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  ملخص

المباشرة في ترقية مهارة الكالم لدى طلبة الصف الثامن من المدرسة طريقة التطبيق 

  المتوسطة اإلسالمية الحكومية الثانية باندار النبونج

 محمد أكونج سودراجات

 Aخلفية هذا البحث هي ضعف كفاءة مهارة الكالم لدى طلبة الصف الثامن 

بسبب ضعف جودة التعليم من  بندار النبونجالثانية اإلسالمية احلكومية  باملدرسةاملتوسطة

املدرس. استخدم املدرس طريقة اخلطابة والرتمجة واحلفظ فحسب، دون ممارسة احملادثة 

طريقة املباشرة هل ترتقى مهارة الكالم بتطبيقالفمشكلة هذا البحث هي ".باستخدام اللغة العربية

  "بندار النبونج؟ ةالثاني اإلسالمية احلكومية باملدرسة املتوسطةAلدى طلبةالصف الثامن

نوع هذا البحث هو حبث إجرائي يف الصف الدراسي وفيه التعاونبني الباحث واملدرس. وعدد   

نفرا. قام الباحث بإدراء دورتني يف هذا البحث وتتكون لقائني ىف كل الدورة. احتوى كل  ٤٠الطلبة 

ترقية مهارة البحث هو  الدورة على أربع خطوات هي التخطيط،التنفيذ،املالحظة، والتفكري. وهدف

بتطبيق بندار النبوجن الثانية اإلسالمية احلكوميةباملدرسة املتوسطة Aالكالم لدي طلبة الثامن

  وأدوات مجع البيانات هي املالحظة واإلختبار والوثيقية. .الطريقة املباشرة

 ظهرت نتيجة البحث أن كفاءة مهارة الكالم لدى الطلبة ترتّقى بعد تطبيق الطريقة  

ىف الدورة األوىل، وازداد عدد الطلبة  ٢٧إىل  ١٣املباشرة، يزداد عدد الطلبة الناجحني من 

  ىف الدورة الثانية. ٣٥الناجحني إىل 

لدىطلبة الصف كفاءة مهارة الكالم ويستنبط الباحث أنتطبيق الطريقة املباشرة يرّقي

  .النبونجبندار  الثانية باملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكوميةAالثامن

 .الطريقة املباشرة، مهارة الكالم: المفاتيحالكلمات 

 



 

 شعا ر

  

يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا ِقيَل َلُكْم تـََفسَُّحوا ِيف اْلَمَجاِلِس فَافَْسُحوا يـَْفَسِح اللَُّه َلُكْم 

ِمْنُكْم َوالَِّذيَن أُوتُوا الِْعْلَم َدَرَجاٍت َواللَُّه َوِإَذا قِيَل اْنُشُزوا َفاْنُشُزوا يـَْرفَِع اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا 

 ِمبَا تـَْعَمُلوَن َخبِريٌ 

Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah 
dalam majelis", maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan 

untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah 
akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang 
diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang 

kamu kerjakan" .(Q.S AL Mujadilah : ١١) 

 

 

 

 

 

 

 



 

  ترجمة الباحث

، و هــو ١٩٩٣مــن نــوفمرب  ٢٠يف التــاريخ  الباحــث ولــدحممــد أكــونج ســودراجات، 

  .االبن اخلامس من ستة إخوة، و اسم أبيه حممد شهري و اسم أمه أمييايت

و متـت  ١٩٩٩قد تدرس الباحث يف روضة األطفال ديوي سـارتيكا سـوكابومي سـنة 

كـايل بـالو كينجانـا   ١املدرسة االبتدائيـة احلكوميـة  ، مث استمر الدراسة يف٢٠٠٠الدراسة سنة 

 ٢، مث اســـتمر الدراســـة إىل املدرســـة املتوســـطة اإلســـالمية ٢٠٠٧و ختـــرّج ســـنة  ٢٠٠٠ســـنة 

و بعـــد ذلـــك اســـتمر دراســـته يف املدرســـة  ٢٠١٠و جنـــح ســـنة  ٢٠٠٧تـــاجنونج كـــارانج ســـنة 

  .٢٠١٣رّج سنة و خت ٢٠١٠تاجنونج كارانج سنة  ٢الثانوية اإلسالمية احلكومية 

 اإلســـالمية احلكوميـــة دراســـته ىف اجلامعـــة راديـــن إنتـــان و بعـــد ذلـــك اســـتمر الباحـــث

  . يف قسم تعليم اللغة العربية م ٢٠١٣ بدايًة سنةَ بوج مال

 

 

 

 

 

 



 

  تقديرشكر و 

احلمـد هللا عــز و جــل علــى مجيــع الــنعم الكثــرية الــيت أعطاهــا للباحــث حــىت يقــدر علــى  

العلميـة، و اسـتطاع علـى اإلمتـام كمـا يـرام. و الصـالة و السـالم علـى النـيب كتابة هذه الرسـالة 

  الشريف حممد صلى اهللا عليه و سلم، و أصحابه و آله و من تبعه بإحسان إىل يوم الدين.

هــذه الرســالة العلميــة إلمتــام الشــروط للحصــول علــى الدرجــة اجلامعيــة األوىل و هــي البكالوريــة 

م جامعــة راديــن إينتــان المبــونج اإلســالمية احلكوميــة. موضــوع هــذه مــن كليــة الرتبيــة و التعلــي

تطبيــق طريقـة املباشــرة يف ترقيـة مهــارة الكـالم لــدى طلبـة الصــف الثــامن الرسـالة العلميــة هـي : 

  .من املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثانية باندار النبونج

 التقدمي إىل سادات األفاضل:فبهذه املناسبة يوّد الباحث أن يقّدم جزيل الشكر و  

األستاذ الدكتور احلاج حممد موكري، املاجستري كمدير جامعة رادين إينتان اإلسالمية  .١

 احلكومية النبونج.

األســتاذ الــدكتور احلــاج خــري األنــوار، املاجســتري كعميــد كليــة الرتبيــة و التعلــيم جبامعــة  .٢

 رادين إينتان اإلسالمية احلكومية النبونج.

ـــة جبامعـــــة راديـــــن إينتـــــان الدكتورســـــفر  .٣ ـــتري، كـــــرئيس قســـــم تعلـــــيم اللغـــــة العربيــ ي املاجســ

 اإلسالمية احلكومية النبونج.

املاجســــتري كاملشــــرف األول و الــــدكتور ذو  األســــتاذ الــــدكتور احلــــاج ســــلطان شــــهريل .٤

 التوجيهـاتشـكرا جـزيال علـى مجيـع اإلرشـادات و احلنان املاجسـتري كاملشـرف الثـاين. 

 .العلميةلكتابة هذه الرسالة 



 

 هيئة احملاضرين و األساتذة جبامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية النبونج. .٥

  كافة الفريق الذين ساعدوين  ىف إمتام هذه الرسالة العلمية. .٦

ــجيع و اإلمتـــام أن ينتفـــع هـــذا البحــــث  . فرجـــاء مـــنهم النقـــد و االقرتاحـــات للتشــ

  للقارئني.

  

  م ٢٠١٨نوفمبري   ،بونجنندار الب    

  الباحث

  

  محمد أكونج سودراجات   

   ١٣١١٠٢٠٠٩٢ 
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  قائمة الجداول

يف املدرسة  Aنتيجة االختبار قبل البحث عن مهارة الكالم يف الفصل الثامن   ١اجلدول 

    ٩   ------  ٢٠١٩- ٢٠١٨بندار النبونج للعام الدراسي  ٢املتوسطة اإلسالمية احلكومية  

  ٧١  -----------------------  نتيجة عملية التعليم يف الدورة األوىل ٢اجلدول 

  ٧٥  ----------------------   نتيجة عملية التعليم يف الدورة الثانية ٣اجلدول 

  ٧٦  ---------------------  نتيجة االختبار يف الدورة األوىل و الثانية ٤اجلدول 

    ٧٨  -------------------  تقرير نتيجة التعلم يف الدورة األوىل و الثانية ٥اجلدول 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

  الباب األول

  مقدمة

 

 خلفية البحث  .أ 

هي احملتوية على أربعة عناصر  اللغة هي آلة احملادثة املهمة يف احلياة

تكون العناصر أساسا اليت تساعد الطلبة على السماعة، الكالم، القراءة، و الكتابة. 

تعلم اللغة يف حياته. البد له بأن يستوعب مهارة الكالم عند تعلم اللغة ألن حقيقة 

املدرسة  و لتكون احملادثة حسنة يف ١اللغة هي تبليغ املعلومات و املشاعر و اإلرادة.

و ا�تمع و ما أشبه ذلك فالبد أن يقدم املدرس الطريقة عند تعليم اللغة العربية 

خاصة عند تعليم مهارة الكالم. حىت يسري التعليم سرية حسنة بالطريقة املستخدمة 

  و استطاع الطالب علي تطبيق تلك املهارات يف يوميته.

العناصر املوجودة يف الوجدان ليست اللغة كنوع من البحث لكنها تتعلق من 

كان استيعاب اللغة العربية شرطا على جناح   و ا�تمع و العاطفي لدي كل طالب.

                                                             
١ Iskandar Wasid dan Dadang Sunendar, Strategi Pembelajaran Bahasa, (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, ٢٠٠٨),h. ٢٤١. 



 

يكون تعليم اللغة العربية يف املدرسة وسيلة مهمة لدي كل  يف الزمان احلديث.الفرد 

طالب على استيعاب اللغة العربية. و الغرض من هذه الوسيلة هي قدرة الطلبة على 

اللغة العربية هي آلة احملادثة و آلة املعلومات اجلديدة عن العلوم و التكنولوجيا.  فهم

مستدال  الفهم على األمور الدينية املكتوبة يف القرآن و احلديث و كتب الرتاث

  ٢بأيات اهللا يف سورة يوسف اآلية : 

  ِإنَّا أَنـَْزْلنَاهُ قـُْرآنًا َعَربِي�ا َلَعلَُّكْم تـَْعِقُلونَ 

Artinya : ”Sesungguhnya Kami menurunkannya berupa Al Qur'an 

dengan berbahasa Arab, agar kamu memahaminya." (Q.S Yusuf : ٢)٢  

و األخذ أن القرآن نزل باللغة العربية كي يفهمه الناس شرحت اآلية السابقة 

لم و يستوعب بآياته و كي استطاع كل فرد على القراءة و فهمه فينبغي له أن يتع

تعليم اللغة العربية هو اللغة العربية خاصة من ناحية مفردا�ا و قواعدها و ترتيبا�ا. 

أل�ا نافعة على فهم و تفسري آيات اهللا و األحاديث مفتاح تعلم املعلومات الكثرية 

  النبوية و كتب الرتاث.

                                                             
٢ Departemen Agama RI, Al-Hikmah al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: Diponegoro, 

٢٠٠١٥), cet. Ke-١٠, h. ٢٣٥. 



 

و الكتابة تعليم اللغة العربية وسيلة لدي كل طالب على ترقية مهارة الكالم 

.و بذالك، تعليم اللعة العربية حمتاجة لفهم و تبليغ املعلومات، الفكرة، و املشاعر

لرتقية نفسية الطلبة و شخصيته كي يتخلق باألخالق الكرمية و الذكاء و املاهر عند 

  ترقية املعلومات و التكنولوجية و األدب. 

 عوامل المدرس .١

و ال يستطيع التعليم.  املدرس هو عنصر مهم يف حتقيق اسرتاتيجية

االسرتاتيجية أن تطبق بدون وجود املدرس. فنجاح املدرس هو جناح 

ا�تمع، البالد، و الشعوب. و بالعكس، فشل املدرس هو فشل مجيعها 

 ٣سالمية يف املدرسة هو املدرس.ذا نعرف أن مفتاح جناح الرتبية اإلو �

 الطلبة عوامل .٢

تدرجييا على حسب مراحله. الطالب هو جمموعة فريدية الذي ينشأ 

و لكن سرعة النمو لكل فرد من نفسيته و شخصيته تتعلق نشأة الطلبة 

                                                             
٣ Hadirja Paraba, Wawasan Tugas Tenaga Guru dan Pembina Pendidikan Agama Islam, 

(Friska Agung Insani, ١٩٩٨), h. ٣٥. 

 



 

ال يتساوي بعضهم بعضا. فكانت عملية التعليم مؤثرة بنمو الطالب و 

 .الطالبمؤثرة بشخصية 

 الوسائل التعليمية عوامل .٣

الذي تساعد سري التعليم، مثل الوسائل التعليمية هي كل عامل 

 .، أدوات املدرسة و ما اشبه ذلكالوسائل عند التعليم، أدوات التعليم

أما أدوات أخرى احملتاجة للتعليم هي الشوارع املوصلة إىل املدرسة، 

تلك الوسائل و األدوات تساعد املدرس املصابيح، احلمام و غريها. 

  من نوع العوامل احملتاجة.على تنفيذ التعليم، و نعترب أن الوسائل 

اختياراحدى الطريقة التعليمية تؤثرعلى اختيار الوسائل 

التعليميةاملناسبة، و األشياء األخرى اليت البد اهتمامها هي هدف 

   ٤.التعليم و نوع  الواجبة و غاية فهم الطلبة الدرس مث شخصية التالميذ

 البيئة عوامل .٤

و  على النباتامتثل الشجرةبيئة املدرسة احلسنة هي اليت حتتوي 

   ٥.يثالبساتني املرتبة و املعمل احلد

                                                             
٤Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, ٢٠٠٧), h. ١٥. 



 

، فإن عملية التعليم ؤثرة بشيئني مها منظمة انطالقا من ناحية البيئة

  .الفصل و بيئة ا�تمع و النفسية

طريقة تعليم اللغة هي العملية التعليمية اليت قام �ا املدرس و الطلبة 

كل شيء طريقة و لكل طريقة علم. للوصول إىل الغاية املقصودة, فل

حقق هذا القول أن استخدام الطريقة هي الوسيلة للوصول اىل الغاية 

  .٦.املقصودة

الطريقة هي عملية إعدادية كاملة املتعلقة مبادة التعليم و جند أن 

 .الطريقة ال تتعارض بعضها بعضا و مجيعها مؤسسة على املدخل املقرر

ة خبلفية الطلبة مثل و جند أن للطريقة املداخل املختلفة و هذه متعلق

خلفية اللغة األجنبية اليت يتعلمها حىت يسبب اىل اختالف الطريقة 

.املستخدمة
٧

   

تعليم اللغة العربية لإلندونيسيني خيتلف طريقته بتعليم اللغة العربية 

لإلجنلزيني. عمر الطلبة، خلفية االجتماعية و الشعبية و خربة الفرد 

                                                                                                                                                                              
٥Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar, (Jakarta: Rineka Cipta, ٢٠٠٨), h. ١٧٨. 
٦Abdul Majid, Perencanaan Pembelajaran Mengembangkan Standar Kompetensi Guru, 

(Bandung: PT Remaja Rosda Karya, ٢٠٠٧ ), h. ١٣٥. 
٧Tayar, Metodologi Pengajaran Agama dan Bahasa Arab, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

١٩٩٧), h. ٧٦. 



 

من العوامل اليت تؤثر الطريقة.اختار ية باللغة العربية أي اللغة األجنب

  ٨.التعليم أحد الطريقة أي شىت الطريقة املؤسسة على املدخل السواء

جبانب ذلك، هدف عملية تعليم اللغة متعلق مبهارة القراءة أو 

الكالم أو الرتمجة و غريها. و مجيعها تؤثر اختيار و حتقيق الطريقة 

التعليم الفعايل مبصدر الطلبة. و املناسبة. و منطلقا من اهلدف هي 

  لذلك استخدم الباحث الطريقة املباشرة يف تعليم اللغة العربية.

الطريقة هي الوسائل املستخدمة للوصول إىل اهلدف املقرر و عندما 

خيتار املدرس الطريقة املناسبة فسهل له الوصول اىل الغاية. و الختيار 

عض األسباب. السبب األول هو الطريقة املناسبة فالبد له أن يالحظ ب

اهلدف املقصودة. و مبعرفة معىن الطريقة فسوف يسهل املدرس على 

  ٩.يف التعليمحتقيق الطريقة املناسبة 

رأى ابن جىن مستدال مبا كتبه ذو احلنان يف كتابه "طريقة تعليم اللغة 

العربية املباشرة" أن اللغة هي صوت اللغة املبلغ من عند الشعوب 

هدفهم. احتوى اللغة ثالث عناصر، احلقيقي، عوامل لتحقيق 

                                                             
٨Iskandar Wasid dan Dadang Sunendar, Op. Cit. h. ٤٤. 
٩ Winarno Surakhmad, Metodologi Pengajaran Nasional, (Bandung: Jemmars, ١٩٨٠ ), h. ٧٥. 



