 الكتابة

 الدرس السادس : واجبتنا ادلنزلية واإلجتماعية

 االستماع : واجبتنا ادلنزلية واإلجتماعية

 الكالـ : ماذا ستفعل ؟

و مسؤوليتهم اإلجتماعيةالقراءة : الشباب   

 الكتابة : 

 االمتحاف ألخر السنة

 ادلراجع

كما ىو احلاؿ يف ىذه الدراسة استخداـ العروض ادلواد خارج ادلناىج الدراسية احلالية، ألف 
وسائل اإلعالـ يف ادلناىج الدراسية فقط باستخداـ وسائل اإلعالـ السمعية وليس فيها ادلادة 

 دلواد اليت سيتم عرضها ىي : اخلمعند احلاجة.فالعنواف ا
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 إلعالما انجازمفهوم . د
 إلعالما انجاز عوامل .١

ادلضموف: وىو ادلوضوع الذي تتناولو ىذه ادلطبوعات وطريقة معاجلتو ، ومن ىنا 
 جيب مراعاة األمانة والدقة يف حترير ادلادة ادلطبوعة واف تتم كتابتها بلغة صحيحة .

تظهر بو ىذه ادلطبوعات والذي سيًتتب عليو : وىو الشكل الذي  دلظهرا
 االنطباع ادلباشر الذي سيحكم عليو اجلمهور من أوؿ حلظة .

يف التوجو : توزيع ادلطبوعات على ضوء معرفة اجلمهور الذي ترغب  التوزيع
 :كيف ، ومىت ، ودلن توزع ىذه ادلطبوعات. إليو.أي مبعٌت توزيع ادلطبوعات

 : من خالؿ اعتماد ادلادة االعالمية كسلعة تباع وتشًتى . الًتويج

 :االعمتاد على االعالف كوقود لتسيَت ادلؤسسة االعالمية. االعالف
 Dalam arti sempit hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki oleh 

peserta didik setelah mereka belajar. Menurut Nana Sujana hasil belajar adalah 

kemampuan-kemampuan yang dimiliki peserta didik setelah mereka menerima 

pengalaman belajarnya. 
12

 

 

بادلعٌت الضيق للمخرجات التعلم ىو القدرة اليت ديتلكها الطالب بعد دراستهم.  
وفقا لنتائج التعلم نانا سوجنا ىو القدرة على قدرة الطالب بعد حصوذلم على جتربة التعلم. 
وبالتايل، فإف القدرة لتظهر بعد ادلتعلمُت تشهد عملية التعلم. النتائج ادلشار إليها تغَتات يف 

لتعلم. على الرغم من أف ليست كل التغيَتات يف السلوؾ ىو نتيجة التعلم، ولكن سلوكو ا
تصاحب عادة النشاط عن تغيَت يف السلوؾ. وديكن أيضا أف التغَتات سلرجات التعلم تتسم 
                                                             

12
Nana Sudjana, Penelitian Hasil Proses Belajar Mengajar, PT. Remaja 

Rosdakarya,Bandung,2005,Hlm.2 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9
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التغيَتات يف القدرة على التفكَت. القدرة والسلوؾ بتغيَت بالتأكيد التغَتات ادلتوقعة يف 
 إجيابية.السلوكيات اليت ىي 

 

Hasil belajar sebagai objek evaluasi tidak hanya bidang kongnitif, tetapi juga 

hasil belajar afektif dan psikomotoris. Untuk melengkapi bahan kajian hasil belajar 

kognitif, berikut ini dijelaskan hasil belajar afektif dan psikomotor. 

  1). Ranah afektif 

  Ranah afektif bekernaan dangan sikap dan nilai. Beberapa ahli mengatakan 

bahwa sikap seseorang dapat rimalkan perubahanya, bila seseorang telah memiliki 

penguasaan kognitif tingkat tinggi. Penilaian hasil belajar afektif kurang 

mendapatkan perhatian dari guru. Para gura lebih banyak menilai ranah kognitif 

semata-mata. Tipe hasil belajar efektif tampak pada siswa  dalam berbagai tingkah 

laku seperti perhatinya terhadap pelajaranya, disiplin, motivasi belajar,menghargai 

guru dan teman sekelas, kebiasan belajar dan hubungan sosial. Pengukuran ranah 

efektif tidak semudah mengukur ranah kognitif, pengukuran ranah afektif tidak dapat 

di lakukan setiap saat (dalam arti pengukuran formal) karena perubahan tingkah laku 

siswa tidak dapat berubah sewaktu-waktu. Pengubahan sikap seseorang memerlukan 

waktu yang relatif lama. Demikian juga pengembangan minat dan penghargaan serta 

nilai-nilai.
13

 

النتائج يتم استخدامها من قبل تعلم ادلعلمُت الستخدامها وفقا دلعايَت أو معايَت  
إذا كاف الطالب بالفعل فهم التعلم  يف حتقيق األىداؼ التعليمية. وديكن حتقيق ذلك

مصحوبا بتغيَت يف سلوؾ ياف أفضل. نانا سوجنا تصنيف سلرجات التعلم من الطالب من 
 بنيامُت بلـو يف اخلطوط العريضة اليت تقسم اجملاالت الثالثة )اجملاالت(. وىي

 (، ( اجملاؿ )ادلعرفة أو الذاكرة والفهم والتطبيق والتحليل والًتكيب والتقومي0)
( ورلاؿ فعالية )ادلواقف والقيم اليت تشمل االستقباؿ واالستجابة أو رد الفعل، وتقييم 3)

 وتنظيم و، واستيعاب، أو بعبارة أخرى الذكاء العاطفي(، 
                                                             

13
Suharsimi Arikunto,Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, PT. Bumi Aksara, Jakarta, Cet-II 

2013,Hlm.193  
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( اجملاؿ احلركية )مهارات أو الذين يتضمن االستخبارات حركي واالستخبارات البصرية 2)
 .وادلكانية، واالستخبارات ادلوسيقية(

 . أنواع مخرجات التعلم3
 Pengukuran ranah psikomotorik di lakukan terhadap hasil-hasil belajar yang 

berupa penampilan, namun demikian biasanya pengukuran ranah ini disatukan atau di 

mulai dengan pengukuran ranah kognitif sekaligus. Misalnya, penampilanya dalam 

mengunakan termometer di mulai dari pengetahuan mereka mengenai alat tersebut, 

pengunaan alat tersebut, pemahan tentang alat dan penggunannya (aplikasi) kemudian 

cara mengunakanya dalam bentuk keterampilan.
14 

جلعل دراسة بياف مفهـو الوضع،  مع القدرة على تقييم، سأؿ بصدد إجراء جتارب 
وىكذا دواليك. واستنادا أنواع األنشطة البحثية احملددة يف الشروط ادلنصوص عليها يف 
النهاية، وكيف تعمل، كيف حبثو واألساليب وادلواد، أو أي عمليات الفعل أخرى تستخدـ 

قييم وحتديد، والنظر، عادة لصياغة األىداؼ التعليمية احملددة للتقييم، مبا يف ذلك: تفسَت وت
مقارنة ، أداء، تقرر، جيادؿ، تقييم. مهارات اختبار تقييم ما ال يقل عن شخص إىل مخسة 

 أنواع:
 . ديكن أف توفر تقييم دقة عمل أو وثيقة.0
 . ديكن فهم قيمة أو وجهة نظر الناس يف اختاذ القرار.3
 . ديكن تقييم أعماؿ الشيء مبقارنة األعماؿ ذات الصلة.2
 وديكن تقييم العمل باستخداـ ادلعايَت اليت مت تطبيقها. .٠
 . ديكن أف توفر تقييما لعمل باستخداـ عدد من ادلعايَت اليت تركزت.٥

                                                             
14

Ibid, Hlm.198 
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نتائج التقييم للتعلم ككائن ليس فقط يف ادليداف، ولكن أيضا سلرجات التعلم الوجدانية 
ا يلي وصف دلخرجات التعلم واحلركية. الستكماؿ دراسة ادلواد التعليمية ادلعرفية، وفيم

 الوجدانية واحلركية.
 (. مؤثر0

1). Ranah afektif 

  Ranah afektif bekernaan dangan sikap dan nilai. Beberapa ahli mengatakan 

bahwa sikap seseorang dapat rimalkan perubahanya, bila seseorang telah memiliki 

penguasaan kognitif tingkat tinggi. Penilaian hasil belajar afektif kurang 

mendapatkan perhatian dari guru. Para gura lebih banyak menilai ranah kognitif 

semata-mata. Tipe hasil belajar efektif tampak pada siswa  dalam berbagai tingkah 

laku seperti perhatinya terhadap pelajaranya, disiplin, motivasi belajar,menghargai 

guru dan teman sekelas, kebiasan belajar dan hubungan sosial. Pengukuran ranah 

efektif tidak semudah mengukur ranah kognitif, pengukuran ranah afektif tidak dapat 

di lakukan setiap saat (dalam arti pengukuran formal) karena perubahan tingkah laku 

siswa tidak dapat berubah sewaktu-waktu. Pengubahan sikap seseorang memerlukan 

waktu yang relatif lama. Demikian juga pengembangan minat dan penghargaan serta 

nilai-nilai.
15

 

شخص ما ديكن أف  دعوة ادلواقف والقيم الوجدانية. ويقوؿ بعض اخلرباء أف موقف 
يتغَت، عندما يقـو شخص ما كاف لو التمكن ادلعريف على مستوى عاؿ. تلقى العاطفي تقييم 
نتائج التعلم اىتماما أقل من ادلعلم. أكثر جورا تقييم ادلعريف فقط. نوع من سلرجات التعلم 

، بدا فعليا على الطالب يف رلموعة متنوعة من السلوكيات مثل انتباىها إىل الدرس
واالنضباط، والدافع للتعلم، ونقدر ادلدرسُت وزمالء الدراسة، وعادات الدراسة والعالقات 
االجتماعية. قياس اجملاؿ الفعاؿ ىو ليس من السهل قياس ادلعرفية، ال ديكن أف يتم قياس 
اجملاؿ العاطفي يف أي وقت )مبعٌت قياس الرمسي( نتيجة للتغَتات يف سلوؾ الطالب ال ديكن 

                                                             
15

Suharsimi Arikunto,Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, PT. Bumi Aksara, Jakarta, Cet-II 

2013,Hlm.193  
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ا يف أي وقت. تغيَت موقف واحد يتطلب وقتا طويال نسبيا. وبادلثل، وتطوير االىتماـ تغيَتى
 واالحًتاـ والقيم.

 . النفسي اجملاالت3
 

2. Ranah Psikomotorik 

  Pengukuran ranah psikomotorik di lakukan terhadap hasil-hasil belajar yang 

berupa penampilan, namun demikian biasanya pengukuran ranah ini disatukan atau di 

mulai dengan pengukuran ranah kognitif sekaligus. Misalnya, penampilanya dalam 

mengunakan termometer di mulai dari pengetahuan mereka mengenai alat tersebut, 

pengunaan alat tersebut, pemahan tentang alat dan penggunannya (aplikasi) kemudian 

cara mengunakanya dalam bentuk keterampilan.
16 

قياسات رلاؿ النفسي القياـ بو على نتائج التعلم يف شكل ادلظهر، ومع ذلك،  
عادة قياس ىذا اجلانب معا أو تبدأ مع قياس اجملاالت ادلعرفية يف آف واحد. على سبيل 

ميزاف حرارة يف بداية معرفتهم األداة، استخدـ أداة، الفهم عن ادلثاؿ، يف أدائو باستخداـ 
األداة و)تطبيق( ادلستهلك فكيف استخدامو يف شكل من ادلهارات. مع قياس ذلك 
سلرجات التعلم ليس فقط على اجلوانب ادلعرفية وحدىا، بل جيب أف يكوف مع الوجدانية 

التعلم ليس فقط على اجلوانب ادلعرفية،  واحلركية. حاليا، معظم ادلعلمُت ببساطة قياس نتائج
يف حلظة من نتائج القياس من اجلوانب ادلعرفية واحلركية يتم اجلمع بُت اجلوانب دعوة سلتلف 

 العاطفية جيب أف يستغرؽ وقتا طويال بسبب موقف ادلتعلمُت سيغَت كثَت من األحياف.
 العوامل ادلؤثرة سلرجات التعلم-2

                                                             
16

Ibid, Hlm.198 
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لوؾ البشري، والكثَت من النقاش حوؿ كيفية حتقيق نتائج منذ بداية تطور علم الس 
تعليمية فعالة. خرباء يف الًتبية وعلم النفس وزلاولة التعرؼ على العوامل اليت تؤثر على 
سلرجات التعلم. مع العوامل اليت تؤثر على نتائج الدراسة يف اخلارج، ديكن أف منظمي 

يل من التدخل لتحسُت نتائج الدراسة يف اخلارج ومرتكيب أنشطة التعلم يكونوا أعضاء يف القل
اليت ديكن احلصوؿ عليها. ىناؾ نوعاف من العوامل اليت تؤثر على سلرجات تعلم الطالب، 
أي العوامل الداخلية والعوامل اخلارجية. رأي شلاثل تعاجلها وسلمن، نتائج التعلم تتحقق من 

فة، كل من العوامل الداخلية واخلارجية، على قبل ادلتعلمُت ىو نتيجة ادلشاركة بُت عوامل سلتل
 النحو التايل:

a. Faktor internal; merupakan faktor yang bersumber dari dalam diri peserta didik, 

yang mempengaruhi kemampuan belajarnya. Faktor internal ini meliputi: 

kecerdasan, minat, motivasi balajar, ketekunan, sikap,kebiasaan belajar, serta 

kondisi fisik dan kesehatan. 

b. Faktor eksternal; faktor yang berasal dari luar diri peserta didik yang 
mempengaruhi hasil belajar yaitu keluarga, sekolah dan masyarakat. Keadaan 

keluarga berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Keluarga yang morat-marid 

keadaan ekonominya, pertengkaran suami istri,perhatian orang tua yang kurang 

terhadap anaknya, serta kebiasaan sehari-hari berprilaku yang kurang baik dari 

orang tua dalam kehidupan sehari-hari berpengaruh dalam hasil belajar peserta 

didik.
17 

 
 
 
 
 
 

                                                             
17

Ahmad Susanto, Teori Belajar dan Pembelajaran Di Sekolah Dasar, PT. Kharisma Putra 

Utama, Jakarta, Cet-1, 2013, Hlm.12-18  
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 أ. العوامل الداخلية
أحد العوامل اليت تأيت من ادلتعلمُت الذايت، اليت تؤثر على قدرات التعلم. وتشمل   

العوامل الداخلية: الذكاء، والفائدة، ودراسة الدوافع يف اخلارج، وادلثابرة، وادلوقف، وعادات 
 الدراسة، فضال عن الصحة واحلالة ادلادية.

