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 ملخص
طريقة اإلنتقائية في ترقية إنجاز تعلم اللغة العربية لدى طلبة الصف العاشر التطبيق 

 باندار المبونج 01الثانوية الحكومية  بمدرسة
 ديان أنغريني فوسفيتا ساري

 
 01كشلة   ي درسة  الانووي  اكحلودة  بوجود امليأيت ىذا البحث اإلجرائي 

لتنب دن ونحة  ال إدنلصعوب   ي فهم املندة ايكشعرون الطةب  كنن بنوراس الدبووج،  
فردات اليت ميتةلهن الطةب  وعرم وقصنن املىي ىذه املكشلة   ةببو  .املرسساملرسةي أو 

 ، يكشعرون الصعوب   ي النطقاملسةملطةب  غري ادعرفتهم  ي قواعر الةغ  العربة  الةةمن 
واللتنب . يهرف ىذا البحث لرتقة  إجننز تعةم الةغ  العربة  لرى طةب  الصف العنشر 

اإلوتقنئة .  طريق البنوراس الدبووج خنص   ي اةتخرام  01مبرسة  الانووي  اكحلودة  
طريق  اإلوتقنئة   ي ترقة  إجننز تعةم الةغ  العربة  الدكشلة  ىذا البحث ىي: كةف تطبةق و 

 بنوراس الدبووج؟ 01لرى طةب  الصف العنشر مبرسة  الانووي  اكحلودة  
يستخرم ىذا البحث حبان إجرائةن لةصف الرساةي، والذي كنن تطبةقو يعتمر 

خطةط واإلجراء واملالحظ  والتفلري. و ي طريق  مجع الت وىي عةى اخلطوات التنلة 
املالحظ  واملقنبة  والوثنئق واالختبنس. دلت وتنئج البحث أن  ت البنحا داةتخرالبةنونت 
تعةم الطةب  دن قبل الروسة  وتنئجسقت ، و فعنلطريق  اإلوتقنئة  الالتعةةم بنةتخرام عمةة  

و ي الروسة األوىل  49،25 ي قبل الروسة % ةج  نتأدن الالروسة الانوة . و  والروسة األوىل
طريق  اإلوتقنئة  ال.  دن خالل اةتخرام 22،98مث  ي الروسة الانوة  %  %74،57 

وصةت إىل دؤشرات النجنح املقرس  ي املرسة  وىي أكار دن  الطةب  أن وتنئج تعةميعرف 
مبرسة  الانووي  اكحلودة   الطةب  اجلةرة  ي إجننز تعةم الرتقة    ترل ىذه النتةج و  .%74 
تطبةق  ي و  اجلةرة دن إحرى طرق التعةةمبنوراس الدبووج. ىذه الطريق  اإلوتقنئة   01



Abstrak 

Penelitian tindakan kelas yang dilakukan peneliti berangkat dari 

permasalahan peserta didik masih cukup merasa kesulitan dalam 

memahami materi yang diberikan oleh pendidik, baik itu dari buku paket 

maupun materi dari pendidik sendiri disebabkan minimnya kosakata 

yang mereka miliki dan ketidak tahuan peserta didik tentang qowaid atau 

tata bahasa arab serta ketidak tahuan mereka sebelumnya tentang bahasa 

arab terlebih lagi pada mereka yang notabenenya adalah non muslim, 

mereka merasa kesulitan baik itu dalam pelafalan, dari segi membaca 

maupun dalam penulisannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

meningkatkan prestasi belajar peserta didik di kelas X SMA Negeri 10 

Bandar Lampung khususnya dalam penggunaan metode eklektik. 

rumusan masalah yaitu “Bagaimana Menerapkan Metode eklektik dalam 

Meningkatkan Prestasi Belajar Bahasa Arab di Kelas X di SMA Negeri 

10 Bandar Lampung ?”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian 

tindakan kelas, penerapannya mengacu pada lagkah-langkah sebagai 

berikut : perencanaan, pelaksanaan (tindakan), observasi dan refleksi, 

dengan teknik pegumpulan data ini peneliti menggunakan beberapa 

teknik diantaranya dengan observasi, wawancara, dokumentasi dan tes. 

 Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran dengan 

menggunakan metode eklektik ini cukup efektif  dan hasil belajar peserta 

didik meningkat dari pra siklus, siklus I dan siklus II, yaitu masing-

masing pada pra siklus berjumlah 52,94%, siklus I berjumlah 76,47%, 

dan siklus II berjumlah 88,23%. Melalui penggunaan metode eklektik, 

hasil belajar peserta didik telah mencapai indikator keberhasilan yang 

telah ditentukan di sekolah tersebut yaitu sebesar 75%. Hal ini 

menunjukkan adanya peningkatan prestasi belajar peserta didik kelas X 

SMA Negeri 10 Bandar Lampung dengan menggunakan metode eklektik 

dan juga didalam penerapannya, metode eklektik bisa menjadi salah satu 

alterative metode yang cukup akurat didalam proses pembelajarannya, 

sebab dalam metode eklektik itu sendiri tidak hanya 1 metode yang bisa 

pendidik gunakan dalam kegiatan pembelajarannya tetapi beberapa 

metode pun bisa pendidik gunakan dalam penerapan metode eklektik. 
 

Kata Kunci :Metode Pembelajaran Eklektik, dan Meningkatkan Prestasi Belajar 

Bahasa Arab 
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 تصديقال
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 شعار
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Artinya : … 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-Mujadalah; 11) 
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 إهداء

 هذه الرسالة العلمية إىل: ت قّدم

باإلخالص ين احملبة والدعاء أعطو  اللذينواإلخوة واألخوات احملبوبني  والديين. ١

 تحىت قدر  . وأقول شكرا جزيال على مجيع دعائهمالذي ال يقدر بثمنوالصرب 

 على إنتهاء مجيع أمورها بسهولة، دون مساعدتكم تكون حيايت فارغة. ةالباحث

صوص إىل . مجيع احملاضرين جبامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج وباخل٢

م تعليم اللغة العربية، وإىل ادلشرف الذي قدماين التوجيهات احملاضرين بقس

 والدوافع يف كتابة هذه الرسالة العلمية. 

ادلتخرجني احملبوبني يف قسم تعليم اللغة العربية رادين إينتان اإلسالمية احلكومية . ٣

الذين أعطوين التشجيعات واإلرشادات لتكون الكاتبة  ٢0١5رحلة دلالمبونج 

 ل مما سبقت.شخصية أفض
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 ةترجمة الباحث

 81 خ رييف التا، باندار المبونج يف هتاولداسم الباحثة ديان أنغريين فوسفيتا ساري، 

سات  الثانية من ثالثابنة  وهي 8991أكتوبر 

 .سوفريانيت

ومتت  كاريا سوكارامي باندار المبونج  اديييف روضة األطفال و الدراسة بدأت الباحثة 

سوكابومي باندار  1اإلبتدائية احلكومية مدرسة يف ا دراسته تاستمر  مث .1008سنة 

الثانوية  UTAMA. مث واصلت دراستها يف  مدرسة 1002 سنةومتت المبونج 

درست الباحثة يف معهد العصر املدينة  1080باندار المبونج. ويف سنة   3احلكومية 

 .1081المبونج الشرقية ومتت سنة 

إىل اجلامعة وهي جبامعة رادين إينتان  ادراسته ةاحثالب تاستمر  1081سنة ويف 

 .تعليم بقسم تعليم اللغة العربيةج يف كلية الرتبية والاإلسالمية احلكومية المبون
     

 

يدة  من املتزوج سيد بردادي و  أخو



 

 ح
 

 تقديركلمة شكر و 

حثة  حىت تقدر على كتابة محدا هلل عز وجل على مجيع النعم الكثرية اليت أعطاه للبا

والصالة والسالم على النيب الكرمي . ، واستطاعت على اإلمتام كمايرامىذه الرسالة العلمية

ىذه الرسالة العلمية  .الذي قد محل الناس من الظلمات إىل النور حممد صلى اهلل عليو وسلم

غة العربية من كلية إلمتام الشروط للحصول على الدرجة اجلامعية األوىل يف قسم تعليم الل

 رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج. الًتبية والتعليم جبامعة

ويف عملية  كتابة ىذه الرسالة العلمية، أن تقّدم الباحثة جزيل الشكر إىل مجيع 

 كل مساعدة وباخلصوص إىل سادات األفاضيل: األطراف على

االسالمية احلكومية  ئيس اجلامعةكر  األستاذ الدكتور احلاج م. مكري، ادلاجستري. ١

 رادين اينتان المبونج.

كلية الًتبية والتعليم جبامعة   ة، كعميدةادلاجستري يانا نريفا د ةاحلاجّ  ةالدكتور  ةاألستاذ .٢

 رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج.

العربية من  قسم تعليم اللغة  ةكرئيس ةادلاجستري  ىجرية يام ةاحلاجّ  ةالدكتور .  األستاذ ٣

 كلية الًتبية والتعليم  جبامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج.



 

 ح
 

. األستاذ الدكتور احلاج خباري مسلم، ادلاجستري كادلشرف األول واألستاذ الدكتور ٤

قدر، ادلاجستري كادلشرف الثاين شكرا جزيال على تقدمي االرشادات والتوجهات 

 لرسالة العلمية.بكل إخالص  يف كتابة ىذه ا

باندار  ١1. السيد ديوانا كاتارينا، ادلاجستري كرئيس ادلدرسة دبدرسة الثانوية احلكومية ٥

المبونج الذي قد أعطاين الفرصة لتحقيق البيانات اليت حتتاجها الباحثة لكتابة 

 ىذه الرسالة العلمية.

باندار  ١1كومية . السيدة بودي ننجسح كمدرسة اللغة العربية مدرسة الثانوية احل٦

 المبونج، شكرا جزيال على تقدمي ادلساعدة طول ىذا البحث.

الذين قد ساعدوين  ٢1١٥. زمالء احملبوبني من طلبة قسم تعليم اللغة العربية دلرحلة ٧

 وشجعوين إلمتام كتابة ىذه الرسالة العلمية.

العلمية ومل أذكرىم واحدا مجيع األطراف اليت قد ساعدوا يف كتابة ىذه الرسالة . ٨

 فواحدا.

رجت الباحثة على أن ينفع حبثها لنفسها و نفس القارئني. وهبذه الرسالة العلمية 

عسى اهلل أن يعطيهم اجلزاء حلسنهم بأحسن اجلزاء على مجيع ادلساعدة وادلشاركة. آمني يا 

 رب العادلني.



 

 ح
 

 م٢1١٩يونيو ٢٥باندر المبونج 

 الباحثة

 

 سفيتا ساريديان أنغريين فو 

       ١٥١١1٢1١٥١ 
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 الباب األول

 مقدمة

 خلفيات البحث .أ

وىي اعل مع بعضهم البعض، اللغة ىي أداة اإلتصال ادلستخدمة للتف

 Marioإن اللغة عند  1.ت أو كتابيةكاناألفكار لسانية  عن اآلراء و تستخدم للتعبَت 

Pei  الكالم والسمع بُت  نظام اإلتصال مع أصوت تشغيلها من خالل أعضاء وىي

يتحدث هبا ت صو بأن اللغة ذلا نظام ال قصدت من اآلراء السابقة أفراد اجملتمع.

عبارة عن سلسلة من األصوات اإلنسان عن طريق أجهزة النطق. ونظام الصوت ىو 

  2اليت تنتجها األلفاظ منتظمة ومتكررة.

عّرف ابن جٍت بأن اللغة اصطالحا ىي أصوات يعّّب هبا كّل قوم عن 

الرئيسية، ىي  تكون من ثالثة العناصرأن اللغة تأغراضهم. ؽلكن فهم ىذا التعريف 

ر، العناصر الطبيعية، وعناصر الوظيفة االجتماعية يف التعبَت عن نقل األفكا
                                                             

1
 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif , (Malang: UIN-Maliki 

Press, 2011),  h.3. 
2
  Yendra, Mengenal Ilmu Bahasa, (Yogyakarta: CV Budi Utama,2018), cet. 1, h. 2-4. 
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 للغة العربية إحدى مناوبالتايل فكانت  والعناصر ادلستخدمة من قبل كل رلتمع.

قد بُت يف القرآن الكرمي ل اللغات الدولية اليت تتطور دائما من خالل عملية التحول.

 تخدام اللغة العربية، وىذا يعٍتيتحدث مع النيب آدم لتعريف األمساء باسأن اهلل 

ألهنا لغة أىل  ،شاملةو اخلطاب ولكن ذلا قيمة فلسفية كمجرد ليست اللغة العربية  

أن كل إنسان  Noam Chomskyقال  3اجلنة والنار أي ىي لغة ادلالئكة والشيطان.

 تسمى أو ىي يف اللغة العرية (language acquisition device)لديو قدرة فطرية تسمى 

اعي، من للغة ىي أداة االتصال اإلجتمويف احلقيقة أن ا 4)جهاز استيعاب اللغة(.

 5استخدام اللغة ؽلكن للمجتمع إقامة العالقة اإلجتماعية مع بعضهم البعض.خالل 

 : ١٣لقد قيل يف القرآن عن أصول اللغة يف سورة البقرة آية 

                                                             
3
 Zulhanan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif, (Jakarta: PT RajaGrafindo 

Persada, 2014), cet. 1, h.2.  
4
 Wahab, Rosyidi, Mamlu’atul Ni’mah, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa 

Arab,  (Malang: UIN-Maliki Press, 2012), cet.2, h. 18 
5
 Imam Asrori, Strategi Belajar Bahasa Arab Teori & Praktek, (Malang: Misykat, 2012), 

cet. 1, h.2 
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كما ذكر القرطيب أن اهلل علم آدم األمساء كلها. معٌت كلمة "كلها" ىو 

على أن أصول من اآلية السابقة، ؽلكن الفهم مجيع األشياء يف السماء واألرض. 

فلذلك لتحسُت جودة اللغة، فيجب على الطالب إثراء  6اهلل. من اللغة ىي إذلام

 اللغة العربية وترقية فهمهم يف بعض ادلهارات اللغوية.مفردات 

و كل اجملتمع سواء للعمل، أ  هبا ألجنبية تستخدماللغة العربية ىي اللغة ا

وأما ادلشكلة الواردة فهي كيف ربسُت  .كأداة اإلتصال اليومية ىي الدراسة أو

واليت يفًتض بأهنا درس صعب يدرسها الطلبة. فلذلك ىناك جودة اللغة العربية 

احلاجة إىل احًتاف ادلعلم لدعم ادلهارات اللغوية، ألن يطلب من ادلعلم بأن يكون 

                                                             
6
 Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN-Malang 

Press, 2009), cet. 1, h. 2-3. 
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م حىت ال يكون الطلبة يشعرون بادللل والسئامة أكثر إبداعا وابتكارا يف عملية التعل

 يف تعلم اللغة العربية.

مدرس اللغة العربية السيدة أري ك استنادا إىل نتيجة ادلالحظة وادلقابلة مع

باندار  11درسة الثانوية اإلسالمية احلكومية دب  MIA 1طلبة الصف العاشر مع و 

الطلبة بالصعوبة يف فهم  ربية يشعريف تعليم اللغة الع ، ؽلكن االستنتاج أنالمبونج

 إىل نقصان ادلفرداتسواء من كتاب ادلدرسي أو من ادلعلم. يسبب ىذا احلال ادلادة 

للطلبة غَت وعدم معرفتهم يف قواعد اللغة العربية والسيما  اليت إمتلكها الطلبة

كذلك يشعر ادلعلم   لصعوبة يف النطق أوالكتابة.، ىم يشعرون بأكثر اادلسلمُت

الصعوبة يف تقدمي طريقة أو اسًتاتيجية التعليم لًتقية محاس الطلبة يف التعلم. ومن ب

يف تلك ادلدرسة، فتحصل منها إستجابة البحث الذي أجرت الباحثة ىذا خالل 

ادلعرفة يف ترقية رغبات الطلبة يف التعلم وخاصة يف درس  إغلابية من ادلدرس لزيادة

 اللغة العربية.
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ادلالحظة وادلقابلة ادلذكورة أعاله، ؽلكن أن تستنتج  انطالقا من نتيجة

يف احملادثة والقراءة أو الكتابة وعدم معرفتهم يف الباحثة أن الطلبة يشعرون بالصعوبة 

لذلك  ادلفردات حىت ال يقدرون على فهم مضمون النص أو احلوار باللغة العربية.