 

االجتماعي و تبليغ الفكرة مث كان عنصر املستخدمة وسط ا�تمع الذين 

رأينا املميزات للغة مثل تبليغ جبانب ذلك،  .يستخدمون تلك اللغة

الفكرة بني الناس و تبليغ املقصود لديهم. اللغة العربية من احدى لغة 

  ١٠يتصل بنا اليوم بالطريقة التحولية.العامل املشهورة و 

أحد العنصر املهم يف حتقيق استيعاب اللغةالعربية هي مهارة الكالم 

أو احملادثة. احملادثة هي الكالم بني واحد و آخر، عملية االستجواب، 

يتشاورون عن مشكلة ما و تارة حصلوا على .عن شيء أي هدف ما

  ١١.املستمع يتسلم التعليم منهو تارة مل حيصل اليه. لكن استنباط 

مهارة الكالم من احدى املهارات األربع اليت البد أن يستوعبها 

الطلبة يف تعلم اللغة العربية. مهارة الكالم هي قدرة الطلبة على تبليغ 

أصوات الكلمة و اجلمل و كذلك تبليغ الفكرة، الرأي و املشاعر. و 

تبليغ الفكرة األساسية أي  القصد من مهارة الكالم هو قدرة الطلبة على

                                                             
١٠ Zulhannan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif, (Bandar Lampung: Rajawali 

Pers, ٢٠١٤),  h. ٢. 
 
١١Mulyanto Sumardi, Pengajaran Agama dan Bahasa Asing sebuah Tinjauan dari Segi 

Metodologi, (Jakarta: Bulan Bintang, ٢٠٠٤), h. ٥٩. 



 

اآلراء و تكون هذه املهارة آلة احملادثة اللسانية باستخدام اللغة  

  .كوسيلتها

أما املقدار األساسي ملهارة الكالم حيتوي على مهارات شىت، 

  بعضها: 

 قدرة الطلبة على تبليغ املفردات بلفظ صحيح. )١

و  قدرة الطلبة على تبليغ مادة احملادثة بلفظ و شكل صاحل )٢

 .صحيح

 قدرة الطلبة على استشهاد مادة احملادثة معا. )٣

قدرة الطلبة على االستجواب باملفردات و ترتيب الكلمات  )٤

 الصحيحة.

قدرة الطلبة على التلفيظ و تبليغ املفردات يف اجلمل عند احملادثة  )٥

  ١٢بالصحيح.

                                                             
١٢Departemen Agama RI, Standar Kompetensi Madrasah Aliyah/Tsanawiyah,(Jakarta: Dirjen 

Kelembagaan agama islam,  ٢٠٠٥),h. ١٥١. 



 

انطالقا من االستنباط السابق قام الباحث على االختبار من قبل 

استيعاب الطلبة عن مادة اللغة العربية خاصة مهارة الكالم ملعرفة مدى 

 و ظهرت النتيجة كما يلي:

  ١جدول 

في Aالثامن   قبل البحث عن مهارة الكالم في الصفنتيجة االختبار 

للعام الدراسي  ندار النبونجاب ٢ اإلسالمية الحكومية المدرسة المتوسطة 

٢٠١٩- ٢٠١٨  

النجاح مقدار  نتیجة الطلبة البیان
 رقم اسم الطلبة األساسي

 ١ A. Jabar Hartasena ٧٥ ٦٥ غیر كامل

 ٢ Adelia Khoirun Nisa Erwida ٧٥ ٥٥ غیر كامل

 ٣ Aditya Chandra Wijaya ٧٥ ٤٥ غیر كامل

 ٤ Ahmad Syahril 'Aidil Birri ٧٥ ٧٥ كامل

 ٥ Aimee Zakhiya Ismail ٧٥ ٣٥ غیر كامل

 ٦ Aisya Al Mahri ٧٥ ٥٠ غیر كامل

 ٧ Alya Nurani Rasyid ٧٥ ٤٠ غیر كامل

 ٨ Anneke Lulu Qalby ٧٥ ٧٥ كامل

 ٩ Bagus Darmawan ٧٥ ٧٥ كامل

 ١٠ Chika Ramadhani ٧٥ ٤٥ غیر كامل

 ١١ Dliya Atiqah ٧٥ ٤٠ غیر كامل

 ١٢ Dwivania Naila Haifah ٧٥ ٧٧ كامل



 

 ١٣ Edelweisya Risela ٧٥ ٤٥ غیر كامل

كاملغیر   ٧٥ ٥٥ Faliza Inesia Revalina R ١٤ 

 ١٥ Fathan Ayu Rosfanida ٧٥ ٧٠ غیر كامل

 ١٦ Febby Yolanda Putri ٧٥ ٧٥ كامل

 ١٧ Handika Arya Hidayat ٧٥ ٥٠ غیر كامل

 ١٨ Isma Alfiannisa ٧٥ ٤٥ غیر كامل

 ١٩ Ivan Wijaya ٧٥ ٨٥ كامل

 ٢٠ Jauzaa Fakhri Setiawan ٧٥ ٧٥ كامل

 ٢١ Khalisa Aliya Putri ٧٥ ٨٠ كامل

 ٢٢ M. Gibran Yudha P ٧٥ ٥٥ غیر كامل

Tuntas ٧٥ ٧٥ Mahesti Mira Adelia ٢٣ 

 ٢٤ M. Akbar Nur Aziz ٧٥ ٤٥ غیر كامل

 ٢٥ M. Bintang Ramadhan ٧٥ ٥٠ غیر كامل

 ٢٦ M. Gibran Zaidani Sando ٧٥ ٦٥ غیر كامل

 ٢٧ M. Husam Fikri ٧٥ ٨٠ كامل

 ٢٨ M. Ikhsan Bryantama ٧٥ ٤٥ غیر كامل

 ٢٩ Nabila Putri Selina ٧٥ ٥٠ غیر كامل

 ٣٠ Nadhira Azzahra ٧٥ ٧٦ كامل

 ٣١ Naila Anggraini ٧٥ ٧٥ كامل

 ٣٢ Nasywa Tsani Mayana ٧٥ ٧٥ كامل

 ٣٣ Naura Salma Todi ٧٥ ٧٠ غیر كامل

 ٣٤ Putri Aulia Zahra ٧٥ ٥٠ غیر كامل

كاملغیر   ٧٥ ٧٠ Rafly Riski Mahardika ٣٥ 

 ٣٦ Rizki Ananda ٧٥ ٥٥ غیر كامل

 ٣٧ Sarah Safira Fathiannisa ٧٥ ٧٧ كامل

 ٣٨ Saskia Zasila ٧٥ ٤٥ غیر كامل

 ٣٩ Taniya Raudhatul Jannah ٧٥ ٧٥ كامل

 ٤٠ Tiara Sapina ٧٥ ٧٧ كامل

  



 

 Aالثامن   الصف عن مهارة الكالم لدي طلبةجدول النتيجة لالختبار فبل البحث مصدر البينات:

  .ندار النبونجاب ٢يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  

طالبا أي  ١٦نتيجة االختبار قبل البحث جند الطالب الناجح هو نظرا من 

فهذه تسبب اىل إجادة  .%٦٠طالبا اي  ٢٤% أما الطالب الفاشل هو ٤٠

النتيجة حتت املقدار األساسي. و هذه سبب املدرس يستخدم طريقة اخلطابة و 

الطلبة  الباحث أن يرقي مهارة الكالم لدى فلذلك، أراد االستجواب عند التعليم.

  طريقة املباشرة.الباستخدام 

طريقة املباشرة هي طريقة اليت حتقق تعليم اللغة األجنبية متساوية بتعليم ال

طريقة املباشرة و حمققة يف احملادثة، و بالسماعة مث الاللغة األم و هي استخدام 

طريقة الو يف هذه الطريقة قدم املدرس مادة تعليم اللغة األجنبية عن  ١٣الكالم.

لمقدمة و أنه ال يستخدم اللغة امل عند التعليم. املباشرة أي استخدام اللغة األجنبية ل

و عندما وجد املدرس الصعوبة لدي الطلبة على فهم اللغة فسوف يشرحها بوسائل 

  اإليضاح، احلسية، الصورة و ما اشبه ذلك.

                                                             
١٣ Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat, ٢٠٠٥), h. 

٣٥. 



 

الباحث أن هذه الطريقة مناسبة عندما نقدم اهلدف ملهارة الكالم، و  رأى

طريقة التيعاب احملادثة باللغة العربية. و بتطبيق هي ترقية الكفاءة لدي الطلبة يف اس

املباشرة تسبب اىل ازدياد خربات الطلبة و ترقية تنيجة تعلم الطلبة. و استطاعت 

سعى الباحث  هذه الطريقة ان يرقي كفاءة املفردات. انطالقا من البحث السابق، 

  البحث حتت املوضوع : 

لكالم لدى طلبة الصف الثامن طريقة المباشرة في ترقية مهارة االتطبيق 

  .من المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية الثانية باندار النبونج

 البحثمشكلة   .ب 

 لديطريقة املباشرة التطبيقأما مشكلة البحث هي هل ترتقى مهارة الكالم ب

 ؟ندار النبونجاب الثانية اإلسالمية احلكوميةباملدرسة املتوسطة  A الصف الثامن طلبة

 العملى البحثرض ف  .ج 

الصف  طلبة لديطريقة املباشرة التطبيقفافرتاض هذا البحث هو أن 

قادر  ندار النبونجابالثانية اإلسالمية احلكومية  باملدرسة املتوسطة  Aالثامن

  .على ترقية مهارة الكالم



 

 

 هدف البحث  .د 

طريقة املباشرة يف ترقية مهارة الكالم لدي الهدف هذا البحث هو معرفة تطبيق

 .ندار النبونجاب الثانية اإلسالمية احلكومية باملدرسة املتوسطة  Aطلبة الثامن

 فائدة البحث  .ه 

 من فوائد هذا البحث هي:

 املؤسسة - ١

تقدمي املعلومات عن نتيجة استخدام طريقة املباشرة يف عملية تعليم اللغة 

العربية، و مصدر التأويل لدي املؤسسة على حتقيق النظام لدي املدرس 

 .تقدمي مادة اللغة العربيةعند 

 املدرس - ٢

يسهل الطلبة على فهم مادة اليت قدمها املدرس و يشجع الطلبة على تعلم 

 اللغة العربية خاصة يف تعلم مهارة الكالم.

 طلبةال - ٣



 

يسهل الطلبة على فهم املادة اليت قدمها املدرس و يشجع على تعلم مادة 

  اللغة العربية خاصة مهارة الكالم.

 السابقةالدراسات   .و 

  :طريقة املباشرة يف تعليم اللغة العربية بعضها مّر بنا البحوث عن 

) حتت ٢٠٠٣من قسم تعليم اللغة العربية ( عمرانرسالة علمية كتبها  )١

املوضوع "فعالية طريقة املباشرة يف تعليم اللغة العربية يف الفصل الثاين 

للمدرسة العالية روضة العلوم"، حبث الباحث عن فعالية طريقة املباشرة 

 ١٤و مشكال�ا عند تعليم اللغة العربية.يف تعليم اللغة العربية 

) ٢٠٠٨طالبة من قسم تعليم اللغة العربية (ئمةقارسالة علمية كتبتها  )٢

حتت املوضوع "تعليم اللغة العربية عن طريقة املباشرة يف معهد ابن قّيم 

. و هنا ركزت الباحثة البحث "٢٠٠٨-٢٠٠٧بانتول للعام الدراسي 

                                                             
١٤Imron, Efektifitas Metode Langsung dalam Pengajaran Bahasa Arab Di Kelas II 

Madrasah Aliyah Keagamaan Raudhatul Ulum Sakatiga Indralaya OKI Sumatra 
Selatan,(Yogyakarta, Fakultas Tarbiyah, ٢٠٠٣) 



 

عن فعالية تلك الطريقة و قدر�ا على ترقية مهارة اللغة العربية و البحث 

 ١٥.يقة عند استخدامها يف مكان التعليمعن مناسبة تلك الطر 

طالبة قسم تعليم اللغة العربية نونونج نور عين رسالة علمية كتبتها  )٣

"طريقة املباشرة يف تعليم اللغة العربية يف معهد ) حتت املوضوع ٢٠٠٢(

ابن القيم يوكياكرتا". ركزت الباحثة عن طريقة املباشرة يف تعليم اللغة 

 ١٦.العربية

البحوث السابقة، ما وجد الباحث البحث املتعلقة بطريقة تعليم انطالقا من 

و البحث الذي قام به الباحث هو  اللغة العربية لرتقية مهارة الكالم لدي الطلبة.

 طريقة املباشرة يف ترقية مهارة الكالم.تطبيقالمعرفة 

 

 

 

                                                             
١٥Qaimah, Pembelajaran Bahasa Arab dengan Metode Langsung Di Pondok Pesantren Putra 

Ibnul Qoyyim Stimulyo Piyungan Bantul Tahun Akademik ٢٠٠٨-٢٠٠٧ (Tinjauan Efektifitas Model), 
(Yogyakarta, Fakultas Tarbiyah, ٢٠٠٨) 
 ١٦Nunung Nuraeni, Direct Methode dalam Pembelajaran Bahasa Arab Di Pesantren Ibnul 
Qoyyim Yogyakarta (Studi Kasus di Madrasah Aliyah), (Yogyakarta, Fakultas Tarbiyah , ٢٠٠٢) 



 

 الباب الّثانى

  األساس النظري

  الطريقة المباشرة  .أ 

يطور الطريقة املباشرة، و هو املفكر من أملانيا يف شارليس بريليز هو الذي 

القرن التاسع عشر. خلفية ظهور هذه الطريقة هي معارضة طريقة القواعد و الرتمجة. 

و حينئذ تكون طريقة القواعد و الرتمجة أساسا يف تعليم اللغة األجنبية. لكن ظهر 

تارة لدي املدرس. بعض املعارضة عن هذين طريقتني و أصبحت الطريقة املباشرة خم

   ١٧أما أسباب معارضة بعض الناس عن هذين طريقتني هي:

ازدياد الشعوب ألبانيا تسبب اىل تعدد حمادثا�م. فهذه تسبب اىل احتياج  .١

استيعاب لغة مقررة مثل اإلجنليزية كلغة رمسية لشعب ألبانيا. و شعوب ألباينا 

  ت الرمسية و اللغة الصحيحة.يعارضون بعض الكتب املقررة أل�م ال تُعلَّم اللغا

                                                             
١٧ Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, ٢٠١٤), h. ١٧٥. 



 

بعض البلدان يف أوروبا، يستخدمون املداخل يف تعليم اللغة  متفرقة و بعض  .٢

املفكرينيقدمون املداخلة اىل مدرس اللغة على استخدام طريقة أخرى أجيد و 

 أحسن يف تعليم اللغة الرمسية. و هذه تسبب اىل ظهور طريقة املباشرة.

دليال على معارضة املفكرين على طريقة القواعد  مهما كانت الطريقة املباشرة

و الرتمجة، لكن بعض املدرسني قداستخدموا هذه الطريقة يف تعليم اللغة 

األجنبية. رأى نببان أن استخدام هه الطريقة منذ القرن اخلامس عشر عندما  

كان شباب الروم يتعلمون اللغة اليونانية. لكن أصبحت استخدام هذه الطريقة 

و ال حتقق بطريقة املباشرة احلقيقية. حقق املفكرون أن استخدام هذه شائبة 

الطريقة شائبة عند القرن اخلامس عشر. أل�م أصبحوا يستخدمون اللغة األم 

استخدم بعض املفكرون هذه الطريقة مستدال  ١٩٢٠عند التعليم. فبداية العام 

 ١٨بقواعدها احلقيقية و الصاحلة.

شرة هي االعتقاد أن اللغة حية. و يعتربون أن اللغة أساس ظهور الطريقة املبا

  البد أن تستخدم للمحادثة و املمارسة مثلما الطفل الذي يتعلم اللغة.

                                                             
١٨Ibid., h. ١٧٦. 



 

ظهرت هذه الطريقة جوابا من معارضة املفكرين عن استخدام طريقة القواعد 

ظهر بعض املفكرين الذين  ١٨٥٠و الرتمجة يف تعليم اللغة األجنبية. و بداية 

ضون طريقة القواعد و الرتمجة و يعتقدون أن تعليم اللغة األجنبية حّي. يعار 

ظهور هذه املعارضة يسبب اىل تغري طريقة تعليم اللغة األجنبية. و حينئذ تظهر 

   ١٩طريقة التعليم اجلديدة و هي الطريقة املباشرة.

ذي اعتقدت الطريقة املباشرة أن التعليم الصحيح للغة األجنبية هي التعليم ال

يستخدم تلك اللغة مباشرة. هدف هذه الطريقة هو استخدام اللغة األجنبية يف 

  ٢٠ا�تمع و الفصل مستدال بالناطق األصلي لتلك اللغة.