 ب. العوامل اخلارجية 
العوامل اليت تنشأ من خارج ادلتعلمُت الذاتية اليت تؤثر على التعلم النتائج أف األسر  

وادلدارس واجملتمعات احمللية. ظروؼ عائلية تؤثر على نتائج تعلم الطالب. عائلة مارد 
الدىم، الظروؼ ىرج واالقتصادية، زوج ادلشاحنات والزوجة واآلباء ىم أقل اىتماما ألو 

وكذلك العادات اليومية تتصرؼ بشكل أقل من آبائهم يف احلياة اليومية يؤثر على النتائج 
 التعليمية للطالب.

وبناء على رأي وسلم ديكن أف خنلص إىل أنو من الواضح بشكل متزايد أف دراسة  
ة عالية الطالب ىي نتيجة العملية اليت شارؾ فيها عدد من العوامل اليت تفاعل. ويتأثر دراس

 يف اخلارج، والنتائج ادلتدنية شخص من العوامل الداخلية واخلارجية.

 االتصال اإلعالمي الناجح. ٣

. ودلا كاف  القراءة إف الفن الصحفي ىو فن التغلب على عقبات الفهم ويسر
النص يف الصحيفة ىو العماد أو األساس ، فيمكن تشبيو الصحفي مبرسل الشفرة والقارئ 
بادلستقبل ، وىذه ىي عملية االتصاؿ اليت ينبغي أف تتم بأقل ما ديكن من تداخل ،وبطريقة 
 اقتصادية ناجحة . وعلى الصحفي أف خيتار رموزه ػ كلماتو وصوره ورسومو وعناوينو ػ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9
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ويقدمها بعناية تامة ، ويعرؼ مدى سرعة القراءة لدى القارئ ، ومدى الًتكيز على 
الكلمات أو رلموعات الكلمات ومدى ما يستوعب يف ذاكرتو من ادلعاين ادلؤقتة حىت 
ينتهي من قراءة اجلملة ،كما يعرض الصحفي بطريقة جذابة حتقق يسر القراءة ، وىو ما 

أما فنوف التورية وازدواج ادلعاين أو اذلاالت االنفعالية حوؿ يعرؼ بفن اإلخراج الصحفي. ػ 
األلفاظ وغَتىا من فنوف األدب اليت تؤدي إىل تداعي ادلعاين وخاصة يف الشعر ، فهي 
بعيدة دتامًا عن الفن الصحفي ، ألهنا تقطع تيار االتصاؿ الذي جيب أف يظل رلراه صافياً 

 دتيزاً 

 ةأسباب فشل الرسالة اإلعالمي. ٤

: عندما تفشل يف إدراؾ  : أوالً  اف فشل الرسالة االعالمية عدة اسباب و ىي
حقيقة أف الكلمات ليست سوى أصوات رمزية ومرد ىذا اخلطأ إىل األدياف بالقوة السحرية 

 للكلمات .

ثانياً: عندما تفًتض أف الكلمات تعطينا ضمانات بالقياس إىل األشياء ، فنحن 
اجلميل الوقع يدؿ على جودة صنع الشيء الذي يشَت إليو كأف نتصور أف االسم واجلرس 

تسمى إحدى اذليئات ػ مثاًل ػ نفسها باسم ) ىيئة الشعوب اإلسالـ( أو اسم آخر ، ولغة 
 األعالـ تقتضي أف نسمي اجلاروؼ جاروفاً .

ثالثاً: عندما تكوف الكلمات ذلا أكثر من معٌت واحد يؤدي إىل الفشل يف 
ير اإلعالمي ، وىناؾ أربعة أنواع من االلتباس ادلعروؼ لالتصاؿ والتحرير االتصاؿ والتحر 
 : الصحفي وىي
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 .التباس اجلمل ، مبعٌت تركيب العبارة بشكل يفضي إىل اخلطأ يف التفسَت 
  التباس التطنيب وحيدث عندما نضع تشديداً غَت مناسب على نربة الصوت

 عند النطق بكلمات يف اجلملة .
  أي االلتباس بالقياس إىل أمهية أو مغزى مضموف الرسالة التباس الفحوى

: يؤدي إىل فشل االتصاؿ والتحرير حيث ال يعرؼ  اإلعالمية . رابعاً: االفتقار إىل الفهم
ادلستقبل ما تعنيو كلمات ادلرسل ، وال يفهم ما يعٍت،ولذلك يتعُت على احملرر أف يعرؼ فيما 

الدديقراطية ، احلرية و الرأمسالية فينبغي أف نوضح  1يتكلم ،وعندما نستعمل جتريدات مثل 
معانيها ، كما جيب أف نتجنب استخداـ ) التعميقات الرباقة( اليت ال نفهمها ، والوىل بنا 

 أال نكتب إال إذا كنا نعرؼ ما نقوؿ .
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 الثالث الباب
 البحث مناهج

 طريقة نظرية البحث . أ

لتطوير واكتشاف وحل  الدراسي يلفصلايالعملىذا البحث ىو البحث  أن يقوم
 ادلشاكل اليت حتدث أثناء التعليم يف ادلدارس.

Adapun pengertian dari penelitian tindakan kelas ialah sebuah bentuk kegiatan 

refleksi diri yang dilakukan oleh para pelaku pendidikan dalam suatu situasi 

kependidikan untuk memperbaiki rasionalitas dan keadilan tentang:  

a) praktik-praktik kependidikan mereka,  

b) pemahaman mereka tentang praktik-praktik tersebut, dan 

c) situasi dimana praktik-praktik tersebut dilaksanakan.
1
 

 

أن يقوم ادلدرس يف حال من األحوال بالًتبية وأما الغرض من ىذا البحث يعٍت 
والتعليم لتحسُت األفكار والعدالة عن: )أ( شلارستهم يف الًتبية )ب( التفقو بأعماذلم )ج( و 

 .يتم تنفيذىا ادلمارساتاليت  تاحلاال

في تعاونية وتشاركية، وىذا يعٍت أن الباحثُت مل تفعل ىأجر وشكل ىذا البحث الذي 
البحوث أنفسهم، ولكن بالتعاون مع معلمي الصفوف األخرى بصفة مراقب وباحث يف 
ىذه احلالة مبثابة معلم الصف. ىذه الدراسة خيلق التعاون أو ادلشاركة بُت الباحثُت وادلعلمُت. 

يف عملية البحث من البداية حىت نتائج البحوث يف شكل تقرير.  نو ن ادلشاركوالباحثو 
تشارك دائما لتحليل البيانات وتنتهي مع التقارير نتائج  الباحثونوىكذا دراسة التخطيط و 

 البحوث.

                                                 
1
Kunandar, LangkahMudahPenelitianTindakanKelas (Jakarta: Raja GraindoPersada,  2011),  

h. 46.  
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Adapun langkah-langkah pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas sangat 

bervariasi, tetapi secara pokok adalah sebagaiberikut: 

a. Mengindentifikasi dan menganalisis masalah 

b. Merumuskan masalah 

c. Merumuskan hipotesis tindakan 

d. Membuat rencana tindakan dan pemantaunnya 

e. Melaksanakan tindakan dan mengamatinya 

f. Mengolah dan menafsirkan data 

g. Analisis data  

h. Validasi data dan kredibilitas penelitian tindakan kelas 

i. Melaporkan hasil penelitian
2
 

 

 العملي، وإمجاذلا كالتايل: اإلجرائي للفصل الدراسي وتتنوع خطوات تنفيذ البحث
 أ. حتديد وحتليل ادلشكلة

 ب. صياغة ادلشكلة
 ج. صياغة الفرضيات العمل

 د. وضع خطة العملية وادلالحظة
 وادلشاىدةه. تنفيذ العمل 

 و. ادلعاجلة وتفسَت البيانات
 ز. حتليل البيانات

 اإلجرائي للفصل الدراسيح. التحقق من صحة البيانات وتصديق 
 ط. شكوى نتائج البحوث

                                                 
2
Ibid., h. 82-109.  
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، أجري ىذا البحث يف دورتُت، و يتكون  يالدراس يالفصل ىذا البحث ىو البحث اإلجرائي
راقبة، والتفكَت. ديكن وصف عملية كل دورة من أربع خطوات: التخطيط، والتأدية، وادل

 البحث والعمل على النحو التايل: 

 

 رسم بيان الدورتُت يف البحث العملي الفصلي

 

 ١: دورة البحث اإلجرائي  ١.٣الصورة 
إجراء عملية التعلم يف دورتُت حيث تتكون كل دورة من لقائُت واالختبار دلرة واحدة، 

 و يتكون كل دورة من أربع خطوات : التخطيط، التنفيذ، وادلالحظة، والتفكَت. 

                                                 
3
Cyclical AR model based on Kemmis and Mc Taggart, 1988 
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Perencanaan (planning) tindakan meliputi: 

a. Semua langkah tindakan secara rinci 

b. Segala keperluan pelaksanaan  PTK (materiataubahan ajar, metode 

mengajar, serta teknik dan instrument observasi) 

c. Perkiraan kendala yang mungkin timbul pada pelaksanaan.
4
 

 

 

 التخطيط. ١
 لعمل ما يلي:اختطيط  

 كل خطوات العمل   تفصيل أ.
اسًتاجيات التدريس،  ةقيأو مواد التدريس، وطر  ادلادة)أدوات التدريس مجيع  إعداد  . ب

 (وورقة ادلالحظة
 التنفيذ.وتتوقع العقبات اليت قد تنشأ يف  . ج

 
Tahap 2: pelaksanaan tindakan (acting) 

Pelaksanaan (acting) tindakan: realisasi dari teori dan teknik mengajar serta 

tindakan (treatment) yang sudah direncanakan sebelumnya.
5
 

 تنفيذ . ال٢
مت التخطيط ذلا : حتقيق نظرية وأساليب التدريس والعمل )العالج( اليت التنفيذ

 بقا.اس
 

 

                                                 
4
Kunandar, Op. Cit., h.98.  

5
Ibid., h. 98. 
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Tahap 3: pengamatan (observing) 

Tahap ke-3 yaitu kegiatan pengamatan yang dilakukan oleh 

pengamat.Sebetulnya sedikit kurang tepat kalau pengamatan ini dipisahkan dengan 

pelaksanaan tindakan karena seharusnya pengamatan berlangsung dalam waktu yang 

sama. Sebutan tahap ke-3 diberikan untuk memberikan peluang kepada guru 

pelaksana yang juga berstatus sebagai pengamat.
6
 

 الحظةالم. ٣
وقدمت مالحظاهتا يف الوقت الذي . الحظاليت أداىا ادل راقباتأنشطة ادلىيادلالحظة 

الباحث كل األشياء الضرورية و قعت أثناء تنفيذ العمل يتم العمل قيد التشغيل. وسجل 
يأخذ مكان. وقد مت مجع البيانات باستخدام االختبارات وأوراق ادلراقبة اليت مت وضعها 

 .سابقا
 كير. التف٤

Tahap ke-4: Refleksi (Reflecting) 

Tahap ke-4 merupakan kegiatan untuk mengemukakan kembali apa yang 

sudah dilakukan. Istilah refleksi berasal dari kata bahasa inggris reflection, yang 

diterjemahkan dalam bahasa Indonesia pemantulan. Kegiatan refleksi ini sangat tepat 

dilakukan ketika guru pelaksana sudah selesai melakukan tindakan, kemudian 

berhadapan dengan peneliti untuk mendiskusikan implementasi rancangan tindakan.
7
 

ومقصود  ىذه ادلرحلة  لتقييم اإلجراءات  ر ما فعلتاكر اإل التفكَت ىو نشاط 
الشاملة اليت اختذت استنادا إىل البيانات اليت مت مجعها يف اخلطوة السابقة والبحث يف 

 عملية اإلجراءات ادلتخذة.  الصعوبات اليت يواجهها التالميذ وادلعلم يف

                                                 
6
SuharsimiArikuntodkk.,PenelitianTindakanKelas (Jakarta: BumiAksara, 2012),  h. 17. 

7
Ibid.,h. 18.  
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لية ادلتتااألنشطة الدورة بصر لتشكيل يالعناأربع مراحل يف البحث اإلجرائي ىىؤالء 
التخطيط إىل . ىكذا، ودورة واحدة ىي من مرحلة ةادلستديرة اليت تعود إىل اخلطوة األصلي

 دورة. فهيذكور يف ىذا الوصفادلأشكال العمل كما . وادلعلقة بخالل التفكَت
تفعل فالكاتب أن وإذا حدث ذلك يف رلال يتطلب أكثر ىذا البحثبدورتُت إقامة

 ورة ادلقبلة.الد
 موضوعالتعيينطريقة . ب

Menurut Suharsimi Arikunto bahwa subyek penelitian adalah subyek yang 

dimana data diperoleh baik berupa benda gerak atau proses tertentu.
8
 

على شكل حركة  توجدع البحث ىي ادلواضع اليت أن مواض"SuharsimiArikuntoعند
فادلوضوعات ىي الناس أو أي  شيء كان أن تصبح  مصدر البيانات يف  ."اجلسم أو عملية

 البحث.
Kemudian metode penentuan subyek yang penulis gunakan adalah dengan 

menggunakan teknik populasi, yaitu semua individu untuk siapa kenyataan-kenyataan 

yang diperoleh dari sampel itu kemudian digeneralisasikan.
9 

التقنية من السكان،  الباحث ىيمث طريقة حتديد ادلوضوع الذي ديكنن استخدام 
. كان ادلوضوع ومصدر بعده عينات مث تعميمهامن ادليوجدون مجيع األفراد الذين  فهو

 ما يلي:ا البحث البيانات يف ىذ
 الثانوية زلمدية موارا دواادلدرسة رئيس أ. 

 الثانوية زلمدية موارا دواادلدرسة في لعربيةمدرس اللغة اب. 
 الثانوية زلمدية موارا دواادلدرسة حلادى عشر طلبة الفصل اج. فئة 

                                                 
8
SuharsimiArikunto,ProsedurPenelitianSuatuPendekatanPraktik(Jakarta: 

RinekaCipta, 2002), h. 107. 
9
SutrisnoHadi, Metodologi Research 1 (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas 

              Psikologi GM, 1986),  h. 70. 