لغة العربية حىت يعرف ادلعلم  ترغب الباحثة يف تطبيق طريقة اإلنتقائية يف تعليم ال

 لًتقية محاس الطلبة يف التعلم. العديد من الوسائل أو الطريقة 

ويف ىذه ادلناسبة، تشرح الباحثة عن نتائج االختبار لدرس اللغة العربية  

مصدر للباحثة يف تطبيق طريقة اإلنتقائية يف ترقية نتائج التعلم لدى طلبة الصف ك

  نحو التايل:وىي على ال MIA 1العاشر 

 ٣جدول 

  MIA 1نتيجة االختبار لطلبة الصف العاشر 

 البيان النتيجة امساء الطلبة الرقم
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 كامل غَت كامل

1 Abi Mael Sihombing 09   

2 Affan Sheva Khubaib  69   

3 Alfingka Mutia Rahma Nitha 199   

4 Andhika Fiero Dermawan 65   

5 Anes Regina Maharani 199   

6 Arfina Juliani 09   

7 Bella Amelia J 09   

0 Christopher Stephanus Simanulang 69   

0 Dian Aulia  79   

19 Duta Adjie N 09   

11 Fhernando Okta P 79   

12 Garin Dima Rahmatan 69   

13 Hurul’ain Qori Azzahra 05   

14 Indah lestari 65   
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15 Istikoh Muawiah 199   

16 Laura Carissa Zahra 75   

17 Lutfi Pasha Hidayat 79   

10 M. A. Farel    49   

10 M. Rayadji Baskoro Bilhaqi 09   

29 Muhammad Gilang Pradana 09   

21 Muhammad Raecal Bahri  199   

22 Najwa Asilla C 49   

23 Nia Warlina  79   

24 Rafika  Auvi A 09   

25 Reni Nurviona Ar Vairuz 69   

26 Reny Arienta Putri 199   

27 Ridho Frenando 09   

20 Riski Sahputra 199   

20 Shela Azzura 65   
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والطريقة، والوسائل، ويف األساس، ال ؽلكن فصل ادلعلم عن ادلدخل، 

تعليم بفعالة. البد للمعلم إتقان ثالثة الواإلسًتاتيجية ادلستخدمة لتحقيق أىداف 

( ١( ادلعرفة عن اللغة والثقافة، ٢( مهارات اللغوية، ٣قل، وىي: على األأشياء 

الت الطلبة يف ربسُت ادلهارات و للتغلب على مشك  7والقدرة يف تعليم اللغة العربية.

 لالستخدام اللغوية، غلب على ادلعلم لو اإلسًتاتيجية أو الطريقة ادلالئمة وادلناسبة

 حىت يسهل الطلبة يف مقابلة ما قدمو ادلعلم.  

                                                             
7
 Syaiful Mustofa, Op. Cit, h. 4-5 

39 Sutan Aksa Kuma Rahma 69   

31 Tegar Adi Saputra 75   

32 Via Yuka Zeta D  65   

33 Yusi Putri Adha 09   

34 Zea Ivanka 65   
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كان يف تعليم اللغة العربية، ىناك ثالثة اصطالحات غلب فهمها ادلعلم 

رلموعة من االفًتاضات ادلتعلقة ىو  ادلدخل وىي ادلدخل، والطريقة واألسلوب. 

 على أساس منتظم ادلوضوع عرض مقًتن شاملة خطةحبطبيعة اللغة. والطريقة ىي 

عبارة عن أنشطة زلددة استنادا إىل ادلدخل. وأما األسلوب فهو متناقضة و  وليست

 ة  8يتم تنفيذىا يف الفصل الدراسي، وذلك يوافق مع ادلدخل والطريقة ادلختارة.

طرق  ىذه احلالة ىناك يف ،تدريس تفصياللعن أنواع طريقة ا ةبُت الباحثوذلذا ست

 منها: ىذه الطرق ،تعلم اللغة العربية ؽلكن تطبيقها يف متعددة اليت

 مجةطريقة القواعد والًت . ٣

 . الطريقة ادلباشرة٢

 . طريقة القراءة١

 . الطريقة السمعية الشفوية٤

                                                             
8
 Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat Malang, 

2012), cet.5, h.8. 
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 . الطريقة اإلتصالية٥

  9. الطريقة اإلنتقائية.٦

فحسب دون  الطريقة اإلنتقائية على ةالباحث تركز  من الطرق ادلذكورة القدؽلة

، ألن ىذه الطريقة توحيدا بُت طريقتُت علا طريقة القواعد والًتمجة، والطريقة األخر

ىي نتيجة اإلبداعية من مدرس اللغة العربية يف تفعيل ىذه الطريقة  ظهرتادلباشرة.  

 اختيار الطريقة اليت ترى ىذه الطريقة أيضا أن ادلعلم حر يف عملية التعلم والتعليم.

 .11تالئم طالبو، فلو احلق يف استخدام ىذه الطريقة.

ستكون ىذه الطريقة اإلنتقائية طريقة مثالية إذا ساعدىا إتقان ادلعلم الوايف 

على كل الطرق ادلتنوعة لعلو ؽلكن أن يستفيد مزايا من كل طريقة ويوافق على 

وال تكن ىذه الطريقة اإلنتقائية طريقة طبقها دبتناسب. حاجات برنامج التعليم مث ي

تعفسية وغَت معينة، بسبب اختيارىا على أساس رغبة ادلعلم أو حسابا على ماادلرػلة 

                                                             
9
 Muhammad Ali Al-Khuli, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: Basan 

Publishing, 2010), cet.1-2, h.23 
10

 Ibid, h.24-27. 
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كما قال زلمد علي اخلويل، أن االفًتاضات الكامنة وراء ىذه الطريقة،   .11والسهلة لو.

 وىي :

طريقة يف التدريس ذلا زلاسنها وؽلكن االستفادة منها يف تدريس اللغة  . كل٣

 األجنبية.

. ال توجد طريقة مثالية سباما أو خاطئة سباما ولكل طريقة مزايا وعيوب وحجج ٢

 ذلا وحجج عليها.

. من ادلمكن النظر إىل الطرق الثالث السابقة على أساس أن بعضها يكمل ١

ر إليها على أساس أهنا متعارضة أو متناقضة. البعض اآلخر بدال من النظ

وبعبارة أخرى، من ادلمكن النظر إىل الطرق الثالث على أهنا متكاملة بدال 

 من كوهنا متعارضة، ومتنافسة أو متناقضة.

                                                             
11

 Ahmad Fuad Effendy, Op. Cit, h.50. 
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الشيئ ادلهم يف التدريس ىو الًتكيز على ادلتعلم وحاجتو، وليس الوالء . ٤

 .12تعلم.لطريقة تدريس معينة على حساب حاجات ادل

عناصر  ىذه الطريقة بأهنا طريقة ادلعلم اخلاصة اليت يستفيد فيها من كل

ل فصل وك تغَت مع كلتا فعالة، وىذه الطريقة عادة ما الطرق األخرى اليت يشعر بأهن

مهارة جديدة. أن احًتاف ادلعلم ىو العامل اذلام يف ربقيق عملية التعلم ادلرػلة. 

بعض اجلوانب التالية: ىذه الطريقة ىي الطريقة التوليفية واليت تؤكد على أن فلذلك 

مهارة اإلستماع، والكالم، والقراءة، والكتابة. ويف ىذه احلالة ستبُت الباحثة عن 

 واليت ىي أساس يف تعليم الطريقة اإلنتقائية :ة ادلهارات األربع

أداة  الرئيسية يف بعض ادلهارات األخرى ألهناادلهارة  مهارة اإلستماع، وىي

مفتاح احلياة، واذلدف من مهارة اإلستماع ىو كيف يقدر السامع على فهم كل  و

                                                             
12

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

Rosdakarya, 2013), cet. 3, h. 196-197. 
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ة، ألنو قادر على احملادثأن الطالب  ؽلكن القولاللغات اليت يسمعها من األخرين. 

 يتبع اللغات اليت يقول ذلا اآلخرون.

مهارة الكالم، وىي ادلهارة حيث أن ؽلتلك الطالب القدرة على ترتيب 

معاجلة اجلملة ترتيبا صحيحا وسليما مناسبا بقواعد اللغة العربية والقدرة على 

 الكلمات ادلناسبة باللهجة نفسها.

انت مدموعة ببيئة اللغوية ذا كإؽلكن للطالب ربقيق مهارة الكالم بسهولة، 

العربية يف التفاعل اليومي.  لذلك ترغب الباحثة يف اختيار موضوع البحث دبدرسة 

ألن مهارة الكالم ىي فن التواصل وتسهيل  باندار المبونج. 11الثانوية احلكمىة 

من اإلنسان يف التعبَت عن نفسو عند احملادثة مع ادلتكلم وفقا دلوضوع ادلناقشة، 

حملادثة يقدر اإلنسان على التعبَت عن أفكاره وآرائو باستخدام اللغة الشفهية خالل ا

 اليت ؽلكن فهمها الناس عموما.
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مهارة القراءة، وىي األنشطة يقوم هبا اإلنسان عن طريق قراءة الكتب، 

والصحف أو وسائل اإلعالم األخرى لتحقيق ادلعلومات اليت ػلتاجها القارئ، ألن 

 علوم يف زيادة ادلعرفة.القراءة مفتاح ال

ومع ذلك، تنوعت القراءة إىل نوعُت علا القراءة الصامتة والقراءة اجلهرية. 

للقراءة الصامتة أىداف خاصة ىي يقدر الطالب على فهم معٌت الكلمة و أسلوهبا 

ادلعٌت الوارد يف القراءة. أما األىداف من تعليم القراءة اجلهرية ادلستخدم وكذلك فهم 

الطالب صفات احلروف وأسلوب اللغة وإيقاع عالمة الوقف وفقا للقواعد يفهم ىي 

 .13النحوية.

مهارة الكتابة ىي مهارة اإلتصالية يف اللغة ادلكتوبة أو ىي ادلهارة اإلنتاجية. 

ومهارة الكتابة ذلا جانبان: أوال، مهارة تكوين احلروف وإتقان اذلجائي، و ثانيا، 

مهارة  الكتابة وىي القدرة على  .14وادلشاعر مع الكتابة. مهارة يف التعبَت عن األفكار
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 Ahmad Fuad Effendy, Op.Cit. h. 181. 
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التعبَت عن مضمون األفكار واليت تبدأ من اجلوانب البسيطة كمثل كتابة الكلمات 

إىل اجلوانب الشاملة وىي اإلنشاء. تقسم مهارة الكتابة يف تعلم اللغة العربية إىل 

 .15وىي اإلمالء، واخلط، واإلنشاء.ثالثة أقسام 

نظرا إىل ىذه الطريقة اإلنتقائية ىي الطريقة تؤكد على مجيع جوانب ادلهارات 

اللغوية،  من ادلتوقع أن يكون تطبيق ىذه الطريقة لو تأثَت جيد على إصلاز التعلم 

ق التعليم أكثر إثارة وكذلك أنو قادر لدى الطلبة وتعزيز إبداع ادلعلم يف ربصيل طر 

 على استعادة رغبات الطلبة يف التعلم.

باندار المبونج على  11رغبة الباحثة يف عقد حبثها دبدرسة الثانوية احلكومية 

 أساس عدة االعتبارات، وىي:

فطري الراسي، البحث العلمي بعنوان استخدام الطريقة اإلنتقائية يف تعليم اللغة .  ٣

بادانج. ؽلكن االستنتاج من ىذا البحث ىو  AKPER AISYIYAHة يف العربي
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 Acep Hermawan, Op.Cit. h. 151. 
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ادلعلم  تقانو مدعوم بإباستخدام الطريقة اإلنتقائية، فصار التعليم مثاليا ألن

ؽلكن اجلمع بُت ىذه الطريقة عن طريق  الكايف يف استخدام الطرق ادلختلفة.

وتعديل ادلواد التعليمية،  تقصَت ادلدة بُت التمارين ادلتالعبة والتمارين التوصلية،

رائية مث من مثل ربويل ادلواد النحوية من الطريقة اإلستنتاجية إىل الطريقة اإلستق

بوجود البحث يف تطبيق الطريقة اإلنتقائية دبدرسة الثانوية   .16ادلعرفة إىل التطبيق

باندار المبونج ؽلكن أن يكون وقت التعليم فعاال، بيد أنو  11احلكومية 

 يستخدم العديد من الطريقة يف عملية التعليم.

آية اهلل، البحث العلمي بعنوان تطبيق الطريقة اإلنتقائية يف تعليم اللغة العربية . ٢

طلبة الصف السادس دبدرسة اإلبتدائية اإلسالمية ادلتكاملة ماتارام. ؽلكن ل

االستنتاج أن تطبيق الطريقة اإلنتقائية يف تعليم اللغة العربية ؽلكن أن تسهل 

عملية التعلم يف الصف الدراسي. بوجود البحث يف تطبيق الطريقة اإلنتقائية 

                                                             
16 Fitri Alrasi, Penggunaan Metode Eklektik Terhadap Pembelajaran Bahasa Arab Di 

AKPER AISYIYAH Padang, (Volume 1, Nomor 1, 2018), h. 93. 
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ؽلكن أن يكون تعليم اللغة العربية  باندار المبونج 11دبدرسة الثانوية احلكومية 

  .17ادلادة ادلدروسة. وال يسبب إىل ملل الطلبة يف تسليمأكثر فعاال 

البحث العلمي دبوضوع تأثَت الطريقة اإلنتقائية على تعلم اللغة العربية رسوان، . ١

لدى الطلبة. نتائج ىذا البحث ىي وجود االختالفات يف إصلاز التعلم لدى 

ويف ىذا  .18الطريقة التقليدية.استخدام الطلبة بُت استخدام الطريقة اإلنتقائية و 

البحث تسعى الباحثة يف ترقية رغبات التعلم لدى طلبة الصف العاشر دبدرسة 

 طا. باندار المبونج ليكون التعليم أكثر نشا 11الثانوية احلكومية 

٤.Based on the results previous research by SUPARMAN by title The 

Effectiveness Of Eclectic Method In Teaching Writing English Of Recount 

Text For The Eight Grade Students On SMPN 1 Keruak, can be concluded 

that the eclectic method was significantly effective to be implemented in 

English writing class to improve the students’ writing skill. By using eclectic 

                                                             
17

 Ayatullah, Penerapan Metode Eklektik Pada Pembelajaran Bahasa Arab Siswa Kelas VI 

SDIT Anak Sholeh Mataram, (Volume 4, Nomor 1, Mei 2016), h. 149. 
18 Raswan, Pengaruh Metode Pembelajaran Eklektik Terhadap Hasil Belajar Bahasa 

Arab Siswa, (Volume 5, Nomor 1, Juni 2018), h. 121 
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method, the teacher could stimulate students creative in writing English 

learning, eclectic method was not only effective to be used, but also help the 

students to be more active and creative in the learning prosecc of writing. It 

eneables the students to make reflection on their strengths, progress, and 

weakness when producing their writing learning so that the students can 

monitor their learning progress19. In this case the forwarding of the eclectic 

method to be applied in public high school 10 Bandar lampung is expected to 

make good results for the learning process of students to be more active in their 

learning, and it is hoped that the application of eclectic method can facilitate 

students to master several kinds of skills in Arabic. 

٥.Based on the results previous research by ADEM ISCAN by title The Use 

Eclectic Method In Teaching Turkish To Foreign Students, can be concluded 

that the aforementioned eclectic method is an effective method that could be 

used easily in teaching Turkish as a foreign language, because it gives freedom 

to choose teaching methods and also gives positive advantages in the acquisition 

                                                             
19 Suparman, The Effectivenes Of Eclectic Method In Teaching Writing English Of 

Recount Text For The Eight Grade Students Of SMPN 1 Keruak, (Volume 5, Nomor 1, Mei 2017), 

h. 59. 
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of the skills21. And it is also expected that in its implementation in 10 Bandar 

Lampung state high schools can provide positive things for the learning 

processof students in order to improve their learning achievement. 

 اسباب اختيار الموضوع .ب

 اسباب اختيار ادلوضوع يف ىذا البحث وىي كالتايل :

كان إصلاز التعلم يف درس اللغة العربية  لدى طلبة الصف العاشر دبدرسة   . ٣

حبيث أن تكون ىذه نتائج البحث  ال يزال منخفضة 11الثانوية احلكومية 

 .يف ترقية محاس الطلبة مصدرا للمدرسُت

ولًتقية رغبات الطلبة يف التعلم وخاصة يف تعليم اللغة العربية باستخدام الطريقة . ٢

 اإلنتقائية.

إغلابية للمدرسة وخاصة للمدرس أو الباحثة أن ىذا البحث ذلا مساعلة . اعتقدت ١

 طوير طريقة التعليم.يف ت مدرس اللغة العربية

                                                             
20 Adem Iscan, The Use Eclectic Method In Teaching Turkish To Foreign Students, 

(Volume 8, Nomor 7, 2017), h. 152. 



21 
 

 ج. مشكلة البحث

استنادا إىل خلفيات البحث ادلذكورة أعاله، فمشكلة البحث من ىذا 

"كيف تطبيق طريقة اإلنتقائية في ترقية إنجاز تعلم اللغة العربية البحث ىي : 

 باندار المبونج"؟ 11لدى طلبة الصف العاشر بمدرسة الثانوية الحكومية 

 ىاد. أىداف البحث وفوائد

 . أىداف البحث٣

ىدف البحث من ىذا البحث وىو : دلعرفة تطبيق طريقة اإلنتقائية يف ترقية 

 11إصلاز تعلم اللغة العربية لدى طلبة الصف العاشر دبدرسة الثانوية احلكومية 

 باندار المبونج.

 . فوائد البحث٢

 يرجى ذلذا البحث أن يكون مفيدا يف اجلوانب التالية : 

 نظرياجلانب ال .أ
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دلدرس اللغة العربية دبدرسة الثانوية أن  يقدم ىذا البحث مساعلة 

 باندار المبونج. 11احلكومية 

 اجلانب التطبيقي   .ب

أن يكون ىذا البحث مصدرا للمدرس يف عقد حبثو عن طريقة 

اإلنتقائية.  ومن ادلتوقع أن يقدم ىذا البحث تشجيعا ودافعا لتعلم 

 الطلبة.