مسيت هذه الطريقة بطريقة مباشرة ألن الطلبة و املدرس يستخدمون تلك 

ملعرفة اللغة عندالتعليم و يسعون أنفسهم على ترك اللغة األم عند التعليم. و 

معاين الكلمات الصعوبة سوف يستخدم املدرس وسائل اإليضاح أو احلسية 

حىت سهل هلم على فهم تلك الكلمة. فاملدرس يعلم طلبته القواعد، الكلمة، 

الفعل، و اجلملة و طريقة استخدامها و قدم املدرس املمارسة لديهم لتحقيق 

  فهمهم و استيعا�م على تلك اللغة.

                                                             
١٩ Abdul Hamid, Uril Baharuddin, Bisri Mustofa, Pembelajaran Bahasa Arab Pendekatan, 

Metode, Strategi, Materi dan Media,(Malang: UIN Malang Press, ٢٠٠٨),  h. ٢٣. 
٢٠ Iskandar Wasid dan Dadang Sunendar, Op. Cit., h. ٥٩. 



 

قة نفهم أن استخدام طريقة املباشرة مناسبة يف تعليم اللغة من الفكرة الساب

األجنبية عامة لتعليم مهارة الكالم خاصة. ألن الطلبة ميارسون أنفسهم على 

مساعة اللغة األجنبية عند التعليم و تكون هذه اللغة مشهورة عندهم و يشجعهم 

  على تعلم اللغة باجلد.

  تعريف الطريقة املباشرة .١

مستخدمة لدي املدرس على تبليغ مادة  الطريقة هي فن

رأى أمحد فؤاد أفنديأن  ٢١الدرس للوصول اىل هدف و غاية مقررة.

الطريقة هي إعداد عام يف تقدمي املادة مستدال مبدخل مستخد 

بذا نعرف أن الطريقة تقوم مقاما مهمة يف التعليم خاصة للوصول ٢٢.

املفكرين يرون أن إىل الغاية و النجاح املقصودة. بل كان بعض 

 الطريقة أهم من املادة.

طريقة املباشرة هي طريقة تعليم اللغة العربية اليت تعارض 

استخدام اللغة األم عند التعليم. فاملدرس يستخدم اللغة األجنبية و 

  يبتعد عن اللغة األم عند تعليم اللغة العربية.

                                                             
٢١Dra. Masyitoh M.Pd. dkk, Strategi Pembelajaran, (Dirjen Pendidikan Islam, Departemen 

Agama RI, ٢٠٠٩) h. ٤١. 
٢٢Ahamd Fuad Effendy, Op. Cit. h. ٦. 



 

و املقصود  ٢٣يباشر.- طريقة املباشرة مشتق من كلمة باشر

ن طريقة املباشرة لغة هي الطريق، القاعدة، املذهب، امليل، أي م

و يف االصطالح هي إعداد عاّم املتعلق بتقدمي مادة اللغة  ٢٤.الفنّ 

املرتب، ما ظهرت التعارض بني واحد و آخر عند استخدام هذه 

الطريقة و تتناسب هذه الطريقة باملدخل املقرر، و البد للمدرس أن 

هم عند استخدام هذه الطريقة بل يسعى على يبتعد عن صعوبة الف

   ٢٥تقدمي السهلة و االستيعاب لدي الطلبة عن تلك املادة.

تعريف الطريقة املباشرة هو استخدام الطلبة اللغة األجنبية 

عند تعلم تلك اللغة. هذه الطريقة تعارض استخدام الرتمجة عند 

التفكري عن  التعليم. هدف هذه الطريقة هو ترقية كفاءة الطلبة على

  ٢٦تلك اللغة دون استخدام الرتمجة و معان الكلمة.

  

 
                                                             

٢٣ Prof. Dr. H. Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia, (Jakarta: PT MAHMUD YUNUS 
WA DZURRUYYAH, ٢٠١٠), h. ٦٥. 

٢٤ A. W. Munawwir, Kamus Al Munawwir Arab Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 
١٩٤٨), h. ٩٤٠. 

٢٥ Radliyah Zaenuddin dkk, Metode Dan Strategi Alternatif Pembelajaran Bahasa Arab, 
(Yogyakarta: Pustaka Rihlah Grup, ٢٠٠٥) h. ٣١ 

٢٦ Abdurrochman, Metode, Teknik dan Evaluasi Pembelajaran Bahasa Arab, h. ٦٢ 



 

 خصائص الطريقة املباشرة  .٢

 تتعلق املادة من الكلمة و القواعد و القصة أو احملادثة.  .أ 

تتعلق املادة من القصة أو املواد املتعلقة مبهارة االستماع،   .ب 

 الكالم، القراءة و الكتابة مناسبة بوسائل التعليم املقرر.

م النحو يف هذه الطريقة غري مباشرة، هذه تسبب إىل تعلي  .ج 

ارتفاع دوافع الطلبة على استنباط القواعد النحوية من املواد 

 التعليمية.

 يتعلم القواعد اللغوية بوسيلة اللسان و ليس احلفظ.  .د 

 ال يسمح هلم استخدام الرتمجة و اللغة األّم.  .ه 

 ٢٧اللغة. التمرينات املستخدمة هي االستجواب املتعلقة مبادة  .و 

قلة االرتكاز إىل القواعد، فإن وجد الطالب القواعد فهي   .ز 

 قواعد لسانية و ليست حفظية أو تعريفية.

 وجود االرتباط بني الكلمة و اجلملة باملعىن املقصودة.  .ح 

                                                             
٢٧ Abdurrochman,  dalam buku Umar Sidiq Abdullah, Talimu Al- Lughah Al- Arabiyah 

Linathiqina Bighairiha At- Thuruq Al-Asalib Al- Wasail, (Makkah: Ad-Daru Al- Aalamiah,٢٠٠٨), h. 
٣٧. 



 

يسهل الطلبة على استيعاب اللغة األجنبية و يسهل املدرس   .ط 

 ٢٨على تقدمي التمرينات بوسيلة األمثلة و احلفظ.

صائص السابقة، نعرف أن هذه الطريقة مناسبة ملستوى من اخل

املتوسطة على ترقية مهارة الكالم يف تعلم اللغة العربية. هذه الطريقة 

تسهل الطلبة على ممارسة التكلم باللغة العربية، أل�ا تشجع الطلبة 

 على استخدام تلك اللغة عند التعليم. 

املستخدمة يف   احتوى خصائص الطريقة املباشرة على الرتاكيب

  اليومية، فهذه تسهل الطلبة على تبليغ الكلمات العربية.

 خطوات تقدمي الطريقة املباشرة .٣

املقدمة، احتوى املقدمة عن األحوال املتعلقة باملادة مثل    أ

 االفتتاح و االختبار قبل البحث و ما أشبه ذلك.

قدم املدرس احملادثة القصرية باللغة الىت استخدمته الطلبة يف    ب

يف بداية الدرس باحلركة،إلشارة،التمثيل،  اليومية. قدم املادة

                                                             
٢٨ Acep Hermawan, Op. Cit., h. ١٧٨-١٧٧ 



 

أو الصورة. و إن احتاج املدرس الفهم الدقيق لدي الطلبة 

 فسوف يظهرهم اآلالت املتعلقة باملادة.

 أمثلة احملادثة كما يلي:

  ٔ� : ما هذا ؟

  ب : هذا قمل 

  �: : من ٔ��ن �شرتي هذا القمل ؟

  ب : من مك�بة جتاریة

  هذه ؟�: : ما 

 ب : هذه حق�بة

أظهر املدرس القلم عندما شرح معىن املفردات "قلم" و 

أظهر املدرس حقيبة عندما شرح معىن املفردة "حقيبة"، و 

استطاع املدرس أن ميثل عملية الشراء عندما شرح معىن 

يشرتي، و استطاع املدرس أن ميثل بوسيلة -املفردات اشرتى

  مكتبة جتارية".الصورة عندما شرح معىن املفردة "



 

أشار املدرس الطلبة على استماع احملادثة مث احملافظة و    ت

 التكرار.

دبر املدرس الطلبة على تطبيق احملادثة مع أصحا�م. و    ث

عندما وجد املدرس الطالب الناجح يف احملادثة فالبد أن 

 يأمره بأن يتقدم و يتحدث باللغة العربية منوذجل لزمالءه.

األمثلة اللسانية حىت سهل له على قدم املدرس الرتاكيب ب   ج

 فهم الدرس، املثال:

 قلم    ما هذا ؟ هذا 

  حقيبة    ما هذه ؟ هذه 

 املثال من الصفة و املوصوف:

  جتارية    من أين تشرتي هذا القلم ؟ من مكتبة

و حينئذ ما شرح املدرس تعريف القواعد لكنه يأمرهم يتكرار األمثلة 

املؤنث. ميكن هذا العرض ُيكمَّل حىت تسهلهم على تفريق املذكر و 

  بالوسائل اإليضاح مثل البطاقة.



 

االختتام، قدم املدرس عملية التقييم عند االحتياج والتقييم    ح

حيتوي على األسئلة اجلماعية أو الفردية. و إن قّل الفرصة 

 ٢٩فقدم املدرس الواجبة املنزلية لدي الطلبة.

 مميزات و عيوب الطريقة املباشرة .٤

 مميزات الطريقة املباشرة   .أ 

 قدرة الطلبة على االستماع و الكالم )١

 مناسبة بالناطق األصلي املفردات قدرةالطلبة على استيعاب  )٢

 معرفة الطلبة على املفردات املختلفة و طريقة استخدامها  )٣

تقدمي الشجاعة لدي الطلبة على احملادثة باللغة العربية حىت   )٤

 على الرتمجة متارسهم على التفكري بال احتياج

 ٣٠استوعب الطلبة قواعد اللغة العربية.  )٥

 عيوب الطريقة املباشرة  .ب 

قلة القواعد اليت تعلمها الطلبة أل�م يستخدمون القواعد  )١

 حسب املوجود يف احملادثة.

                                                             
٢٩ Acep Hermawan, Op. Cit,. h.  ١٨١. 

٣٠Acep Hermawan, Op.Cit. h. ١٠٥-١٠٤. 



 

ضعف الطلبة على استيعاب مهارة القراءة ألن حتقيق املادة   )٢

 على مهارة الكالم.

ألّم عند تعليم اللغة ال يسمح للمدرس أن يستخدم اللغة ا )٣

 العربية.

 االحتياج إىل املدرس الناطق األصلي.  )٤

 تطبيق الطريقة إىل الفرقة الصغرية فحسب. )٥

 االحتياج إىل املدرس املاهر و الفصيح يف اللغة العربية. )٦

تارة تكون التمرينات مكررة أو حفظا بالكلمات اليت ال  )٧

 ٣١الطلبة.تساوي باملادة. فهذه يسبب إىل ظهور امللل إىل 

  

 مهارة الكالم  . ب

 تعريف مهارة الكالم .١

 معجم اللغة اإلندونيسية   ) أ

  .٣٢الكالم هو القول، احملادثة أو تبليغ الفكرة أو املشاورة.

                                                             
٣١ Abdurrochman, Metode, Teknik dan Evaluasi Pembelajaran Bahasa Arab, h. ٧٣-٧٢ 
٣٢Departemen Pendidikan Nasional RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h.١٤٨. 



 

 غونتور تاريغان   ) ب

الكالم هو قدرة الفرد على تبليغ األصوات أو الكلمة، الفكرة، اآلراء و 

 ٣٣املشاعر.

 العربية  الكالم يف اللغة   ) ت

و املقصود من الكالم هو التحدث باللغة العربية و القدرة على 

استخدام أساليب اللغة العربية حىت وصل الطالب إىل قدرة استيعاب 

املفردات خاصة و اللغة العربية عامة. لذا احتاج الطالب اىل التكرار و 

عبد اهللا املمارسة حىت يستوعب املفردات بالدقيق و ال يضيع من فكره. رأى 

الغويل و أصحابه أن اهلدف األول من تعلم اللغة هو قدرة احملادثة و الفهم 

 ٣٤عن املعلومات اجلديدة.

قدرة الكالم باللغة العربية من احد العصر املهم يف تعلم اللغة   

العربية. لكن بعض املتعلمني يركزون تعلمهم اىل تعليم القواعد حىت تسبب 

ان الناس خملوق اجتماعي و حيتاج اىل احملادثة اىل ضعف نتيجة لغوية. نرى 

 بعضهم بعضا او شعبا بشعب.

                                                             
٣٣Dra. Isah Cahyani, M.Pd, Bahasa Indonesia, Dirjen Bimas Islam, Depag RI, h.١٧١. 
٣٤Dr Abdullah Al-Gali, Menyusun Buku Ajar Bahasa Arab , ٢٠١٢, h. 



 

و عند مفكري اللغة  ٣٥الكالم يف اللغة هو القول، احملادثة و التبليغ.

الكالم يف  و ٣٦ان الكالم هو لفظ مرتب يأيت باملنافع و يبلغ عمدا.

 االصطالح هو تبليغ أصوات اللغة العربية بالصحيحة والتمام وخرجت

هم من االصطالح السابق أن نف ٣٧األصوات من خمارج احلروف املقررة.

دون االهتمام اىل خمارجه، لكن املتكلم قادر على  خيرج فحسبالالكالم 

  ٣٨تقدمي الفهم اىل املستمع عند احملادثة حىت فهم املستمع كالمه و حمادثته.

أو  مهارة الكالم هي قدرة الفرد على تبليغ األصوات اللغة العربية

الكلمات اليت تكون صورة من فكرته، رأيه، إرادته، ومشاعره. يف العاّم أن 

الكالم هو العالمات اليت استطاعت ان يسمعها املستمع واحتاج املتكلم اىل 

  ٣٩بعض العضلة عند تبليغ الفكرة .

مهارة الكالم هي احدى املهارة املهمة يف تعلم اللغة.ألن الكالم من 

تعلمها الطالب،واعتقد املفكرون أن الكالم من احدى احد املهارات اليت ي

                                                             
٣٥A. W. Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, (Yogyakarta: Pustaka 
Progresif, ١٩٨٤,) Cet. Ke-١, h. ١٣١٨. 
٣٦ Al-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, Syarhu Mukhtashar Jiddan 'Ala Matni al-Jurumiyah, 

(Semarang: Usaha Keluarga, Tanpa Tahun,) h. ٤. 
٣٧Nashir Abdullah al Ghani dan Abdul Hamid Abdullah, Usus I'dad al-kutub al-Ta'limiyyah 

Li Ghairi al Nathiqina Bi al-Arabiyyah, (Dar al-I'tisham, Tanpa Tahun), h. ٥٤. 
٣٨ Zulhanan, Op. Cit. h. ٩٥. 
٣٩Acep Hermawan, Op. Cit.  h. ١٣٥. 



 

مهارة الكالم هي و  ٤٠القدرة األساسية لدي الطلبة عند تعلم اللغة األجنبية.

التحدث أو الكالم مستمرا بال إعادة املفردات السواء والكالم بصوت 

  ٤١وخمارج صحيحة فصيحة.

للغة مهارة الكالم من احدى املهارات اليت تكون هدفا من تعلم ا

احلديثة. الكالم من الوسيلة األوىل يف إظهار التفهم، احملادثة و اللغة هي 

  ٤٢وسائله.

  

مهارة الكالم من احدى املهارة املهمة يف تعلم اللغة األجنبية، ألن 

الكالم صورة من اهلدف األول يف تعلم اللغة العربية. لكن، البد لنا أن �تم 

مها، ألن ذلك سبب أساسي يف جناح اىل قدرة املدرس و طريقة اليت استخد

  ٤٣تعليم الكالم.

  

  

                                                             
٤٠Abd. Wahab Rosyidi & Mamlu’atul Ni’mah, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran 

Bahasa Arab, (Malang: UIN-Maliki Press, ٢٠١١), h. ٨٨. 
٤١Ibid. h. ٨٩. 
٤٢Ahmad Fuad, Op. Cit.h. ١٣٩. 
٤٣Ahmad Abd Allah al-Bashir, Mudhakkirah Ta’lim al-Kalam, (Jakarta:  Ma’had al-Ulum al-

Islamiyah wa al-Arabiyah bi Indunisiya, tt), h. ١. 



 

 هدف تعليم مهارة الكالم .٢

هدف تعليم مهارة الكالم هو قدرة الطلبة على حمادثة بالصحيحة و 

الفصاحة باللغة األجنبية. أي قدرة الطلبة على تبليغ الفكرة و اآلراء حىت فهم 

 ٤٤املستمع كالمه.

ة املدرس على إنشاء روح الشجاعة تعليم مهارة الكالم للمبتدئني هو قدر 

  لدي الطلبة على استخدام اللغة العربية كآلة احملادثة اليومية.