52 

 

 جمع البياناتأساليب. ج
يف أن مصدرىذا البحث كما ادلذكور  فعلينا أن نعلممجع البيانات، طرق قبل شرح  

الثانوية موارا دوا عن ادلدرسةحلادى عشر الفصل افي سلرجات التعلمترقية ادلوضوع يعٍت 
 و نىم ادلتعلمو ، فإن ذلك سيكون مصدرا للبيانات استخدام وسائل السمعية والبصريةب

 التالية:الطرق باستخدام  مجع البياناتو . ادلدرسة رئيسالعربية و معلم اللغة 
 أساليب الرصد. ۱

مجع البيانات باجلهد والوعي حتت منهج ادلراقبة ونظام. كاد أن يكوصلميع طريقة 
من ادلراقبة يهدف إىل  العامالغرض قابل التغَت. و  يهدف إىل احلصول على قدر من الطرق 

 إجراء قياسات ادلتغَتات.

Ada beberapa teknik yang dapat digunakan untuk observasi.Teknik-teknik 

observasi tersebut adalah: 

1. Observasi terbuka 

2. Observasi terfokus 

3. Observasi terstruktur 

4. Observasi sistematik 

 Adapun teknik observasi yang dilakukan peneliti adalah observasi terbuka 

yaitu apabila sang pengamat atau observer melakukan pengamatannya dengan 

mengambil kertas pensil. Kemudian mencatatkan segala sesuatu yang terjadi di 

kelas.
10 

   ىناك العديد من التقنيات اليت ديكن استخدامها للمراقبة. تقنيات ادلراقبة ىي:
 ادلفتوحة. مراقبة ٣
 ةادلركوز . مراقبة ٢
 . مراقبة منظم١

                                                 
10

Kunandar, Op.Cit.,h. 146. 
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 . الرصد ادلنتظم٤
أخذ أن يالحظ ادلراقببأنو إذا كان ادلفتوحة تقنية ادلراقبة أجراىا باحثون ىي مراقبة 

 كل ما حيدث يف الفصول الدراسية.  ادلتابةرقة. مث والو  قلم رصاص
الثانوية زلمدية موارا ادلدرسة حلادى عشر الفصل ا طلبةمن والقصد يف مراقبة ادلفتوحة 

 .دو
من أجل احلصول على بيانات عن استخدام وسائل اإلعالم السمعية والبصرية يف  

ة، مثل حالة من أدوات التعلم، وخصوصا ادلتوسطة مرافق ادلدرسو حتسُت مهارات االستماع 
البيانات اليت مت احلصول عليها من نتائج و وسائل السمعية والبصرية. ذات الصلة بأو 

أساليب مجع البيانات األخرى ادلستخدمة  ويانات األولية، باسم الب مسيتادلالحظات اليت 
 .ت الثانويةاالبيانكمصدر تقال  

 
 طرق االختبار. ۲

سة ديكن تقسيمها إىل ثالثة أنواع، وىي: احلقائق الدراكل البيانات اليت نشرت يف 
 استخدمبواآلراء، والقدرة على قياس وجود أو عدم وجود وحجم الكائن حتت قدرة الدراسة 

 ختبار.إلا
Instrumen yang berupa tes ini dapat digunakan untuk mengukur kemampuan 

dasar antara lain: tesuntuk menguku rinteligensi (IQ), tes minat, tes bakat khusus, dan 

sebagainya. 
11

 

                                                 
11

Ibid.,  h. 266.  
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أداة يف شكل ىذا االختبار ديكن أن تستخدم لقياس القدرات األساسية وتشمل: و 
 ، واختبارات القدرات اخلاصة، وىلم جرا.ادلزايا(، اختبارات IQاختبارات قياس الذكاء )

ادلدرسة الثانوية يف x1 IPA 1طلبةالصف العاشر استخدام االختبار ادلقًتح جلميع
ككائن البحث ىو اختبار الشفوي لقياس ادلهارات احلكومية اإلسالمية األوىل باندار النبوصل

على بيانات عن قدرة مهارات تدريس اللغة العربية باستخدام وسائل األساسية واحلصول 
 اإلعالم السمعية والبصرية.

 وثائق طريقة ال.۳
Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel 

yang berupa catatan, transkip, buku, suratkabar, majalah, prasasti, notulen rapat, 

lengger, agenda dan sebagainya.
12

 

طريقة الوثائق تسعى البيانات على األشياء أو ادلتغَتات مثل ادلالحظات، النصوص 
وما أشبو والكتب والصحف، واجملالت، والنقوش، وزلاضر االجتماعات، وجدول أعماذلا 

دلكتب أو رسائل رمسية أو رسائل ا جامع ثيقة ىناالو . وبعبارة أخرى، ادلقصود من ذالك
 ادلكاتب.

وبالتايل فإنو من الواضح أن الوثائق ىي رلموعة من األوراق الرمسية الداعمة احلقائق 
ادلدرسة الثانوية احلكومية اإلسالمية لبحث كتاريخ أو البيانات الالزمة من البحوث يف ىذا ا

يكل وبيانات عن عدد ادلعلمُت، واذلوالطالبات الطالب  وعدداألوىل باندار النبوصل
 التنظيمي، وحالة ادلرافق والبنية التحتية.

 تحليل البيانات أساليب. د

                                                 
12

Ibid., h. 274. 
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  Metode analisa  data yang akan dilakukan peneliti adalah analisis data 

kualitatif yang bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, 

selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis. 

Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya 

dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan 

apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul. 

Pengumpulan data secara berulang-ulang dengan menggunakan tekniktriangulasi, 

sehingga hipotesis dapat diterima, dan kemudian hipotesis tersebut dikembangkan 

menjadi teori.
13 

البيانات النوعية  ىو حتليل في ىذا البحث وستجرى أساليب حتليل البيانات
، أي على أساس حتليل البيانات اليت مت احلصول عليها، مث وضعت بعض أظلاط ةاالستقرائي

بحث عن البيانات ل، مث اووضعت ىذه فرضية استنادا إىل البياناتالعالقة أو إىل الفرضيات.
أو رفضها مرة أخرى مرارا وتكرارا أن ديكن بعد ذلك أن طللص إىل ما إذا كان قبول الفرضية 

بناء على البيانات اليت مت مجعها. مجع البيانات بشكل متكرر باستخدام تقنيات التثليث، 
 ضية، ومن مث تصبح فرضية نظرية ادلتقدمة.الفر حبيث ديكن قبول 

 ء مجعهانتهاامجع البيانات وبعد حيدثو حتليل البيانات يف البحوث النوعية يف وقت 
 التالية: كما  ن يف التحليلو ختذ احملققاخلطوات اليت او يف فًتة معينة. 

 احلد من البيانات )احلد من البيانات( . أ
ختفيض البيانات يعٍت تلخيص، واختيار األشياء اليت ىي أساسية، مع الًتكيز على 

ذلا. وبالتايل  من غَت الزماألشياء اليت ىي مهمة، والبحث عن ادلواضيع وأظلاط وجتاىل 
  مجمع البيانات.ُتاطلفاض البيانات سوف توفر صورة أكثر وضوحا وزيادة تسهيل الباحث

                                                 
13

Sugiyono,MetodePenelitianTindakan  (Bandung: Alfabeta,2013),h.335.  
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العملية االنتخابية، مع الًتكيز على التبسيط والتجريد،  ىي البياناتختفيض وىكذا، 
النامجة عن سجالت مكتوبة يف رلال يرتبط مع استخدام وسائل اإلعالم  وانتقال البيانات

 .سة الثانوية موارا دوامن ادلدر حلادى عشر الفصل ايف السمعية والبصرية

 
 ب. عرض البيانات )تقديم البيانات(

إىل ، يعطي إمكانية من األخبار ادلرتبة التحليل الوصفي من خالل تقدمي البيانات
 يفعلقات ادلمجمع عرض البيانات، وسيتم حتليل البيانات لكشف مفهوم  يف الستنتاجأخذ ا

 مناقشة البحث.
االختبارات والوثائق و لذلك، سيتم حتليل كافة البيانات يف شكل ادلراقبة ادليدانية 

الطلبة لطرح وصفاستخدام وسائل اإلعالم السمعية والبصرية يف تعزيز مهارات االستماع من 
 سة الثانوية موارا دوا.من ادلدر حلادى عشر الفصل ايف حلادى عشر الفصل ايف الفصل 

عرض ىذه البيانات أن يتم وصفا موجزا، والرسوم البيانية، والعالقات بُت ديكن 
تخطيط لو ما حيدث،  سهولة الفهم علجل هاعرض دتامشبو ذلك. و أ، وسَت وما خلصائصا

 على أساس ما فهم. ادلقبل العمل
 

 التأكيد. )االستنتاج( ج.استنتاج الرسم /
وضعت منذ اليت صياغة ادلشكلة  إلجابةت ياالستنتاجات يف البحث النوعي أجر 

، ألنو، كما ذكر أن ادلشكلة وصياغة ادلشكلة ال تزال أولية وسيتم و شلكن ضدهالبداية، 
ن إىل عاد الباحثو عندما  موثوقة ومتسقة دعومة بأدلة م تطويره بعد أحباث يف ىذا اجملال
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لبيانات فاوضع االستنتاجات إىل األمام نتيجة ذات مصداقية.و ادليدان جلمع البيانات، 
من الطلبة يف الفصل  وسائل اإلعالم السمعية والبصريةعناستخدام  البياناتي ى ةتحققادل

 .سة الثانوية موارا دوامن ادلدر حلادى عشر الفصل ايف حلادى عشر الفصل ا
يف شكل  ادلنظمةعلقة استنادا إىل ادلعلومات ادلعملية استخالص االستنتاجات 

حبث  عرض البيانات. من خالل ىذه ادلعلومات، ديكن للباحثُت معرفة ما عند  اجلمع 
 و أثناء الدراسةأيضا استنتاجات حتقق و حدد االستنتاج الصحيح ككائنات البحوث. و 

ومراجعة السجالت يف ىذا أقصر إعادة التفكَت شلكن من ادلارة يف تفكَت الباحثُت للكتابة 
 اجملال.

 البحث لةأ.ه
Sugiyono menyatakan instrument penelitian adalah alat yang digunakan untuk 

mengukur nilai variabel yang diteliti.Penelitian ini menggunakan instrument pokok, 

yaitu lembar observasi dan tes lisan.
14

 

ة. بحوثأداة تستخدم لقياس قيمة ادلتغَتات ادل يالبحث ىأداة Sugiyonoشرح
 ، أي ورقة ادلالحظة واالختبار الشفوي.ا البحث بأدة العامةىذ ييستخدم 

ادلالحظة وقدرة الطفل  نشاط أوراق ادلالحظة ادلستخدمة يف ىذا البحث ىي ورقة
 ت يف أوراق ادلالحظةاألدواوبعد ترتيب عرب وسائل اإلعالم السمعية والبصرية.  التعلمعلى ا

 وتصرف الباحثُت كمعلم وصديقو ، بحثال االتشاور مع ادلشرف للموافقة عليها يف ىذ مث 
، دثة يف الفيديو احملاتقليد أسلوب  القدرة على :دء ادلالحظات علىتمبثابة ادلتعاون الذي إب

صف تو . اتهمكتوبة يف ورقوحصول ادلالحظة ، وفهم ادلعٌت. حتديد احلروف يف الفيديو و
 ا البحث يف اجلدول التالىذ عنادلراقبة  

                                                 
14

Ibid., h. 92.   
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 ١.٣اجلدول 
 سلرجات التعلميف ترقية راقبة ادلأداة 

 
 ادلرجعية العالمة االستماع النمرة

 مرآة زلتويات ٣
ادلتعلمون قادرون على تقليد أسلوب زلادثة يف  . أ

 الفيديو
 كفي متوسط جيد

  
    ب. ادلتعلمون يعتربون بأسلوب  خاص بأنفسهم

    ج. ادلتعلمون تولوا اىتماما بنشاط الفيديو ادلستمر
    ادلتعلمون قادرون على تعيُت احلروف يف الفيديو . أ تعيُت احلروف والكلمات ٢

  

ادلتعلمون قادرون على تعيُت الكلمات يف  . ب
 الفيديو

   

. ادلتعلمون قادرون على مجع بُت احلروف ج
 والكلمات يف اجلملة

   

 ادلعٌتفهم  ١
اإلجابة على األسئلة بشكل صحيح وفقا  . أ

 للقصص ظهرت يف الفيديو
   

  
    إكرار القصة وفقا ذلذه القصة يف الفيديو . ب

    ج.  سرد قصة على ضلو مناسب
    د.  معرفة معٌت الكلمات اجلديدة يف الفيديو

    عدد النقاط
  رلموع النقاط

 مالحظات:
 (٣)قيمةادلرجعية = 

 (٠)قيمةدون ادلرجعية = 
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من حلادى عشر الفصل ايف ادلتعلمُت  في ىذا البحث ضلواالمتحان الشفهي 
وروايتها ما تعلموه من خالل وسائل اإلعالم واألجوبة  سئلةباألسة الثانوية موارا دواادلدر 

 .السمعية والبصرية لقياس القدرة على االستماع إىل دروس اللغة العربية
 النجاح. مؤشرات و

 كاملُت( طالبا ١٣) ٥٨٪ وصل  تعترب ناجحة إذا النسبةيف ىذه الدراسة تبُت أن 
(. وتشمل ىذه طالبا ٤٢للطلبة)العدد اإلمجايل يف مؤشرات مهارة االستماع من

 ادلؤشرات:
 . القدرة على تقليد زلتويات، وتتألف من:٣

 يف الفيديو احملادثةن على تقليد أسلوب قادري ادلتعلمُتأ. 
 أنفسهم بأسلوب خاص بيعتربون  ُتب. ادلتعلم
 بنشاط الفيديو ادلستمر تولوا اىتماما ُتج. ادلتعلم

 ف احلروف والكلمات، وتتكون من:ي. القدرة على تعر ٢
 أ. ادلتعلمُت قادرين على حتديد احلروف يف الفيديو

 ب. ادلتعلمُت قادرين على حتديد الكلمات اليت توجد يف الفيديو
  قادرين على مجع احلروف والكلمات يف اجلملةج. ادلتعلمُت

 عٌت، وتتألف من:ادل. فهم ١
 أ. اإلجابة على األسئلة بشكل صحيح وفقا للقصص ظهرت يف الفيديو

 إكرار القصة وفقا ذلذه القصة يف الفيديوب. 
 سرد قصة على ضلو مناسبج. 
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 د. معرفة معٌت الكلمات اجلديدة يف الفيديو
وقد أجريت الدراسة باستخدام دورتُت، الدورة األوىل من الباحثُت تستهدف 

حبيث أن عدد  طالبا يف الدورة الثانية٣٤أكملت مهارات االستماع واستهدفت  طلبة٣٠
 .طالبا ١٣ادلمتازين مبلغ الدارسُت 

Adapun jika di dalam dua siklus tersebut tidak berhasil sesuai dengan yang 

diharapkan, maka peneliti menggunakan pendekatan Mastery learning,  yaitu suatu 

pendekatan pembelajaran yang menganut asas ketuntasan belajar. Belajar tuntas 

(Mastery Learning) adalah pendekatan pembelajaran berdasarkan pandangan filosofis 

bahwa seluruh peserta didik dapat belajar jika mereka mendapat dukungan kondisi 

yang tepat. Konsep belajar tuntas adalah proses belajar yang bertujuan agar bahan 

ajaran dikuasai secara tuntas, artinya cara menguasai materi secara penuh.
15

 

ستخدم الباحث إتقان هنج التعلم، فا، ادلرجولو كان يف دورتُت مل تعمل كما ىو 
ىو هنج و ( Mastery Learning)التعلم الكامل أي  تضن مبدأ التعلم لتإتقان.حيوىو أن 

إذا كانت تدعم التعلم التعلم القائم على فكرة الفلسفة اليت ديكن جلميع الطالب على 
 هتدف إىل جعل ادلواد التعليمية الظروف ادلناسبة. مفهوم التعلم لتإتقان ىو عملية التعلم اليت

 يتقن دتاما، وىو ما يعٍت السيطرة على ادلواد بالكامل.
 