 ته. تحديد المشكال

 و يف ىذا البحث، تقوم الباحثة بتحديد ادلشكالت التالية :

خاصة لطلبة الصف العاشر  طريقة اإلنتقائية يف تعليم اللغة العربية . تطبيق٣

MIA 1  باندار المبونج. 11دبدرسة الثانوية احلكومية 

ترقية إصلاز تعلم اللغة العربية من خالل تطبيق طريقة اإلنتقائية لطلبة الصف . ٢

 باندار المبونج. 11دبدرسة الثانوية احلكومية  MIA 1لعاشر ا
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 الباب الثاني

 اإلطار النظري

 طريقة تدريس اللغة العربية .أ

 قة تدريس اللغة العربية وأنواعها. تعريف طري1

وعلى وجو عام، أن الطريقة 21الطريقة يف اللغة العربية أصل كلمة من طريقة.

22ىي خطة ادلعلم لتسليم ادلواد التعليمية يف ربقيق األىداف ادلعينة.
ؽلكن االستنتاج   .

وىي وسيلة اليت يسلكها  a way in achieving somethingأن تعريف الطريقة ىو 

 ادلعلم يف إيصال ادلواد التعليمية لتحقيق األىداف ادلعينة للمدرس والطلبة.

ال ؽلكن أن تكون الطريقة فعالة وإبداعية ومبتكرة، إذا كان تطبيقها مل يعتمد 

يف تعليم اللغة العربية يف شكل ادلوارد البشرية أو ادلعلمُت  على ادلبادئ األساسية

                                                             
21

 Asad M. Alkalali , Kamus Indonesia Arab, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1982), cet. 1, h. 

349. 
22

 A.W. Munawwir, Kamus Al-Munawir Arab-Indonedia, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 

1984), h. 910 
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23احملًتفُت.
ن تطوير كل الطريقة ال ؼللو من عناصر زلسنات الطريقة وعيوهبا. أل .

م معلمي اللغة العربية نظريات الطريقة ويعرف عن خطوات تقدمي ادلواد وغلب أن يفه

24التعليمية، من ادلتوقع أن ربقق الطريقة ادلختارة بالصحيح.


 منها:ىذه الطرق ،ىناكطرق متعددة التييمكن تطبيقها فيتعلم اللغة العربية

 . طريقة القواعد والًتمجة٣

 . الطريقة ادلباشرة٢

 ة القراءة. طريق١

 . الطريقة السمعية الشفوية٤

 . الطريقة اإلتصالية٥

 . الطريقة اإلنتقائية٦

 

                                                             
23

 Abdurochman, Bahasa Arab dan Metode Pembelajarannya, (Bandar Lampung: CV 

Anugrah Utama Raharja, 2017), h. 2. 
24

Ibid, h. 1 
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 الطريقة اإلنتقائية .ب

 . تعريف طريقة اإلنتقائية٣

ظهرت ىذه الطريقة من الطرق السابقة ألن كل طريقة ذلا مزايا وعيوب. 

ر الطرق ادلناسبة مسيت ىذه الطريقة بالطريقة اإلنتقائية ألن عناصرىا مركبة من عناص

للمعلم وؽلكن تطبيقها للطالب. ويف اللغة العربية، ىذه الطريقة معروفة بؤلمساء 

ادلتنوعة  منها: الطريقة ادلختارة، وطريقة ادلعلم، والطريقة اإلزدوجية والطريقة 

.ادلزدوجة.
25

.

ادلعلم لو احد وىو بيد أن ىذه الطريقة ذلا األمساء ادلتنوعة، ولكن ذلا ىدف و 

حر يف اختيار الطريقة اليت تالئم طالبو، فلو احلق يف استخدام ىذه الطريقة. ؽلكن 

تطبيق ىذه الطريقة يف تعليم اللغة العربية بتناسب مع حالة الطالب، وقدرة ادلعلم، 

26والتسهيالت، ووسائل التعليم وغَتىا.
من ادلعروف أن ادلدرس عندما يعّلم اللغة .

                                                             
25

Ibid, h. 138-139. 
26

Ibid. 
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استخدام ىذه الطريقة اإلنتقائية باعتماد اخلطوات كما يلي: زلادثة، كتابة مث قراءة. ب

27ربتوي عملية تعليمها على التدريبات الشفوية، القراءة اجلهرية مث احملاورة.
. 

توحيدا بُت طريقتُت علا طريقة ولذلك ؽلكن االستنباط أن ىذه الطريقة اإلنتقائية 

 مهارةًتمجة، والطريقة ادلباشرة حبيث أن عملية التعليم أكثر تركيزا على القواعد وال

 لو ادلعلم على ينبغي. ادلعينة ادلفردات وفهم والكتابة والقراءة، والكالم، اإلستماع،

 .التعليم عملية يف اجليدة النتيجة على ربصل حىت اإلنتقائية طريقة تطبيق يف استعداد

: التالية اجلوانب بعض على تؤكد واليت التوليفية الطريقة ىي الطريقة ىذه أن

 عن الباحثة ستبُت احلالة ىذه ويف. والكتابة والقراءة، والكالم، اإلستماع، مهارة

 : اإلنتقائية الطريقة تعليم يف أساس ىي واليت األربعة ادلهارات

 كأداة ألهنا األخرى ادلهارات بعض يف الرئيسية ادلهارة وىي اإلستماع، مهارة

 كل فهم على السامع يقدر كيف ىو اإلستماع مهارة من واذلدف احلياة، دلفتاح

                                                             
27

Ibid, h. 140. 
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 أن وغلب للطالب اذلام التجارب ىو واإلستماع. األخرين من يسمعها اليت اللغات

 باألنشطة التعليم يبدأ أن ينبغي تطبيقو ويف. ادلعلم من حقيقي اىتمام فيو يكون

. اجلمل أو الكلمات شكل يف عريبال الكالم استماع طريق عن ىو أي الشفوية

 قواعد على والتعرف الكالم الستماع الطالب تعويد يف فوائد األنشطة ذلذه كانت

 يف الدافع وتعزيز العاطفية التعليمية حالة خلق إىل باإلضافة العربية، اللغة قواعد

20.الطالب نفس
.

 إىل استماع وىي التدريبات بعض خالل من اإلستماع مهارة ربقق أن ؽلكن

 الناطقُت من إما الصحيح، ادلخرج أساس على أخرى بكلمات ادلختلفة األصوات

20.الشريطية التسجيالت من أو األصليُت
ناك أىداف خاصة يف تعليم مهارة ى.

 اإلستماع وىي كالتايل:

                                                             
28

 Ahmad Fuad Effendy, Op.Cit. h. 136-137. 
29

 Zulhanan, Op.Cit. h.190-191. 
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ناحية تعريفها، وخصائصها، واختالفها واليت تتعلق . ليفهم األصوات من ٣

 حبروف العلة.

. ليفهم إيقاع صوت احلروف فهما جيدا، إما من احلروف ادلتصلة أو ٢

 احلروف ادلنفصلة. 

 . ليفهم رمز الصوت الذي يسمعو جيدا.١

 . فهم ادلعٌت كل ادلفردات ووظائفها بشكل جيد.٤

 39. فهم وظيفة النحوية العربية جيدا.٥

انطالقا من البيان الوارد أعاله، فيمكن االستنتاج أن مهارة اإلستماع ىي 

أىن ادلهارات يف مجيع ادلهارات األربعة، ألن نشاط اإلستماع إىل الصوت يهدف إىل 

فهم الرسالة ادلضمونة فيو. من خالل اإلستماع ؽلكننا أن نفهم مضمون الصوت 
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على التحدث أو الكتابة أو القراءة، إذا بسهولة،  ال ؽلكن القول بأن الطالب قادر 

 مل يبدأ بفهم أصواهتا. 

مهارة الكالم ىي أىم األشياء يف تعليم اللغة العربية، ال يقدر اإلنسان على 

الكتابة أو القراءة، إذا مل يكن معتادا على استماع زلادثة األخرين. ومهارة الكالم 

ا يف تعلم اللغة األجنبية وخاصة إحدى من نوع ادلهارات اللغوية اليت غلب ربقيقه

.باللغة العربية، ألن شلارسة الكالم العريب ىي مفتاح رئيسي يف تعلم اللغة.
31

وغلب .

أن يكون كل إنسان ماىرا يف التواصل، والتعبيَت عن األفكار واآلراء وادلشاعر وقادر 

امل األخرى يف إحياء أنشطة احملادثة وىي شجاعة على التقاط ادلعلومات. ىناك العو 

الطالب والشعور بعدم اخلوف من اخلطاء. لذلك غلب على ادلدرس تقدمي التشجيع 

32إىل الطالب ليكون الشجاعة يف احملادثة.
.

                                                             
31

 Acep Hermawan, Op.Cit. h. 196-197. 
32

 Syaiful Mustofa, Op.,Cit, h. 135-138 
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 ولتنا يف الذات تشكيل وأساس ادلعرفة مصادر إحدى ىي القراءة، مهارة

 إعطاء أجل من ومضموهنا القراءة نص نفهم كيف ىو القراءة من واذلدف. ادلعرفة

33.للقارئ ادلعٌت
القراءة ىي القدرة على فهم مضمون األشياء ادلكتوبة عن ومهارة  .

أن القراءة يف األساس ىي عالقة تفاعلية غَت  34طريق تلفيظ أو ىضمو يف القلب. 

مباشرة بُت الكاتب والقارئ، ألن القراءة ىي اكتساب الرسالة اليت كتبها الكاتب يف  

 رئ من فهم مضمون الرسالة.كتابة حىت يتمكن القا

مهارة الكتابة ىي مهارة اإلتصالية يف اللغة ادلكتوبة أوىي ادلهارة اإلنتاجية. 

ومهارة الكتابة ذلا جانبان: أوال، مهارة تكوين احلروف وإتقان اذلجائي، و ثانيا، 

35مهارة يف التعبيَت عن األفكار وادلشاعر مع الكتابة.
هارة  الكتابة وىي القدرة م .

على التعبَت عن مضمون األفكار واليت تبدأ من اجلوانب البسيطة كمثل كتابة 

                                                             
33

Abdul Rasid Jamian, Permasalahan Kemahiran Membaca dan Menulis Bahasa Melayu 

Murid-Murid Sekolah REndah Diluar Bandar, (Volume 1, Nomor 1, Mei 2011), h. 2  
34

 Acep Hermawan, Op.Cit. h. 143. 
35

 Ahmad Fuad Effendy, Op.Cit. h. 181. 
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الكلمات إىل اجلوانب الشاملة وىي اإلنشاء. تقسم مهارة الكتابة يف تعلم اللغة 

36العربية إىل ثالثة أقسام وىي اإلمالء، واخلط، واإلنشاء.
.

ال ؽلكن فصلت الكتابة عن ادلهارات األخرى، ألن الكتابة ىي األنشطة 

النهائية يف مهارات اللغة العربية حيث تكون الكتابة نشاطا لتعبَت األفكار يف 

الكتابة. كما شرحت الباحثة يف خلفيات البحث السابقة، أن الغرض من تعليم 

لى كتابة كل ما يسمعها وكذلك القدرة الكتابة ىو أن الطالب لديهم القدرة ع

على التعبَت عن األفكار أواآلراء يف الكتابة الصحيحة مناسبة بقواعد اللغة 

العربية. لذلك، غلب على الطالب لديهم مهارة االستماع والقراءة ألن كتابة ما 

يسّمع تسمى باإلمالء وأما كتابة األفكار أو اآلراء تسمى باإلنشاء أو التعبَت 

37ريري.احل
. 

 . خصائص الطريقة اإلنتقائية٢

                                                             
36

 Acep Hermawan, Op.Cit. h. 151. 
37

Ibid, h. 42. 
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ىذه الطريقة اإلنتقائية ذلا خصائص واليت زبتلف عن الطريقة األخرى، وىي 

ربتوي على تدريبات الًتمجة ويتم تدريس مادة القواعد بطريقة عملية دبساعدة 

على كفاءة الوسائل السمعية البصرية. ويف تطبيق ىذه الطريقة يعتمد اعتمادا كبَتا 

ادلعلم يف ربديد زلسنات أو عيوب كل الطريقة. أن قدرة ادلعلم يف اختيار احملسنات 

لكل الطريقة ىي أمر ضروري دلساعدة الطالب على فهم مضمون ادلادة اليت 

30سيشرحها ادلعلم.
. 

 . خطوات الطريقة اإلنتقائية١

 :ليت ؽلكن استخدامها وىيدلتعددة اويف تطبيقها، أن ىذه الطريقة ذلا اخلطوات ا

 مقدمة، فضال عن الطرق أخرى. (أ

                                                             
38

Ibid. 
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تعطي ىذه  الطريقة ادلواد يف احلوار القصَت، ربت موضوع العملية اليومية   (ب

مرارا ومتعّددا. تبدأ ىذه ادلادة لسانا باحلركات أو اإلشارات أو التصوير 

 بالطريقة ادلسرحية أو الصور.

احلوار جبّد، مث أن يتصّنعوا احلوار ادلتقدم  ج( يوجو ادلعلم الطالب ليسمعوا

 فصيحا.

 د( يرشد ادلعلم الطالب أن يتّبقوا احلوار متناوبا مع أصحاهبم.

 ه( أن يعطي ادلعلم مثال القراءة السليمة الصحيحة، ويتابعوهنا متعددا.

و( إذا وجدىم ادلفردات الصعبة، فيبدأ ادلعلم أن يعطي ادلعٌت باإلشارات أو 

، أو الصور أو غَتىا. وإذا كان مل ؽلكن هبذه الطرق فيًتجم يف احلركات

 لغتهم.

 ز( يتعّرف ادلعلم بالقواعد ادلهمة يف النص مث حبثها وفقا للحاجة.
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ح( كاالختتام، عند احلاجة، التقومي النهائي بصفة األسئلة بالنسبة إىل النص 

30ادلبحوث. تستطيع أنشطتو إفراديا أو مجاعيا.
.

 . ادلزايا والعيوب للطريقة اإلنتقائية٤

ال توجد طريقة مثالية سباما ولكل طريقة مزايا وعيوب. ستكون ىذه الطريقة 

اإلنتقائية طريقة مثالية إذا ساعدىا إتقان ادلعلم الوايف على كل الطرق ادلتنوعة لعلو 

حاجات برنامج التعليم مث يطبقها ؽلكن أن يستفيد مزايا من كل طريقة ويوافق على 

49دبتناسب.
وال تكن ىذه الطريقة اإلنتقائية طريقة تعفسية وغَت معينة، بسبب  .

اختيارىا على أساس رغبة ادلعلم أو حسابا على ماادلرػلة والسهلة لو، والسيما تظهر 

ىذه الطريقة إىل النزاىة  ". ألن تتطلبsemau gueاآلراء بأن ىذه الطريقة ىي "

41األخالقية وفكرة ادلعلم يف ربقيق عملية التعليم.
.

                                                             
39

 Abdurochman, Op.Cit. h. 140-141 
40

 Zulhanan, Op.Cit. h. 54. 
41

Ibid, h.  55 
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لذلك، أن احًتاف ادلعلم أمر مهم يف اجلمع بُت طرق التعليم لتكون عملية 

التعليم مبتكرة ومفرحة للطالب. والطريقة اليت استخدمها ادلعلم قادرة على تقدمي 

 علم نفسو.الفهم اجليد للطالب أو ادل

 ج. تصميم تعليم الطريقة اإلنتقائية

 ػلتوي تصميم تعليم الطريقة اإلنتقائية على أربع ادلهارات اللغوية ما يلي : 

 . مهارة اإلستماع والكالم٣

 كان تصميم التعليم دلهارة اإلستماع والكالم، وىو كما يلي :

 نص احملادثة التواصلية والسياقية أو يف شكل القرص  (أ

 ادلفردات  (ب

 ج( التدريبات

 د( األلعاب اللغوية

 ه( واألخَت ىو إعطاء الطالب مهام أو التقومي البعدي 
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 . مهارة القراءة والكتابة٢

 كان تصميم التعليم دلهارة القراءة والكتابة، وىو كما يلي :

 إعطاء الطالب النص التواصلي، والعملي، والسياقي. (أ

 إعطاء ادلفردات  (ب

 ء األمثلة من النصوص اذليكلية والتواصلية والسياقيةج( إعطا

 د( يقدم ادلعلم االستنتاجات والبيان عن التعليم يف ذلك اليوم

 ه( تدريبات القراءة واليت تتكون من األنشطة التالية:

 (  القراءة اجلهرية٣

 ( يًتجم النصوص العربية إىل اللغة اإلندونيسية٢

 (  يقوم باستنتاج القراءة١

 كر أنوع الكلمات اليت ربتها خط( ذ ٤

 ( يشرح عن الًتاكيب أو اإلعراب اليت ربتها خط٥
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 42و( يعطي الطالب الواجبات. 

 د. خطوات التعليم في تطبيق طريقة اإلنتقائية

تطبيق الطريقة اإلنتقائية يف تعليم اللغة األجنبية دبعٌت استخدام زلسنات 

نة للتغلب على عيوب الطريقة. على سبيل ادلثال عندما يدرب ادلعلم الطرق ادلعي

على مهارة الكالم، ونص القراءة وقواعدىا للطالب، فإن ادلعلم ؽلكنو اجلمع بُت 

 الطريقة ادلباشرة و طريقة القواعد والًتمجة وطريقة القراءة. 

ركز على ويف ىذه احلالة، تبُت أن أنشطة التعليم ىي متنوعة وسلتلفة وال ت

نشاط واحد فقط. من ادلتوقع أن يكون ىذا اجلمع قادر على تشجيع الطالب يف 

43تعلم اللغة األجنبية وخاصة يف اللغة العربية.
يف ىذا البحث ستشرح الباحثة عن و .

 خطوات تعليم الطريقة اإلنتقائية ألربع ادلهارات اللغوية.