 عناصر اإلنتاج ملهارة الكالم .٣

 عناصر إنتاج مهارة الكالم حيتوي على أمور آتية:

  رأى هنري غونتور تاريغان أن عناصر قدرة الطالب حيتوي على:

  علم األصوات  ) أ

 علم القواعد   ) ب

 املفردات   ) ت

 السرعة و الفصاحة   ) ث

                                                             
٤٤ Acep Hermawan, Op. Cit. h, ١٣٦. 



 

املهارات اللغوية أربع االستماع والكالم والقراءة والكتابة. ركز الباحث 

على حبث مهارة الكالم. والعناصر اليت البد أن يهتمها الباحث هو 

 األصوات، القواعد، املفردات والفصاحة. أما البيانات كما يلي:

  علم األصوات هو علم يبحث عن األصوت اللغوية.  ) أ

 عد وهي طريقة ترتيب الكلمات حىت تكون مجلة مفيدة.القوا   ) ب

 املفردات هي كلمة اللغة العربية.   ) ت

 السرعة والفصاحة هي قدرة الفرد على التحدث باللغة العربية.  ) ث

 مشكالت مهارة الكالم .٤

عملية مهارة الكالم جمذبة. بالعكس، أ�ا تكون ملال عند التالميذ 

فردات ضعيف، أو ال حيتوي تعليم عندما كان مقدار استيعاب الطلبة عن امل

اللغة العربية احملادثة الفعالية، أو ال تنشأ شجاعة الطلبة على التحدث باللغة 

 ٤٥العربية.

                                                             
٤٥ Zulhanan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif,(Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, ٢٠١٤), h, ٩٥. 



 

لكن مفتاح جناح التعليم هو املدرس. إن كان املدرس قادرا على 

  ٤٦اختيار املادة املناسبة و له املهارة فتكون عملية التعليم تسري سريا حسنا.

أن يعد املدرس القدرة األساسية لتلك املادة و الرتبية  لذا، البد

اخلاصة لتقدمي املفردات مناسبة باملادة كي يقلل وقوع الفشل عند التعليم و 

  خاصة قدرته على استيعاب مهارة الكالم باللغة العربية.

البد أن تنشئ الرتبية روح الشجاعة لدي الطلبة حىت ال خيافون 

  األخطاء تسبب إىل ظهور اإلصالح يف التعليم.اخلطأ عند التعلم. ألن 

  

  

  

  

  

  

                                                             
٤٦ Ahmad Fuad Effendy, Op. Cit., h. ١٥٠. 



 

 الباب الثالث

  مناهج البحث

يبحث". و يف االصطالح كلمة البحث -كلمة "البحث" مصدر من "حبث

 هلا معان متعددة بعضها :

رأى هيلواي أن البحث هو طريقة التعليم اليت حتقق الفرد على إجادة  .١

  ٤٧احلّل من مشكلة ما بالتمام.

أن البحث هو اجتهاد الفرد على حبث احلّل من مشكلة ما  رأى فارسون .٢

 ٤٨بالدقيق.

رأى أمري اهلادي أن البحث هو عملية حتقيقية و فحصية و جتريبة علمية  .٣

 ٤٩يف موضع ما إلجادة الوقائع و األسس املتعلقو بالعلوم و التكنولوجية.

 

                                                             
٤٧Ibid. h. ١٢. 
٤٨Ibid. h. ١٣. 
٤٩Drs. Amirul Hadi, Metodologi Penelitian Pendidikan, ( Bandung : Pustaka Setia, ٢٠٠٥), h. 

٣٩. 



 

رأى أريكونطو أن البحث هو عملية التحقيق عن شيء مقرر بطريقة و  .٤

 ٥٠سيلة صاحلة حىت تظهر الوقائع و التحدثات اجلديدة من موضع ما.و 

استنبط الباحث أن البحث هو عملية التحقيق و الفحص عن شيء 

  مقرر و بطريقة صحيحة للوصول اىل هدف البحث املقرر.

 

صحة  تأويلإجادة، ترقية، و حث هي اجلهد على أما طريقة الب

الباحث الطريقة  معلومات ما، بطريقة علمية ومعقولة. استخدم

حتليل آلة مجع البيانات و وقت البحث، آلة البحث و التحقيق، موضع، و 

 البيانات.

  

 نوع البحث  .أ 

نوع هذا البحث هو حبث إجرائي. قام الباحث على إقامة ها 

البحث إلجادة احلّل من مشكلة يومية يف املكتب، مستشفى، فصل و 

مواضع أخرى. بذا، يكون البحث نافعا لدي الباحث على إقامة عمليته 

                                                             
٥٠Suyadi, Panduan Penelitian Tindakan Kelas, ( Jogjakarta: Diva Press, ٢٠١٠), h.١٨. 



 

اليومية. استخدم البحث اإلجرائي عملية معية عند البحث. و له صفة 

ى حتيق املوضوع، مشكلة البحث، اإلعداد، العملية، مشاركة ألنه حيتوى عل

 البحث و التقدمي.

استخدم الباحث أسلوب البحث اإلجرائي لتفريق هذا البحث 

  بالبحوث األخرى. راى املفكرون معاىن اإلجرائي كما يلي:

  كوميس و تيغارت )١

البحث اإلجرائي هو العملية اليت تعقد إلصالح النفس، خربة 

 ٥١أساس اإلعداد، املرتب و اإلحذار. العمل، و يقام على

 رمحان ناتا وجيايا )٢

البحث اإلجرائي هو عملية البحث اليت تعقد على أساس احلال 

و املوضع، هدف البحث هو حتقيق عملية صاحلة و متام لتحليل 

  ٥٢مشكلة ما.

 

 سويانتو )٣

                                                             
٥١Ibid. h. ٨. 
٥٢Ibid. h. ٩. 



 

البحث اإلجرائي هو عملية البحث املنعكس باستخدام 

و االستنباط أن  ٥٣التعليم يف الفصل.اخلطوات املقررة إلصالح 

  البحث اإلجرائي هو:

يصف بصفة االنعكاس، أي أنه يبدأ بعملية التفكري عن   -  أ

نشاط املدرس يف الفصل و بذا استطاع الباحث أن 

  يقرر نتيجة تلك العملية.

حيتوي البحث اإلجرائي على اإلعداد، العملية، و   - ب

 ة املوجودة.البحث من عند املدرس حلّل املشكلة التعليمي

 يعقد البحث اإلجرائي لرتقية جودة التعليم.  - ت

يعقد البحث على أساس االنتظام، اإلعدادية و   - ث

 اإلحذار أي أن هذه العملية تقوم على عمد الباحث.

صفة البحث اإلجرائي وضعية و مكانتية أي أنه يعقد   - ج

 ٥٤على وضعية مقررة لفصل و موضوع خاص.

                                                             
٥٣Ibid. h. ٩. 
٥٤Ibid. h.١٠. 



 

كلة املوجودة يف الفصل، هدف البحث اإلجرائي هو حتليل املش

  و حبث التحليل العلمي عنها. و جبانب ذلك يقدر هذا البحث 

 ٥٥.على ترقية القدرة األساسية لدي املدرس

 مكان البحث و موعده  .ب 

 مكان البحث .١

بندار النبونج اإلسالمية  ٢أعقد الباحث البحث يف املدرسة املتوسطة 

مسافتها القريبة من بيت احلكومية. اختار الباحث هذه املدرسة بسبب 

 الباحث حىت تسهل الباحث على مجع البيانات.

 موعده البحث .٢

أي  ٢٠١٧نوفمرب  ٣٠ – ٢٠١٧نوفمرب  ١أعقد الباحث البحث من 

قبل االختبار لنصف السنة األوىل. وهنا  اختار الباحث تلك الفرصة لكي 

نبونج بندار ال ٢ال يزعج عملية التعليم للطلبة يف املدرسة املتوسطة 

 اإلسالمية احلكومية.

  

                                                             
٥٥ Suharsimi, dkk, Penelitian Tindakan Kelas, (Jakarta: Bumi Skara, ٢٠٠٨), h. ٦٠. 



 

 موضع البحث  .ج 

هلذا البحث مبحثان مها: مبحث الفاعل ومبحث املفعول. أما مبحث 

 الفاعل هو الباحث، املدرسة وهي أستاذة رشيدة.

بندار  ٢باملدرسة املتوسطة  Aطالبا يف الفصل الثامن  ٤٠ومبحث املفعول هو 

  طالبا. ١٤طالبة و   ٢٦النبونج اإلسالمية احلكومية احملتوى على 

موضع البحث هو ترقية مهارة الكالم يف اللغة العربية باستخدام طريقة املباشرة 

بندار  ٢باملدرسة املتوسطة  Aمبوضوع "يوميتنا يف البيت لدي طلبة الفصل الثامن 

  "٢٠١٨-٢٠١٧حلكومية  للعام الدراسي النبونج اإلسالمية ا

 أداة البحث  .د 

 استخدم الباحث بعض األداة البحثية بعضها: 

  إعداد الدرس .١

كان اإلعداد يف كل دورة مستدال مبنهج الرتبية املقررة. حيتوي اإلعداد 

 على تدريبات التعليم ملادة اللغة العربية باستخدام طريقة املباشرة.

 االختبار .٢



 

األداة املستخدمة ملعرفة مدى استيعاب الطلبة االختبار من نوع 

لالختبار أشكال بعضها: الواجبة، االستجواب، االختبار الشفوي و 

 ٥٦التحريري.

االختبار الذي استخدمه الباحث هو االختبار قبل البحث و 

االختبار النهائي، االختبار التحريري يعقد قبل البحث ملعرفة مدى مادة 

قد االختبار النهائي ملعرفة مدى فهم الطلبة عن املادة مناسبة لتعليمها. مث يع

  التعليمية.

 أداة البحث .٣

رتب الباحث أداة البحث بعناصر اليت حتقق جناح الطريقة املباشرة يف مادة 

 تعليم اللغة العربية حتت املوضوع: يوميتنا يف البيت.

  عملية البحث اإلجرائي  .٤

اد التعليم وأسئلة االختبار قبل بداية البحث اإلجرائي، رتب الباحث إعد

  النهائي لكل دور. ترتيبات إعداد التعليم كما يلي:

  مجع املواد من املصادر املتعددة مثل كتاب التعليم أو إنرتنيت.  ) أ

                                                             
٥٦ . Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Raja Gravindo Persada, ٢٠٠٧), h. ٦٧. 



 

 ناقش الباحث اإلعداد اىل مدرس اللغة العربية لإلصالح.   ) ب

 طبع الباحث إعداد التعليم وسؤال االختبار النهائي للتعليم.   ) ت

البحث على طريقة اإلجرائي. فلهذا البحث ثالث دورات و يعقد هذا 

 ٥٧عرفنا أن بعض املفكرين يعقدون البحث بدورات خمتلفة.

  دورة البحث عند كيميس ومس تيغارت كما يلي:

  ١صورة 

  دورة البحث

  

  

  

  

  

                                                             
٥٧Suyadi, Op. Cit. h. ٤٩.  
 



 

  املالحظة من الصورة: تنظيم البحث عند كيميس ومس. تيغارت.

  الدورة األولى

  اإلعداد كما يلي: - ١

 الباحث املنهج ملعرفة القدرة األساسية لدي الطلبة. حبث  -  أ

 ترتيب اإلعداد بتطبيق النظام اإلجرائي.  - ب

 ترتيب األسئلة للطلبة.  - ت

 ترتيب املدخل املستخدم عند تطبيق اإلجرائي.  - ث

 عملية البحث - ٢

 تعقد عملية النقد بنظام التطبيق اآلتية:

  ، وهي: عملية التعليم مستدال باملدخل، والطريقة وخطوات اإلعداد  ) أ

 االفتتاح )١

 قراءة كشف احلضور )٢

قدم املدرس مادة القراءة اليت حتتوي على احلوار عن موضوع  )٣

 يوميتنا يف البيت

 أمر املدرس الطلبة على احملادثة  )٤



 

 أنتج املدرس حمادثة الطلبة وإن وجد اخلطأ  فيصلحه )٥

 االختتام بالسالم )٦

 النقد عن قدرة الطلبة على احملادثة باللغة العربية   ) ب

 إجرائي حبث - ٣

حبث املدرس والباحث عملية التعليم. ويف هذه العملية قاما على 

 حبث األساسني ومها :

  البحث للمدرس  ) أ

 ترتيب هذا البحث كما يلي:

  نسبة النتیجة األمور المبحوثة رقم

 ناقص مقبول جید التعلیق

     تخطیط التدریس ١

     العرض ٢

     ذكر ھدف التعلیم ٣

التدریسعرض مادة  ٤      

     استخدام  وسیلة التعلیم ٥

     یدافع المدرس التالمیذ ٦

     استجواب المدرس مع الطلبة ٧

     استنباط المادة ٨

     التقییم ٩



 

ففي هذه العملية حيقق البحث على عملية املدرس والطلبة عند التعليم 

املالحة ملعرفة مدى جناح بإعطاء عالمة الصواب مناسبة بكفاء�م. فائدة ورقة 

املدرس عند التعليم. ويف الدورة الثانية سوف نعرف العيوب لديه ويف الدورة التالية، 

  قدم الباحث اإلصالح من الغيوب السابقة.

 البحث للطلبة   ) ب

  رقم

 األمور المبحوثة

 التعلیق نسبة اإلجابة

  ال نعم

    رغبة الطلبة ١

    اھتمام الطلبة ٢

الطلبةدؤوب  ٣     

    مھارة الكالم ٤

    مھارة القراءة ٥

    مھارة الحفظ ٦

    مھارة الكتابة ٧

 

فائدة ورقة املالحظة يف الدورة الثانية هي معرفة مدى مشاركة الطلبة الدرس 

ومعرفة كفاءة الطلبة. ويف هذه الدورة سوف نعرف ضعف وعيوب الطلبة مث نقدم 

  املقبل.اإلصالح لئال يقع اخلطأ يف 



 

 انعكاس العملية - ٤

 قام الباحث على عملية االنعكاس مع املدرس عن األمور اآلتية :

  هل املادة املقدمة على طريقة املباشرة مناسبة لدي الطلبة؟  ) أ

 هل استوعب املدرس املادة؟   ) ب

 هل استخدام طريقة املباشرة مستدال بالقدرة األساسية؟   ) ت

 اإلصالح    ) ث

 حبث املؤشرات الفاشلة    ) ج

  الثانية و الثالثةالدورة 

عملية يف الدورة الثانية مستدال باالنعكاس يف الدورة األوىل. والعملية يف 

الدورة الثالثة مستدال باالنعكاس يف الدورة الثانية. خطوات الدورة الثانية و 

  الثالثة تشارك الدورة األوىل.

 جمع البيانات  .ه 

هلذا البحث. طريقة طريقة مجع البيانات من احدى الكيفية يف مجع البيانات 

 مجع البيانات هلذا البحث هي املالحظة، املقابلة، والتوثيقية. 

  المالحظة .١



 

تعقد املالحظة يف الصف الثامن  ٥٨تعقد املالحظة ملعرفة أثر العملية.

A  باملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثانية باندار النبونج لنصف

  .٢٠١٨-٢٠١٧األوىل للعام الدراسي السنة 

  تعقد املالحظة ملعرفة أنشطة الطلبة واملدرس طول عملية التعليم

إما يف الدورة األوىل أو الثانية أو الثالثة وبالتايل اىل انتهاء العمل من  

إجراء البحث.وأداة هذه العملية هي ورقة املالحظة اليت يرتب باملدرس 

هوالباحث واملدرس مع ويل  .والذي يقوم باملالحظةوالباحث معا

لفصل.جىى البحث باستخدام ورقة املالحظة للطلبة وورقة املالحظة ا

 عملية التدريس وأما العناصركما يلي طوال الفصل كمعلم وويل للمدرس

:  

  للطلبة  ) أ

 اهتمام الطلبة حنو املادة )١

 شجاعة الطلبة على احلوار )٢

 محاسة الطلبة على مشاركة الدرس )٣

                                                             
٥٨Suyadi, Op. Cit. h. ٦٣.   

 



 

 جهد الطلبة على تعلم اللغة العربية  )٤

 للمدرس  ) ب

 يعاب املدرس حنو املادة والفصل است )١

 استخدام الطريقة املباشرة يف التعليم )٢

 تقدمي الواجبة بالصحيحة )٣

 محاسة املدرس عند التعليم )٤

 االختبار .٢

االختبار من احد الطريقة املستخدمة ملعرفة مدى فهم الطلبة 

الدرس. احتوى االختبار عن األسئلة أي الواجبة لدي الطلبة ملعرفة 

باملدرسة املتوسطة  Aيعقد االختبار يف الصف الثامن   ٥٩مقدار فهمهم.

األوىل للعام اإلسالمية احلكومية الثانية باندار النبونج لنصف السنة 

. يعقد االختبار ملعرفة جناح الطلبة يف التعلم ٢٠١٨- ٢٠١٧الدراسي 

إما التعلم يف الدورة األوىل أو الثانية حىت �اية البحث اإلجرائي. أداة 

                                                             
٥٩Zaenal Arifin, Evaluasi Pembelajaran, ( Jakarta Pusat: ٢٠٠٩), h. ١٠٥. 