                                                 
15

Sukmadinata& Nana Syaodih, LandasanPsikologi Proses Pendidikan (Jakarta: PT 

RemajaRosdakarya, 2005), h. 88.  
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 الرابع  الباب
 النتائج والمناقشة

 وصف البيانات أبحاث . أ
 عن المدرسة الثانوية محمدية موارا دوا. الملف الشخصي 1

 القائمة منذ بدء احملمدية اجلبلية يف ثالث مباريات مع موارا دوازلمديةادلدرسة  
 .Arabic anglo school، مث الدينية اإلسالمية

تزايد تطوير اجلهود اخلَتية زلمدية يرتبط ارتباطا وثيقا الوضع يف بالدنا وأيضا  
يعتمد على عامل ادلوارد البشرية الشروط ىي أيضا صعودا وىبوطا وفقا لظروف العصر. على 

ادلدارس زلمدية بسبب الظروف يف  اإلسالمية اجلبال الثالثة، مل يطلق الدينيةسبيل ادلثال، 
ادلدرسة األنكلو بسبب احتالل اجلنود  موارا دواعهد االستعمار اذلولندي. وأغلقت ادلدارس 

 ألغيت زلمدية أيضا. PGA.Pاليابانيُت. أنشئت 
 مدارس احملمدية اليت كانت ربت قيادة فرعُت زلمدية مصب ىو. 

 . ادلدارس الدينية )مدرسة دينية(1
 سة االبتدائيةأ. ادلدر 

 . ادلدارس العامة2
1 .ABA TK Aisyah 1 
2 .SMP 2 
3 .SMA 1 
 (MIMادلدارس الدينية زلمدية ) - 

16 
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إىل  1982، تغَتت التنمية ادلستدامة األصلية )ادلدارس احلكومية( يف عام موارا دوا 
MIM .مع مستويات اعتماد معًتف هبا 

واحد الفواكو تقع يف قرية االكتتاب اىل اجلهود اخلَتية زلمدية  SMP-تأسست   
مع  1956/1957فرع التأمُت. قطعة واحدة مرة أخرى يف الفم من اثنُت. أنشئت يف 

 مستويات شلاثلة من االعتماد.
 ساوى. 1969من االعتماد يف عام  موارا دوايقع عند  SMA-تأسست  
ألراضي ادلملوكة احملمدية فرع نفسها. عند موقع حيتل مبٌت ازلمدية ادلدرسة  - 

مصب جامعتُت ديك كاملة معقدة زلمدية مع مسجد ومبٌت مدرسة تقع يف وسط الفم من 
 اثنُت.

 
 الرعاية االجتماعية. 2

سعى من أي وقت مضى لتطوير اجلهود اخلَتية يف رلال  موارا دوازلمدية فرع من  
األمومة للخدمات العامة يف قطاع الصحة مت تأسيسها يف  Aisyahالرعاية االجتماعية ىو 

 .1981العام 
وجود األمومة ىو مفيد جدا للشعب من مصب اثنُت ولكن نظرا لثقة ادلوارد  

(SDP بطريقة احًتافية يف ذلك الوقت مل يكن كافيا بعد، مثل ىيئة التمريض والقابالت )
األمومة ال ميكن  1985أنو يف عام وخاصة األطباء من الصعب جدا للحصول عليو. حىت 

 سبكُت حىت اآلن.
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 إغالق واألمل. 3
، OKUحملة عامة عن ىذا زلمدية كتبنا تلبية الطلب من القادة احملليُت زلمدية  

دلعرفة تاريخ احملمدية احمللي، وادلعروف أيضا من قبل ادلواطنُت زلمدية على وجو اخلصوص، 
األبرشي كوسومو يف أيامها األوىل اليت ضلصل عليها . HSألنو ىنا استشهد كتابات السيد 

 يف باندا اتشيو على النحو التايل. 43يف ادلؤسبر زلمدية إىل 
ودبجرد أن تتبع ورحلة درب احملمدية اجلهود اخلَتية والصراعات وأعضاء وقادة نرى  

 مدى صعوبة التحديات والعقبات اليت تواجهها، نرى أيضا من حيث نقاط الضعف اليت
 انتقاده لعبت واإلمكانات الكامنة خصوصا من جيل الشباب. تصدر

 LAAN  تكشفت اسعة أمامنا للعمل على، وربسُت وتطوير القائمة وادلخصب مع
، ودوافع جديدة، ومبادئ جديدة وضعت لتكون األعضاء كرو مل تعملفتاألنشطة اليت مل 

 ادلثل ليس مهندسا معماريا. احلاليُت إشارة وادلتعاطفُت معهم. زلمدية عمل احلرفيُت
القادة والكوادر الذين حيصلون على النعمة واهلل صاحل يف شكل من أشكال ادلعرفة  

والتبصر واسعة وعميقة، فضال عن خرباء يف زلمدية ادلتوقع مزيد من التنمية مع العقل ومع 
 اخلاصية، احلرفيُت قبل يتخلى عن السلطة.

 دوا مواراالسَتة احملمدية ادلؤسس يف 
 االسم: زلمد عدنان

 1914سنةتاريخ ادليالد: اجلبل ثالثة / 
 تولُت :والد -أولياء األمور: 

 منج:أم 
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 القرآن الكرمي يف راناو. من تالوةزبرج 1931التعليم؛ 
 من ادلبلغة الوسطىزبرج  1934 
 زلمدية يف يوجياكارتا 
 دورات عقدت من قبل وزارة الشؤون االجتماعية والدينية 

 ذبربة
 غنونغ تغاو موارا دوا زلمدية إنشاء فروع عند  1935. س. 1
 اإلسالمي الديٍتمبادئ  1935. س. 2
 مديري ادلدارس األصللو يف الفم من اثنُت arobig 1939. س. 3
 Buay، عضو رللس عشَتة عرضة 1956-1946. س. 4

 Buay، وأسعار األمَت عرضة 1969-1946. س. 5

 موارا دوااالجتماعي منطقتين، االتصال 1971-1946. س. 6
 OKUمتقاعد من مناطق اخلدمات االجتماعية.  1971. س. 7
 

 العضو ادلخضرم RI Leginaالنضال. 
 : زلسن حيدر درويش عدنان  االسم

 H / I / III / 1960 1543؛   التسجيل
N P 6111115؛  اخلامس 

 ؛ و  اجلماعة
 1975:  احلج  مناسك
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 ؛ زلمدية عضو  ادلنظمات
 Masjumi:  أعضاء احلزب 

 ليلة السبت :  تويف
 ليلة 31و  12ه يف  1413ذو القاعدة  4م /  1983أغسطس،  13األحد، 

 1983-8-14 : تاريخ الدفن
 ؛ احلاج بانوم  الزوجة

 ثالثة اجلبل : مكان ادليالد
 . عبد الرمحن:احلاج  األب
 ميسان :  األم
 1977 :  احلج
 موارا دوايف ادلدرسة الثانويية  زلمدية  ادلتعلمُتادلعلمُت و عدد . ب

4.1الحدول   
 عدد المتعلمين في المدرسة الثانوية محمدية

N

o 

Nama L/P 

Pendidikan 

Status Mata Pelajaran 

  Jurusan 

1 Marwan,S.Pd L S. I Biologi Kepala Sekolah Biologi 

2 Agusman Riadi,S.PdI L S. I PAI Waka Kurikulum PAI, B Arab 

3 Ir.Muhamad Tofan L S. I Tehnik WK.Kesiswaan Kimia,  

4 NurAliyas,S.Pd L S. I B.Inggris Waka Humas B.Inggris 

5 Endang Suryati,BA P SM KTP Guru Tidak Tetap Sejarah  
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6 Atinah,S.Ag P S. I Tarbiah IPS Guru Tidak Tetap Gio, Ekonomi 

7 Isnaini,S.Pd P S. I Pend. Islam Guru Tidak Tetap Matematika 

8 Hutabrin Kaliber BBA L S. I B.Inggris Guru Tidak Tetap B.Inggris 

9 Syaripudin,BA L DIII Akuntansi Guru Tidak Tetap Matematika 

10 Sri Suharnita,S.Pd P S. I B.Indonesia Guru Tidak Tetap Sosiologi 

11 Mukhsin,S.Pd L S. I Penjas Guru Tidak Tetap Penjas 

12 Nopita Diana,S.Pd P S. I Biologi Guru Tidak Tetap Mulok 

13 Mardalena,S.Pd P S. I B.Indonesia Guru Tidak Tetap B.Indonesia 

14 Nurfaizah P S. I Komputer Guru Tidak Tetap Komputer 

15 Noperlina P D.I Komputer Guru Tidak Tetap Komputer 

16 Erni Susanti,S.Pd P S I Biologi Guru Tidak Tetap Biologi 

17 Wiin Hastuti, S.Pd P S. I Matematika Guru Tidak Tetap Matematika 

18 Nurkemala Dewi,S.Pd P S. I Biologi Guru Tidak Tetap Biologi 

19 Aprial Syukur,S.Pd L S. I PPKn Guru Tidak Tetap PPKn 

20 Mario Edi Pausa,S.Pdi L S. I Agama Guru Tidak Tetap PAI 

21 Hendra Gunawan,S.Pd L S. I B. Indonesia Guru Tidak Tetap B.Ind/Sosiologi 

22 Rahmat Saleh .Pd L S. I Fisika Guru Tidak Tetap Fisika 

23 Eka Intan Fitri,S.Pd P S. I Giografi Guru Tidak Tetap Giografi 

24 M.  Kasim, S.Pd L S. I B. Ind Guru Tidak Tetap B. Indonesia 

25 Vicky Febriati, S.Pd P S. I  Akutansi Guru Tidak Tetap Ekonomi 

26 Hizrul Fikri, S.Pd L S. I Fisika Guru Tidak Tetap Mulok, Biologi 

27 Tuti Masnita, S.Pd P S. I B. Inggris Guru Tidak Tetap Bahasa Inggris 

28 Yulia Efni, S.PdI P S. I PAI Guru Tidak Tetap 

Kemuhammadiy

ahan 

29 Suandi Makmur, S.Pd L S. I Biologi Guru Tidak Tetap Fisika, Biologi 
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30 Suryati, S.PdI P S. I PAI Guru Tidak Tetap Bahasa Arab 

31 Budiman, S.PdI L S. I PAI Guru Tidak Tetap Bahasa Arab 

32 Dewi Sari, S.Pd P S. I Sejarah Guru Tidak Tetap Sejarah 

33 Herli Agustika, S.Pd P S. I Matematika Guru Tidak Tetap Matematika 

34 Devi Reliati, S.Pd P S. I B.Indonesia Guru Tidak Tetap Sejarah 

35 Dian Oktavia, S.Pd P S. I Ekonomi Guru Tidak Tetap Giografi 

36 Ayu Puji Lestari P S. I Ekonomi Guru Tidak Tetap Sosiologi 

37 Adi Sopyan, S.Pd L S. I PAI Guru Tidak Tetap Bahasa Arab 

38 Naziro, S.Pd P S. I Biologi Guru Tidak Tetap Mulok 

39 Aulia P S. I BK Guru Tidak Tetap BK 

40 Nevy Anggraeni, S.Pd P S. I Penjasorkes Guru Tidak Tetap Penjas 

41 Yunita Wati P S. I Fisika Guru Tidak Tetap Fisika 

42 Jessy Agustina, S.Pd P S. I Sejarah Guru Tidak Tetap PPKn 

43 Yesi Oktavia Sari, S.Pd P S. I Sejarah Guru Tidak Tetap Sejarah 

44 Jumran Nawawi L MA IPA Guru Tidak Tetap Al-Qur'an 

45 Susita Megawati, S.Si P S. I Biologi Guru Tidak Tetap Biologi 

46 Mimi Paizati, S.PdI P S. I PAI Guru Tidak Tetap Mulok 

47 Rigo Saputra,S.Pd L S. I Penjasorkes Guru Tidak Tetap Penjas 

48 Diana Nopalia, S,PdI P S. I PAI Guru Tidak Tetap PPKn 

49 Ruslan Ridwan, M.Pd L S. I Matematika Guru Tidak Tetap Matematika 

50 Lisman, S.Ag L S. I PAI Guru Tidak Tetap PAI 
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4.2اجلدول   
زلمدية الثانوية مووارا دووالدى طلبة الصف احلادي عشر من مدرسة   

 IPA I اوكو اجلنوبية 
NO  NAMA  L/P KETERANGAN 

1 Cipto royo L  

2 Citra ani P  

3 Delawati P  

4 Deni Irsandi P  

5 Dewi Astuti P  

6 Andi Bayong L  

7 Doni Efendi L  

8 Eko Jatmiko L  

9 Eva Damayanti P  

10 FentiNurrohma P  

11 FikriNurAmilah P  

12 HeniMarliyanti P  

13  Muthoharoh P  

14 LiaNovita P  

15  ArisTanto L  

16 Mega Sari P  

17 Meri P  

18 Fajri P  
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19 Musrida P  

20 Nurdianto L  

21 Kurniawan L  

22 Annisa P  

23 Purnawan L  

24 Riyadi L  

25 EpitaYani P  

26 Rosita P  

27 Maryanto L  

28 Hidayah P  

29 Joko  L  

30 Sukendro L  

31 Wahyono L  

32 Wahyudi L  

33 Sulistiani P  

34 Windi  P  

35 Yongki Pranata L  

36 Novita P  

37 Zulfikar L  

 . وصف الموضوعات البحوثب
طالبا من طالب الصف احلادي  37وقد اجريت ىذه الدراسة يف ىذه الدراسة  