 وار أو احملادثةيعّلم الطالب احل (أ
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 Raswan, Op.Cit. h. 129-130. 
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 Ayatullah, Op.Cit. h.149. 
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 يعّلم ادلعلم الطالب مهارة الكتابة أو اإلنشاء  (ب

 ج( يعّلم الطالب لفهم النص

 د( يقرأ الطالب نص القراءة العربية 

 44ه( يدّرب الطالب على احملادثة وفقا لسياق التعليم أمام الفصل.

 أما أنشطة التعلم يف غرفة الفصل، فهي:

 التدريبات الشفوية (أ

 القراءة اجلهرية  (ب

 ج( إعطاء السؤال واجلواب مث التدرب على الًتمجة

 45د(  وألخَت ىو القواعد.

ؽلكن تطبيق ىذه الطريقة اإلنتقائية بطريقة استنتاجية، وىي االستنتاج من 

يف العام إىل اخلاص أو االكتشاف من اخلاص إىل العام. وباإلضافة إىل ذلك، كان 
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 Zulhanan,  Op.Cit, h. 55 
45

Ibid. 
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تقدؽلها ؽلكن أن تستخدم الدعائم احلديثة، مثل: الوسائل البصرية كاألفالم، 

، وسلتّب اللغة على أساس الكمبيوتر أو سلتّب الوسائط  LCD، و,VCDو

46ادلتعددة.
ذلك، فإن تطبيق ىذه الطريقة اإلنتقائية متعدد حبيث أن يسهل ادلعلم ل.

  أنشطة التعلم والتعليم يف الصف الدراسي.إنشاء االبتكارات اجلديدة ادلستخدمة يف

 ه. تعريف إنجاز التعلم

إصلاز التعلم أو مسي بنتيجة التعلم وىي التغيَتات اليت ربدث يف نفس 

اجملال ادلعريف واحلركي والعاطفي وىو كنتيجة التعلم. وقد أكده باشًتاك الطالب 

لب يف تعلم ادلادة ادلذكورة النواوي عن  تعريف نتيجة التعلم بأهنا كمستوى صلاح الطا

47يف النتيجة احملصولة من االختبار يف ادلدرسة.
.
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 Ahmad Susanto, Teori Belajar Dan Pembelajaran Disekolah Dasar, (Jakarta: Fajar 

Interpratama Mandiri, 2013), cet. 1, h. 5. 
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مع البيئة يف األساس، تتأثر نتيجة التعلم خبّبات الطالب كنتيجة التفاعل 

وكذلك ىي نتيجة لتنفيذ عملية التعلم يف نفس الطالب. أن الردود يف نتيجة التعلم 

40ربدد ترقية رغبات الطالب يف التعلم.
.

وفقا لؤلىداف اليت حصل عليها الطالب، ؽلكن  ودلعرفة صلاح نتيجة التعلم

أن التقومي ىو عملية استخدام  Sunalأن نعرف من خالل التقومي كما ذكره 

ادلعلومات لتحديد مدى فعالية الّبنامج الذي قد أمت احتياجات الطالب. ال ؽلكن 

أن يتحقق صلاح إصلاز التعلم من مستوى إتقان ادلادة فحسب، بل ىو أيضا من 

40اقف الطالب ومهاراهتم.ادلو 
.

 11أن إصلاز التعلم لدى طلبة الصف العاشر دبدرسة الثانوية احلكومية 

باندار المبونج ال يزال منخفض، يسبب ىذا احلال إىل بعض العوامل منها العوامل 

كالذكاء الطالب   من نفسىي العوامل العوامل الداخلية الداخلية والعوامل اخلارجية.
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 Andi Setiawan, Belajar Dan Pembelajaran, (Plangkaraya,: Uwais Inspirasi Indonesia, 

2017), cet. 1, h. 8-9. 
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وادلوقف وادلوىب والدافع والظروف البدنية والصحية. أما العوامل اخلارجية فهي 

العوامل من خارج الطالب واليت تؤثر على نتائج التعلم لدى الطالب ىي كشأن 

59األسرة، وادلدرسة أو اجملتمع.
.

ىل إطلفاض باإلضافة إىل ذلك، ىناك ادلشكالت األخرى واليت تسبب إ

باندار المبونج،  11نتائج التعلم لدى طلبة الصفالعاشر دبدرسة الثانوية احلكومية 

منها ادلعلم إال يستخدم بعض طرق التعليم وىي الطريقة ادلباشرة والطريقة السمعية 

حبيث أن يكون الطالب أكثر سلبيا يف تلقي ادلادة، بيد أن جودة التعليم ربددىا 

ادلعلم لو دور ىام يف عملية التعليم. لذلك ترغب الباحثة يف  من قبل ادلعلم، ألن

تطبيق الطريقة اإلنتقائة يف عملية التعليم،  بوجود ىذا البحث أن يشجع ادلعلم 

باندار المبونج  11لًتقية جودة التعليم وربفيز الطالب دبدرسة الثانوية احلكومية 

 وكذلك لتكون حالة التعلم أكثر نشاطا.
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 لثالباب الثا

 البحث طريقة

 موضوع البحث وزمانو .أ

 . موضوع البحث٣

باندار المبونج  11موضوع ىذا البحث ىو يف مدرسة الثانوية احلكومية 

وىي إحدى ادلدرسة  احلكومية يف ناحية المبونج واليت تقع يف وسط مدينة باندار 

ه تاصلونج غادينج رغلو. بنيت ىذ 81المبونج يف شارع جاتوت سوبراطا رقم 

يف قرية تاصلونج غادينج.  7.414،11على األرض بوسع  1991ادلدرسة يف عام 

فاختارت ىذه ادلدرسة بناء على نتيجة ادلالجظة و مقابلة الباحثة، بأن التعليم اليزال 

باستخدام عدة الطرق حىت رغبت الباحثة يف تطبيق طريقة اإلنتقائية يف ترقية إصلاز 

من ادلتوقع أن يكون ىذا البحث قادر على ترقية  التعلم لدى طلبة الصف العاشر.

 رغبات الطلبة يف التعلم. 
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 . زمان البحث٢

مع السيدة أري  2119أبريل  1تقوم الباحثة ببداية ادلالحظة يف التاريخ 

بودي نينجسح. مث أجرت ادلقابلة مع مدرس اللغة العربية وبعض طلبة الصف 

ت الباحثة حبثها والذي يبدأ من قبل أبريل. واستمر  15و  8العاشر يف التاريخ 

 مايو.  2أبريل إىل تاريخ  18الدورة إىل الدورة الثانية من التاريخ 

 موضع البحث .ب

باندار المبونج بعدد  11يعقد ىذا البحث يف مدرسة الثانوية احلكومية 

طالبا. فاختارت موضع البحث بناء على نتيجة ادلالجظة و مقابلة  34الطلبة 

لديهم رغبات جيدة يف التعلم  MIA 1مع ادلدرس، بأن طلبة الصف العاشر الباحثة 

 ولكن لديهم صعوبات يف فهم درس اللغة العربية. 

 

 



43 
 

 ج. نوع البحث

نوع البحث يف ىذا البحث ىو حبث إجرائي للصف الدراسي. ويف ىذه 

نية ىي احلالة تشرح الباحثة عن معٌت الطريقة. أن كلمة الطريقة من أصل اللغة اليونا

methodos  واليت تتكون من كلمتُت علاmeta  وhodos  طريقة، سبيل، إذباه(. أما(

فهو طريقة علمية يقوم هبا اإلنسان وفقا للنظام ادلعُت. ومن  methodosمعٌت كلمة 

ناحية تعريفها، ؽلكن تفسَت الطريقة بأهنا كعملية أو خطوة منهجية على أساس 

51تحقيق األىداف من التعليم. ادلبادئ و األسلوب ادلستخدم ل
أما البحث  .

(research فهو من أصل كلمة الفرنسية )recerchier  أوrecherche  وىو اجلمع من

" re" + " cerchier " أو " searcher ومعناىا البحث و االكتشاف أو "to travel 

through or survey كما رأي 1577. يبدأ استخدام ىذا البحث منذ عام .
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 Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 

2017), cet. 7, h. 22-23. 
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Shutleworth  أن معٌت البحث ىو أنشطة جلمع البيانات وادلعلومات واألحداث

52لتقدم ادلعرفة.
.

أن البحث ىو وسيلة حلل ادلشكالت أو البحث عن إجاباهتا بطريقة علمية 

 عالوة على ذلك، ؽلكن فهم طريقة البحث بأهنا الطريقة اليت 53منهجية ومنطقية. 

اختارت الباحثة لعملية حبثها كمثل طريقة يف مجع البيانات، وربليلها واختبارىا وىلم 

 جرا.
54

. 

للصف الدراسي أو  ويف ىذا البحث تستخدم الباحثة حبثا إجرائيا

Classroom Action Researchأن ببياهنا تفصيال  ةأتى الباحث. لوضوح البيان سوف ت

البحث اإلجرائي للصف الدراسي لغة أهنا تًتكب من ثالث كلمات ىي: البحث و 

اإلجرائي و الصف. أوال، والبحث ىو عملية حل ادلشكالت اليت يتم تنفيذىا 

ليها. تقصد بادلنهجية وىي عملية البحث تبدأ من منهجية وذبريبية و السيطرة ع
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 Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan, 
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وجود ادلشكلة إىل عملية حلها من خالل أساليب ربليل البيانات. معٌت التجريبية 

ىو عمل البحث على أساس البيانات ادلعينة. وأما السيطرة فهي عمل البحث على 

55أساس اخلطوات الواضحة حبيث ؽلكن لآلخرين إثبات نتائج أحباثهم.
.

ثانيا، اإلجراء ىو عمل معُت يقوم بو الباحث وادلعلم. يعقد اإلجراء 

لتصحيح عمل ادلعلم للحصول على نتائح التعلم اجليدة. ثالثا، الصف وىو مكان 

56لتنفيذ عملية التعليم.
.

لبيان الوارد أعاله، ؽلكن تعريف البحث اإلجرائي ىو عملية البحث عن من ا

التفكَت الذايت يف حل ادلشكالت  ادلشكالت الواردة يف الصف الدراسي من خالل 

 عن طريق تنفيذ سلتلف اإلجراءات ادلخططة وكذلك القيام بتحليل التأثَت على
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 Wina Sanjaya, Penelitian Tindakan Kelas, (Bandung: KK Kencana, 2009), h. 21. 
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57السؤال.
لو دور ىام يف ترقية جودة التعلم ىذا البحث اإلجرائي للصف الدراسي .

50بالصحيح واحلسن.
. 

ئي لو بعض واالستنتاج من بعض التعريفات ادلذكورة أعاله، أن البحث اإلجرا

 اخلصائص اخلاصة، منها:

. البحث اإلجرائي للصف الدراسي ىو البحث عن حالة الفصل بالنظامية ٣

مع استخدام اخلطوات أو اإلجراءات ادلعينة. وبادلعٌت على أن البحث 

اإلجرائي ىو البحث الذي أجرى الباحث متدرجا ومنظما الكتشاف 

 حل ادلشكالت يف الفصل.  

دعمة دبشكالت يف الفصل الدراسي يواجهها ادلعلم يف . ىذه األنشطة م٢

 إجراء الواجبات اليومية.
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 Kunandar, Langkah Mudah Penelitian Tindakan Kelas Sebagai Pengembangan Profesi 

Guru, (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2011), cet. 7, h. 41.   
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. واذلدف من البحث اإلجرائي ىو حل ادلشكالت اليت تتوقع يف الفصل ١

 ًتقية جودة التعلم بالصحيح وادلريح.الدراسي أو طريقة ل

. يعتمد مقياس صلاح البحث اإلجرائي على فائدتو يف حل ادلشكالت أو ٤

 ة جودة التعلم أو ادلمارسات يف الفصل الدراسي. ترقي

. يتم ربديد مصداقية النظرية أو الفرضية من خالل فائدهتا يف حل ٥

ادلشكالت العلمية. فلذلك يتم اختبار صالحيتها من خالل ادلمارسة 

50ادليدانية وليس من خالل اختبار احلقيقة العلمية.
.

 د. خطوات البحث اإلجرائي

 يتكون ىذا البحث من خطوتُت، علا التخطيط واإلجراء.

 . زبطيط اإلجراء٣
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 Nurdinah Hanifah, Memahami Penelitian Tindakan Kelas, (Bandung: UPI Press, 

2014), cet. 1, h. 2-3. 
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 11ويف اخلطوة األوىل، تقوم الباحثة بادلالحظة يف مدرسة الثانوية احلكومية  .أ

ادلالحظة للحصول على الصورة العامة عن  باندار المبونج.  تستخدم ىذه

 حالة ادلدرسة وادلرافق الداعمة ألنشطة التعليم.

قبل إجراء ادلقابلة، أصدرت الباحثة رسالة البحثية لعقد البحث يف مدرسة   .ب

 باندار المبونج . 11الثانوية احلكومية 

طلبة دلعرفة ج. بعد اإلنتهاء من ادلالحظة، قامت الباحثة بادلقابلة مع بعض ال

حالتهم أثناء عملية التعليم وادلشكالت اليت تواجههم عند تلقي ادلادة 

 التعليمية.

د. بعد إجراء ادلقابلة، قامت الباحثة بتعيُت ادلشكالت يف تنفيذ تعليم اللغة 

 العربية.
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( وفقا RPPه. إعداد خطوات التعليم، كمثل ترتيب زبطيط تنفيذ التعليم )

خدام طريقة اإلنتقائية قبل إجراء البحث دبدرسة للكتاب ادلدرسي باست

 باندار المبونج. 11الثانوية احلكومية 

 و. إعداد األسئلة يف آخر التعليم

ز. قامت الباحثة بًتتيب أوراق ادلالحظة وتوثيق األحداث أثناء تنفيذ البحث 

 اإلجرائي.

 .  تنفيذ اإلجرائي٢

 الدورة األولى

 التخطيط .أ

 بًتتيب زبطيط تنفيذ التعليم وفقا للمادة ادلدروسة.( قامت الباحثة ٣

( تطوير زبطيط تنفيذ التعليم باستخدام طريقة اإلنتقائية لًتقية إصلاز التعلم ٢

 لدى الطلبة.
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 ( إعداد مصادر التعلم ١

 ( تطوير التقومي أو أوراق ادلالحظة.٤

ق ( تطوير ادلالحظة الكتشاف ادلعلومات حول اىتمام الطلبة يف تطبي٥

 طريقة اإلنتقائية.

 اإلجراء  .ب

 ( تطبيق اإلجراءات اليت تشَت إىل زبطيط تنفيذ التعليم٣

 ( تطبيق طريقة اإلنتقائية لًتقية مهار الكالم لدى الطلبة٢

 ج. ادلالحظة

سبت ىذه ادلالحظة بالتزامن مع تنفيذ البحث اإلجرائي. أجرت الباحثة 

م النتائج باستخدام اجلدول لتسجيل ادلالجظة باستخدام تنسيق ادلالحظة وتقيي

 رغبات الطلبة ونشاطهم يف عملية التعليم.
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 د. التفكَت

قامت الباحثة بتقومي اإلجراء يف الدورة األوىل ومالحظة ادلشكالت 

ادلوجهة يف التعليم،  مث تناقش الباحثة نتائج اإلجراء دلعرفة رغبات الطلبة يف 

أن تكون ىذه العيوب يف الدورة األوىل استخدام طريقة اإلنتقائية. و أخَتا، 

مصدرا لتصحيح الدورة التالية. ولكن إذا كانت ىناك ترقية جيدة يف الدورة 

 األوىل،  فإن اخلطوة التالية وىي تعزيز التعليم من الدورة األوىل. 

   الدورة الثانية

 التخطيط .أ

بناء على م ترتيب زبطيط تنفيذ التعليبتعيُت ادلشكالت و قامت الباحثة ( ٣

 التفكَت من الدورة األوىل.
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ه عن طريق تطوير و زبطيط تنفيذ التعليم قامت الباحثة بإعادة ترتيب  ( ٢

اإلىتمام ببعض العيوب ادلوجودة يف الدورة األوىل حبيث أن يكون التعليم 

 فعاال ومرػلا.

جعل أوراق ادلالحظة للطلبة على أساس فعاليتهم واىتمامهم بتعلم اللغة ( ١

 عربية.ال

( ربديد حل ادلشكالت على أساس نتيجة ادلالحظة من حيث رغبات ٤

 الطلبة ونشاطهم يف كل عملية التعليم.

 اإلجراء ب.

( أجرات الباحثة شلارسات التعليم يف الفصل الدراسي وفقا لتخطيط تنفيذ ٣

 التعليم.

 ( تطبيق طريقة اإلنتقائية لًتقية إصلاز التعلم لدى الطلبة.٢

 ه ادلالحظة من قبل الزمالء كادلراقب يف الفصل الدراسي.( سبت ىذ١



53 
 

 ( يالجظ ادلعلم الطلبة النشطُت والسلبيُت أثناء عملية التعليم.٤

 ج. ادلالحظة

أجرت الباحثة ادلالحظة يف كل عملية التعليم بناء على أوراق ادلالحظة 

 اليت مت إعدادىا يف السابق. 