 

ر الشفهي هي متثيل اخلبار باللغة العربية عن مادة "يوميتنا يف االختبا

  .البيت"

 التوثيقية .٣

الطريقة التوثيقي هي حبث البيانات عن األحوال أو املتغري املكتوبة 

مثل الكتابة و الرتمجة و الكتاب وورقة اخلرب وا�لة، ورقة االستنباط، و 

استخدمت هذه الطريقة ملعرفة بيانات أمساء الطلبة،  ٦٠ما أشبه ذلك.

  نتيجة االختبار اليومية، عملية التعليم، ونشاط التعليم.

 تحليل البيانات  .و 

البحث هو عملية املقياس، أي نقيس شيئا بالصحيحة. أما أداة 

املقياس يف البحث تسمى آلة البحث. آلة البحث هي اآللة املستخدمة 

ية أو االجتماعية املبحوثة. وتسمى هذه الوقائع مبتغريات لقياس الوقائع العامل

  اعتمد عدد آلة البحث بعدد متغريات ٦١البحث.

                                                             
٦٠Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, ( Jakarta: Rineka Cipta, ١٩٩٢),  
h .٢٠٠. 
٦١Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,(Bandung: 
Alfabeta, ٢٠٠٩), h. ١٤٨. 



 

طريقة املباشرة يف ترقية تطبيق الحبث الباحث عن "  ٦٢البحث. 

باملدرسة املتوسطة اإلسالمية  Aمهارة الكالم حنو طلبة الصف الثامن 

م الباحث آلتني هلذا البحث و احلكومية الثانية باندار النبونج ". استخد

 مها:

املتغري الفردي وهو استيعاب مادة تعليم اللغة العربية حتت  .١

  املوضوع "يوميتنا يف البيت" باستخدام الطريقة املباشرة.

املتغري املرتبطي وهو استيعاب اللغة العربية يف مادة "يوميتنا يف  .٢

يف مادة البيت" مبؤشرات استيعاب الطلبة الطلبة مهارة الكالم 

 مقررة.

 خطوات حتليل البيانات هي:

  مجع البيانات  ) أ

حتتوي  حبث الباحث ملعرفة البيانات امليدانية، و

  قام الباحث البيانات من املبحث وما أشبه ذلك. و

                                                             
٦٢Suyadi, Op. Cit. h. ١٤٩. 



 

على تفتيش البيانات وتفسريها بطريقة تأويل البيانات  

 املأخوذة من مصدر آخر وباستخدام طريقة خمتلفة.

  

 ختفيض البيانات  ) ب

التخفيض هو عملية تقدمي البيانات األصلية. قدمت 

البيانات الصور الظاهرة ومتحققة عن نتيجة املالحظة، 

املقابلة، والتوثيقية. قام الباحث على تقدمي البيانات األصلية 

اليت حتتوي على نتيجة البحث، بال اجتناب البيانات 

بة، الثانوية، احتوى البيانات على عملية االختيار، والكتا

والتلخيص، وإصالح البيانات الفجية. احتوت البيانات من 

شىت االختالط فاحتاجت اىل التخفيض. التخفيض هو 

عملية اختيار البيانات، البيانات املناسبة واملهمة املتعلقة 

باملدرس يف ترقية اللغة اللسانية لدي الطلبة. والبيانات اليت 

  ال تتعلق بالبحث والتخفيض هلا متسح.

 



 

 ض البياناتعر   ) ت

القصد من عرض البيانات هو تسهيل الباحث 

واآلخرين على فهم توكيد البيانات. وطريقة عرض البيانات 

هي البيانات الكتابية. واهلدف منه هو التسهيل على تفسري 

 الوقائع بتيسري أخذ االستنباط.

 االستنباط   ) ث

رأى ميليس و هوبريمان أن اخلطوة الرابعة يف حبث البيانات 

عية هي االستنباط. استطاع استنباط األول أن يتغري النو 

عندما وجد الدالئل اجلديدة وال يتغري عندما ال توجد 

   ٦٣البيانات يف املقبل.

قام الباحث على االستنباط تدرجييا من االستنباط 

األول إىل الدورة األوىل والثانية واألخري. البد أن يتعلق 

 االستنباط بعضه على بعض.

                                                             
٦٣ Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, ٢٠١٤), Cet. Ke-xx, h. ٩٦. 



 

ع الباحث البيانات، أخذ الباحث بتحليل وبعد أن مج 

   ٦٤البيانات بقاعدة آتية.

)P = F: N x١٠٠٪(  

  املالحظة:

)Pمئوية النجاح للطلبة = (  

)Fمقدار النتيجة = (  

)Nعدد الطلبة = (  

 مؤشرات النجاح  .ز 

نوع هذا البحث هو البحث اإلجرائي للصف، وأقيم البحث بالدورة، و قام 

البحث و إن مل جيد نتيجة أو جناحا فاستمر اىل الدورة الباحث على دورين يف هذا 

بعدها. خصائص النجاح هي وجود الرتقية لكل دورة و نتيجة التعليم مناسبة بالنظام 

 املقرر.

للبحث إجناز مقرر وهو ترقية نتيجة الطلبة يف مادة اللغة العربية خاصة يف 

عليم بأن النجاح، التدبري لدي مهارة الكالم. هذا احلال مستدال مبا قال أهل مركز الت

                                                             
٦٤  Anas Sudjiono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, ٢٠١٢), h.٤٣. 



 

الطلبة ملن يصعب على فهم املادة، و توجيهات للطلبة الناجح يف التعلم مبقدار 

  %.١٠٠النجاح 

  تلك املؤشرات كما يلي:

  وجود الرتقية ملهارة الكالم .١

% يف �اية ٨٥أي الوصول إىل  ٧٥حتقيق املقدار األساسي وهو  .٢

 الدورة.

رة على أساس االنعكاس من الدورة األوىل ففي الدورة الثانية تعقد الدو 

مع عمليتها سواء، احتوى هذه الدورة على أربع عمليات وهي: اإلعداد، 

العملية، البحث، واالنعكاس. لكن وجد الباحث بعض العيوب يف الدورة 

  الثانية وميكنه على اإلصالح.

 

 

 

 



 

 الباب الرابع

  نتائج البحث و تحليله

  

المتوسطة اإلسالمية الحكومية الثانية باندار لمحة سريعة جانبية مدرسة   .أ 

 النبونج

 اإلسالمية الحكومية بندار النبونج ٢تاريخ المدرسة المتوسطة  .١

قررت رسالة من الوزير شؤون الرتبية الوطنية إندونيسيا رقم: 

)٠٥٤/U/أن املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية سواء كانت ١٩٩٣ (

عامة. لكنها متتاز مقام اإلسالم وتسمى املدرسة املتوسطة احلكومية ال

مبدرسة إسالمية. وهذا التقرير تؤدي إىل تطبيق املنهج املستخدم. واملنهج 

يف املدرسة املتوسطة سواء مبنهج املدرسة املتوسطة اإلسالمية. ولكن 

املدرسة املتوسطة اإلسالمية متتاز بدروس دينية إسالمية. وقد أسست 

 .١٩٧٨المية احلكومية بندار النبونج يف السنة اإلس ٢املدرسة املتوسطة 



 

اإلسالمية احلكومية بندار النبونج مل  ٢كانت املدرسة املتوسطة 

) PGANتستقل من استعمال مباين املؤسسة لرتبية اإلسالمية احلكومية(

يف  ١٩٨٦- ١٩٨٥تاجنونج كارانج، النبونج. وقد انتقلت يف السنة 

هكتار. تقع هذه  ٢مربع أي مرت  ٢٠.٠٠٠األرض املستحقة بسعة 

قرية كورفري رايا ٢٠) رقم P. Pisangاملدرسة اآلن يف شارع فوالو فيسانج (

). ومنذ بداية ٧٨٠١٣٥(٠٧٢١)والية سوكارامي بندار النبونج، برقم اهلاتف (

  التأسيس قد يرأس كثري من املدير وأمساءهم كما يلي:

  

 (١٩٨٤ –١٩٧٨)  Khusairi M,  BA .أ 

 (١٩٨٩ –١٩٨٤) Sumardi Alwi, BA .ب 

 (١٩٩٥ –١٩٨٩ ) Madin, BA .ج 

 (٢٠٠١ –١٩٩٥) Drs. M. Nadjmi .د 

 (٢٠٠٣ -٢٠٠١) Drs. Sartio .ه 

 (٢٠٠٥ –٢٠٠٣) Drs. Jamsari .و 

 (٢٠١٥ ٢٠٠٥s/d) Drs. H.Ridwan Hawari, MM .ز 

 (٢٠١٧ –٢٠١٥ ) H. Nurhadi, S.Ag, M.Pd.I .ح 

 (اآلن   -٢٠١٧)  Tarmadi,S.Pd.M.Pd .ط 

 

  



 

 البصر و البعثة .٢

 

 المدرسينعدد  .٣

 مدرسا.  ٨٨اإلسالمية احلكومية بندار النبونج  ٢للمدرسة املتوسطة 

  نوع اجلنس  ) أ

 رقم نوع الجنس عدد الطلبة

٢٥ 

٦٥ 

 طالب

 طالبة

١ 

٢ 

 العدد ٩٠

Visi 
• Menjadi Madrasah 

Unggul yang Islami 
dan Berkualitas 

Misi 

•Membangun  
Madrasah  yang 
Memiliki Kompetensi 
Unggul  dan Akhlaqul 
Karimah 

•Membina dan 
Mengembangkn 
Potensi  Akademik 
dan Non Akademik  
Siswa 

•Membangun  
Kepercayaan dan 
Kemitraan dengan 
Masyarakat 

Tujuan 
Menyiapkan lulusan  yang Sholeh dan 
cerdas serta memiliki optimisme 
menatap masa depan 
• Meningkatkan kemampuan dan keterampilan 

dalam berbahasa Arab dan Inggris  secara aktif  
• Meningkatkan kemampuan dan keterampilan 

dalam menyelesaikan berbagai soal Matematika 
• Meningkatkan kemampuan dan keterampilan 

dalam menghafal Al-Qur'an (tahfizul Qur'an) 
terutama Juz 30 

• Menghasilkann peserta didik yang memiliki 
akhlaqul karimah 

• Memberikan Dasar-Dasar Keterampilan 
kemandirian dan kepemimpinan 



 

 خلفية الدراسة  ) ب

 رقم درجة نھائیة عدد

 - 

 - 

 - 

٧١ 

١٩ 

D١ 

D٢ 

D٣ 

S١ 

S٢ 

١ 

٢ 

٣ 

٤ 

٥ 

 عدد الجمیع ٩٠

 

 التوظيف  ) ت

 رقم مكانة التوظیف العدد

٧٢ 

١٧ 

PNS  

Honorer/GTT 

١ 

٢ 

 عدد الجمیع ٨٩

 

  

  

  



 

 هيئة الموظف  .٤

 

 

 رقم

 

 

 درجة نھائیة

 التوظیف
 

 العدد
 موظف أھلي موظف حكومي

 نساء رجال نساء رجال

١ 

٢ 

٣ 

٤ 

٥ 

٦ 

٧ 

٨ 

SD/MI 

SLTP/MTS 

SMU/SMK/MA 

D١ 

D٢ 

D٣ 

S١ 

S٢ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

٢ 

١ 

- 

- 

٥ 

- 

- 

١ 

٢ 

- 

- 

٥ 

- 

- 

- 

٢ 

- 

١ 

١ 

- 

- 

١ 

٢ 

- 

- 

١٣ 

- 

- 

٢ 

٦ 

١ 

 ٢٢ ٥ ٧ ٨ ٢ العدد

 

  

  

  

  



 

 عدد الطالب .٥

 عدد الفصل عدد الجمیع العدد الجنس سنة رقم

٢٠٠٤/٢٠٠٥ .١ 
 رجال

 نساء

٤٣٩ 

٤٥٨ 
٢٣ ٨٩٧ 

٢٠٠٥/٢٠٠٦ .٢ 
 رجال

 نساء

٤٣٩ 

٤٤٩ 
٢٣ ٨٨٨ 

٢٠٠٦/٢٠٠٧ .٣ 
 رجال

 نساء

٤٢٤ 

٤٤٧ 
٢٢ ٨٧١ 

٢٠٠٧/٢٠٠٨ .٤ 
 رجال

 نساء

٤٤٨ 

٥١٣ 
٢٤ ٩٦١ 

٢٠٠٨/٢٠٠٩ .٥ 
 رجال

 نساء

٤٤٧ 

٥١٣ 
٢٤ ٩٦٠ 

٢٠٠٩/٢٠١٠ .٦ 
 رجال

 نساء

٤٧٢ 

٥٦٦ 
٢٦ ١٠٣٨ 

٢٠١٠/٢٠١١ .٧ 
 رجال

 نساء

٤٣٦ 

٥٥٧ 
٢٥ ٩٩٣ 

٢٠١١/٢٠١٢ .٨ 
 رجال

 نساء

٥٤٤ 

٥٦٣ 
٢٨ ١.١٠٧ 

٢٠١٢/٢٠١٣ .٩ 
 رجال

 نساء

٥٤٨ 

٧٠٩ 
٣٢ ١.٢٥٧ 

٢٠١٣/٢٠١٤ .١٠ 
 رجال

 نساء

٥٦٩ 

٧٤١ 
٣٣ ١.٣١٠ 

  ١.٣٣٣ ٥٩٨ رجال ٢٠١٤/٢٠١٥ .١١



 

 ٣٣ ٧٣٥ نساء

٢٠١٥/٢٠١٦ .١٢ 
 رجال

 نساء

٥٦٠ 

٦٣٨ 
١.١٨٥ 

 

٣٢ 

٢٠١٦/٢٠١٧ .١٣ 
 رجال

 نساء

٥٨٢ 

٦٦٨ 
١.٢٥٠ 

 

٣٤ 

 

 الوسائل التعليمية .٦

 الغرفة  ) أ

 شأن الغرفة سعة الغرفة العدد اسم الغرفة

 جید  m٢ ٦٣ ١ غرفة المدیر

 جید  m٢ ١٤٥٦ ٣٤ غرفة الدراسة / الفصل

 جید  m٢ ٩٦ ٣ غرفة الموظف اإلداري

 جید  m٢ ٢٦٠ ٢ غرفة المدرس

 جید جدا m٢ ٩٦ ١ معمل العلوم الطبیعیة

 فاسد m٢ ٩٦ ١ معمل اللغة

 جید m٢ ٢٠٠ ١ معمل الكومفیوتر

 جید جدا m٢ ٦٤ ١ غرفة الفنون 

 جید جدا m٢ ٣٥ ١ غرفة الصحة

 أثناء البناء m٢ ٥٧٦ ١ مسجد



 

 جید جدا m٢ ٧٠ ١ مكتبة

 جید جدا m٢ ٤٦ ١ شركة 

 جید m٢ ١٠٠ ١ قاعة

 جید m٢ ١٦٨ ١ غرفة اإلدارة

 

 الوسائل العمادية  ) ب

 شأن الغرفة سعة الغرفة العدد اسم الغرفة

 جید m٢ ٦ ١ حمام خاص للمدیر

 جید m٢ ١٨ ٣ حمام الموظف

 جید m٢ ١٢٦ ٢١ حمام الطلبة

 جید m٢ ١٥٠ ٢ میدان كرة الید

 جید m٢ ١٥٠ ١ میدان كرة ال القدم

المكتبغرفة كرة   ٢ Meja جید 

 جید m٢ ٥٠٠٠ ١ میدان المراسم و كرة القدم

 جید m٢ ٥٠ ١ میدان الجري

 

  

  

  



 

 اإلسالمية احلكومية بندار النبونج ٢شأن املدرسة املتوسطة    ) ت

اإلسالمية احلكومية بندار  ٢شأن خفي وبارزي للمدرسة املتوسطة 

 النبونج :

 عملية التعليم  -  أ

 السابعة والربع.يبدأ التعليم يف الساعة 

ترتب غرفة الدراسة كتصنع املكاتب واملقاعد  - ١

بشكل مسدير أو متواجة بني مكتبني أو تتوجه 

  مجيعها إىل السبورة.

يوجد يف الفصل مدرسان أحد منهما يعلم واآلخر  - ٢

 يرشد الطلبة يف الفصل

يعقد التقييم كل بعد التعليم أو كل مادة   - ٣

والنتائج  بالواجبات واالختبار لكل نصف السنة.

 من كل اختبار سوف تقسم إىل أولياء األمور.



 

عندما حضر الويل ألخذ كشف الدرجة، قدم  - ٤

املدرس األخبار املتعلقة برتقية تعلم الطلبة يف 

 املدرسة. 