من اإلناث. خالل ىذا النشاط  21طالبا من الذكور و  16عشر األوىل، اليت تتكون من 
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طالب الصف احلادي عشر األول، ىو ليس األمثل الستخدام وسائل اإلعالم السمعية 
لة لتحسُت سلرجات التعلم العربية من خالل والبصرية. يف ىذه الدراسة، واجلهود ادلبذو 

وسائل اإلعالم السمعية والبصرية. مجيع أنشطة ىذا ادلشروع يف البداية، واألساسية، وكسر، 
مايو و  8أبريل و  27و  19أو هناية األنشطة للغرض تطورىا كل يوم ثالثاء واالثنُت يف 

 .2116يونيو  16
 وصف نتائج البحث .ج
 العملقبل . المتعلمين 1

، واليت لوحظت األولية العمل الفصول الدراسية خطوات الباحث قبل البحث 
أنشطة األولية قبل العمل لتحديد القدرات األولية الدولة. من ادلالحظات، فمن ادلعروف أن 
دراسة الطالب يف دروس اللغة العربية، ال تزال غَت األمثل. نتائج ىذه ادلالحظات اليت 

 التايل:وصفها اجلدول 
 4.3اجلدول 

زلمدية يف ادلدرسة الثانوية موارا دوا من طلبة الصف احلادي عشر سلرجات اللغة خالصة 
 قبل استخدام وسائل اإلعالم السمعية والبصرية

 النمرة مستوى القدرة عدد ادلتعلمُت
 1 كامل (% 27,03 ) 10
 2 غَت كامل (% 72,97) 27

 رلموعة (100%) 37
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البيانات األولية قبل استخدام وسائل اإلعالم السمعية والبصرية  واستنادا إىل 
:(، يف حُت أن 27.13ادلتعلمُت االنتهاء منو يف تعلم اللغة العربية ) 11وميكن مالحظة أن 

:(. بناء على ما سبق ميكن أن ينظر إليو أنو ال 72.97شخصا ) 27عددىم غَت مكتملة 
 ينجحوا يف ربقيق التعلم. تزال ىناك العديد من الطالب الذين مل

ميكن اجلزم بأن سلرجات التعلم من الطالب مل يتم تصنيفها مع قيمة جيدة، وىذا  
الشرط جيعل األساس لباحث العمل على ربسُت سلرجات التعلم من خالل وسائل اإلعالم 

 السمعية والبصرية.
 
 األولىدورة ال. عمل 2
 التخطيط . أ

 ادلرحلة األوىل، أجرى الباحث األنشطة دبا يف ذلك:يف مرحلة التخطيط للعمل يف  
مع معلم دروس اللغة العربية حول األوضاع ادلادية والدرجة احلادية عشرة الباحث ناقش ت. 1

 .يف ادلدرسة الثانوية موارا دوا زلمدية
 اخلمرعنالباحث اليت سيتم تدريسها مواد . 2
 استخدامها يف العملية التعليمية. وىي وسائل اإلعالم السمعية والبصرية الباحث . سيتم3
 الباحث التعلم خطة التنفيذ )زلطة االذاعية(جعل . 4
 الباحث أداة ادلراقبة للمعلمُت وادلتعلمُتيصل . 5
الباحث بإعداد و تستخدم وسائل اإلعالم، وىي صوت ادلتكلم وشاشات أعد . 6

 الكريستال السائل.
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 الباحث أداة تقييم تعلم النوع من األسئلةل يص. 7
 
 دورة األولىال. تدابير تنفيذ د
 ( مقدمة1

مرحبا واإلجابة  قول الباحثبدأ النشاط األول مع الصالة معا قبل النشاط. بعد  
عليها من قبل ادلتعلمُت. مث قام الباحث إىل ربفيز الظروف ادلتعلمُت روح عن طريق طرح 
ادلادة اإلخبارية واالستعراض الذي مت اجتيازه. مث إعطاء وصف لألنشطة اليت يتعُت 

 للغة العربية.ااالضطالع هبا، وىي األمهية ادلتزايدة 
 
 ( األنشطة األساسية2

أ نشاط التعلم والباحث بإعداد منصة واألدوات اليت سوف تستخدم قبل أن يبد
عالوة على ذلك، قال الباحث إىل الطالب أهنم سوف يشاىد قصة الفيديو حول .للتدريس

يف االجتماع السمعية البصرية موضوع "اخلمر". واخلطوات يف استخدام وسائل اإلعالم 
 :األول للدورة األوىل، على النحو التايل

ادلعلمون فتح ادلوضوع "اخلمر" لتشغيل الفيديو من جهاز الكمبيوتر/ كمبيوتر زلمول أ( 
ب( يدعو ادلعلم الطالب على الًتكيز يف تشغيل الفيديو  / متصل إىل شاشة العرض

 :على "اخلمر" يف اجلزء األول.ادلواد يف اجلزء األول من ىذا ىي
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 الفقرة األوىل عن اخلمر

 
   العربية سةدرامادة ال 4.1الرقم. 

 العربية دراسةمادة ال 4.2الرقم

 ج(. يسأل ادلعلم الطالب للتعرف على احلروف والكلمات اليت مل يسمع

يسأل ادلدرب الطلبة لتكرار ما السمعية البصرية د(. بعد وسائل اإلعالم أجزاء اللعب 
 .سبت مالحظتو من الفيديو
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يق طرح أسئلة حول زلتويات مواد ه(.ادلعلمُت اختبار فهم ادلعلم لدى الطالب عن طر 
 الفيديو اجلزء األول

 .ما القصد من احلوار يف ادلادة اليت شا ىدمت؟1 

 .  أين تقع تلك احملادثة؟2

مواد  .وبعد اجتياز مواد الفيديو اجلزء األول واستمر العمل دلشاىدة مقطع الفيديو الثاين
 :الفيديو اجلزء الثاين ىي

 الفقرة الثانية عن اخلمر

 
 العربية دراسةمادة ال4.3الرقم 

ز(.اختبار ادلعلم الطالب لتقليد احملتوى، وربديد احلروف والكلمات وفهم ادلعٌت من  
 .على ىذا النحو يف القسم األول.شريط الفيديو الذي مت شهد

 .يسأل ادلعلم أسئلة دلادة اجلزء الثاين.ح(

 . عن أي شئ سأل الولد عمو؟1
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 . و ماذا جواب عمو؟2

بعد أن مير جزء جوىري الثاين.تواصل ادلتحدثُت اجلزء الثالث ادلواد، وتفعل الشيء  ط(.
 .نفسو كما يف اجلزأين األول والثاين

 الفقرة الثالثة عن اخلمر

 
 ورة األولىفيالد. المالحظاته

 أ(. اكتساب ادلالحظة الستخدام وسائل اإلعالم السمعية والبصرية من قبل ادلعلمُت.
رة دبا فيو الكفاية يف تقدمي ادلواد اادلرحلة األوىل من البحث والعمل وادلدرسُت ادله(. يف 1

 باستخدام وسائل اإلعالم السمعية والبصرية.
(. مدرسُت أكفاء قادرين على تلطيف اجلو من الفصول الدراسية حبيث يتم نقل ادلواد إىل 2

 مواتية وتركيزا.
 روف التعليميةب(. اكتساب ادلالحظة للمتعلمُت يف الظ



76 
 

إىل ادلعلم يشرح ادلادة بعد مشاىدة  دراسة(. ىناك نوعان من الناس الذين ال تركز على ال1
 وسائل اإلعالم السمعية والبصرية

 ادلتعلمُت بارد للدردشة أثناء حيدث التعلم ثالثة من(. ىناك 2
 
 الثانيةدورة ال. اإلجراءات انعكاس و
 (. اكتشاف1

ىذه الدراسة ىو تقييم اإلجراءات يف دورة واحدة. نفذت يشار إىل التفكَت يف  
أنشطة التأمل هبا الباحثون جنبا إىل جنب مع ادلتعاونُت، ومن مث ميكن استخدامها كأساس 
دلزاولة األنشطة يف دورة الثانية. الباحثُت ومتعاون مناقشة ادلسائل مهما كانت ادلشاكل أو 

اء على ادلالحظات وادلناقشات من الباحثُت العقبات اليت تعًتض تنفيذ دورة أوال بن
وادلتعاونُت األشياء ادلتحصل عليها أن تصبح عقبات أو قيود على أعمال الدورة األوىل، 

 وىي:
أ. ال يزال ىناك ادلتعلمُت الذين حيب أن يزعج الطالب اآلخرين، حىت أن الًتكيز يف الفيديو 

 ليتم باالنزعاج.
ى لًتكيب وسائل اإلعالم السمعية والبصرية تستخدم ب. ال التحضَتات الفنية القصو 

مكربات الصوت حجم صغَت جدا على أن الًتكيز ال يزال أقل من ادلتعلمُت الذين جلسوا 
 يف اخللف.

 ج. تبدأ رؤى ادلتعلمُت لفتح لزيادة استخدام وسائل اإلعالم السمعية والبصرية،
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ل عليها من البحث اإلجرائي الفصول د. قيمة ادلتعلمُت ال تتفق مع اذلدف ادلراد احلصو 
 الدراسية.

تنفيذ العمل على ادلرحلة األوىل ال يزال لديو الكثَت من النواقص، لذلك من ادلتوقع  
أن اإلصالحات الضرورية يف الدورة الثانية من العمل ميكن أن يزيد من األفضل أن رباكي 

اخلطوات ادلخطط للتحسُت يف جوانب احملتوى، وربديد احلروف والكلمات، وفهم ادلعٌت. 
 دورة الثانية.التنفيذ األنشطة اليت نفذت يف 

 (. تطبيق2
وبناء على االجتماع األول للعمل دورة أنا، فمن ادلعروف أن زلتويات تقليد مؤشر  

على أن ادلتعلمُت قادرين على تقليد احملادثة يف شريط الفيديو، ميكن للطالب التعبَت عن 
اخلاص وأهنا قادرة على الرد على ما يظهر يف شريط الفيديو. وميكن أنفسهم مع اسلوهبم 

 القول يف ىذا ادلؤشر أن ادلشاركُت ميكن متابعة عملية التعلم بشكل جيد.
مؤشرات ربديد الكلمات، وادلتعلمُت قادرون سباما من ربديد احلروف والكلمات  

لة. وميكن القول أن يف ىذا وادلتعلمُت قادرة على اجلمع بُت الكلمات واحلروف يف اجلم
ادلؤشر الثاين ادلتعلمُت ال تزال رباول فهم ترد الدروس من خالل وسائل اإلعالم السمعية 

 والبصرية.
يف وقت الحق على مؤشرات لفهم ادلعٌت، ىناك ادلتعلمُت الذين يستطيعون  

حكام الفيديو، اإلجابة على األسئلة، وادلتعلمُت ىم أيضا مل يكن سباما قادرة على تفسَت أ
ولكن ميكن للطالب يروي قصة يف الفيديو. نتائج االجتماع األول للدورة ىي أن الطالب 

 البدء يف التفكَت وزلاولة لوصف النتائج ادلقدمة من وسائل اإلعالم السمعية والبصرية.
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وبناء على االجتماع األول للدورة األوىل من العمل، كما ىو موضح أعاله، مث يف  
ع الثاين من ىذه الدورة األوىل اليت أجريت زلاكمات نتائج سائل اإلعالم السمعية االجتما 

والبصرية اخلاصة هبم. ىذا ىو وسيلة لدعوة الطالب دلشاىدتو مرة أخرى، ويدعوىم إىل 
ربديد وكتابة الكلمات أو العبارات اليت يسمعوهنا من الفيديو بشكل فردي وذبميعها يف 

 انت مكتوبة.مكتب ادلعلم بعد أهنا ك
يناقش ادلعلم نتائج ربديد ىويتهم. واختبار واحدا تلو اآلخر إىل تقدمي فهم  

أشخاص  6الفيديو تسليمها يف رلموعات يف وسط الصف. وتتكون رلموعة واحدة من 
رلموعات. ولكل عضو من أعضاء رلموعة ستعطى أسئلة حول مقاطع  7تتكون من 

 الفيديو اليت قد شاىدت.
 (. مراقبة3

وبناء على نتائج االجتماع األول للدورة العمل األول، الصورة اليت مت احلصول  
عليها من ادلتعلمُت، مع بعض أداة ادلالحظة. نتائج استخدام وسائل اإلعالم السمعية 

 األول، ادلقدمة يف اجلدول التايلوالبصرية يف االجتماع األول للدورة العمل 
 (. فائض4

وسائل اإلعالم السمعية والبصرية يف عمل دورة واحدة ميكن ان ونتيجة للعمل باستخدام 
 أدناه: 7يثبت القيمة يف اجلدول 

 نتائج سلرجات ادلتعلمُت يف الفصل احلادي عشر زلمدية موارا دوا يف الدورة األوىلخالصة  
No SISWA 

Nilai Bahasa Arab 
JML RATA2 Keterangan 

Qiro'ah Istima' Kalam  Kitabah 

1 Cipto royo 30 30 40 30 130 7,5 Tuntas 
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2 Citra ani 20 15 15 20 70 4.5 Tidak Tuntas 

3 Delawati 20 20 20 15 75 4.5 Tidak Tuntas 

4 Deni Irsandi 25 20 15 10 70 4.5 Tidak Tuntas 

5 Dewi Astuti 20 25 50 30 125 6.25 Tuntas 

6 Andi Bayong 35 15 30 15 95 5.75 Tuntas 

7 Doni Efendi 38 30 50 50 168 9.8 Tuntas 

8 Eko Jatmiko 30 35 50 25 140 7.4 Tuntas 

9 Eva Damayanti 20 25 15 15 75 4.9 Tidak Tuntas 

10 Fenti Nurrohma 30 15 15 15 75 5 Tidak Tuntas 

11 Amilah 15 20 20 30 85 5.4 Tidak Tuntas 

12 Heni Marliyanti 20 15 20 15 70 4.1 Tidak Tuntas 

13  Muthoharoh 20 15 20 20 75 4.5 Tidak Tuntas 

14 Lia Novita 20 20 15 15 70 4.5 Tidak Tuntas 

15  ArisTanto 25 20 20 10 75 4.5 Tidak Tuntas 

16 Mega Sari 30 30 30 30 120 7,5 Tuntas 

17 Meri 35 15 35 15 100 5.75 Tuntas 

18 Fajri 38 30 40 50 158 9.8 Tuntas 

19 Musrida 30 35 45 25 135 7.4 Tuntas 

20 Nurdianto 30 30 50 30 140 7.5 Tuntas 

21 Kurniawan 20 25 50 40 135 6.25 Tuntas 

22 Annisa 35 15 30 55 135 5.75 Tuntas 

23 Purnawan 38 30 50 50 168 9.8 Tuntas 

24 Riyadi 30 35 50 25 140 7.4 Tuntas 

25 EpitaYani 35 15 15 10 75 5.75 Tidak Tuntas 

26 Rosita 30 15 20 15 80 5 Tidak Tuntas 
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27 Maryanto 15 20 20 30 85 5.4 Tidak Tuntas 

28 Hidayah 30 30 30 30 120 7,5 Tuntas 

29 Joko  35 15 35 15 100 5.75 Tuntas 

30 Sukendro 38 30 40 50 158 9.8 Tuntas 

31 Wahyono 30 35 45 30 140 7.4 Tuntas 

32 Wahyudi 30 30 50 30 140 7.5 Tuntas 

33 Sulistiani 20 20 20 15 75 4.5 Tidak Tuntas 

34 Windi  25 20 20 10 75 4.5 Tidak Tuntas 

35 Yongki Pranata 40 40 30 50 160 4.5 Tuntaas 

36 Novita 20 20 15 15 70 4.5 Tidak Tuntas 

37 Zulfikar 25 20 20 10 75 4.5 Tidak Tuntas 

 
 خالصة نتائج سلرجات ادلتعلمُت يف الفصل احلادي عشر زلمدية موارا دوا يف الدورة األوىل

No KKM Data Awal Siklus I 

1 Tuntas  10 orang (27,03%) 20 orang (54,05%) 

2 Tidak Tuntas 27 orang (72,97%) 17 orang (45,95%)  

Jumlah  37 orang (100%) 37 orang (100%) 

 
أعاله، فإنو ميكن أن ينظر إىل التنمية من  دورة األوىلالوبناء على االستحواذ على  

شخصا بعد استخدام  11قيمة سلرجات التعلم للطالب ذوي الدرجات ادلنجزة من قبل 
صوتا  17:(، مل تكتمل كانت 52.38شخصا ) 11وسائل اإلعالم السمعية والبصرية من 

 الثانوية يف ادلدرسة:( ، وىكذا ميكن أن نرى أن ادلتعلمُت الصف احلادي عشر 45.95)
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( على أعمال دورة واحدة مقارنة مع قبل استخدام وسائل 27.12زيادة )موارا دوا زلمدية 
 اإلعالم السمعية والبصرية.