 د. التفكَت

لباحثة بتقومي النتائج النهائية اليت سبارسها يف ويف ىذه ادلرحلة، ستقوم ا

الدورة الثانية للحصول على االستنتاجات، ىل الفرضية اليت قامت هبا الباحثة 

وصلت إىل النجاح أم ال؟. إذا وصلت عملية التعليم إىل مؤشرات النجاح وذلا 

انية  ترقية ىامة ضلو رغبات الطلبة يف التعلم، فيمكن استخدام ىذه الدورة الث

 كإستقرار حىت مت ىذا البحث باألمثل.
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استنادا إىل البيان ادلذكور أعاله، ؽلكن أن تصور الباحثة عن تصميم أو 

69خطوات البحث اإلجرائي كالتايل : 
  

 2جدول 

 للصف الدراسي تصميم أو خطوات البحث اإلجرائي

الدورة 

 األولى

 التخطيط :

تعيُت ادلشكالت وربديد 

 حلها 

 

زبطيط التعليم ؽلكن تطبيقو يف عملية  .أ

 التعلم والتعليم.

 تعيُت ادلادة التعليمية .ب

 تعليمج. تطوير ال

 د. إعدلد مصادر التعلم

 ه. تطوير تنسيق التقومي

 و. تطوير تنسيق ادلالحظة
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 تطبيق اإلجراءات واليت تشَت إىل زبطيط التعليم اإلجراء

إجراء ادلالحظة باستخدام أوراق  .أ المالحظة

 ادلالحظة

تقييم نتائج االجراءات باستخدام أوراق  .ب

 ادلالجظة

تقومي والذي ػلتوي على  تقومي إجراء ال .أ التفكير

 اجلودة والزمان لكل إجراء

يعقد اللقاء للبحث عن نتائج التقومي   .ب

 ضلو زبطيط التعليم

ج. تصحيح تنفيذ اإلجراء وفقا لنتائج 

 التقومي ادلستخدم للدورة التالية
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 د. تقومي اإلجراء للدورة األوىل 

الدورة 

 الثانية

 ديد حلهاتعيُت ادلشكالت ورب .أ التخطيط

 تقومي اإلجراء للدورة الثانية   .ب

 تنفيذ اإلجراء للدورة الثانية اإلجراء

 مجع البيانات وربليلها للدورة الثانية  المالحظة

 تقومي اإلجراء للدورة الثانية التفكير

 الدورات التالية

 استنتاجات واقتراحات
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61:ورة التاليةىناك ظلوذج البحث االجرائي اليت تصور يف الص
 

 1الصورة 

 Kemmis  Taggartالدورة للبحث اإلجرائي للصف الدراسي الذي تطوره 

 

 Siklus I 

 

 

 

 

 Siklus II 

 

 

 Siklus III 
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Reaksi 

awal 

Planning 

Observing 

Reflecting Acting 

Replanning 

Observing 

Reflecting Acting 

Observing 

Reflecting 

Replanning 

Acting 
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 مصادر البياناته. 

 مصادر البيانات يف ىذا البحث ىم ادلعلم، والطلبة، والزمالء.

 علم( ادل٣

يعتّب ادلعلم كالًتكيز الرئيسي يف ادلقابلة ولنظر مستوى النجاح يف تطبيق 

 طريقة اإلنتقائية كذلك دلعرفة نتائج التعلم لدى الطلبة.

 ( الطلبة٢

 لتحقيق نتائج البيانات عن صلاح تطبيق طريقة اإلنتقائية.

 ( الزمالء١

رائي يف تطبيق يعتّب الزمالء كمصدر البيانات دلعرفة تطبيق البحث اإلج

 طريقة اإلنتقائية بالشاملة من ناحية ادلعلم أو الطلبة.

 ( نتيجة ادلالحظة وربليل البيانات للطلبة٤
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 و. طريقة جمع البيانات

طرق وىي ادلالحظة،   ىذا البحث، تستخدم الباحثة أربعوجلمع البيانات يف

 ، واالختبار.ادلقابلة والوثائق

  ( ادلالحظة٣

62ا لقاموس اإلندونيسي الكبَت وىي ادلراقبة.أن ادلالحظة وفق
دلالحظة ىي وا 

. والبيانات ادلأخوذة يف ىذا البحث حالة أو سلوك الكائنادلراقبة والتسجيل عن 

انية، واجمللة اليومية، ومالحظة نشاط باستخدام دليل ادلالحظة، وادلالحظة ادليد

63الطلبة يف الصف، وجهاز التسجيل.
.

تكون ادلالحظة أو ادلراقبة أداة فعالة لتحديد الطريقة أو االسًتاتيجية ؽلكن 

من خالل ادلالحظة ؽلكن أن يسهل  64أن يطبقها الباحث يف الفصل الدراسي.
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الباحث يف مجع الباحث ضلو ادلدرس أو الطلبة على أساس بيئة ادلدرسة. ىناك 

 بعض األشياء ادلهتمة يف أنشطة ادلالحظة، منها :

إىل  االىتمام بًتكيز البحث، واألنشطة اليت غلب مراعاهتا من العام (أ

اخلاص. تقصد باألنشطة العامة وىي كل ما ػلدث يف الفصل وغلب 

مالحظتو وتسجيلو يف ادلالحظات ادليدانية. وأما األنشطة اخلاصة فهي 

الًتكيز على أحوال اخلاصة احلادثة يف الصف، كمثل األنشطة  أو 

 ادلمارسة ادلعينة.

 

يف أنشطة ربديد معايَت ادلالحظة، وىي تعريض القياس ادلستخدم  ب(

ادلالحظة. تستخدم ىذه ادلعايَت لتعيُت ىل مجع البيانات للبحث 

65اإلجرائي قد أمت معايَت ادلالحظة أم ال.
فلذلك كانت للمالحظة دور  
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كبَت يف ربديد نتائج البيانات احملصولة أثناء إجراء البحث. واذلدف من 

علومات والبيانات والتسجيالت عن ادلالحظة ىو احلصول على ادل

األشياء ادلهمة يف البحث اإلجرائي للصف الدراسي. وباإلضافة إىل 

ذلك، أن نتائج ادلالحظة ىي بيانات ادلعلم للقيام بتحليلها واليت كانت 

66ىي التفكَت لتقومي صلاح اإلجراءات.
هتدف ىذه ادلالحظة للحصول .

 ى البيانات عن نشاط الطلبة أثناء عملية التعليم.عل

 ( ادلقابلة٢

أن أنشطة ادلقابلة ىي خطوات مجع البيانات. ويف ىذه ادلناسبة تشرح 

الباحثة بعض التعريفات عن ادلقابلة. كما رأي أريكونطا أن ادلقابلة تسمى 

مات من االستبيانات الشفوية، وىي  احلوار يقوم بو الباحث للحصول على ادلعلو 

67صاحب اجلواب.
وىي السؤال ادلقدمة بُت الباحث  Denzinبينما ادلقابلة عند  .
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وادلقابل هبدف تناول ادلعلومات أو البيانات عن األشياء احملتاجة بالباحث. وادلقابلة 

60ي أحد طريقة دلعرفة احلاالت ادلعينة يف الصف.ى
.  

التعلم والتعليم   تستخدم ادلقابلة دلعرفة عدة الطرق ادلستخدمة يف عملية

باندار المبونج.  11كذلك دلعرفة نتائج التعلم لدى الطلبة دبدرسة الثانوية احلكومية 

ويف ىذا البحث هتدف ادلقابلة لتناول البيانات عن إصلاز التعلم لدى الطلبة وصلاح 

 طريقة اإلنتقائية. ىناك بعض األشياء غلب مراعتها لتكون ادلقابلة فعالة، وىي :

 مقابال متعاطفا، ومستمعا جيدا وال تلعب دورا نشطا عند ادلقابلة,كن  (أ

ويف تقدمي السؤال، غلب أن يبدأ ادلقابل باألسئلة التمهيدية.  كان مجيع  ب(

 ادلقابلة ادلوجهة إىل تعيُت ادلشكالت,

ج( وال تعّب عن آراء ادلقابلة بنفسك أو تعليق آراء الطلبة. وكن ىادئا وال 

 تًتدد. 
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االىتمام باللغة اليت استخدمها ادلقابل، أضف العبارة نفسها إىل  د( غلب 

 كل سؤال مث قم بإعادة السؤال إذا أجاب الطالب بشكل عام.

ه( أعطى االنطباع، بأن صاحب ادلقابل ىو شخص مهم. دبعٌت ادلعلومات 

60من ادلقابل وىي زلتاجة بالباحث.
.

 ( الوثائق١

الوثائق ىي تسجيل األحداث مع احملادثة تتعلق دبشكالت الشخصية 

والوثائق إحدى من األداة  79وػلتاج التفسَتات ادلتعلقة  بسياق األحداث.

ادلستخدمة جلمع البيانات يف البحث النوعي. ويف األساس، أن الوثائق ىي 

السجالت ادلكتوبة ما فيها األسئلة التحريرية لتوسيع ادلعرفة ضلو األشياء 

71التحقيقية.
. 
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تقسم الوثائق إىل قسمُت، علا الوثائق الشخصية والوثائق الرمسية. الوثائق 

الشخصية ىي السجالت ادلكتوبة عن اإلجراءات واخلّبات يف شكل ادلذكرات، 

ية، والرسائل الشخصية والسَتة الذاتية. وأما الوثائق الرمسية تتكون من الوثيقة الداخل

واخلارجية. أن الوثيقة الداخلية، مثل: االعالنات، وادلذكرات، والتعليمات. والوثيقة 

اخلارجية  ىي ادلواد اإلعالمية من ادلؤسسات االجتماعية، واجملالت، والنشرات 

 72اإلخبارية، والبث اإلخباري احملصولة من وسائل اإلعالم اجلماىَتية. 

لباحث الكتشاف البيانات احملصولة من ادلرحلة األوىل تساعد الوثائق على ا

وىي يف عملية ادلالحظة. ىذه الوثائق مهمة يف الدراسة لتعزيز البيانات اليت حصل 

عليها الباحثون، وىذه الوثائق يف شكل نتيجة ادلالحظة، وادلقابلة، واالستبانة، 

 التعلم لدى الطلبة.والصور، وزبطيط تنفيذ التعليم، وادلقرر التعليمي، ونتائج 

 (  االختبار٤
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ىناك األشياء ادلهمة يف تعريف االختبار. أوال، االختبار  Gronlundعند 

ىو أداة القياس. ثانيا، االختبار ىو أداة القياس لقياس العينة من ادلعرفة أو القدرة 

د ادلمتلكة للطالب. ثالثا، االختبار ىو تفسَت األرقام اليت مت احلصول عليها لتحدي

73الطالب يف ربقيق األىداف بشكل جيد أو سيء.
.

القدرات  من ناحيةيستخدم ىذا االختبار كأداة لقياس قدرة الطالب 

االختبار على السؤال واإلجابة األولية يف الدورة األوىل إىل الدورة الثانية. ػلتوي 

، وإجابة قصَتة، واختبار اختبار ادلزاوجةوإجابة اختيار اجلمع، إجابة ادلعينة، مثل 

ادلقايل. ومن حيث زماهنا، يقسم االختبار إىل: االختبار اليومي، واالختبار 

74ادلرحلي، واالختبار البعدي.
. 
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كان لالختبار أىداف منها قياس مستوى صلاح التعلم عن طريق تقدمي 

األسئلة إما من األسئلة الشفوية أو األسئلة التحريرية. كذلك لتحقيق البيانات 

 م طريقة اإلنتقائية.النهائية عن مستوى إصلاز التعلم لدى الطلبة بعد استخدا

 ز. أساليب تحليل البيانات

ال ؽلكن للبيانات فائدة من غَت ربليلها وتفسَتىا. فلذلك أن ربليل وتفسَت 

البيانات ىو اخلطوة اذلامة يف البحث اإلجرائي للصف الدراسي. وربليل البيانات ىو 

فقا عملية تفسَت البيانات هبدف تناول بعض ادلعلومات الصرػلة والواضحة و 

75ألىداف البحث.
أساليب ربليل البيانات ادلستخدمة يف ىذا البحث ىي الطريقة  .

 النوعية.

 . التحليل النوعي٣

                                                             
75

 Wina Sanjaya, Op.Cit. h. 106. 



67 
 

و يراه  Hubermanو  Milesويف التحليل النوعي، تستخدم الباحثة مفهوم 

رة حىت تكون البيانات  أن األنشطة يف البيانات النوعية مت تنفيذىا بتفاعلية ومستم

76كاملة.
كما   Miles and Hubermanأما خطوات ربليل البيانات على أساس  .

 التايل:

 ( زبفيض البيانات٣

حلساسة ربتاج إىل الذكاء وادلرونة زبفيض البيانات ىو عملية تفكَت ا

وادلعرفة العميقة. وزبفيض البيانات ىو التلخيص، واختيار األشياء الرئيسية، 

والًتكيز على األشياء ادلهمة. من خالل التخفيض، يسهل الباحث يف مجع 

77البيانات احملتاجة ببحثها.
ية بكلمة أخرى، أن زبفيض البيانات ىو عملو  .

البحث بطريقة تدرغلية ، وىي اختيار البيانات وتركيزىا حىت يكون ذلا 

 بيانات متكاملة. 
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 ( عرض البيانات٢

بعد التخفيض البد أن تعرض البيانات بالًتتيب مع البيان ادلتكامل 

يف شكل اجلداول. وعرض البيانات ادلرتب وادلنهجي سيسهل ادلدرس 

وتقرير العمل يف اخلطوة بعدىا. ؽلكن والطلبة عما وقعت لسهولة االستنباط 

و يف شكل بيان موجز وخريطة وعالقة بُت الفيئات  تنفيذ عرض البيانات

70.ادلخططات وما أشبو ذلك
. 

 ( رسم االستنتاج١

ىي  Hubermanو  Milesواخلطوة الثالثة يف ربليل البيانات النوعية عند 

، مؤقت ال يزالرسم االستنتاج األول ىو ورسم االستنتاج.  البيانات يقربق

 أكثر كان، فإن االستنتاج  البيانات مع زيادة، وال شك، ولكن غامض

، وسوف تتغَت إذا مل يتم العثور على أدلة قوية تدعم ادلرحلة ادلقبلة ترتكز
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جلمع البيانات. وؽلكن أيضا أن يكون أعمق إذا كان البحث الذي أجراه 

70.ن أجل ضمان صحتهاموضوعا لتحقيق الًتاضي م
يف ىذا البحث  و .

و  Milesسوف تبُت الباحثة عن صورة ربليل البيانات النوعية على أساس 

Huberman.09 

 2الصورة 

 Hubermanو  Milesتحليل البيانات النوعية على أساس 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
79

 Ibid,  h. 252 
80

 Ibid, h. 247. 

Penyajian data Pengumpulan 

data 

Penarikan 

kesimpulan Reduksi data 



71 
 

 ح. مؤشرات النجاح

أن مؤشرات صلاح الطلبة يف البحث اإلجرائي للصف الدراسي، إذا وجود 

التصحيح على جودة التعليم من خالل طريقة اإلنتقائية واليت ذلا تأثَت على دوافع 

 كن ربقيقها فهي كالتايل:التعلم ونتائج التعلم لدى الطلبة. أما ادلؤشرات اليت ؽل

. أن جودة عملية التعليم بقيمة اجليد )ىذه ادلؤشرات ادلستخدمة ألىداف ٣

 العامة من أىداف البحث(.

 . مؤشرات النجاح لدوافع التعلم بقيمة اجليد.٢

. ويقال النجاح للمدرس إذا كان مقدار نتائج التعلم لدى الطلبة ربصل ١

 75.01األدىن دبعيار االكتمال  75على قيمة %
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 Saur Tampubolon, Op.Cit. h. 166. 
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 الباب الرابع

 نتيجة البحث وبحثها

 باندار المبونج 11الصورة العامة لمدرسة الثانوية الحكومية  .أ

 باندار المبونج 11. تاريخ بناء ادلدرسة الثانوية احلكومية 1

كان إسًتاتيجي باندار المبونج يف م 11تقع ىذه ادلدرسة الثانوية احلكومية 

تاصلونج غادينج.  من  2مًتا  وىي بناء ادلدرسة اإلبتدائية احلكومية  791بوسع 

"، ومن جهة اجلنوبية ربددىا padang Batang Anai جهة الغربية ربددىا ادلطعم "

روضة األطفال فيمبينا، ومن جهة الشرقية ربددىا سكة احملطة احلديد يف شارع 

 جاتوت سوبراطا.

سة ىي ادلؤسسة التعليمية واليت بنيتها من خالل ربويل مدرسة ىذه ادلدر 

تاصلونج كارانج على أساس الرسالة القرارة من وزير التعليم  2تعليم ادلعلمُت العامة 

مع رقم احصاءات  1991يوليو  21يف تاريخ  1363/1/1991والثقافة رقم: 

 . 1992مارس  1يف تاريخ  31112611222191ادلدرسة 

 ادلدرسة ىم : ومن رؤساء
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(  دكتور أندوس أمامي )رمحو اهلل( كادلشرف يف بناء ادلدرسة  الثانوية 1

-1989/1991منذ عام   باندار المبونج 11احلكومية 

1991/1991. 