الطلبة الذين جيوزون نظم املدرسة مكتوب يف   - ٥

كتاب النظام. ودعا املدرس ويل األمر عندما ال 

 ة أيام.يدخل الطلبة الفصل ملدة ثالث

 النشاط اإلضايف  - ب

 للمدرسة نشاط إضايف بعضها :

  الكشافة - ١

 الروحانية - ٢

 تعلم احلاسوب - ٣

 إدارة الصحة للشبان - ٤

 التعلم املوجه - ٥

 املراسم - ٦

 تعليم التكنولوجية األساسية - ٧



 

 الرياضة - ٨

 نشاط أخرى حتت رعاية منظمة الطلبة. - ٩

 

 العبودية  - ت

 حتسني وحتفيظ القرآن بغاية ثالثني جزءا. - ١

 باجلماعة.صالة الظهر  - ٢

حفظ األدعياء وعملية العبودية مستدال بكتاب  - ٣

دليال على حفظهم  العبودية. يكون الكتاب

 وعبوديتهم.

 جعل البيئة اإلسالمية بني ا�تمع يف املدرسة. - ٤

 املثال : 

بيئة إسالمية من وسيلة الكالم: التعويد على إلقاء 

  السالم.

بني  بيئة إسالمية من وسيلة احملبة : إظهار القروبة

  املدرس و الطلبة يف املدرسة.



 

بيئة إسالمية من وسيلة الفعل : تعويد الطلبة على 

  التصافح عند لقاءهم مع املدرس.

بيئة إسالمية من وسيلة السماعة : استمع الطلبة 

  الغناء اإلسالمية يف كل راحة.

بيئة إسالمية من وسيلة النظر : لكل فصل زينة 

  هدين.اآليات القرآنية، و صورة ا�ا

 نتائج البحث  .ب 

بدأ الباحث على البحث املقدم ملعرفة أحوال الطلبة وكفاء�م يف 

الكالم باللغة العربية. ومن البحث ظهرت النتيجة أن مدرس اللغة العربية يف 

ذلك الصف يطبق الطريقة اخلطابة وهي الطريقة التعليم اليت حتقق الطريقة 

املدرس على إيصال املعلومات لدي القدمية يف التدريس. قدم نظام التعليم 

الطلبة حىت يكون الطالب يسمعون فقط كالم املدرس وال يتمرنون على 

 النطق باللغة العربية.



 

ففي هذا الباب، أراد الباحث على شرح نتيجة التعليم بطريقة 

املباشرة لدي طلبة الفصل الثامن باملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 

  نبونج. الثانية باندار ال

  

 تحليل البيانات  .ج 

 الدورة األولى )١

 التخطيط  ) أ

طبق الباحث الطريق املباشرة يف هذه الدورة. لرتقية كفاءة 

مهارة الكالم للطلبة يف مادة "يوميتنا يف البيت" والرجاء لكل 

طالب أن يفهم ويقدر على النطق باللغة العربية. رتب الباحث 

 يوميتنا يف البيت.اإلعداد قبل بداية التعليم عن مادة 

أعد املدرس كذلك ورقة املالحظة والنقد لنيل البيانات يف 

  هذه الدورة. 

  

  



 

 العملية    ) ب

مستدال باإلعداد. تعقد  Aتعقد عملية البحث يف الصف الثامن 

، يف الساعة السابعة ٢٠١٨أكتوبر  ١٨الدورة األوىل يوم اخلميس 

مدرسا يف هذه والربع إىل الساعة التاسعة متاما. قام الباحث 

الدورة. استخدم الباحث الطريقة املباشرة لرتقية مهارة الكالم لدي 

 الطلبة. 

 البحث   ) ت

أخذ الباحث البيانات احملتاجة يف الدورة األوىل لبحث 

 عملية التعليم. نتيجة املالحظة يف تلك العملية كما يلي: 

  نتائج املالحظة لعملية التعليم )١

بية يف هذه الدورة، واشرتك لقد استخدم الطلبة اللغة العر 

اإلرشادات من املدرس لكن بعض الطلبة مل يقدر على 

النطق باللغة العربية عند عملية التدريس. حىت تسبب 

 إىل التكرير.

  



 

  ٢جدول 

  نتيجة عملية التعليم في الدورة األولى

اإلنتاج للدورة 

 األولى

مقدار  مئویة عدد الطلبة

 غیر ناجح ناجح غیر ناجح ناجح  النتیجة

 ٧٣,١٣  ٪٣٢,٥ ٪٦٧,٥ ١٣ ٢٧ االختبار المقدم

 

  مقدار النتيجة

  �� � ∑��
�

  

  مقدار نجاح الطلبة

P � �
�

 x ١٠٠٪  

  

مستدال بالتجربة يف الدورة األوىل تعرف أن النلجحني من الطلبة يبلغ عدد 

% فاالستنباط ٣٢,٥طالبا مبئوية  ١٣% والذين مل ينجحوا ٦٧,٥طالبا مبئوية  ٢٧

من استخدام الطريقة املباشرة هنا كثري من الطلبة الذين ما زالوا حتت مقدار النتيجة 



 

ة املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثانية باندار املقرر من التعليم الذي قررته املدرس

 لنتيجة كل طالب. ٧٥النبونج وهي 

 االنعكاس  ) ث

نرى من نتيجة الدورة األوىل أن بتطبيق الطريقة املباشرة ما زال 

الطالب مل ينجحوا من مقدار النتيجة املقرر باملدرسة املتوسطة اإلسالمية 

بشأن النتيجة أن النلجحني من احلكومية الثانية باندار النبونج دل ذلك 

طالبا  ١٣% والذين مل ينجحوا ٦٧,٥طالبا مبئوية  ٢٧الطلبة يبلغ عدد 

%. وهذا قد سببه بغري تعويد الطلبة على النطق باللغة العربية ٣٢,٥مبئوية 

طوال عملية التعليم يف الصف ألن كثري من الطالب الذين يتحدثون العربية 

 النص.بغري فصيح واخلطأ يف قراءة 

فبذلك خطط الباحث اإلصالح من الدورة األوىل للدورة الثانية 

  بأمور آتية:

احملافظة على مهنية املدرس اجليدة يف الدورة األوىل إىل الدورة  )١

  الثانية.



 

توضيح القراءة ملادة اللغة العربية إما عن املفردات أو احملادثة أو  )٢

 نص القراءة.

 ريب.تشجيع الطلبة على نطق األلفاظ بال  )٣

 إنقاص العيوب يف الدورة األوىل، وأما العيوب فيها كما يلي: )٤

 اخلطأ يف االعتبار عند تطبيق الطريقة املباشرة  .أ 

 ثري الطلبة مل يثيقوا يف النطق باللغة العربية  .ب 

 

 الدورة الثانية  )٢

 التخطيط  ) أ

 استنادا من الدورة األوىل فتخطط العملية يف الدورة الثانية كما تلي:

على األخطاء والعيوب من الدورة الثانية إحذارا الحظ الباحث  - ١

  من وقوعة يف هذه الدورة.

 أعد الباحث إعداد التدريس. - ٢

 أعد الباحث املواد اليت ستبحث يف الدورة الثانية. - ٣



 

صنع الباحث ورقة املالحظة عن أنشطة الطالب وورقة  - ٤

 االختبار التحريري.

 العملية   ) ب

ال باإلعداد.تعقد الدورة مستد Aتعقد عملية البحث يف الصف الثامن 

، يف الساعة السابعة والربع إىل ٢٠١٨أكتوبر  ٢٥األوىل يوم اخلميس 

الساعة التاسعة متاما. قام الباحث مدرسا يف هذه الدورة.استخدم 

 الباحث طريقة املباشرة لرتقية مهارة الكالم لدي الطلبة.

 البحث   ) ت

وأما  ٢٠١٨ر أكتوب ٢٥أخذ الباحث البيانات احملتاجة يوم اخلميس 

 نتائجها ما تلي:

  نتيجة املالحظة من أنشطة الطلبة - ١

أصبحت تقوم هذه الدورة الثانية بنتائج ممتازةبعدتطبيق الطريقة 

املباشرة وفيها كان بعض الطلبة مل يريدوا على نطق الكلمات 

 ولكن بعض كثري منهم يشجعون ويتناولون النتيجة الكاملة. 

 نتيجة تعلم الطلبة - ٢



 

 ٣جدول 

  نتيجة عملية التعليم في الدورة الثانية

اإلنتاج للدورة 

 الثانیة

مقدار  مئویة عدد الطلبة

 غیر ناجح ناجح غیر ناجح ناجح  النتیجة

 ٧٣,٥ ٪١٢,٥ ٪٨٧,٥ ٥ ٣٥ االختبار المقدم

  مقدار النتيجة

  �� � ∑��
�

  

  مقدار نجاح الطلبة

P � �
�

 x ١٠٠٪  

الثانية تعرف أن الناجحني من الطلبة مستدال باالختبار النهائي من الدورة 

% ١٢,٥طالبا مبئوية  ٥% و الذين مل ينجحوا ٨٧,٥طالبا مبئوية  ٣٥يبلغ عدد 

فاالستنباط من استخدام الطريقة املباشرة يف هذه الدورة الثانية أصبح كثري من الطلبة 

إلسالمية قد بلغوا مقدار النتيجة املقرر من التعليم الذي قررته املدرسة املتوسطة ا

  لنتيجة كل طالب. ٧٥احلكومية الثانية باندار النبونج وهي 

 



 

 االنعكاس   ) ث

استنادا من نتيجة التعلم باستخدام الطريقة املباشرة يف الدورة الثانية 

تنال التصوير العام أن التعليم هنا كامال و ممتازا يعرف هذا برتقية نتيجة 

استنبط الباحث على أن هذا التعلم والدالئل عند عملية التعليم. و�ذا 

  البحث ال حيتاج اىل الدورة بعدها ألن النتيجة كاملة.

  

البحث عن تطبيق الطريقة المباشرة في ترقية مهارة الكالم لدى طلبة الصف   .د 

 الثامن من المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية الثانية باندار النبونج

تعلم الطلبة يف مادة نتيجة هذا البحث اإلجرائي هو ترقية نتيجة 

اللغة العربية بعد تطبيق الطريقة املباشرة. و أما تعرف ترقية النتيجة يف جدول 

   ما يلي:

  ٤جدول       

  نتيجة االختبار في الدورة األولى و الثانية

 الدورة الثانية الدورة األولى اسم الطلبة رقم

١ A. Jabar Hartasena ٧٥ ٧٥ 
٢ Adelia Khoirun Nisa Erwida ٧٥ ٧٥ 



 

٣ Aditya Chandra Wijaya ٧٥ ٦٥ 
٤ Ahmad Syahril 'Aidil Birri ٨٠ ٦٥ 
٥ Aimee Zakhiya Ismail ٨٠ ٧٥ 
٦ Aisya Al Mahri ٧٥ ٧٠ 
٧ Alya Nurani Rasyid ٨٠ ٧٠ 
٨ Anneke Lulu Qalby ٧٥ ٦٥ 
٩ Bagus Darmawan ٨٠ ٧٥ 

١٠ Chika Ramadhani ٧٥ ٧٥ 
١١ Dliya Atiqah ٧٥ ٧٥ 
١٢ Dwivania Naila Haifah ٦٥ ٧٥ 
١٣ Edelweisya Risela ٧٥ ٧٥ 
١٤ Faliza Inesia Revalina R ٨٠ ٧٥ 
١٥ Fathan Ayu Rosfanida ٩٠ ٦٥ 
١٦ Febby Yolanda Putri ٨٠ ٨٠ 
١٧ Handika Arya Hidayat ٧٥ ٧٥ 
١٨ Isma Alfiannisa ٨٠ ٨٠ 
١٩ Ivan Wijaya ٧٥ ٧٥ 
٢٠ Jauzaa Fakhri Setiawan ٧٥ ٦٥ 
٢١ Khalisa Aliya Putri ٨٠ ٧٥ 
٢٢ M. Gibran Yudha P ٩٠ ٦٥ 
٢٣ Mahesti Mira Adelia ٧٥ ٦٥ 
٢٤ M. Akbar Nur Aziz ٧٥ ٧٥ 
٢٥ M. Bintang Ramadhan  ٧٠ ٧٠ 
٢٦ M. Gibran Zaidani Sando ٨٠ ٧٥ 
٢٧ M. Husam Fikri ٧٥ ٧٠ 
٢٨ M. Ikhsan Bryantama ٧٥ ٧٥ 
٢٩ Nabila Putri Selina ٧٥ ٦٥ 
٣٠ Nadhira Azzahra ٨٠ ٨٠ 
٣١ Naila Anggraini ٨٠ ٨٠ 
٣٢ Nasywa Tsani Mayana ٨٠ ٨٠ 
٣٣ Naura Salma Todi ٧٥ ٧٥ 
٣٤ Putri Aulia Zahra ٧٥ ٧٥ 
٣٥ Rafly Riski Mahardika ٧٠ ٧٠ 
٣٦ Rizki Ananda ٧٠ ٧٠ 



 

٣٧ Sarah Safira Fathiannisa ٩٠ ٧٥ 
٣٨ Saskia Zasila ٦٥ ٦٥ 
٣٩ Taniya Raudhatul Jannah ٨٠ ٧٥ 
٤٠ Tiara Sapina ٨٠ ٧٥ 

N=٤٠ 
 

٣٠٨٠ ٢٩٠٥ 

 

 ٧٧ ٧٢,٦ معتدل النتيجة

 

  ٥جدول 

  تقرير نتيجة التعلم في الدورة األولى و الثانية

مقدار  مئویة عدد الطلبة بیان الدورة

 غیر ناجح ناجح غیر ناجح ناجح  النتیجة

 ٧٢,٦ ٪٣٢,٥ ٪٦٧,٥ ١٣ ٢٧ األولى

 ٧٧ ٪١٢,٥ ٪٨٧,٥ ٥ ٣٥ الثانیة

  

 

نظرا من نتائج التعلم للطلبة استنبط الباحث وحقق على أن باستخدام 

باملدرسة  Aالطريقة املباشرة يف التعليم ترتقى مهارة الكالم لدى الطلبة الصف الثامن 

  .٢٠١٨- ٢٠١٧املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثانية باندار النبونج للعام الدراسي 
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  استنادا إىل اجلدول السابق فاستنبط الباحث على أن :

  ترتقى مهارة الكالم للطلبة منذ الدورة األوىل حىت الثانية بارتفاع تافه. .١

 % يف �اية البحث.٧٧بلغت الكفاءة ملهارة الكالم إىل  .٢

 لتسهيل اإلنتاج عن التغيري والرتقية املوجودة عرض الباحث رسم بياين كما تلي:

  رسم بياني      

  مقارنة مهارة الكالم للطلبة في الدورة األولى و الثانية

  

 

 

 

 

  



 

 الباب الخامس

  الخالصة و االقتراح و االختتام

  

  الخالصة  .أ 

مشكلة هذا البحث هو هل ترتقى مهارة الكالم بتطبيق الطريقة 

باملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  Aاملباشرة لدي طلبة الصف الثامن 

 الثانية باندار النبونج ؟

فبذلك بعد أن قام الباحث بالبحث عن تطبيق الطريقة املباشرة يف 

درسة املتوسطة اإلسالمية ترقية مهارة الكالم لدى طلبة الصف الثامن من امل

، ترتقى مهارة ٢٠١٩-٢٠١٨احلكومية الثانية باندار النبونج للعام الدراسي 

  الكالم للطلبة برتقية تافهة.

 ٧٢,٦دلت ذلك النتائج من الدورة األوىل كان معتدل النتيجة 

% و الذين مل ٦٧,٥طالبا مبئوية  ٢٧بعدد النلجحني من الطلبة يبلغ 

%. و أما يف االختبار النهائي من الدورة ٣٢,٥ئوية طالبا مب ١٣ينجحوا 

 ٣٥بعدد الناجحني من الطلبة يبلغ  ٧٧الثانية تعرف معتدل النتيجة تبلغ 

  %.١٢,٥طالبا مبئوية  ٥% و الذين مل ينجحوا ٨٧,٥طالبا مبئوية 

  

  



 

 االقتراحات  .ب 

استنادا بنتيجة البحث على تطبيق الطريقة املباشرة يف ترقية مهارة 

م لدى طلبة الصف الثامن من املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية الكال

 الثانية باندار النبونج فقدم الباحث االقرتاحات كما تلي:

  ملدير املدرسة .١

ميكن أن يكون هذا البحث مرجعا ملؤسسة تربوية إلعطاء 

الدوافع لدي الطلبة الستعمال اللغة العربية كلغة احملادثة يف 

الكالم من بعض االعناصر األساسية يف تعلم  الفصل. ألن مهارة

 اللغة العربية.