 
 دورة الثانيةفي ال. التدابير 3

 اخلطوات من التحسينات اليت سيتم إجراؤىا يف الدورة الثانية من العمل كما يلي:
 جللوس هبدوء انتقل مكانو يف اجملموعة األخرى.( الطالب الذين مل تكن قادرة على ا1
( إن النشاط تركز على ادلشاركة التفاعلية أو الباحث تدعو الطالب للقيام بدور نشط يف 2

 .دراسةأنشطة ال
( تقدمي الباحث وسيلة أكثر جاذبية، حىت أن الطالب ىم أكثر اىتماما. الباحثون زيادة 3

الثقة يف السيطرة على ادلواد من أجل الًتكيز بشكل أفضل ربفيز توجيو اذلبوط وزيادة تعزيز 
 انتباه ادلتعلمُت.

صوت الباحث يضم وسائل اإلعالم السمعية والبصرية مع استعدادات مكربات كان ( 4
مجيلة وكبَتة احلجم للحصول على الكلمات واجلمل يف شريط الفيديو ميكن أن يسمع 

 بوضوح.
، أن طالب الصف احلادي دورة األوىلال وبناء على نتيجة انعكاس أجريت يف 

: من العدد 85مل حيقق النجاح احملددة، أي  موارا دوازلمدية يف ادلدرسة الثانوية عشر 
الكلي للطلبة، فإنو ميكن تصنيفها استبعاد قادرة على إثبات القدرة على استخدام وسائل 

ف والكلمات وفهم ادلعٌت. اإلعالم ادلسموعة وادلرئية يف زلاكاة زلتويات، وربديد احلرو 
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ولذلك ينبغي أن يستمر استخدام وسائل اإلعالم السمعية والبصرية يف الدورة الثانية من 
 العمل.

 دورة الثانيةفي الأ. عمل التخطيط 
 يف مرحلة التخطيط للعمل يف ادلرحلة األوىل، أجرى الباحث األنشطة دبا يف ذلك: 

 الثانويةمع تعلم معلم العربية حول األوضاع ادلادية والدرجة احلادية عشرة الباحث ناقش ت. 1
 .موارا دوازلمدية 

 اخلمرالباحث ادلواد اليت تدريسها حول سيتم . 2
الباحث وسائل اإلعالم اليت استخدامها يف العملية التعليمية. وىي وسائل اإلعالم سيتم . 3

 السمعية والبصرية
 خطة التنفيذ )زلطة االذاعية(الباحث التعلم جعل . 4
 الباحث أداة ادلراقبة للمعلمُت وادلتعلمُتيصل . 5
الباحث بإعداد وسائل اإلعالم، وىي صوت ادلتكلم وشاشات الكريستال تستخدم . 6

 السائل.
 . الباحثون أداة تقييم تعلم النوع من األسئلة7
 
 تدابير تنفيذ دورة الثانية. 4
 (. تمهيدي1

الباحث مرحبا واإلجابة قول بدأ النشاط األويل مع الصالة معا قبل النشاط. بعد  
عليها من قبل ادلتعلمُت. مث قام الباحث إىل ربفيز الظروف ادلتعلمُت روح عن طريق طرح 
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ادلادة اإلخبارية واالستعراض الذي مت اجتيازه. مث إعطاء وصف لألنشطة اليت يتعُت 
 ة ادلتزايدة للغة العربية.االضطالع هبا، وىي األمهي

 
 (. األنشطة األساسية2

قبل أن يبدأ نشاط التعلم والباحثُت بإعداد منصة واألدوات اليت سوف تستخدم  
للتدريس. وعالوة على ذلك، قال الباحثون الطالب أهنم سوف يشاىد قصة الفيديو حول 

والبصرية يف  موضوع "أحكام القرأن". خطوات يف استخدام وسائل اإلعالم السمعية
 االجتماع األول للدورة األوىل، على النحو التايل:

أ( ادلعلمون فتح ادلوضوع "اخلمر" لتشغيل الفيديو من جهاز الكمبيوتر/ كمبيوتر زلمول 
ب( يدعو ادلعلم الطالب على الًتكيز يف تشغيل الفيديو  / متصل إىل شاشة العرض

 :األول من ىذا ىي على "اخلمر" يف اجلزء األول.ادلواد يف اجلزء

 الفقرة األوىل عن اخلمر

 

 العربية اللغةمادة دراسة 4.5الرقم. 
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 اللغة العربية دراسةمادة   4.6الرقم 

 ج(. يسأل ادلعلم الطالب للتعرف على احلروف والكلمات اليت مل يسمع

 يسأل ادلدرب الطلبة لتكرار ماالسمعية البصرية د(. بعد وسائل اإلعالم أجزاء اللعب 
 .سبت مالحظتو من الفيديو

ه(.ادلعلمُت اختبار فهم ادلعلم لدى الطالب عن طريق طرح أسئلة حول زلتويات مواد 
 الفيديو اجلزء األول

 .ما القصد من احلوار يف ادلادة اليت شا ىدمت؟1 

 .  أين تقع تلك احملادثة؟2

مواد  .الفيديو الثاينوبعد اجتياز مواد الفيديو اجلزء األول واستمر العمل دلشاىدة مقطع 
 :الفيديو اجلزء الثاين ىي

 الفقرة الثانية عن اخلمر
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 اللغة العربية دراسةمادة  4.7الرقم 

ز(. اختبار ادلعلم الطالب لتقليد احملتوى، وربديد احلروف والكلمات وفهم ادلعٌت من   
 .على ىذا النحو يف القسم األول .شريط الفيديو الذي مت شهد

 .علم أسئلة دلادة اجلزء الثاينيسأل ادل.ح( 

 . عن أي شئ سأل الولد عمو؟1

 . و ماذا جواب عمو؟2

ط(. بعد أن مير جزء جوىري الثاين.تواصل ادلتحدثُت اجلزء الثالث ادلواد، وتفعل الشيء 
 .نفسو كما يف اجلزأين األول والثاين

 الفقرة الثالثة عن اخلمر
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 اللغة العربية دراسةمادة   4.8الرقم

" لتشغيل الفيديو من جهاز الكمبيوتر / كمبيوتر زلمول متصل اخلمرموضوع "ادلعلم أ( فتح 
 LCDإىل شاشة العرض / 

 " يف اجلزء األول.اخلمرب(. ادلعلمُت تشجيع الطالب على الًتكيز يف تشغيل الفيديو على "
 ج(. يسأل ادلعلم الطالب للتعرف على احلروف والكلمات اليت مل يسمع

وسائل اإلعالم أجزاء اللعب السمعية والبصرية يسأل مدرب الطلبة لتكرار ما مت  د(. بعد
 مالحظتو من الفيديو.

ه(. ادلعلمُت اختبار الفهم لدى الطالب عن طريق طرح أسئلة حول زلتويات مواد الفيديو 
 اجلزء األول
مايو  7ويتم تنفيذ ادلرحلة الثانية مع اثنُت من االجتماعات )اللقاء األول يوم  

أوال إعداد أو تقدمي خطة الدرس  والباحث( 2116يونيو  16واالجتماع الثاين يف  2116
)زلطة االذاعية( أي زبصيص مادة لتقدميها مع وسائل اإلعالم السمعية والبصرية. تطبيق 
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التعلم يتم تسليم باستخدام الطريقة ادلباشرة، من قبل الباحثُت والطالب شاىد الفيديو اليت 
 ضها من خالل وسائل اإلعالم السمعية والبصرية من قبل احملققُت.يتم عر 

 
 ة. الفعل من دورة المراقبة الثانيب

 أ(. احلصول على ادلالحظة الستخدام وسائل اإلعالم السمعية والبصرية من قبل ادلعلمُت.
اإلعالم رة جدا يف تقدمي ادلواد باستخدام وسائل ا(. يف ادلرحلة الثانية من الدراسة، وادله1

 السمعية والبصرية.
(. مدرسُت أكفاء قادرين على تلطيف اجلو من الفصول الدراسية حبيث يتم نقل ادلواد إىل 2

 مواتية وتركيزا.
 ب(. احلصول على ادلالحظة للمتعلمُت يف الظروف التعليمية

 (. مجيع ادلتعلمُت الًتكيز شهد ادلواد ادلعروضة يف الفيديو1
إىل ادلعلم يشرح ادلادة بعد مشاىدة وسائل اإلعالم  دراسةذرا يف ال(. مجيع ادلتعلمُت ح2

 السمعية والبصرية
 
 ةالثانيدورة التطبيقات (. 3
 (. اكتشاف1

يشار إىل التفكَت يف ىذه الدراسة ىو تقييم اإلجراءات يف دورة واحدة. نفذت  
أنشطة التأمل هبا الباحثون جنبا إىل جنب مع ادلتعاونُت، ومن مث ميكن استخدامها كأساس 
دلزاولة األنشطة يف دورة الثانية. الباحثُت ومتعاون مناقشة ادلسائل مهما كانت ادلشاكل أو 
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ض تنفيذ دورة أوال بناء على ادلالحظات وادلناقشات من الباحثُت العقبات اليت تعًت 
وادلتعاونُت األشياء ادلتحصل عليها أن تصبح عقبات أو قيود على أعمال الدورة األوىل، 

 وىي:
أ. ال يزال ىناك ادلتعلمُت الذين حيب أن يزعج الطالب اآلخرين، حىت أن الًتكيز يف الفيديو 

 ليتم باالنزعاج.
تحضَتات الفنية القصوى لًتكيب وسائل اإلعالم السمعية والبصرية تستخدم ب. ال ال

مكربات الصوت حجم صغَت جدا على أن الًتكيز ال يزال أقل من ادلتعلمُت الذين جلسوا 
 يف اخللف.

 ج. تبدأ رؤى ادلتعلمُت لفتح لزيادة استخدام وسائل اإلعالم السمعية والبصرية،
ع اذلدف ادلراد احلصول عليها من البحث اإلجرائي الفصول د. قيمة ادلتعلمُت ال تتفق م

 الدراسية.
تنفيذ العمل على ادلرحلة األوىل ال يزال لديو الكثَت من النواقص، لذلك من ادلتوقع  

أن اإلصالحات الضرورية يف الدورة الثانية من العمل ميكن أن يزيد من األفضل أن رباكي 
كلمات، وفهم ادلعٌت. اخلطوات ادلخطط للتحسُت يف جوانب احملتوى، وربديد احلروف وال

 تنفيذ األنشطة اليت نفذت يف دورة الثانية.
 (. تطبيق4

وبناء على االجتماع األول للدورة الثانية من العمل، فمن ادلعروف أن زلتويات  
تقليد مؤشر على أن ادلتعلمُت قادرين على تقليد احملادثة يف شريط الفيديو، ميكن للطالب 



89 
 

التعبَت عن أنفسهم مع اسلوهبم اخلاص وأهنا قادرة على الرد على ما يظهر يف شريط الفيديو. 
 وميكن القول يف ىذا ادلؤشر أن ادلشاركُت ميكن متابعة عملية التعلم بشكل جيد.

مؤشرات ربديد الكلمات، وادلتعلمُت قادرون سباما من ربديد احلروف والكلمات  
ع بُت الكلمات واحلروف يف اجلملة. وميكن القول أن يف ىذا وادلتعلمُت قادرة على اجلم

ادلؤشر الثاين ادلتعلمُت ال تزال رباول فهم ترد الدروس من خالل وسائل اإلعالم السمعية 
 والبصرية.

يف وقت الحق على مؤشرات لفهم معٌت، وميكن للطالب اإلجابة على األسئلة،  
اجلمل من الفيديو، وميكن للمتعلمُت يروي قصة  وادلتعلمُت أيضا قادرة سباما على فك رموز

يف الفيديو. نتائج االجتماع األول للدورة الثانية اليت ادلتعلمُت قادرين على ربسينها من 
 خالل وسائل اإلعالم السمعية والبصرية.

وبناء على نتائج االجتماع األول للدورة األوىل من العمل، إال أن الصورة اليت مت  
، وكذلك دراسةمن ادلتعلمُت، مع معايَت عدد ادلتعلمُت الذين بلغوا مؤشرات ال احلصول عليها

 .دراسةعدد ادلتعلمُت مل تصل مؤشرات ال
وبناء على االجتماع األول للدورة الثانية من العمل، كما ىو موضح أعاله، مث يف  

عية والبصرية االجتماع الثاين للدورة الثانية وذبري التجارب لنتائج وسائل اإلعالم السم
اخلاصة هبم. ىذا ىو وسيلة لدعوة الطالب دلشاىدتو مرة أخرى، ويدعوىم إىل ربديد وكتابة 
الكلمات أو العبارات اليت يسمعوهنا من الفيديو بشكل فردي وذبميعها يف مكتب ادلعلم 

 بعد أهنا كانت مكتوبة.
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 تقدمي فهم يناقش ادلعلم نتائج ربديد ىويتهم. واختبار واحدا تلو اآلخر إىل 
أشخاص  6الفيديو تسليمها يف رلموعات يف وسط الصف. وتتكون رلموعة واحدة من 

رلموعات. ولكل عضو من أعضاء رلموعة ستعطى أسئلة حول مقاطع  7تتكون من 
 الفيديو اليت قد شاىدت.