-1991/1992( الدكتورة احلاجة سري سوكيسي كرئيس ادلدرسة منذ عام 2

رقم  وفقا للرسالة القرارة من وزير التعليم والثقافة 1997/1998

 . 1991يونيو  21يف تاريخ  1368/1/1991

 LPMP( الدكتورة فاطمة أشري وىي حلت زلل السيدة سوكيسي يف 3

وفقا للرسالة  2113/2114-1998/1999المبونج من العام الدراسي 

يف تاريخ  II2. C1/ KP/1998 /7593القرارة من وزير التعليم والثقافة رقم 

 .1998أبريل  1

حلاج ذو الفؤاد زىري كرئيس ادلدرسة من العام الدراسي ( دكتور أندوس ا4

على أساس الرسالة القرارة من عمدة  2114/2115-2117/2118

 .824/11،25/2114مدينة باندار المبونج رقم 

( دكتور أندوس احلاج إمساعيل حسن كرئيس ادلدرسة من العام الدراسي 5

عمدة  على أساس الرسالة القرارة من 2118/2119-2113/2114

 .821.29.4/11/25/2118مدينة باندار المبونج رقم 
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( الدكتورة احلاجة سومسيزاوايت كرئيس ادلدرسة من العام الدراسي 6

على أساس الرسالة القرارة من عمدة  2116/2117 -2114/2115

 2يف تاريخ  III 25 /2114/ . 821.2911مدينة باندار المبونج رقم 

 .2114يونيو 

سوارالن، ادلاجستَت كرئيس ادلدرسة من العام الدراسي ( دكتور أندوس 7

على أساس الرسالة القرارة من عمدة مدينة باندار المبونج   2116/2117

 . 2117أبريل . 27يف تاريخ  VI /2117. 14/ 821.23/313رقم 

، ناحية تاصلونج 81موقع ىذه ادلدرسة يف شارع جاتوت سوبراطا رقم 

نج الشرقية باندار المبونج. وادلركبات اليت سبّر على ىذا غادينج منطقة تاصلونج كارا

الطريق ىي جيدة. ؽلكن أن تسَت أنشطة التعلم والتعليم هبدوء، ألن بناء ادلدرسة 

باندار  11ادلهيئة يف مدرسة الثانوية احلكومية  بعيد عن طريق ادلزدمحة. غرفة التعلم

 غرفة. 28المبونج وىي 

 باندار المبونج 11ثانوية احلكومية . النظر والبعث دلدرسة ال2
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 النظر .أ

 ادلتميزة كمؤّسسة المبونج باندار 11 احلكومية الثانوية ادلدرسة ربقيق "

 وأسسها والثقافة، والفنون، والرياضة، التكنولوجية، وعلوم األكادؽلية، رلاالت يف

 " التقوى و اناإلؽل

 البعث  .ب

 التميز ادلدرسي ( ربسُت اإلدارية ادلدرسية لتحقيق1

 ( ربسُت جودة التعليم لتحقيق كفاءة الطالب2

 ( ربسُت جودة ادلعلمُت وادلوظفُت لتحقيق احلد األدىن من معايَت اخلدمة3

 ( ترقية جودة ادلرافق والتسهيالت الداعمة يف إتقان العلوم والتكنولوجية4

وقف (  ربسُت ادلوارد البشرية العالية ونشجيع الطالب على ربقيق م5

 حاسم، ومنهجي، ودقيق، ومستقل.

 ( ربسُت جودة الشراكات مع أولياء األمر واجملتمع6

 ( سبكُت ادلواطنُت وبيئة ادلدرسة لتحقيق التعلم ادلوايت7

 . موقع اجلغرايف3

ىذه ادلدرسة إحدى من ادلدارس العامة يف ناحية المبونج واليت تقع يف 

مركز تاصلونج كارانج يف شارع جاتوت وسط مدينة باندار المبونج، وربديدا يف  
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تاصلونج غادينج. يوجد يف ىذه ادلنطقة العديد من مرافق اخلدمة  81سوبراطا رقم 

العامة وادلساكن.  وىناك تسهيالت كافية مثل ادلساجد، وادلدارس، وادلكاتب، 

والشركات. بوجود ىذه ادلدرسة يف منطقة باندار المبونج ؽلكن أن تساعد اجملتمع 

 باندار 11 احلكومية الثانوية ادلدرسةملة حاجتو يف رلال التعليم. أسست لتك

 تاصلونج 2 العامة ادلعلمُت تعليم مدرسة من االتقال وىي 1991 عام يف المبونج

 .O/1991 /1363: ادلدرسة تأسيس برقم كارانج

 بوسع األرض على المبونج باندار 11 احلكومية الثانوية ادلدرسة بنيت

 . غادينج تاصلونج قرية يف ًتام 7.414،11

 ادلدرسُت عدد بيانات. 4

 ادلدرسُت. أ

ربتوي ىذه ادلدرسة على ادلدرسُت ادلؤىلُت  يف رلاالهتم اخلاصة دبا يف 

 ذلك ما يلي:
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 3جدول 
 المبونج باندار 11 الحكومية الثانوية المدرسةاسماء المدرسين في 

نةادله الرقم التوظيفي امساء ادلدرسُت الرقم  ادلادة 
1 Diona Katharina, 

S.Sos, M.Pd  

19711020 199103 2 

004 
Plt. Kepala Sekolah - 

2 Drs. Sularno 
19650615 199103 1 

009 

Wakasek 

Kesiswaan 
Sosiologi 

3 Hj. Neng Rosiyati, 

S.Pd, MM 

19691124 199403 2 

007 
Wakasek Humas Fisika 

4 Hi. Endang 

Suhendris, S.Pd 

19660905 199001 1 

003 

Wakasek Sarana 

Prasarana 
Biologi 

5 Aang Hidayat, S.Pd 
19690228 199201 1 

002 

Wakasek 

Kurikulum 
Biologi 

6 Dra. Hindratati 
19600701 198503 2 

004 
Guru Sejarah 

7 Dra. Sofiyah 
19590531 198603 2 

003 
Guru 

Bahasa 

Inggris 

8 Dra. Titi 

Suprihantini 

19610209 198802 2 

001 
Guru Fisika 

9 Dra.Hj. Ermaita, 

M.Pd 

19651007 199009 2 

001 
Guru Geografi 

11 Dra.Hj. Famela 

Nur 

19620606 198702 2 

001 
Guru Kimia 

11 Dra.Hj. Rita 

Rahayu 

19660218 199203 2 

004 
Guru Matematika 

12 Dra.Hj. Tati 

Rosini, MM 

19610326 198802 2 

001 
Guru Matematika 

13 Dra.Hj. Nurmala 

Dewi 

19630831 199003 2 

004 
Guru Kimia 

14 Dr.Hi. Amdani 

Sarjun, M.Pd 

19630612 199003 1 

004 
Guru 

Bimbingan 

Konseling 

15 Dra. Suwarti, MM 
19620822 198803 2 

001 
Guru Kimia 

16 Dra.Hj. Sri Sumarti 
19630219 198609 2 

001 
Guru 

Bimbingan 

Konseling 

17 Dra.Hj. Asmurni 
19590828 198702 2 

001 
Guru PPKn 

18 Dra. Zuriati, 

M.Pd.I 

19661028 199303 2 

007 
Guru PAI 

19 Meri Juwita, S.Pd, 

MM 

19690828 199512 2 

005 
Guru Ekonomi 
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21 Dra.Hj. 

Marbiyantina, MM 

19630305 198901 2 

001 
Guru Ekonomi 

21 Rifdanil, S.Pd 
19641009 198812 1 

002 
Guru Fisika 

22 Sahaya 

Situmorang, S.Pd 

19620517 199103 1 

003 
Guru Ekonomi 

23 Drs. Millizal, M.Pd 
19600427 198703 1 

004 
Guru PPKn 

24 Dra.Hj. Noveria 

Ridasari, M.Pd 

19641114 199010 2 

001 
Guru Kimia 

25 Winarni, S.Pd, 

M.Pd 

19710602 200604 2 

015 
Guru 

Bahasa 

Indonesia 

26 Drs. Sunarto 
19590505 198901 1 

001 
Guru Sejarah 

27 Maryati, S.Pd 
19690330 199201 2 

001 
Guru Biologi 

28 Zulimah, S.Pd, 

M.Pd 

19690728 199203 2 

004 
Guru Fisika 

29 Dra. Suteny 
19620614 199203 2 

002 
Guru Ekonomi 

31 Eva Sadestina, 

S.Pd 

19721201 200012 2 

001 
Guru 

Bahasa 

Inggris 

31 Anik Sulistyani, 

S.Pd 

19640724 198901 2 

002 
Guru Matematika 

32 Widianto Unggul 

Sunyoto, S.Pd 

19680503 199703 1 

007 
Guru 

Bahasa 

Inggris 

33 Didik Ludiagung, 

S.Si 

19800408 200604 1 

007 
Guru Matematika 

34 Lia Kristiana, S.Pd, 

M.Pd 

19760902 200804 2 

001 
Guru Sejarah 

35 Lita Refiana, S.Pd 
19801018 200501 2 

006 
Guru 

Bahasa 

Inggris 

36 Lia Martikasari, 

S.Pd 

19830314 200902 2 

002 
Guru 

Bahasa 

Jerman 

37 Diah Rahmawati, 

S.Pd 

19830725 200903 2 

001 
Guru Kimia 

38 Tuti Novita, S.Pd 
19831130 200902 2 

007 
Guru 

Bahasa 

Inggris 

39 Octavienty, S.Kom 
19761005 201101 2 

001 
Guru 

Bimbingan 

TIK 

41 Nelly Yanti, S.Pd 
19811110 200902 2 

010 
Guru Matematika 

41 Shinta Pratiwi, 

S.Pd 

19820415 201001 2 

011 
Guru 

Bahasa 

Jerman 
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42 Ari Budiningsih, 

S.S 

19810428 201001 2 

008 
Guru PAI 

43 Octavienty, S.Kom 
19761005 201101 2 

001 
Guru 

Bimbingan 

TIK 

44 Novia Mela Dewi, 

S.Pd 

19861105 201101 2 

003 
Guru 

Bimbingan 

Konseling 

45 Vevi Liasari, S.Pd, 

M.Pd 

19840812 200902 2 

001 
Guru Geografi 

46 Nurilliyen, S.Sos 
19831201 200902 2 

002 
Guru Sosiologi 

47 Reza Aprilia, S.Pd 
19880402 201101 2 

007 
Guru PPKn 

48 Dwi Rohmanita, 

S.Sos 

19800811 201407 2 

001 
Guru Sosiologi 

49 Sunarti, S.Pd, M.Pd 
19700705 199702 2 

003 

Guru Tambahan 

Jam 

Bahasa 

Indonesia 

51 Dra. Herita Dewi, 

M.Pd 

19640113 199010 2 

001 

Guru Tambahan 

Jam 
Fisika 

51 Edi Purwanto, S.Pd 
19710707 200003 1 

003 

Guru Tambahan 

Jam 

Bahasa 

Indonesia 

52 Ani, S.Pd 
19771107 200212 2 

003 

Guru Tambahan 

Jam 
Biologi 

53 Elitha Aprilucilla, 

S.Pd 

19850410 201001 2 

005 

Guru Tambahan 

Jam 
Biologi 

54 Raheni Purwanti, 

S.Pd 

19760716 201001 2 

008 

Guru Tambahan 

Jam 
Biologi 

 

 . ادلوظفُت اإلداريُت والفخريُت5

 4جدول 

 اسماء الموظفين اإلداريين والفخريين

 البيان المهنة NIP/NUPTK اسماء الموظفين الرقم

1 Drs. Romanus Tikto 

Srihartono 

- 
Guru 

 

2 Sunarto, S.Th 
- 

Guru 
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3 Ardiyansah, S.Pd 
- 

Guru 
 

4 Amron Bangsawan, 

S.Pd.i 

- 
Guru 

 

5 Zulpan Hendri, S.Ag - Guru  

6 
Dra. Raden Roro 

Suyati 

Kusumaningrum 

- Guru  

7 Sutrisno Agus 
Setiadhi, S.Pd 

- Guru  

8 Maddin Gani 

Dwijanata, S.Pd 
- Guru  

9 Ariyadi, S.Pd - Guru  

11 Yessina Tarulitha 

Munthe, S.Pd 
- Guru  

11 Reza Selvia, S.Pd - Guru  

12 
Keke Prihantini 

Santiningrum 

Pasaribu, S.Pd 

- Guru  

13 Geby Finka Rani, 

S.Pd 
- Guru  

14 Yuli Aryanti 

Ningrum, S.Pd 
- Guru  

15 Risky Amelia, S.Pd - Guru  

16 Husnul Hotimah, 

S.Pd 
- Guru  

17 Melia Purnamasari, 

S.Pd 
- Guru  

18 Kristin Berlina 

Sinaga, S.Pd 
- Guru  

19 Eka Rummiati, S.Pd - Guru  

21 Tumpal Halomoan 

Samosir, S.Pd 
- Guru  

21 Amir Riyadi, S.Pd - Guru  

22 Tryas Rohmansyah, 

S.Pd 
- Guru  

23 Dra.Hj. Khalifatul 19611111 198503 2 014 
Koordinator 

Perpustakaan 
 

24 Rohimi, S.Sos 19650815 199003 2 011 
Kasubag Tata 

Usaha 
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25 Hj. Widiawati Nila 

Kesuma, SE 
19720910 199303 2 006 Staff Tata Usaha  

26 Marben Manik 19620414 198602 1 003 Staff Tata Usaha  

27 Marsono 19680302 201407 1 002 Staff Tata Usaha  

28 Muhammad 

Nuryadin, S.Kom 
19770531 201407 1 002 Staff Tata Usaha  

29 Iin Setuni - Staff Tata Usaha  

31 Sri Wahyuti - Staff Tata Usaha  

31 Nurjiman - Staff Tata Usaha  

32 Ahmad Dwi Okta, SE - Staff Tata Usaha  

33 Ria Kesuma Putri, 

A.Md Kep 
- Staff Tata Usaha  

34 Muhammad 

Kurniyadi, S.Kom 
- Staff Tata Usaha  

35 Surjaya - Staff Tata Usaha  

36 Rendi Sanjaya, A.Md - Staff Tata Usaha  

37 Sri Lestari, A.Md  - Staff Tata Usaha  

38 Putri Nadia - Staff Tata Usaha  

39 Anarisa, S.Kom - Staff Tata Usaha  

41 Mateus Fiki Angga 

Aditya 
- Staff Tata Usaha  

41 Samanik - Staff Tata Usaha  

42 Yurisman - Staff Tata Usaha  

43 Muhammad Mamak - Staff Tata Usaha  

44 Irvan - Staff Tata Usaha  

 

 . بيانات عدد الطلبة6
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 2117/2118 عدد الطلبة للعام الدراسي . أ

 5جدول 
 2117/2118بيانات عدد الطلبة للعام الدراسي 

 عدد الطلبة الفصل الرقم

1 X IPA 1-6 181 
2 X IPS 1-3 88 
3 XI IPA 1-7 221 
4 XI IPS 1-2 69 
5 XII IPA 1-8 277 
6 XII IPS 1-3 113 

 938 المجموع
 

 باندار المبونج 11 . حالة ادلرافق والتسهيالت دلدرسة الثانوية احلكومية7

 6جدول 
 باندار المبونج 11حالة المرافق والتسهيالت لمدرسة الثانوية الحكومية 

 البيان عدد الغرفة أنواع الغرفة الرقم
1 Kepala Sekolah 1  
2 Wakil Kepala Sekolah 1  
3 Guru 2  
4 Tata Usaha 1  
5 BK 1  
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6 Kelas 29  
7 Laboratorium 1  
8 Perpustakaan 1  
9 Komputer 1  
11 Dapur 1  
11 Kantin 3  
12 Wc Guru 1  
13 Wc Siswa 3  
14 Uks 1  
15 Gudang 1  
16 Satpam 1  
17 Mushola Darul Ulum 1  

18 Peralatan Drum Band 1  
19 Osis 1  

     

 نجباندار المبو  11نوع ادلختّب يف مدرسة الثانوية احلكومية  .8

 7جدول 
 باندار المبونج 11نوع المختبر في مدرسة الثانوية الحكومية 

 البيان احلالة نوع ادلختّب الرقم

1 Biologi Cukup  

2 Kimia Cukup  
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3 Fisika Baik  

4 Komputer Baik  

 

 باندار المبونج 11. خالصة عدد الكتب يف مكتبة ادلدرسة الثانوية احلكومية 9

  2118/2119 للعام الدراسي

 8جدول 
 باندار 11خالصة عدد الكتب في مكتبة المدرسة الثانوية الحكومية 

 2118/2119المبونج للعام الدراسي  
No Jenis Koleksi Jumlah Judul Jumlah Eksempler 

1 Buku Paket 577 41,026 

2 Buku Non Paket 10.335 23,294 

3 Buku Referensi 249 1,581 

4 Buku Fiksi 1.155 4,167 

5 Terbitan Berseri 17 314 

6 Surat Kabar 3  

 Jumlah 12,336 70,382 
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 نتيجة البحث . ب

باندار المبونج. أن  11أعقد ىذا البحث يف مدرسة الثانوية احلكومية 

طالبا. قبل  34والذي ػلتوي على  mia 1الصف ادلستخدم وىو الصف العاشر 

 2119أبريل  18وىل، فقامت الباحثة ببداية ادلالحظة يف تاريخ الدورة األإجراء 

والذي يهدف إىل معرفة االختالفات يف نتائج التعلم لدى الطلبة قبل تنفيذ الطريقة 

 اإلنتقائية.