 للمدرس .٢

ميكن أن يستخدم املدرس الطريقة املباشرة يف تعليم اللغة العربية 

 و يقوم على التجديد يف مدافعة مهارة الطلبة على الكالم.

 للطلبة .٣

يرجى للطلبة استعمال املفردات العربية يف عملية التعليم و يف 

ب مهارة الكالم و تعويد الكالم باللغة العربية يف الفصل لتدري

 درس اللغة العربية.

  

  

  



 

 االختتام  .ج 

احلمد هللا أفضل الكالم اختتاما هلذا البحث، بتوفيق اهللا و رمحته و 

عنايته قدر الباحث على إمتام الكتابة هلذه الرسالة العلمية مبرور الصعوبة و 

  احلكم الكثرية.

هذه الرسالة العلمية نقصان و عيوب شىت وعى الباحث أن يف كتابة 

فلذلك احتاج الباحث على االقرتاحات و املداخالت اإلجيابية إلصالح 

  الكتابة.

محدا و شكرا للجميع و لعل أن تنفع هذه الرسالة العلمية لكافة 

  ا�تمع. آمني.
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
Nama Sekolah  : MTs N ٢ Bandar Lampung 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Kelas /Semester  : VIII / ١ 
Alokasi Waktu  : ٤٥ × ٣ Menit  
 
KI ١  :Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

KI ٢  :Menghayati dan Mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli 
(gotong royong, kerjasama, toleran, damai) santun, responsif dan pro-aktif dan 
menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan 
dalam berinteraksi secara efektif, sosial dan alam serta dalam menempatkan 
diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

KI ٣  :Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan 
faktual, konseptual, procedural , dan metakognitif berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora 
dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 
terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan 
procedural pada bidang  kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan 
minatnya untuk memecahkan masalah. 

KI ٤  :Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta  dalam ranah konkret dan ranah 
abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah 
secara mandiri, serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu 
menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 

A. Materi Pokok 
لب�تا یوم�تنا ىف   

B. Kompetensi Dasar 
٣.١. (C٣)  Menentukan  bunyi kosa kata Arab yang berkaitan dengan : 

 .baik secara lisan maupun tertulis یوم�تنا ىف الب�ت

٣.٢. (C٣)  Menggunakan kosa kata bahasa Arab yang berkaitan dengan :  

 .baik secara lisan maupun tertulis  یوم�تنا ىف الب�ت



 

٣.٣. (C٤)  Menemukan makna atau gagasan dari ujaran kata, frase, dan kalimat 
bahasa Arab yang berkaitan dengan: یوم�تنا ىف الب�ت baik secara lisan maupun 

tertulis 

 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 
 

١. Mampu menentukan bunyi kata bahasa Arab yang berkaitan یوم�تنا ىف الب�ت 

    dengan baik dan benar. 
٢. Mampu menggunakan kosa kata bahasa Arab yang berkaitan dengan 

 .dengan baik dan benar  یوم�تنا ىف الب�ت

٣. Mampu menemukan makna kosa kata bahasa Arab yang berkaitan dengan 

 .dengan baik dan benar یوم�تنا ىف الب�ت 

 
D. Tujuan Pembelajaran 
 Melalui metode Mubasyirah peserta didik dapat: 
١. Mengetahui kata-kata dalam bahasa Arab terkait dengan topik یوم�تنا ىف الب�ت   

٢. Mengetahui makna kosa kata dalam bahasa Arab terkait dengan topik یوم�تنا ىف  

  الب�ت

٣. Menyampaikan kosa kata dalam bahasa Arab terkait dengan topik یوم�تنا ىف الب�ت 

E. Materi Pembelajaran 

   یوم�تنا ىف الب�ت

ِْ�رِ    Saya tidur di atas kasurَاَ�ُم �ََىل الرس�

   saya bangun dari tidurالن�ْومِ ��ْس�َْ�ِقظُ ِمَن 

ْبِح َمجَا�ًَة     ��saya sholat subuh berjamaahَصّىلِ الص�

نَاُن ِ�لُْفْرَشُة  ُف اْ��س�ْ    ��a membersihkan gigi dengan sikat gigisayنَّظِ



 

ْعرُ     ��saya sedang menyisir rambutْمُشطُ الش�

ُرْوَس     ��saya sedang menginat pelajaranَذاِكُر ا��

   ��saya menyapu lantai dengan sapuْك�ُُس ِ�لِْمْك�ََسِة 

  ��saya membersihkan lantaiْمَسُح اْ��ْرَضی�ةُ 

   ��saya menyetrika pakaian dengan setrikaْكِوي الَْمَال�َِس ِ�لِْمْكَواِة 

َىل اْ��ْخ�َار ْ تَِمُع ٕا    ��mendengarkan berita saya sedangس�ْ

  ��saya sedang naik busْركَُب الَْ�اِفَ�ُ 

F.Metode Pembelajaran 

 
Pendekatan : Berbahasa adalah “BERBICARA”. 
Metode : Mubasyirah 
 
G.Media Pembelajaran 

LCD Proyektor 

H. Sumber Belajar 

Buku Panduan Bahasa Arab kelas IX 

I.Langkah-langkah Pembelajaran 

No  Kegiatan Waktu 
١ Pendahuluan  

a. Guru memberi salam dan menunjuk ketua kelas 
untuk memimpin doa bersama. 

b. Guru mengkondisikan kelas, agar kondusif untuk 
mendukung proses pembelajaran dengan cara 
meminta peserta didik membersihkan papan tulis 
dan merapikan tempat duduk, menyiapkan buku 
pelajaran dan buku referensi yang relevan serta 
alat tulis yang diperlukan. 

c. Guru mengajak peserta didik agar selalu 
mengamalkan ilmu pengetahuan yang diperoleh di 

١٠ menit 



 

dalam kehidupan sebagai tanda syukur kepada 
Tuhan. 

d. Guru mengajak peserta didik untuk proaktif dalam 
pembelajaran yang dilaksanakan. 

e. Guru memberi penjelasan tentang cakupan materi 
yang akan dipelajari beserta tujuan pembelajaran 
yang akan dicapai. 

٢ Kegiatan Inti 
a. Mengamati : 

 Menyimak dan menirukan pengucapan kosa 
kata dengan tepat 

 Mengamati berpamitan, terima kasih, meminta 
izin, instruksi dan memperkenalkan diri dalam 
bahasa Arab. 

 Menyimak penjelasan guru tentang kosa kata 

 .یوم�تنا ىف الب�ت

 Menyimak guru membacakan kosa kata  یوم�تنا

 .ىف الب�ت

 Menirukan guru mengucapkan kosa kata 

 .یوم�تنا ىف الب�ت

 Menirukan guru membacakan percakapan 

 .یوم�تنا ىف الب�ت 

 
 

b. Menanya  
 Melakukan tanya jawab sederhana tentang 

tema/topik yang dipelajari.  
 Menjawab pertanyaan yang diberikan guru 

tentang makna kosa kata یوم�تنا ىف الب�ت. 

c. Eksperimen/ Explore 
 Melafalkan kosa kata sesuai dengan yang 

diperdengarkan. 
 Menghafalkan kosa kata یوم�تنا ىف الب�ت. 

٦٠ menit 



 

 
d. Asosiasi  

 Menemukan makna kata kosa kata. 
 Memperdengarkan hafalan kosa kata kepada 

guru. 
 

e. Komunikasi 
 Menjelaskan makna dari kosa kata. 
 Menggunakan kosa kata yang telah dipelajari 

dalam bentuk kalimat. 
 

٣ Penutup  
a. mengevaluasi seluruh rangkaian aktivitas 

pembelajaran dan hasil-hasil yang diperoleh untuk 
selanjutnya secara bersama menemukan manfaat 
langsung maupun tidak langsung dari hasil 
pembelajaran yang telah berlangsung; 

b. memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil 
pembelajaran; 

c. menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran 
untuk pertemuan berikutnya; 

d. menutup kegiatan pembelajaran dengan berdoa 
bersama. 

١٠ menit 

J. Penilaian Hasil Pembelajaran 

Penilaian terhadap proses dan hasil belajar dilakukan oleh guru untuk 
mengukur tingkat pencapaian kompetensi siswa. Hasil penilaian digunakan sebagai 
bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar dan memperbaiki proses 
pembelajaran. 

Tugas : 

١. Membaca percakapan tentang یوم�تنا ىف الب�ت 

Observasi  
 
١. Mengamati kegiatan siswa seberapa aktif mereka dalam mengiikuti 

pelajaran. 



 

 
٢. Mengamati seberapa besar siswa memahami percakapan   یوم�تنا ىف الب�ت 

 

No Nama siswa 
Aspek yang di 

nilai 
Keterangan 

٣ ٢ ١  
      
      
      
      
      
      
      
Aspek yang dinilai 
١. Keaktifan 
٢. Keberanian 
٣. Kemampuan berbahasa 

 
Skor penilaian 

                   Skor perolehan 
Nilai =    x١٠٠ 

                   Skor maksimal  
Kriteria Nilai 
A ١٠٠ – ٨٠ :  Baik Sekali 
B ١٠٠ – ٧٠ :  Baik 
C       ٦٩ – ٦٠       :      Cukup  
D       ٦٠        : Kurang 
Rubrik Penilaian 

No Aspek 
Nilai 

٤ ٣ ٢ ١ 
١ Penguasaan materi     
٢ Penguasaan nilai-nilai     
٣ Keaktifan      
٤ Kesantunan      

Catatan  
*٤ = Sangat Baik  ٣ = Baik 
  ٢ = Sedang   ١ =  Kurang Baik 



 

Rentang Skor = Skor Maksimal – Skor Minimal  
  = ٤-١٦ 
  = ١٢/٤ 

 = ٣ 
MK = ١٦-١٤ 
MB = ١٣-١١ 
MT = ١٠-٧ 
BT = ٦-٤ 
 

Keterangan: 
BT : Belum terlihat (apabila siswa belum mempertlihat tanda-tanda   

awal perilaku  yang dinyatakan dalam indikator). 
MT : Mulai terlihat (apabila siswa sudah mulai memperlihatkan adanya 

tanda-tanda awal perilaku yang dinyatakan dalam indicator tetapi 
belum konsisten) 

MB : Mulai berkembang (apabila siswa sudah memperlihatkan berbagai 
tanda perilaku yang dinyatakan dalam indicator dan mulai konsisten) 

MK : Membudayakan (apabila siswa terus menerus memperlihatkan 
perilaku yang dinyatakan dalam indicator secara konsisten 

Guru dapat mengembangkan soal berikut rubrik dan penskorannya sesuai 
dengan kebutuhan siswa. 

 
Bandar Lampung, ١٨ Oktober  ٢٠١٨                 

Mengetahui 
 
        Guru Peneliti                 Guru Pembimbing 
 
 
M, AGUNG SUDRAJAT               
    NPM. ١٣١١٠٢٠٠٩٢                             
 

 
                  

  



 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
Nama Sekolah  : MTs N ٢ Bandar Lampung 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Kelas /Semester  : VIII / ١ 
Alokasi Waktu  : ٤٥ × ٣ Menit  
 
KI ١  :Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

KI ٢  :Menghayati dan Mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli 
(gotong royong, kerjasama, toleran, damai) santun, responsif dan pro-aktif dan 
menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan 
dalam berinteraksi secara efektif, sosial dan alam serta dalam menempatkan 
diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

KI ٣  :Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan 
faktual, konseptual, procedural , dan metakognitif berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora 
dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 
terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan 
procedural pada bidang  kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan 
minatnya untuk memecahkan masalah. 

KI ٤  :Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta  dalam ranah konkret dan ranah 
abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah 
secara mandiri, serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu 
menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 

E. Materi Pokok 
  یوم�تنا ىف الب�ت

F. Kompetensi Dasar 
٣.١. (C٣)  Menentukan  bunyi kosa kata Arab yang berkaitan dengan : 

 .baik secara lisan maupun tertulis یوم�تنا ىف الب�ت

٣.٢. (C٣)  Menggunakan kosa kata bahasa Arab yang berkaitan dengan :  

 .baik secara lisan maupun tertulis  یوم�تنا ىف الب�ت



 

٣.٣. (C٤)  Menemukan makna atau gagasan dari ujaran kata, frase, dan kalimat 
bahasa Arab yang berkaitan dengan: یوم�تنا ىف الب�ت baik secara lisan maupun 

tertulis 

 

G. Indikator Pencapaian Kompetensi 
 

٤. Mampu menentukan bunyi kata bahasa Arab yang berkaitan یوم�تنا ىف الب�ت 

    dengan baik dan benar. 
٥. Mampu menggunakan kosa kata bahasa Arab yang berkaitan dengan 

 .dengan baik dan benar  یوم�تنا ىف الب�ت

٦. Mampu menemukan makna kosa kata bahasa Arab yang berkaitan dengan 

 .dengan baik dan benar یوم�تنا ىف الب�ت 

 
H. Tujuan Pembelajaran 
 Melalui metode Mubasyirah peserta didik dapat: 
١. Mengetahui kata-kata dalam bahasa Arab terkait dengan topik یوم�تنا ىف الب�ت   

٢. Mengetahui makna kosa kata dalam bahasa Arab terkait dengan topik یوم�تنا ىف الب�ت   

٣. Menyampaikan kosa kata dalam bahasa Arab terkait dengan topik یوم�تنا ىف الب�ت 

E. Materi Pembelajaran 

   یوم�تنا ىف الب�ت

اِلَباُت  ُب َوالط� ال�  ِمْن یَْوِم��اِت الط�

بُْع َصَبا�ً ��َ� َطاِلٌب ِيف  ابَِعِة َوالر� ا�َِة الر� ْسَالِم��ِة . ��ْس�َْ�ِقظُ ِمَن الن�ْوِم ِيف الس� ِٔ �� ُمث� الَْمْدَرَسِة الُْمتََوِسَطِة ا�ْ ا . ��تََوض�

َالِة ��ْقَرُا الُْقْراََن ِيفْ غُْرفَِة الُْمذَ  ْبِح ِيف الَْمْسِ�ِد َمجَا�ًَة . َو بَْعَد الص� ُرْوِس. ��ْذَهُب ��َصّىلِ الص� كََرِة ��ْو ��َذاِكُر بَْعَض ا��

 
�
تَِحُم , ُمث� ��ْرتَِدْي َمَالِ�َس الَْمْدَرَسُة . ��ْذَهُب ا نَاِن ِ�لُْفْرَشِة َو��س�ْ ُف اْ��س�ْ اِم َو��نَّظِ َىل الَْحم�

�
َىل الَْمْدَرَسِة بَْعَد تَنَاَوُل ا

 الُْفُطْوَر.



 

هِْر ِيف ُمَصىل� الَْمْدرَ َوِيف الَْمْدَرَسِة , ��ْقِيض  �ِْت بَْعَد َصَالِة الظ� َىل الَْب
�
ی�ُة ِيف ِ�ّدِ َو�َِشطٌ .ُمث� ��ْرِجُع ا َراس�ِ ُم اّ�ِ َسِة.اْ����  

ِيل ��َذاِكُر بَْعَض ُدُرْوِيسْ ��ْو ِيف الَْب�ِْت, بَْعَد تَنَاَوُل الْغََداُء ِيف الُْغْرفَِة اْ��ْلكِ , ��ْسَرتُِح قَِلْیًال ُمث� ��َصّىلِ الَْعْرصِ َوبْتَا

ِيت . ��َصّيلِ الَْمْغرِِب َوالِْعَشاِء َمجَا�ًَة ِيف َمْسِ�ِد قَرِیُْب ِمْن بَ�ِْيتْ . َو بَعْ  ُث َمَع ��ْرِد ��ْرسَ َد َذاِ�َ ��َذاِكُر بَْعَض ��َحتَد�

ُل الَْواِج�َِت الَْمْزنِِلی�ِة . َو��ْحَ�ا�ً  َىل اْ��ْخ�َاِر ُمث� ��َ�ُم ُم�َكًِّرا ِ�� ْس�َْ�ِقظُ  ُدُرْوِيسْ َو��ْمعَ
�
تَِمُع ا �ْوَن قَلِْیًال َو��س�ْ َشاِهُد التِِّلِفزِی ��

ًر.  ِمَن الن�ْوِم ُم�َكِّ

F.Metode Pembelajaran 

Pendekatan : Berbahasa adalah “BERBICARA”. 
Metode : Mubasyirah 
 
G.Media Pembelajaran 

LCD Proyektor 

H. Sumber Belajar 

Buku Panduan Bahasa Arab kelas IX 

I.Langkah-langkah Pembelajaran 

No  Kegiatan Waktu 
١ Pendahuluan  

f. Guru memberi salam dan menunjuk ketua kelas 
untuk memimpin doa bersama. 

g. Guru mengkondisikan kelas, agar kondusif untuk 
mendukung proses pembelajaran dengan cara 
meminta peserta didik membersihkan papan tulis 
dan merapikan tempat duduk, menyiapkan buku 
pelajaran dan buku referensi yang relevan serta 
alat tulis yang diperlukan. 

h. Guru mengajak peserta didik agar selalu 
mengamalkan ilmu pengetahuan yang diperoleh di 
dalam kehidupan sebagai tanda syukur kepada 
Tuhan. 

i. Guru mengajak peserta didik untuk proaktif dalam 

١٠ menit 



 

pembelajaran yang dilaksanakan. 
j. Guru memberi penjelasan tentang cakupan materi 

yang akan dipelajari beserta tujuan pembelajaran 
yang akan dicapai. 