 (. مراقبة3
صول وبناء على نتائج االجتماع األول للدورة الثانية، إال أن الصورة اليت مت احل 

عليها من ادلتعلمُت، مع بعض أداة ادلالحظة. نتائج استخدام وسائل اإلعالم السمعية 
 والبصرية يف االجتماع األول للدورة العمل الثانية،

 (. فائض
ونتيجة للعمل باستخدام وسائل اإلعالم السمعية والبصرية يف عمل دورة واحدة ميكن ان 

 أدناه: 7يثبت القيمة يف اجلدول 
 لثانيةسلرجات ادلتعلمُت يف الفصل احلادي عشر زلمدية موارا دوا يف الدورة انتائج 

No SISWA 
Nilai Bahasa Arab 

JML RATA2 Keterangan 

Qiro'ah Istima' Kalam  Kitabah 

1 Cipto royo 30 30 40 30 130 7,5 Tuntas 

2 Citra ani 30 35 50 25 140 7.4 Tuntas 

3 Delawati 30 30 30 30 120 7,5 Tuntas 

4 Deni Irsandi 30 35 50 25 140 7.4 Tuntas 

5 Dewi Astuti 20 25 50 30 125 6.25 Tuntas 

6 Andi Bayong 35 15 30 15 95 5.75 Tuntas 
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7 Doni Efendi 38 30 50 50 168 9.8 Tuntas 

8 Eko Jatmiko 30 35 50 25 140 7.4 Tuntas 

9 Eva Damayanti 30 30 30 30 120 7,5 Tuntas 

10 FentiNurrohma 30 35 50 25 140 7.4 Tuntas 

11 FikriNurAmilah 38 30 40 50 158 9.8 Tuntas 

12 HeniMarliyanti 30 35 45 30 140 7.4 Tuntas 

13  Muthoharoh 30 30 50 30 140 7.5 Tuntas 

14 

LiaNovita 

20 20 15 15 70 4.5 

Tidak 

Tuntas 

15 

 ArisTanto 

25 20 20 10 75 4.5 

Tidak 

Tuntas 

16 Mega Sari 30 30 30 30 120 7,5 Tuntas 

17 Meri 35 15 35 15 100 5.75 Tuntas 

18 Fajri 38 30 40 50 158 9.8 Tuntas 

19 Musrida 30 35 45 25 135 7.4 Tuntas 

20 Nurdianto 30 30 50 30 140 7.5 Tuntas 

21 Kurniawan 20 25 50 40 135 6.25 Tuntas 

22 Annisa 35 15 30 55 135 6.25 Tuntas 

23 Purnawan 38 30 50 50 168 9.8 Tuntas 

24 Riyadi 30 35 50 25 140 7.4 Tuntas 

25 EpitaYani 30 30 30 30 120 7,5 Tuntas 

26 Rosita 35 15 35 15 100 6.25 Tuntas 

27 Maryanto 30 30 30 30 120 7,5 Tuntas 

28 Hidayah 30 30 30 30 120 7,5 Tuntas 

29 Joko  30 30 50 30 140 7.5 Tuntas 
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 جدول

 خالصة نتائج سلرجات ادلتعلمُت يف الفصل احلادي عشر زلمدية موارا دوا يف الدورة الثانية
No KKM Data Awal Siklus I Siklus II 

1 Tuntas  10 orang (27,03%) 20 orang (54,05%) 35 orang (94,59%) 

2 Tidak Tuntas 27 orang (72,97%) 17 orang (45,95%)  2 orang (5,41%) 

Jumlah  37 (100%) 37 orang (100%) 37 orang (100%) 

 
 . ربليل البيانات ومناقشة النتائجد

يف ادلدسة الثانوية واستنادا إىل البيانات األولية لطالب الصف احلادي عشر  
دورة األوىل والثانية. ومن مث الاحلصول عليها قبل العمل، مث بعد بيانات  موارا دوازلمدية 

 ميكن يتضح من اجلدول التايل:
 
 

30 Sukendro 38 30 40 50 158 9.8 Tuntas 

31 Wahyono 30 35 45 30 140 7.4 Tuntas 

32 Wahyudi 30 30 50 30 140 7.5 Tuntas 

33 Sulistiani 30 30 30 30 120 7,5 Tuntas 

34 Windi  40 25 35 35 135 6.25 Tuntas 

35 Yongki Pranata 40 40 30 30 140 7,5 Tuntaas 

36 Novita 38 30 40 50 158 9.8 Tuntas 

37 Zulfikar 30 35 45 30 140 7.4 Tuntaas 
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 جدول4.10
 خالصة نتائج سلرجات ادلتعلمُت يف الفصل احلادي عشر زلمدية موارا دوا 

 الثانيةاآلوىل و  يف الدورة
No KKM Data Awal Siklus I Siklus II 

1 Tuntas  10 orang (27,03%) 20 orang (54,05%) 35 orang (94,59%) 

2 Tidak Tuntas 27 orang (72,97%) 17 orang (45,95%)  2 orang (5,41%) 

Jumlah  37 (100%) 37 (100%) 37 orang (100%) 

 

 

 الصورة.4.1
صورة خالصة نتائج سلرجات ادلتعلمُت يف الفصل احلادي عشر زلمدية موارا دوا يف الدورة 
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. قبل استخدام الطالب دراسةأن أي زيادة لل بناء على ما سبق ميكن أن نرى 
:( طالبا وطالبة 27.13) 11طالبا كان ىناك  37سائل اإلعالم السمعية والبصرية من 

:(. مت االنتهاء وعالوة على ذلك، بعد استخدام 72.97) 27الذين أسبوا، مل تكتمل 
:(، مل تكتمل 54.15) 21وسائل اإلعالم السمعية والبصرية يف الدورة األوىل كان ىناك 

 2:( مت االنتهاء، مل تكتمل 94.59) 35:( ويف ادلرحلة الثانية كان ىناك 45.95) 17
: عن طريق استخدام وسائل اإلعالم السمعية 67.56:(. وىذا ىو بزيادة 41،  5)

 والبصرية.
يف ادلدرسة مراجعة البيانات ادلتوافرة ميكن القول أن طالب الصف احلادي عشر  
ادلتعلمُت.  37من  35شخصا نتيجة ل 11حقق دقة كبَتة من  مدية موارا دواالثانوية زل

 ميكن القول أن الزيادة ميكن ربسينها من خالل استخدام وسائل اإلعالم السمعية والبصرية.
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 الباب الخامس
 االقتراحاتو  لخالصةا

 . الخالصةأ
ىذا البحث يتكلم عن استخدام الوسائل السمعية البصريةدراسة اللغة العربية لدي  

 .دووا اوكو اجلنوبيةراموواطلبة يف الصف احلادي عشر من مدرسة زلمدية الثانوية 
و تطبيق ىذه الوسائط يف أنشطة التعليم والتعلم يف ادلدرسة زلمدية الثانوية مووارا   

را بل أن مدرسي اللغة العربية فقد باستخدام صور كأدة يف نقل اوكو اجلنوبية صار ناد دووا
ادلواد. قد أثر ىذا احلال على ظهور نقصان نتيجة دراسة اللغة العربية لطلبة الفصل احلادي 

( منهم نالوا أحسن النتيجة وغَتىم مل تنتهوا كانوا 27٫13):11شخصا,  37من  عشر
الكاتب صياغة ىذه ادلشكلة تعٍت"ىل ( من خالل ىذا احلال عُت 72٫ 97شخصا ):27

استخدام الوسائل السمعية البصرية ميكن أن يرقي دراسة اللغة العربية لدى طلبة الصف 
 اوكو اجلنوبية ؟.  احلادي عشر من مدرسة زلمدية الثانوية مووارا دووا

( ىدف وسائل PTKوالنوع من ىذا البحث ىو البحث العملي الفصلي ) 
لبصرية ميكن استخدامها يف تعلم اللغة العربية يف الصف احلادي عشر من اإلعالم السمعية وا

اوكو اجلنوبية لتحسُت يرقي دراسة اللغة العربية وتتم  مدرسة زلمدية الثانوية مووارا دووا
 اخلطوات جبمع البيانات واستخدام أسلوب ادلالحظة، وطرق االختبار وأساليب التوثيق.

يأيت الباحث خبالصتو على النحو التاىل: إن استخدام  ،يلوو ربل ثحوبناء على نتائج الب
نتائج الدراسة للغة العربية يف الصف احلادي عشر وسائل السمعية البصرية يقدر على ترقية 

. وىذه احلالة، تدل عليها نتائج البحث اوكو اجلنوبية من مدرسة زلمدية الثانوية مووارادووا
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 37عالم السمعية البصرية لطلبة الذين كانوا عددىم ذلذه الرسالة قبل استخدام وسائل اإل
. 97) 27%( طالبا وطالبة الذين أسبوا، مل تكتمل 13.27) 11طالبا. وكان ىناك 

%(. مت االنتهاء وعالوة على ذلك، بعد استخدام وسائل اإلعالم السمعية والبصرية يف 72
( ويف ادلرحلة الثانية %95.45) 17%(، مل تكتمل 15.54) 21الدورة األوىل كان ىناك 

%( وىذا ىو بزيادة 5،41)2%( مت االنتهاء، مل تكتمل 59.94)35كان ىناك 
% عن طريق استخدام وسائل اإلعالم السمعية والبصرية يف اخلروج قبل استخدام 56.67

 وسائل اإلعالم السمعية والبصرية لدورة ثانية.
 . اقتراحاتب 
 التالية: قًتاحاتفقدم الباحث اال، السابقةواستنادا إىل خالصة الدراسة  

 ادلدرسون يف مدرسة زلمدية الثانوية مووارادووا: .1
ينبغي للمدرسُت أن يستخدموا وسائل اإلعالم السمعية البصرية لًتقية نتائج  . أ

الدراسة للغة العربية، باإلضافة إىل تشجيع الطلبة يف دراسة اللغة العربية وإزالة 
 ادللل.

وسائل اإلعالم السمعية البصرية على األقصى، خدموا ينبغي للمدرسُت أن يست . ب
 واحملاولة يف ترقية نتائج الدراسة العربية للطلبة.

 مدرسة محمدية الثانوية مووارادووا. 2
وللمدرسة أن تطبق وسائل اإلعالم السمعية البصرية وتطويرىا يف كل رلموعة أو  

 فئة يف مدرسة زلمدية الثانوية مووارادووا. 
 المتقدم . للبحث3
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البحث يف ربسُت الطلبة ىو تطوير استخدام وسائل اإلعالم السمعية البصرية كما  
 مت يف اكتشاف ىذه الدراسة. 
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Dokumentasi Photo 

Pertemuan pertama siklus satu 

 

Pertemuan kedua siklus satu  

 

Kondisi siswa menyaksikan tayangan video 



 

Guru sedang menjelaskan pelajaran 

 

Pertemuan pertama siklus kedua 



 

Siswa-siswi sedang memperhatikan video yang ditayangkan 

 

Kondisi siswa mempraktekaan hasil yang telah disimak dari media audio visual 

 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Nama Sekolah             :  SMA Muhammadiyah Muaradua  

Mata Pelajaran            :  Bahasa Arab  

Kelas / Semester          :  XI IPA I / Genap 

Alokasi Waktu            :  45 Menit  

1.      Standar Kompetensi 

-          Memahami informasi lisan berbentuk percakapan video tentang الخمر        

2.      Kompetensi Dasar 

-          Mengidentifakasi bunyi ujaran (kata, frasa atau kalimat) dalam suatu konteks 

dengan tepat 

-          Mengungkap makna dan gagasan atau ide dari berbagai bentuk wacana lisan 

secara tepat 

3.      Indikator 

-          Mampu menyimak bahan pelajaran dengan baik dan benar 

-          Menjawab pertanyaan tentang    الخمر 

-          Mampu menerjemahkan 

-          Menyusun kalimat sederhana yang mengandung  جملة   فعلية

4.      Materi Ajar 

 :     Lampiran materi tentangالخمر

 الفقرة األولى         
 أ: أ ىو ركن ادلشروبات ىنا                                 

ىذه ادلشروباتب: أنا ال أعرف أي ادلشروبات من   

 ج: ماىذه الزجاجة الكبَتة أن ىذه الزجاجة سًتوي ظمأن معٌت جيدا

 أ: التقًتب من ىذه الزجاجة 



 ج: ودلاذا ياعمي

 أ: ان فيها مخر 

 ج: ؤما ىو اخلمر يو عم

 أ:  اخلمر ىو كل مشروب خيمر العقل أن يغطيو أن جيعل شاربو اليعقل ما يقول أو يفعلو 

 ب: ىل ىو حرام يا أيب

أ: نعم يا بٍت, ولتحرميو قصة مجيلة أخربكم هبا. ولكن دعونا نأخذ ما نريد وننصرف من ىنا 
 أوال.

 الفقرة الثانية

"يف بداية اإلسالم كان شرب اخلمر عند العرب شيأ مألوفا ومل تكن اخلمر حرمت بعد فأنزل 
 اهلل تعاىل سبحانو:

بعض الصحابة رسول اهلل صلى اهلل يف إشارة اللطيفة أن السكر مضض لرزق احلسنثم سأل 
 عليو وسلم عن اخلمر وادليسر فأنزل اهلل سبحانو :

 الفقرة الثالثة

 ج: وماذا النفع الذي يوجد ىف اخلمر ياعم

أ: النفع يكون عن طريق التجاة مثال أو تصدق على الفقراء من أمثاهنا أو غَتىا ادلهم أن اهلل 
 نفع إال أنو مل يكن حرمها بعض سبحانو وتعاىلسبحانو بُت أن الضرر أعظم بكثَت من ال

 ج: ودلاذا ضرىا عظيما



ىذا من غظمة حكمة التشريع الربٍت مع مثل تلك األمور. فالعرب كما أخربتكم يف ذلك 
الوقت. كانو يشربون اخلر كما نشرب حنن ادلاءالعادي. واهلل سبحانو يريد أن يأخذ بيده 

 الذي إراد ذلم فنزل حترمي اخلمر على على ادلراحل ىذه اجلماعة خطوة خبطوة إىل الطريق 

  ب.وماىي ادلرحلة التالية ياعم

 : نزلت بعد ذلك اآلية

 الفقرة الرابعة

فأصبح الذين يشربون اخلمر من الصحابة ميتنعون عنها قبل ميعات الصالة بعدة الساعات 
 فقلت  بذلك لديهم الفرق لشرهبم

 ب: وبالتأكيد نزل بعدىا قولو 

عم يابٍت فقد قررت ىذه األية حترمي اخلمر حترميا أبديا فاخلمر أم اخلبائث ولكن العجيب أ: ن
ىو سرعة استجابة الصحابة ذلذا األمر. فمع كوهنم كانوا غارقُت فيها كما أخربتكم إال أهنم 

 مساعهم أهنا حرمت تركوىا وقالوا على الفور "انتهينا ربنا"."انتهينا ربنا"."انتهينا ربنا".