 . قبل الدورة1

تنفيذ األنشطة يف ىذه الدورة عن طريق مجع البيانات احملصولة من نتيجة 

. أن mia 1مع مدرس اللغة العربية وطلبة الصف العاشر ادلقابلة اليت أجرت الباحثة 

مقابلة الباحثة تتعلق باإلسًتاتيجية والطريقة ادلستخدمة يف تعليم الطلبة. من خالل 

 .mia 1تنفيذ ىذه الدورة تعرف الباحثة عن نتائج التعلم لدى طلبة الصف العاشر 

علم اللغة العربية  انطالقا من نتيجة ادلالحظة ضلو اخلطوات اليت استخدمها م

وىي يبدأ التعليم بادلقدمة،  باندار المبونج 11يف مدرسة الثانوية احلكومية 

واألنشطة الرئيسية، واالختتام. يف إعطاء ادلادة، يشرح ادلعلم عن ادلادة ادلدروسة يف 

ذلك اليوم عن طريق فتح الكتب ادلدرسية ادلهيئة يف ادلدرسة.  وأحيانا يشرح ادلعلم 

بالكتابة على السبورة. وسوى ذلك، يستخدم ادلعلم وسائل التعليم ادلرئية من الدرس 
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أو الطريقة ادلباشرة. عندما يبُت  ادلعلم ادلادة،  LCDخالل عرض ادلواد باستخدام 

يطلب من الطلبة الستماع بيانو مجاعة. وبعد اإلنتهاء من بيان ادلادة يكتب الطلبة 

ورة، واألخَت تقدمي األسئلة سواء األسئلة ادلقالية أو األشياء ادلهمة ادلوجودة يف السب

السؤال واجلواب. أما بالنسبة لنتيجة ادلقابلة حول نتائج تعلم اللغة العربية قبل ازباذ 

 اإلجراءات فهي كما يلي: 

 
 9جدول 

 نتائج التعلم في قبل الدورة

 البيان النتيجة امساء الطلبة الرقم
سبامغَت   سبام 

1 Abi Mael Sihombing 91   

2 Affan Sheva Khubaib  61   

3 Alfingka Mutia Rahma Nitha 111   

4 Andhika Fiero Dermawan 65   

5 Anes Regina Maharani 111   

6 Arfina Juliani 81   

7 Bella Amelia J 81   

8 Christopher Stephanus Simanulang 61   

9 Dian Aulia  71   

11 Duta Adjie N 81   
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11 Fhernando Okta P 71   

12 Garin Dima Rahmatan 61   

13 Hurul’ain Qori Azzahra 85   

14 Indah lestari 65   

15 Istikoh Muawiah 111   

16 Laura Carissa Zahra 75   

17 Lutfi Pasha Hidayat 71   

18 M. A. Farel    41   

19 M. Rayadji Baskoro Bilhaqi 81   

21 Muhammad Gilang Pradana 81   

21 Muhammad Raecal Bahri  111   

22 Najwa Asilla C 41   

23 Nia Warlina  71   

24 Rafika  Auvi A 81   

25 Reni Nurviona Ar Vairuz 61   

26 Reny Arienta Putri 111   

27 Ridho Frenando 81   

28 Riski Sahputra 111   

29 Shela Azzura 65   

31 Sutan Aksa Kuma Rahma 61   

31 Tegar Adi Saputra 75   

32 Via Yuka Zeta D  65   

33 Yusi Putri Adha 81   
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 ∑=  Xالقيمة ادلتوسطة : 

∑ 
 

   =    

  
 

   =75 

 16:  الراسب الطلبة عدد

 18:   الناجح الطلبة عدد

 باستخدام التعلم لنتائج االكتمال نسبة عن البحث ىي التالية واخلطوة

     : و التايلاإلحصائية على النح الصيغ 

P = 
 

 
       

P = 
  

  
       

P = 52,94 % 

بناء على البيانات ادلذكورة، أن صلاح الطلبة ػلصل على معيار االكتمال 

األدىن، وذلك التحصيل مل يكن كامال ألن مؤشرات النجاح يف تلك ادلدرسة وىي 

باستخدام الطريقة .  لذلك أرادت الباحثة زيادة الًتقية يف نتائج تعلم الطلبة 75

34 Zea Ivanka 65   
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اإلنتقائية لتحقيق أحسن النتائج من السابق. ويف ىذه الدورة ػلصل الطلبة على 

 .52،94النجاح بقيمة %

 . الدورة األولى2

تتكون ىذه الدورة األوىل من أربع اخلطوات التالية: التخطيط، اإلجراء، 

 ادلالحظة، والتفكَت. 

 التخطيط .أ

ة بإعداد بعض األشياء ادلتعلقة بالعملية األولية ويف ىذه ادلرحلة، تقوم الباحث

يف البحث، وىي ترتيب زبطيط تنفيذ التعليم والذي يعتمد على ادلقرر التعليمي من 

ادلدرسة. وجبانب ذلك، استعدت الباحثة مصادر التعلم وعدة الوسائل احملتاجة أثناء 

مي ادلالحظة ضلو أنشطة تنفيذ التعليم يف الدورة األوىل، وكذلك استعدهتا ورقة التقو 

 ادلعلم والطلبة. 

 اإلجراء  .ب

يف الساعة  2119أبريل  25يعقد ىذا اإلجراء يوم اخلميس يف تاريخ 

أن الباحثة كادلدرسة يف تطبيق الطريقة الواحدة إىل الساعة الثالثة مخسة وأربعون. 

االختتام مناسبا  اإلنتقائية. وربتوي أنشطة التعلم على ادلقدمة، واألنشطة الرئيسية، و 

بتخطيط تنفيذ التعليم. 
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يف بداية التعليم، صارت الباحثة كادلدرسة تقدم التقدير إىل الطلبة عن طريق 

تقدمي السؤال ادلتعلقة بادلادة ادلاضية وربطها بادلادة اليت سيدرسها الطلبة. ويف ىذه 

ة من قبل احلالة، كان بعض الطلبة نشطُت  للقيام باإلجابة عن السؤال ادلقدم

ادلدرس. والطلبة متحمسون أثناء بيان ادلادة، ومن مث يشرح ادلدرس عن مضمون 

 احملاورة الواردة يف الكتاب.

ولزيادة معرفة الطلبة عن ادلادة السابقة وخاصة للفعل ادلضارع، يطلب 

ادلدرس من الطلبة شلارسة الصور الشائكة وشرح مضموهنا وفقا للمحاورة الواردة يف  

درسي والبحث عن الكلمات فيها فعل ادلضارع. وبعد اإلنتهاء من ىذا كتاب ادل

العمل، يطلب من كل رلموعة لعرض نتيجة عملهم أمام الفصل. باستخدام ىذه 

األنشطة توضح محاسة الطلبة يف اكتشاف الكلمات بشكل الفعل ادلضارع حىت 

احثة مع الطلبة يستنتج  زادت معرفة الطلبة عن القواعد العربية. ويف أخَت التعليم، الب

 ادلادة ادلدروسة بتقدمي التقومي، والتفكَت، والتأكيد، واالختتام.

 ج. المالحظة

سبت ىذه ادلالحظة مع مدرس اللغة العربية والزمالء، حيث تالحظ الباحثة 

عملية التعليم من ادلقدمة إىل االختتام. ويف أنشطة ادلراقبة دبساعدة ورقة ادلالحظة 

ادىا يف السابق. تقسم ادلالحظة غلى قسمُت، علا ادلالحظة ضلو ادلدرس اليت مت إعد
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وادلالحظة ضلو الطلبة. ويف ىذا البحث تعرض الباحثة نتيجة ادلالحظة يف الدورة 

 األوىل كالتايل:

 

 11جدول 
  ورقة المالحظة نحو أنشطة المدرس

 الدرجة النشاط النمرة
 4 3 2 1 استعداد: 

     (RPPط تنفيذ التعليم )زبطي ادلعلماستعد  1

أىداف التعليم بشكل اجلملة الواضحة يف 2

 (RPPزبطيط تنفيذ التعليم )

    

     أن ادلادة ذلا عالقة بادلادة ادلدروسة السابقة 3

      عد ادلعلم وسائل التعليماست 4

     أعد ادلعلم الصف الدراسي  5

     أعد ادلعلم الطلبة مادية كانت أو عقلية 6

     العرض/تقديم التعليم: 

     يلقي ادلعلم األىداف احملصولة من التعليم 7

يشجع الطلبة من خالل االىتمام باتباع عملية  8
 التعليم جيدا

    

يقوم ادلعلم بإعادة ادلادة قبل يربطها بادلادة  9
 التالية

    

يشرح ادلعلم ادلادة باستخدام األساليب ادلعينة  11     
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 حبيث أن يسهل الطلبة يف فهم ادلادة
     يعقد التعليم باستخدام اخلطوات ادلرتبة 11

     لفرصة ليسألوا عن ادلادةيقدم ادلعلم ا 12

إذا قام الطلبة بسؤال ادلادة فأجاب ادلعلم  13
 إجابة واضحة

 

    

     ادلعلم مع الطلبة يستنتج ادلادة يف آخر التعليم    14

     طريقة التعليم: تنفيذ 

يعقد التعليم بطريقة متنوعة وال يسبب إىل  15
 ادللل والسئامة

    

     أن ادلادة مناسبة بأىداف التعليم ادلقررة 16

غلب على ادلعلم تبديل احملل ويتحرك  دائما  17
 مأثناء التعلي

    

إذا ػلتاج الطلبة إىل ادلساعدة، غلب أن يكون  18
 لو استعداد تام

    

     يستخدم وسائل لتعليم فعالة 19

اختار الرسوم التوصيحية أو األمثلة متمهال  21
 ون فعالةلتك

    

     إعطاء االختبار/التقومي فعاال 21

الغلوز على ادلعلم لو طبيعة عاطفية يف مواحهة  22
 الطلبة عند عملية التعليم

    

     :خصائص شخصية المعلم 

يقوم ادلعلم بالصّب لتناول االستجابة من  23     
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 الطلبة
الطلبة ليكونوا نشطُت يف  ادلعلم جلذبػلاول  24

  التعليم

    

     ادلعلم لو موقف حازم وصريح 25

     ادلعلم مرتبة ونظيفة لباس 26

 76 21   الدرجة
 97 مجموع الدرجة



 البيان :

 = ضعيف 1

 = مقبول  2

 = جيد 3

 = جيد جدا 4

 البيان يف النسبة ادلائوية

 = جيد جدا %111-%86

 = جيد %85-%71

 = مقبول %69-%61

 = ناقص  59 > %
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، يعرف أن احلساب لنتيجة مالحظة ادلدرس يف انطالقا من اجلدول أعاله

 الدورة األوىل كالتايل :

 ( الدرجة احملصولة1

  P = 
                           

                    
       

 ( بيان الدورة األوىل :2 

  P = 
  

   
      

      = 93 (Sangat Baik) 

وىي على  93ادلالحظة ضلو ادلدرس يف الدورة األوىل ربصل على %نتيجة 

مستوى جيد جدا. باإلضافة إىل أنشطة ادلدرس، ىناك أيضا نتيجة ادلالحظة ضلو 

 الطلبة يف الدورة األوىل، وىي:

  11جدول 

 ورقة المالحظة نحو الطلبة

 الدرجة النشاط النمرة
 4 3 2 1 الطلبة 

 نشاط الطلبة 1
يستمع الطلبة إلى المادة التي يهتم و  .أ

 قدمها المعلم
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قام الطلبة بالشجاعة ليسألوا عن  .ب
 المادة غير مفهومة.

 ج.  قام الطلبة بنشط في المناقشة
 ةموقف الطلب 2

 ىادئ .أ
 التركيز على المادة .ب

 ج. متحمس

   
 
 
 

 

 
 
 

 النظام 3
 يحضر الطلبة في وقت تمام .أ

 كشف الحضور .ب

    
 
 

 المهام 4
كتابة النقاط الهامة الموجوة في نص  .أ

 القراءة
يقوم الطلبة بعمل المهام وفقا ألمر  .ب

 المدرس

    
 
 
 

 الدرجة
 

  0 20 

 37 عدد الدرجة

 

 البيان :

 = ضعيف 1

 = مقبول  2
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 = جيد 3

 = جيد جدا 4

 البيان يف النسبة ادلائوية

 = جيد جدا %111-%86

 = جيد %85-%71

 = مقبول %69-%61

 = ناقص  59 > %

انطالقا من اجلدول أعاله، يعرف أن احلساب لنتيجة مالحظة ادلدرس يف 

 الدورة األوىل كالتايل :

 ( الدرجة احملصولة1

  P = 
                          

                    
       

 ( بيان الدورة األوىل :2 

  P = 
  

  
      

      = 92 (Sangat Baik) 

وىي على  92نتيجة ادلالحظة ضلو الطلبة يف الدورة األوىل ربصل على 

يف التعليم، بيد أن ىناك مستوى جيد جدا. ألن مجيع الطلبة يركزون وينشطون 
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بعض الطلبة أقل نشطا يف تقدمي السؤال أو العرض. بناء على أنشطة التعليم يف 

 الدورة األوىل، فتحصل على  نتائج التعلم كالتايل:

 12جدول 
 نتائج التعلم في الدورة األولى

 البيان النتيجة امساء الطلبة الرقم
سبامغَت   سبام 

1 Abi Mael Sihombing 111   

2 Affan Sheva Khubaib  91   

3 Alfingka Mutia Rahma Nitha 91   

4 Andhika Fiero Dermawan 81   

5 Anes Regina Maharani 71   

6 Arfina Juliani 71   

7 Bella Amelia J 111   

8 Christopher Stephanus Simanulang 91   

9 Dian Aulia  95   

11 Duta Adjie N 91   

11 Fhernando Okta P 91   

12 Garin Dima Rahmatan 41   

13 Hurul’ain Qori Azzahra 85   

14 Indah lestari 91   

15 Istikoh Muawiah 91   
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 ∑=  Xالقيمة ادلتوسطة : 

∑ 
 

   =    

  
 

16 Laura Carissa Zahra 111   

17 Lutfi Pasha Hidayat 95   

18 M. A. Farel    91   

19 M. Rayadji Baskoro Bilhaqi 111   

21 Muhammad Gilang Pradana 45   

21 Muhammad Raecal Bahri  51   

22 Najwa Asilla C 91   

23 Nia Warlina  111   

24 Rafika  Auvi A 95   

25 Reni Nurviona Ar Vairuz 91   

26 Reny Arienta Putri 111   

27 Ridho Frenando 91   

28 Riski Sahputra 111   

29 Shela Azzura 71   

31 Sutan Aksa Kuma Rahma 81   

31 Tegar Adi Saputra 111   

32 Via Yuka Zeta D  51   

33 Yusi Putri Adha 81   

34 Zea Ivanka 41   
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   =83 

 8:  الراسب الطلبة عدد

 26:   الناجح الطلبة عدد

 باستخدام التعلم لنتائج االكتمال نسبة عن البحث ىي التالية واخلطوة

     : التايل اإلحصائية على النحو الصيغ 

P = 
 

 
       

P = 
  

  
       

P = 76,47 % 

استنادا إىل اجلدول أعاله، يعرف أن التعليم باستخدام الطريقة اإلنتقائية يف 

طالبا  26. أن 76،47أو بالنسبة ادلائوية % 83الدورة األوىل ػلصل على قيمة 

طالب األخرين مل  8 طالبا ىم ػلصلون على معيار االكتمال األدىن ، وأما 34من 

 ػلصل على معيار االكتمال.

 د. التفكير

تعقد يف ىذه ادلرحلة بالتحليل مستندا على نتيجة ادلالحظة ونتيجة االختبار 

البعدي للدورة األوىل. قامت الباحثة بالتفكَت لتحديد العيوب وادلزايا الواردة يف 
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، ربصل الباحثة على نتيجة عملية تنفيذ الدورة األوىل. انطالقا من نتيجة ادلالحظة

 :أنشطة ادلدرس والطلبة  كما يلي

( بعد تنفيذ أنشطة التعليم يف الدورة األوىل، أن نتائج التعلم لدى الطلبة 1

وصلت إىل الًتقية من قبل الدورة إىل الدورة األوىل. ويف قبل الدورة 

. 76،47، وزيادة الًتقية يف الدورة األوىل وىي %52،94بنتيجة %

طالبا قد أسبوا على معيار االكتمال األىن يف  26بادلعٌت على أن  وىذا

الدورة األوىل. ودليل على ذلك، أن صلاح الطلبة يف الدورة األوىل قد أمت 

 .75معيار االكتمال يف تلك ادلدرسة وىي 

( بعد تنفيذ الدورة األوىل، يعرف أن نتيجة ادلالحظة ضلو أنشطة ادلدرس 2

الة على أن أنشطة التعليم قد جرت جيدة . ىذه د93ربصل على %

وىي مناسبة بتخطيط تنفيذ التعليم. وأما نتيجة ادلالحظة ضلو أنشطة 

 .92الطلبة فهي جيدة و ربصل على %

ادلالحظة ومناقشة الباحثة مع ادلدرس فيعرف يف الدورة نتيجة  واستنادا إىل

 :لتايلاألوىل نتيجة التفكَت كا
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طالبا مل يركزوا  15ظة يف الدورة األوىل، فهناك ( بناء على نتيجة ادلالح1

على استماع بيان ادلدرس أمام الفصل. ألن يوجد العديد من الّبامج 

 ادلدرسية ادلعقودة يف ذلك اليوم.

( ادلدرس أقل فعاليا يف استخدام الوقت وأقل حازما يف تفتيش الطلبة 2

 ليكون الطلبة نشطُت أثناء التعليم.

ة التصحيح حبيث أن يكمل العيوب يف الدورة الثاني ةور فيعقد يف الدلذلك 

 التالية.

 . الدورة الثانية3

 التخطيط .أ

أن التخطيط يف ىذه الدورة الثانية ال ؼلتلف كثَتا عن الدورة األوىل، وىي 

وادلادة تتعلق بكتاب ادلدرسي  يط تنفيذ التعليم مستندا إىل ادلقرر التعليميترتيب زبط

 أسئلة التقومي استعدت الباحثة، ادلدرسة. وباإلضافة إىل ذلكادلستخدم يف تلك 

دلعرفة نتائج التعلم لدى الطلبة يف تعليم اللغة العربية باستخدام الطريقة اإلنتقائية 

 ادلستخدمة للدورة الثانية. 