٢ Kegiatan Inti 
f. Mengamati : 

 Menyimak dan menirukan pengucapan kosa 
kata dengan tepat 

 Mengamati berpamitan, terima kasih, meminta 
izin, instruksi dan memperkenalkan diri dalam 
bahasa Arab. 

 Menyimak penjelasan guru tentang kosa kata 
 .یوم�تنا ىف الب�ت

 Menyimak guru membacakan kosa kata  یوم�تنا

 .ىف الب�ت

 Menirukan guru mengucapkan kosa kata 

 .یوم�تنا ىف الب�ت

 Menirukan guru membacakan teks bacaan 
 .یوم�تنا ىف الب�ت 

 
g. Menanya  

 Melakukan tanya jawab sederhana tentang 
tema/topik yang dipelajari.  

 Menjawab pertanyaan yang diberikan guru 
tentang makna kosa kata یوم�تنا ىف الب�ت. 

 
 

h. Eksperimen/ Explore 
 Melafalkan kosa kata sesuai dengan yang 

diperdengarkan. 
 Menghafalkan kosa kata یوم�تنا ىف الب�ت. 

 
i. Asosiasi  

٦٠ menit 



 

 Menemukan makna kata kosa kata. 
 Memperdengarkan hafalan kosa kata kepada 

guru. 
 

j. Komunikasi 
 Menjelaskan makna dari kosa kata. 
 Menggunakan kosa kata yang telah dipelajari 

dalam bentuk kalimat. 
 

٣ Penutup  
e. mengevaluasi seluruh rangkaian aktivitas 

pembelajaran dan hasil-hasil yang diperoleh untuk 
selanjutnya secara bersama menemukan manfaat 
langsung maupun tidak langsung dari hasil 
pembelajaran yang telah berlangsung; 

f. memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil 
pembelajaran; 

g. menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran 
untuk pertemuan berikutnya; 

h. menutup kegiatan pembelajaran dengan berdoa 
bersama. 

١٠ menit 

J. Penilaian Hasil Pembelajaran 

Penilaian terhadap proses dan hasil belajar dilakukan oleh guru untuk mengukur 

tingkat pencapaian kompetensi siswa. Hasil penilaian digunakan sebagai bahan 

penyusunan laporan kemajuan hasil belajar dan memperbaiki proses pembelajaran. 

Tugas : 

٢. Membaca teks bacaan tentang یوم�تنا ىف الب�ت 

Observasi  
 
٣. Mengamati kegiatan siswa seberapa aktif mereka dalam mengiikuti 

pelajaran. 
 

٤. Mengamati seberapa besar siswa memahami percakapan   یوم�تنا ىف الب�ت 



 

 

No Nama siswa 
Aspek yang di 

nilai 
Keterangan 

٣ ٢ ١  
      
      
      
      
      
      
      
Aspek yang dinilai 
٤. Keaktifan 
٥. Keberanian 
٦. Kemampuan berbahasa 

 
Skor penilaian 

                   Skor perolehan 
Nilai =    x١٠٠ 

                   Skor maksimal  
Kriteria Nilai 
A ١٠٠ – ٨٠ :  Baik Sekali 
B ١٠٠ – ٧٠ :  Baik 
C       ٦٩ – ٦٠       :      Cukup  
D       ٦٠        : Kurang 

 

Rubrik Penilaian 

No Aspek 
Nilai 

٤ ٣ ٢ ١ 
١ Penguasaan materi     
٢ Penguasaan nilai-nilai     
٣ Keaktifan      
٤ Kesantunan      

Catatan  
*٤ = Sangat Baik  ٣ = Baik 
  ٢ = Sedang   ١ =  Kurang Baik 



 

Rentang Skor = Skor Maksimal – Skor Minimal  
  = ٤-١٦ 
  = ١٢/٤ 

 = ٣ 
MK = ١٦-١٤ 
MB = ١٣-١١ 
MT = ١٠-٧ 
BT = ٦-٤ 

 
Keterangan: 
BT : Belum terlihat (apabila siswa belum mempertlihat tanda-tanda   

awal perilaku  yang dinyatakan dalam indikator). 
MT : Mulai terlihat (apabila siswa sudah mulai memperlihatkan adanya 

tanda-tanda awal perilaku yang dinyatakan dalam indicator tetapi 
belum konsisten) 

MB : Mulai berkembang (apabila siswa sudah memperlihatkan berbagai 
tanda perilaku yang dinyatakan dalam indicator dan mulai konsisten) 

MK : Membudayakan (apabila siswa terus menerus memperlihatkan 
perilaku yang dinyatakan dalam indicator secara konsisten 

Guru dapat mengembangkan soal berikut rubrik dan penskorannya sesuai 
dengan kebutuhan siswa. 
 

 
Bandar Lampung, ٠١ November  ٢٠١٨                 

Mengetahui 
 
        Guru Peneliti                 Guru Pembimbing 
 
 
 
M, AGUNG SUDRAJAT        
    NPM. ١٣١١٠٢٠٠٩٢                            
 

 
 

 



 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
Nama Sekolah  : MTs N ٢ Bandar Lampung 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Kelas /Semester  : VIII / ١ 
Alokasi Waktu  : ٤٥ × ٣ Menit  
 
KI ١  :Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

KI ٢  :Menghayati dan Mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli 
(gotong royong, kerjasama, toleran, damai) santun, responsif dan pro-aktif dan 
menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan 
dalam berinteraksi secara efektif, sosial dan alam serta dalam menempatkan 
diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

KI ٣  :Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan 
faktual, konseptual, procedural , dan metakognitif berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora 
dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 
terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan 
procedural pada bidang  kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan 
minatnya untuk memecahkan masalah. 

KI ٤  :Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta  dalam ranah konkret dan ranah 
abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah 
secara mandiri, serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu 
menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 

I. Materi Pokok 
  یوم�تنا ىف الب�ت

J. Kompetensi Dasar 
٣.١. (C٣)  Menentukan  bunyi kosa kata Arab yang berkaitan dengan : 

 .baik secara lisan maupun tertulis یوم�تنا ىف الب�ت

٣.٢. (C٣)  Menggunakan kosa kata bahasa Arab yang berkaitan dengan :  

 .baik secara lisan maupun tertulis  یوم�تنا ىف الب�ت



 

٣.٣. (C٤)  Menemukan makna atau gagasan dari ujaran kata, frase, dan kalimat 
bahasa Arab yang berkaitan dengan: یوم�تنا ىف الب�ت baik secara lisan maupun 

tertulis 

 

K. Indikator Pencapaian Kompetensi 
 
٧. Mampu menentukan bunyi kata bahasa Arab yang berkaitan یوم�تنا ىف الب�ت      

dengan baik dan benar. 
٨. Mampu menggunakan kosa kata bahasa Arab yang berkaitan dengan 

 .dengan baik dan benar  یوم�تنا ىف الب�ت

٩. Mampu menemukan makna kosa kata bahasa Arab yang berkaitan dengan 
 .dengan baik dan benar یوم�تنا ىف الب�ت 

 
L. Tujuan Pembelajaran 
 Melalui metode Mubasyirah peserta didik dapat: 
١. Mengetahui kata-kata dalam bahasa Arab terkait dengan topik یوم�تنا ىف الب�ت   

٢. Mengetahui makna kosa kata dalam bahasa Arab terkait dengan topik   یوم�تنا ىف الب�ت 

٣. Menyampaikan kosa kata dalam bahasa Arab terkait dengan topik یوم�تنا ىف الب�ت  

E. Materi Pembelajaran 

   یوم�تنا ىف الب�ت

َالُم �َلَْیُمكْ  ُد    : الس�  ��ْمحَ

َالم  َوَرْمحَُةهللاِ َم�ُْصْوٌر : َو�َلَْیُمكُ الس�  

 � محد    : ِيفْ ��ّيِ َسا�َِة �َْس�َْ�ِقظُ َصبَاً�ا , َ� َمْ�ُصْور ؟

بُْع َصَباً�ا اِبَعِة َوالر� ا�َِة الر�  م�صور : ��ْس�َْ�ِقظُ ِمَن الن�ْوِم ِيف الس�

ْبِح , َ� َم�ُْصْور ؟  ٔ�محد    : َاْ�َن تَُصّيلِ الص�

ْبِح ِىف  الَْمْسِ�ِد َمجَا�َةً م�صور : ��َصّيلِ الص�  



 

ْبِح ؟  ٔ�محد   : َماَذا تَْفَعُل ِيف بَ�ِْ�َك بَْعَد َصَالِة الص�

ُرْوَس  َرُة ��ْو ��َذاِكُر بَْعَض ا�� ْقَرُا الُْقْرَاَن ِيفْ غُْرفَِة الُْمَذكَ ْبِح ��  م�صور : بَْعَد َصَالِة الص�

هِْر ؟ٔ�محد  : َماَذا تَْفَعُل ِيفْ بَ�ِْ�َك بَْعَد َصَالِة  الظ�  

هِْر ��تَنَاَوُل الْغََداِء ِيفْ غُْرفَِة اْ��ْلكِ ُمث� ��ْسَرتُِح قَِلْیًال   م�صور : بَْعَد َصَالِة الظ�

 ٔ�محد : َوَماَذا تَْفَعُل قَْ�َل الن�ْوُم , َ� َمْ�ُصْور ؟

ُل الَْواِج�َ  ُرْوِيسْ َو��ْمعَ ِة , َو َاْح�َاً� ��َشاِهُد ُكَرُة الْقََدُم ِىف التِِّلفِزِیُْوَن .م�صور : قَْ�َل الن�ْوُم ��َذاِكُر بَْعَض ا�� اِت الَْمْزنِِلی�  

 

F.Metode Pembelajaran 

Pendekatan : Berbahasa adalah “BERBICARA”. 
Metode : Mubasyirah 
 
G.Media Pembelajaran 

LCD Proyektor 

H. Sumber Belajar 

Buku Panduan Bahasa Arab kelas IX 

 

I.Langkah-langkah Pembelajaran 

No  Kegiatan Waktu 
١ Pendahuluan  

k. Guru memberi salam dan menunjuk ketua kelas 
untuk memimpin doa bersama. 

l. Guru mengkondisikan kelas, agar kondusif untuk 
mendukung proses pembelajaran dengan cara 
meminta peserta didik membersihkan papan tulis 
dan merapikan tempat duduk, menyiapkan buku 
pelajaran dan buku referensi yang relevan serta 
alat tulis yang diperlukan. 

m. Guru mengajak peserta didik agar selalu 

١٠ menit 



 

mengamalkan ilmu pengetahuan yang diperoleh di 
dalam kehidupan sebagai tanda syukur kepada 
Tuhan. 

n. Guru mengajak peserta didik untuk proaktif dalam 
pembelajaran yang dilaksanakan. 

o. Guru memberi penjelasan tentang cakupan materi 
yang akan dipelajari beserta tujuan pembelajaran 
yang akan dicapai. 

٢ Kegiatan Inti 
k. Mengamati : 

 Menyimak dan menirukan pengucapan kosa 
kata dengan tepat 

 Mengamati berpamitan, terima kasih, meminta 
izin, instruksi dan memperkenalkan diri dalam 
bahasa Arab. 

 Menyimak penjelasan guru tentang kosa kata 

 .یوم�تنا ىف الب�ت
 Menyimak guru membacakan kosa kata  یوم�تنا

 .ىف الب�ت

 Menirukan guru mengucapkan kosa kata 
 .یوم�تنا ىف الب�ت

 Menirukan guru membacakan percakapan 
 .یوم�تنا ىف الب�ت 

 
 

l. Menanya  
 Melakukan tanya jawab sederhana tentang 

tema/topik yang dipelajari.  
 Menjawab pertanyaan yang diberikan guru 

tentang makna kosa kata یوم�تنا ىف الب�ت. 

 
 

m. Eksperimen/ Explore 
 Melafalkan kosa kata sesuai dengan yang 

٦٠ menit 



 

diperdengarkan. 
 Menghafalkan kosa kata یوم�تنا ىف الب�ت. 

 
n. Asosiasi  

 Menemukan makna kata kosa kata. 
 Memperdengarkan hafalan kosa kata kepada 

guru. 
 

o. Komunikasi 
 Menjelaskan makna dari kosa kata. 
 Menggunakan kosa kata yang telah dipelajari 

dalam bentuk kalimat. 
 

٣ Penutup  
i. mengevaluasi seluruh rangkaian aktivitas 

pembelajaran dan hasil-hasil yang diperoleh untuk 
selanjutnya secara bersama menemukan manfaat 
langsung maupun tidak langsung dari hasil 
pembelajaran yang telah berlangsung; 

j. memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil 
pembelajaran; 

k. menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran 
untuk pertemuan berikutnya; 

l. menutup kegiatan pembelajaran dengan berdoa 
bersama. 

١٠ menit 

 

J. Penilaian Hasil Pembelajaran 

Penilaian terhadap proses dan hasil belajar dilakukan oleh guru untuk mengukur 

tingkat pencapaian kompetensi siswa. Hasil penilaian digunakan sebagai bahan 

penyusunan laporan kemajuan hasil belajar dan memperbaiki proses pembelajaran. 

Tugas : 

 



 

٣. Membaca percakapan tentang یوم�تنا ىف الب�ت 

 

Observasi  
 
٥. Mengamati kegiatan siswa seberapa aktif mereka dalam mengiikuti 

pelajaran. 
 

٦. Mengamati seberapa besar siswa memahami percakapan   یوم�تنا ىف الب�ت 

 
 

 

No Nama siswa 
Aspek yang di 

nilai 
Keterangan 

٣ ٢ ١  
      
      
      
      
      
      
      

 
 

Aspek yang dinilai 
٧. Keaktifan 
٨. Keberanian 
٩. Kemampuan berbahasa 

 
Skor penilaian 

                   Skor perolehan 
Nilai =    x١٠٠ 

                   Skor maksimal  
Kriteria Nilai 
A ١٠٠ – ٨٠ :  Baik Sekali 
B ١٠٠ – ٧٠ :  Baik 
C       ٦٩ – ٦٠       :      Cukup  
D       ٦٠        : Kurang 



 

 
Tes  

١. Tes hafalan kosa kata fi’il madhi yang terdapat dalam wacana  ىف یوم�تنا

لب�تا  

٢. Tes mengucapkan percakapan tentang secara berpasangan tentang 
لب�تا یوم�تنا ىف  

 

Rubrik Penilaian 

No Aspek 
Nilai 

٤ ٣ ٢ ١ 
١ Penguasaan materi     
٢ Penguasaan nilai-nilai     
٣ Keaktifan      
٤ Kesantunan      

Catatan  
*٤ = Sangat Baik  ٣ = Baik 
  ٢ = Sedang   ١ =  Kurang Baik 
Rentang Skor = Skor Maksimal – Skor Minimal  
  = ٤-١٦ 
  = ١٢/٤ 

 = ٣ 
MK = ١٦-١٤ 
MB = ١٣-١١ 
MT = ١٠-٧ 
BT = ٦-٤ 
 

 
Keterangan: 
BT : Belum terlihat (apabila siswa belum mempertlihat tanda-tanda   

awal perilaku  yang dinyatakan dalam indikator). 
MT : Mulai terlihat (apabila siswa sudah mulai memperlihatkan adanya 

tanda-tanda awal perilaku yang dinyatakan dalam indicator tetapi 
belum konsisten) 



 

MB : Mulai berkembang (apabila siswa sudah memperlihatkan berbagai 
tanda perilaku yang dinyatakan dalam indicator dan mulai konsisten) 

MK : Membudayakan (apabila siswa terus menerus memperlihatkan 
perilaku yang dinyatakan dalam indicator secara konsisten 

Guru dapat mengembangkan soal berikut rubrik dan penskorannya sesuai 
dengan kebutuhan siswa. 
 

 
Bandar Lampung, ٢٥ Oktober  ٢٠١٨                 

   
 

Mengetahui 
 
        Guru Peneliti                 Guru Pembimbing 
 
 
 
M, AGUNG SUDRAJAT               
    NPM. ١٣١١٠٢٠٠٩٢                            

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gambar ١ : Guru sedang menjalaskan materi pelajaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar ٢ : Guru sedang menjalaskan materi pelajaran 

  



 

 