 : وماذا فعلوا باخلمر اليت كانت عندىم يا أيب ب

 أ: لقد أخرقوىا قي الصرقات حىت صار شوارع ادلدينة يف تلك الليلة مأل باخلمور

 ب: ولكن ياأيب, أ تشرب منها شربة أو شربتان تكون حراما

أ: نعم يابٍت فقد أخربنا رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم أن كل شراب كثَته مسكر وقليلو 
 ام حر 



 الفقرة الخامسة

 ب: ودلا حقق على اخلمر إمث اخلبائث ياأيب؟

أ: إن اخلمر سبب كل اجلرائم فهي ترىب العقل وتضيع ادلال ويتخذىا الشيطان وسيلة 
 إلشارة العداوة والبغضاء بُت الناس كما أهنا تصد عن ذكر اهلل وعن الصالة 

من أألمراض فهو يرب جهاز  ج: لقد قرأت يف إحدى اجملالت أن اخلمر يسبب يف كثَت
 احلضمي ويؤدي اىل جهابة يف احلال وتقره يف ادلائدة وغَتىا كثَت من األمراض

 الفقرة السادسة

أ: ىذا بإضافة إىل ماتفعل اخلمر باإلنسان فكم من بيوت ىريب بسبب اخلمر وكم من 
شرب رجال ذاقوا ذل بعد العز بسبب اخلمر وقد مسعت عن أحد أغنياء فقد دوم على 

اخلمر وأنفق عليها الكثَت من ادلال و ظل على ىذه احلال حىت ىدمتو األمراض ومل يعد عليو 
 ادلال ينفقو على عالجو 

 ج: إذن كل ىذه األضرار باخلمر ياعم ومازال ىناك من يبيع و يشرهبا

ب: فالينتظر كل شارب أو بائع للخمر أن يقابل األليم من اهلل. فقد وعد النيب صلى اهلل 
عليو وسلم كل من كان لو و عالجة باخلمر سواء كان صا نعها أو بائعها أو حاملها او 

 مشًتيها أو شارهبا باللعن أي أطرد من رمحة اهلل

 ب: أسأل اهلل أن يتوب على كل شارب للخمر. أمُت......
Materinya berupa dialog percakapanmengenai Al-khamr yang 

ditayangkanmelalui media audio visual. Bahan Tanya jawabdi ambil dari bahan 

istima’. 



 

5.      Metode Pembelajaran 

-          Metode Langsung 

-          Tanya Jawab 

-      praktek depan kelas  

6.      Sumber / Alat Belajar 

-          Buku “Lancar Berbahasa Arab dan terampil Berbahasa Arab 2” dan buku 

Nahwu 

-          Spidol dan White Board 

-      LCD, Komputer/Laptop dan projektor 

 

7.      Langkah-langkah Pembelajaran 

8.1 Kegiatan Awal 

         Salam dan apersepsi : 

Membaca basmala, mengabsen siswa, dan menanyakan materi 

sebelumnya 

         Motivasi : 

Pemberian motivasi atau semangat belajar kepada peserta didik 

         Penjelasan singkat tentang tujuan dan prosespembelajaran yang 

akan dijalani siswa 

         Asosiasi : 

Menghubungkan materi yang lalu dengan materi yang akan 

diajarkan 

 

 

 

 

 

5-10 

Menit 

8.2 Kegiatan Inti 

         Guru menampilkan video pembelajaran kemudian dilanjutkan oleh 

siswa   

         Menyimak materi dengan dibantu mufrodat yang baru 

 

 

 

 

 



         Guru meminta siswa untuk menerjemahkan percakapan dalam 

video 

         Menjelaskan apa yang telah ditonton dari media audio visual 

         Membuat kalimat dengan mufrodat yang ditemukan dalam video 

         Membimbing siswa untuk menemukan pokok-pokok penting dalam 

video 

         Melakukan tanya jawab tentang video yang telah ditampilkan 

         Menyusun kalimat sederhana  

20 

Menit 

8.3 PENUTUP 

         Menyimpulkan materi tentang     الخمر 

         Guru mengadakan tes secara lisan dan tulisan untuk mengetahui 

hasil pembelajaran 

         Penugasan terhadap siswa dengan diberi tugas rumah 

 

 

20 

Menit 

 

8.      Penilaian  

-          Tes lisan 

Setiap siswa diminta untuk mendemonstrasikan video tentang    الخمر 

-          Tes tertulis 

Berupa post tes yang diberikan guru kepada siswa di akhir pelajaran    

 

    Muaradua/ 1/ 4  /2016  

Guru Mata Pelajaran                Peneliti  

 

 

 

Agusman Riadi S.Pd.I                Wahyu Bima Suci 

NIP.197012288014111001    NPM.1211020051 
 

 



 

 

 

 

DATA AWAL PRA PENGGUNAAN MEDIA AUDIO VISUAL 

 

No SISWA 
NILAI 

JML RATA2 Keterangan Qiro'ah Istima' Kalam  

1 Cipto royo 30 30 30 90 7,5 Tuntas 

2 Citra ani 20 15 20 55 4.5 Tidak Tuntas 

3 Delawati 20 20 15 55 4.5 Tidak Tuntas 

4 Deni Irsandi 25 20 10 55 4.5 Tidak Tuntas 

5 Dewi Astuti 20 25 30 75 6.25 Tuntas 

6 Andi Bayong 35 15 15 65 5.75 Tuntas 

7 Doni Efendi 38 30 50 118 9.8 Tuntas 

8 Eko Jatmiko 30 35 25 90 7.4 Tuntas 

9 Eva Damayanti 20 25 15 60 4.9 Tidak Tuntas 

10 FentiNurrohma 30 15 15 60 5 Tidak Tuntas 

11 FikriNurAmilah 15 20 30 65 5.4 Tidak Tuntas 

12 HeniMarliyanti 20 15 15 50 4.1 Tidak Tuntas 

13  Muthoharoh 20 15 20 55 4.5 Tidak Tuntas 

14 LiaNovita 20 20 15 55 4.5 Tidak Tuntas 

15  ArisTanto 25 20 10 55 4.5 Tidak Tuntas 

16 Mega Sari 30 30 30 90 7,5 Tuntas 

17 Meri 35 15 15 65 5.75 Tuntas 

18 Fajri 38 30 50 118 9.8 Tuntas 

19 Musrida 30 35 25 90 7.4 Tuntas 

20 Nurdianto 30 30 30 90 7.5 Tuntas 

21 Kurniawan 20 15 20 55 4.5 Tidak Tuntas 

22 Annisa 20 20 15 55 4.5 Tidak Tuntas 

23 Purnawan 25 20 10 55 4.5 Tidak Tuntas 

24 Riyadi 20 25 30 75 6.25 Tidak Tuntas 



25 EpitaYani 35 15 15 65 5.75 Tidak Tuntas 

26 Rosita 30 15 15 60 5 Tidak Tuntas 

27 Maryanto 15 20 30 65 5.4 Tidak Tuntas 

28 Hidayah 20 25 15 60 4.9 Tidak Tuntas 

29 Joko  30 15 15 60 5 Tidak Tuntas 

30 Sukendro 15 20 30 65 5.4 Tidak Tuntas 

31 Wahyono 20 15 15 50 4.1 Tidak Tuntas 

32 Wahyudi 20 15 20 55 4.5 Tidak Tuntas 

33 Sulistiani 20 20 15 55 4.5 Tidak Tuntas 

34 Windi  25 20 10 55 4.5 Tidak Tuntas 

35 Yongki Pranata 20 15 20 55 4.5 Tidak Tuntas 

36 Novita 20 20 15 55 4.5 Tidak Tuntas 

37 Zulfikar 25 20 10 55 4.5 Tidak Tuntas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nilai  peserta didik kelas XI IPA I SMA MUHAMMADIYAH 

MUARADUA Pada Siklus I 

No SISWA 
Nilai Bahasa Arab 

JML RATA2 Keterangan 

Qiro'ah Istima' Kalam  Kitabah 

1 Cipto royo 30 30 40 30 130 7,5 Tuntas 

2 Citra ani 20 15 15 20 70 4.5 Tidak Tuntas 

3 Delawati 20 20 20 15 75 4.5 Tidak Tuntas 

4 Deni Irsandi 25 20 15 10 70 4.5 Tidak Tuntas 

5 Dewi Astuti 20 25 50 30 125 6.25 Tuntas 

6 Andi Bayong 35 15 30 15 95 5.75 Tuntas 

7 Doni Efendi 38 30 50 50 168 9.8 Tuntas 

8 Eko Jatmiko 30 35 50 25 140 7.4 Tuntas 

9 Eva Damayanti 20 25 15 15 75 4.9 Tidak Tuntas 

10 Fenti Nurrohma 30 15 15 15 75 5 Tidak Tuntas 

11 Fikri Nur Amilah 15 20 20 30 85 5.4 Tidak Tuntas 

12 Heni Marliyanti 20 15 20 15 70 4.1 Tidak Tuntas 

13  Muthoharoh 20 15 20 20 75 4.5 Tidak Tuntas 

14 Lia Novita 20 20 15 15 70 4.5 Tidak Tuntas 

15  ArisTanto 25 20 20 10 75 4.5 Tidak Tuntas 

16 Mega Sari 30 30 30 30 120 7,5 Tuntas 

17 Meri 35 15 35 15 100 5.75 Tuntas 

18 Fajri 38 30 40 50 158 9.8 Tuntas 

19 Musrida 30 35 45 25 135 7.4 Tuntas 

20 Nurdianto 30 30 50 30 140 7.5 Tuntas 

21 Kurniawan 20 25 50 40 135 6.25 Tuntas 



22 Annisa 35 15 30 55 135 5.75 Tuntas 

23 Purnawan 38 30 50 50 168 9.8 Tuntas 

24 Riyadi 30 35 50 25 140 7.4 Tuntas 

25 EpitaYani 35 15 15 10 75 5.75 Tidak Tuntas 

26 Rosita 30 15 20 15 80 5 Tidak Tuntas 

27 Maryanto 15 20 20 30 85 5.4 Tidak Tuntas 

28 Hidayah 30 30 30 30 120 7,5 Tuntas 

29 Joko  35 15 35 15 100 5.75 Tuntas 

30 Sukendro 38 30 40 50 158 9.8 Tuntas 

31 Wahyono 30 35 45 30 140 7.4 Tuntas 

32 Wahyudi 30 30 50 30 140 7.5 Tuntas 

33 Sulistiani 20 20 20 15 75 4.5 Tidak Tuntas 

34 Windi  25 20 20 10 75 4.5 Tidak Tuntas 

35 Yongki Pranata 40 40 30 50 160 4.5 Tuntaas 

36 Novita 20 20 15 15 70 4.5 Tidak Tuntas 

37 Zulfikar 25 20 20 10 75 4.5 Tidak Tuntas 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nilai  Peserta didik kelas XI IPA I SMA MUHAMMADIYAH 

MUARADUA pada Tindakan Siklus II 

No SISWA 
Nilai Bahasa Arab 

JML RATA2 Keterangan 

Qiro'ah Istima' Kalam  Kitabah 

1 Cipto royo 30 30 40 30 130 7,5 Tuntas 

2 Citra ani 30 35 50 25 140 7.4 Tuntas 

3 Delawati 30 30 30 30 120 7,5 Tuntas 

4 Deni Irsandi 30 35 50 25 140 7.4 Tuntas 

5 Dewi Astuti 20 25 50 30 125 6.25 Tuntas 

6 Andi Bayong 35 15 30 15 95 5.75 Tuntas 

7 Doni Efendi 38 30 50 50 168 9.8 Tuntas 

8 Eko Jatmiko 30 35 50 25 140 7.4 Tuntas 

9 Eva Damayanti 30 30 30 30 120 7,5 Tuntas 

10 FentiNurrohma 30 35 50 25 140 7.4 Tuntas 

11 FikriNurAmilah 38 30 40 50 158 9.8 Tuntas 

12 HeniMarliyanti 30 35 45 30 140 7.4 Tuntas 

13  Muthoharoh 30 30 50 30 140 7.5 Tuntas 

14 

LiaNovita 

20 20 15 15 70 4.5 

Tidak 

Tuntas 

15 

 ArisTanto 

25 20 20 10 75 4.5 

Tidak 

Tuntas 

16 Mega Sari 30 30 30 30 120 7,5 Tuntas 

17 Meri 35 15 35 15 100 5.75 Tuntas 

18 Fajri 38 30 40 50 158 9.8 Tuntas 



 

 

 

 

 

 

19 Musrida 30 35 45 25 135 7.4 Tuntas 

20 Nurdianto 30 30 50 30 140 7.5 Tuntas 

21 Kurniawan 20 25 50 40 135 6.25 Tuntas 

22 Annisa 35 15 30 55 135 6.25 Tuntas 

23 Purnawan 38 30 50 50 168 9.8 Tuntas 

24 Riyadi 30 35 50 25 140 7.4 Tuntas 

25 EpitaYani 30 30 30 30 120 7,5 Tuntas 

26 Rosita 35 15 35 15 100 6.25 Tuntas 

27 Maryanto 30 30 30 30 120 7,5 Tuntas 

28 Hidayah 30 30 30 30 120 7,5 Tuntas 

29 Joko  30 30 50 30 140 7.5 Tuntas 

30 Sukendro 38 30 40 50 158 9.8 Tuntas 

31 Wahyono 30 35 45 30 140 7.4 Tuntas 

32 Wahyudi 30 30 50 30 140 7.5 Tuntas 

33 Sulistiani 30 30 30 30 120 7,5 Tuntas 

34 Windi  40 25 35 35 135 6.25 Tuntas 

35 Yongki Pranata 40 40 30 30 140 7,5 Tuntaas 

36 Novita 38 30 40 50 158 9.8 Tuntas 

37 Zulfikar 30 35 45 30 140 7.4 Tuntaas 
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