 اإلجراء  .ب
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يف الساعة الواحدة  2119مايو  2ا اإلجراء يوم اخلميس يف تاريخ يعقد ىذ

 صارت الباحثة  كادلدرسة، وأما ادلدرس كادلالحظ.الثالثة مخسة وأربعون.  إىل الساعة

صارت الباحثة  كادلدرسة يف استكشاف قدرات الطلبة من خالل طرح السؤال قبل 

أن ؼلطو إىل درس جديد. سبت ىذه األنشطة لتحديد مستوى فهم الطلبة يف ادلادة 

، يشرح ادلدرس عن تعريف الفعل السابقة عن الفعل ادلضارع. ويف ادلرحلة التالية

ادلاضي وعالماهتا. بعد أن يقدر الطلبة على فهم ادلادة، يستمر ادلدرس يف إعطاء 

رلموعات،  4مادة احلوارات ادلوجودة يف الكتاب ادلدرسي. مث يوزع الطلبة إىل 

ويعطي ادلدرس مخس دقائق لتعيُت من ين أعضاء اجملموعة الذين يلعبون دورا يف 

يهدف ىذا النشاط لتدريب شجاعة الطلبة يف احملادثة باللغة العربية أمام احلوار. 

الفصل. ويف أخَت التعليم، الباحثة مع الطلبة يستنتج  ادلادة ادلدروسة بتقدمي التقدير 

والتقومي لقياس الذاكرة وفهمهم ضلو التعليم الذي حصل عليو الطلبة يف الدورة 

  الثانية.

 ج. المالحظة

الحظة مع مدرس اللغة العربية والزمالء من بداية عملية التعليم سبت ىذه ادل

إىل االختتام. ويف ىذا البحث تعرض الباحثة نتيجة ادلالحظة ضلو ادلدرس والطلبة  

 يف الدورة الثانية  كما يف التايل:
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 13جدول 
 ورقة المالحظة نحو أنشطة المدرس

 الدرجة النشاط النمرة
 4 3 2 1 استعداد: 

     (RPPزبطيط تنفيذ التعليم ) ادلعلمد استع 1

أىداف التعليم بشكل اجلملة الواضحة يف 2

 (RPPزبطيط تنفيذ التعليم )

    

     أن ادلادة ذلا عالقة بادلادة ادلدروسة السابقة 3

      استعد ادلعلم وسائل التعليم 4

     أعد ادلعلم الصف الدراسي  5

     أعد ادلعلم الطلبة مادية كانت أو عقلية 6

     العرض/تقديم التعليم: 

     ادلعلم األىداف احملصولة من التعليم يلقي 7

يشجع الطلبة من خالل االىتمام باتباع عملية  8
 التعليم جيدا

    

يقوم ادلعلم بإعادة ادلادة قبل يربطها بادلادة  9
 التالية

    

يشرح ادلعلم ادلادة باستخدام األساليب ادلعينة  11
 حبيث أن يسهل الطلبة يف فهم ادلادة

    

     يعقد التعليم باستخدام اخلطوات ادلرتبة 11

     يقدم ادلعلم الفرصة ليسألوا عن ادلادة 12

إذا قام الطلبة بسؤال ادلادة فأجاب ادلعلم  13
 إجابة واضحة
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     ادلعلم مع الطلبة يستنتج ادلادة يف آخر التعليم    14

     تنفيذ طريقة التعليم: 

د التعليم بطريقة متنوعة وال يسبب إىل يعق 15
 ادللل والسئامة

    

     أن ادلادة مناسبة بأىداف التعليم ادلقررة 16

غلب على ادلعلم تبديل احملل ويتحرك  دائما  17
 أثناء التعليم

    

إذا ػلتاج الطلبة إىل ادلساعدة، غلب أن يكون  18
 لو استعداد تام

    

     يستخدم وسائل لتعليم فعالة 19

اختار الرسوم التوصيحية أو األمثلة متمهال  21
 لتكون فعالة

    

     إعطاء االختبار/التقومي فعاال 21

الغلوز على ادلعلم لو طبيعة عاطفية يف مواحهة  22
 الطلبة عند عملية التعليم

    

     :خصائص شخصية المعلم 

لم بالصّب لتناول االستجابة من يقوم ادلع 23
 الطلبة

    

ب الطلبة ليكونوا نشطُت 1ػلاول ادلعلم جلذ 24
  يف التعليم

    

     ادلعلم لو موقف حازم وصريح 25

     بة ونظيفةلباس ادلعلم مرت 26
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 88 12   الدرجة
 111 مجموع الدرجة

 

 البيان :

 = ضعيف 1

 = مقبول  2

 = جيد 3

 = جيد جدا 4

 البيان يف النسبة ادلائوية

 = جيد جدا %111-%86

 = جيد %85-%71

 = مقبول %69-%61

 = ناقص  59 > %

 

 ( الدرجة احملصولة1

  P = 
                          

                    
       

 ( بيان الدورة الثانية :2 
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  P = 
   

   
      

      = 96 (Sangat Baik) 

باإلضافة إىل أنشطة ادلدرس، فيمكن أن تعرض الباحثة نتيجة ادلالحظة ضلو 

 التايل:الطلبة يف الدورة الثانية ك

 14جدول 
 نحو أنشطة الطلبةورقة المالحظة 

 الدرجة النشاط الرقم 
 4 3 2 1 الطلبة 

 نشاط الطلبة 1
يهتم ويستمع الطلبة إلى المادة التي  .أ

 قدمها المعلم
قام الطلبة بالشجاعة ليسألوا عن  .ب

 المادة غير مفهومة.
 ج.  قام الطلبة بنشط في المناقشة

    
 
 
 
 
 

 موقف الطلبة 2
 ىادئ .أ

 التركيز على المادة .ب
 ج. متحمس

   
 

 

 
 
 

 النظام 3
 يحضر الطلبة في وقت تمام .أ

 كشف الحضور
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 المهام 4
كتابة النقاط الهامة الموجوة في نص  .أ

 القراءة
يقوم الطلبة بعمل المهام وفقا ألمر 

 المدرس

    
 
 
 

 36 3   الدرجة
 39 مجموع الدرجة

 

 ( الدرجة احملصولة1

  P = 
                           

                    
       

 ( بيان الدورة الثانية :2 

  P = 
  

  
      

      = 97 (Sangat Baik) 

وىي على  97نتيجة ادلالحظة ضلو الطلبة يف ىذه الدورة الثانية ربصل على 

مستوى جيد جدا . ىذه احلالة دالة على أن ادلدرس أو الطلبة قادر على ترقية 

النتيجة، ألن مجيع الطلبة نشطون يف التعليم أو التعبيَت عن آرائهم يف ىذه الدورة 
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قا من أنشطة التعليم يف الدورة الثانية، فتحصل على  نتائج التعلم  الثانية. . انطال

 كالتايل:

 15جدول 
 نتائج التعلم في الدورة الثانية

 البيان النتيجة الطلبةاسماء الرقم
 سبام غَت سبام

1 Abi Mael Sihombing 75   

2 Affan Sheva Khubaib  91   

3 Alfingka Mutia Rahma Nitha 111   

4 Andhika Fiero Dermawan 95   

5 Anes Regina Maharani 111   

6 Arfina Juliani 111   

7 Bella Amelia J 111   

8 Christopher Stephanus Simanulang 91   

9 Dian Aulia  91   

11 Duta Adjie N 111   

11 Fhernando Okta P 95   

12 Garin Dima Rahmatan 51   

13 Hurul’ain Qori Azzahra 91   

14 Indah lestari 111   

15 Istikoh Muawiah 111   
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 ∑=  Xسطة : القيمة ادلتو 

∑ 
 

   =    

  
 

16 Laura Carissa Zahra 111   

17 Lutfi Pasha Hidayat 91   

18 M. A. Farel    111   

19 M. Rayadji Baskoro Bilhaqi 111   

21 Muhammad Gilang Pradana 91   

21 Muhammad Raecal Bahri  95   

22 Najwa Asilla C 51   

23 Nia Warlina  75   

24 Rafika  Auvi A 111   

25 Reni Nurviona Ar Vairuz 111   

26 Reny Arienta Putri 111   

27 Ridho Frenando 95   

28 Riski Sahputra 111   

29 Shela Azzura 91   

31 Sutan Aksa Kuma Rahma 111   

31 Tegar Adi Saputra 75   

32 Via Yuka Zeta D  51   

33 Yusi Putri Adha 81   

34 Zea Ivanka 51   
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   =88 

 4:  الراسب الطلبة عدد

 31:   الناجح الطلبة عدد

 باستخدام التعلم لنتائج االكتمال نسبة عن البحث ىي التالية واخلطوة

     : اإلحصائية على النحو التايل الصيغ 

P = 
 

 
       

P = 
  

  
       

P = 88,23 % 

ئج التعلم لدى الطلبة وصلت إىل معيار االكتمال يف الدورة الثانية أن نتا

)جيد جدا(. لذلك فيمكن االستنتاج أن الطلبة مل ػلصلون  88،23بنتيجة %

طالب. وقيمة متوسطة اليت حصل عليها الطلبة ىي  4على معيار االكتمال ىم 

88. 

 د. التفكير

سوف تعرض الباحثة نتيجة يعقد التفكَت يف ىذه ادلرحلة.  ويف ىذا البحث 

التفكَت من الدورة الثانية استنادا إىل نتيجة ادلالحظة و نتيجة التعلم لدى الطلبة،  

 :كما يلي
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( بعد تنفيذ أنشطة التعليم يف الدورة الثانية، يعرف أن نتائج التعلم لدى 1

. وىذا  88،23الطلبة وصلت إىل ترقية جيدة بالنسبة ادلائوية % 

طالبا قد أسبوا على معيار االكتمال األىن. وىكذا قرر  31بادلعٌت أن 

 الباحث وادلالحظ لعدم إجراء التصحيح يف الدورة التالية.

( بعد تنفيذ أنشطة التعليم يف الدورة الثانية، يعرف أن نتيجة ادلالحظة ضلو 2

وىي على مستوى  93أنشطة ادلدرس يف الدورة األوىل ربصل على %

باحثة إىل ترقية نوعية التعليم باستخدام جيد جدا. لذلك تسعى ال

الطريقة اإلنتقائية حبيث أن ربصل الباحثة على نتيجة جيدة يف ىذه 

حىت يسَت مجيع األنشطة بشكل  96الدورة الثانية بالنسبة ادلائوية %

 جيد. 

ع ادلدرس فيعرف يف الدورة نتيجة ادلالحظة ومناقشة الباحثة مبناء على 

  كالتايل:نتيجة التفكَتالثانية 

فيمكن االستنتاج أن الطلبة ، على نتيجة ادلالحظة يف الدورة الثانيةبناء  ( 1

أكثر نشاطا يف تقدمي السؤال وادلناقشة، حبيث أن يقدر الطلبة على 

فهم ادلادة عن أنشطة األشخاص ووظائف األداة خاصة يف استخدام 

 الفعل ادلاضي.
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أثناء تنفيذ  استخدام الوقت ( أن ادلدرس حازم ضلو الطلبة وقادر على2

 .اإلجراءات يف الدورة الثانية 

 بحث نتيجة البحث ج.

استنادا إىل نتيجة التفكَت يف الدورة األوىل، يعرف أن صلاح التعلم لدى 

واليت  83طالبا ىي  26الطلبة جيد. ىذه احلالة توضح بوجود النتيجة احملصولة من 

البحث يف الدورة األوىل، أن الطلبة وصلت إىل معيار االكتمال. قبل أن يعقد 

. مث يف الدورة األوىل 52،94طالبا بنتيجة % 18الناجح يف معيار االكتمال ىم 

طالب. لذلك تستنبط أن نتائج التعلم لدى طلبة  8وصلت إىل ترقية ىامة ىي 

باندار المبونج  وصلت إىل  11دبدرسة الثانوية احلكومية  MIA 1الصف العاشر  

 %76،47. 

عد إجراء التصحيح يف الدورة الثانية، أظهرت نتائج التعلم لدى الطلبة إىل ب

الًتقية، بالرغم أن ىناك بعض الطلبة مل ػلصل على معيار االكتمال. استنادا إىل 

البيانات اليت مجعها من الدورة الثانية، من ادلعروف أن صلاح التعلم لدى طلبة الصف 

باندار المبونج بلغت إىل %  11كومية دبدرسة الثانوية احل MIA 1العاشر 

88،23 . 
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وجود الًتقية يف ربصيل تعلم الطلبة والذي يؤثر على تطبيق الطريقة 

اإلنتقائية يف أنشطة التعلم والتعليم. ترقية نتائج التعلم لدى الطلبة يف الدورة األوىل 

 والثانية ؽلكن نظرىا إىل اجلدول التايل:

 16جدول 

 نجاح التعلم لدى الطلبة في الدورة األولى والثانيةدرجة متوسطة ومستوى 

الدورة  قبل الدورة العرض النمرة
 األولى

الدورة 
 الثانية

 البيان

 ترقية 88 83 75 درجة متوسطة 1
مستوى صلتح  2

 التعلم
 (%) 

 ترقية 88،23 76،47 52،94

 

رة وانطالقا من اجلدول أعاله، يعرف أن نتائج التعلم لدى الطلبة يف الدو 

. ىناك الًتقية اجليدة يف الدورة األوىل 52،94أو بالنسبة ادلائوية % 75األوىل ىي 

بعد تطبيق الطريقة اإلنتقائية. مث زيادة  76،47أو بالنسبة ادلائية % 83بنتيجة 

واليت ؽلكن أن  88،23أو بالنسبة ادلائوية %  88الًتقية يف الدورة الثانية بنتيجة 

التايل: تعرض الباحثة على النحو

 17جدول 
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 الرسم البياني لنتيجة الطلبة في الدورة األولى والدورة الثانية

 



و يف ىذا البحث رباول الباحثة يف اجلمع بُت حبثها و البحث السابق من 

ELISTIANI TAMBUNAN  بعنوان ترقية رغبات التعلم من خالل  الطريقة

سطة اإلنتقائية باستخدام الوسائل اخلارقة لطالب الصف الثامن دبدرسة ادلتو 

سيبلجا. نتائج ىذا البحث ىي وجود الًتقية يف رغبات التعلم لدى  5احلكومية 

الطلبة من خالل  الطريقة اإلنتقائية مع استخدام الوسائل اخلارقة لطالب الصف 

 سيبلجا. 5الثامن دبدرسة ادلتوسطة احلكومية 

65

70

75

80

85

90

Pra Siklus Siklus I Siklus II
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. 75،75، ويف الدورة األوىل بنتيجة %  62،75يف قبل الدورة بنتيجة %

. أظهرت ىذه احلالة بوجود 91،75زيادة الًتقية يف الدورة الثانية بنتيجة % مث

 5الًتقية يف رغبات التعلم لدى طالب الصف الثامن دبدرسة ادلتوسطة احلكومية 

02سيبلجا.
.

بناء على نتيجة البحث، يعرف أن ىناك ترقية جيدة يف ربصيل تعلم اللغة 

دبدرسة الثانوية  MIA1العربية لدى طلبة الصف العاشر وخاصة للصف العاشر 

المبونج. نتيجة البحث من قل الدورة إىل الدورة الثانية وىي   باندار 11احلكومية 

 كما يلي :

أو بالنسبة ادلائوية %  75. نتائج التعلم لدى الطلبة يف قبل الدورة ىي 1

52،94. 

أو بالنسبة ادلائوية %  83. نتائج التعلم لدى الطلبة يف الدورة األوىل ىي 2

رقية يف نتائج التعلم . ويف ىذه الدورة األوىل كانت ىناك ت76،47

 أحسن من النتيجة السابقة.

                                                             
82

Elistiani Tambunan, Meningkatkan Minat Belajar Siswa Melalui Konseling Eklektik 

Dengan Menggunakan Media Superhero Pada Siswa Kelas VIII-6 SMP Negeri 5 Sibolga, 

(Volume 11, Nomor 2, Desember 2017), h. 12.  
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أو بالنسبة  88. ويف الدورة الثانية، نتائج التعلم لدى الطلبة ربصل على 3

. لذلك ؽلكن االستنتاج أن وجود الًتقية يف ربصيل  88،23ادلائوية % 

التعلم بتطبيق الطريقة اإلنتقائية يف تعليم اللغة العربية دبدرسة الثانوية 

 باندار المبونج. 11ومية احلك

استنادا إىل البحث الذي قامت هبا الباحثة، تستنبط أن ىناك ترقية جيدة يف 

باندار المبونج. ألن تطبيق  11ربصيل التعلم لدى الطلبة دبدرسة الثانوية احلكومية 

ىذه الطريقة اإلنتقائية ىو أحد البديلة الدقيقة يف عملية التعليم، وال يستخدم 

 بطريقة واحدة، لكنو يستخدم عدة الطرق ادلختلفة يف تطبيق الطريقة ادلدرس إال

 اإلنتقائية.  
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 الباب الخامس

 اختتام

 استنتاجات .أ

بناء على نتيجة البحث يف تنفيذ البحث اإلجرائي للصف الدراسي لدى 

نتاج باندار المبونج، ؽلكن االست 11دبدرسة الثانوية احلكومية  طلبة الصف العاشر

 منها: 

. أن تطبيق الطريقة اإلنتقائية يف تعليم اللغة العربية دبادة أنشطة األشخاص ٣

ووظائف األداة خاصة يف استخدام الفعل ادلاضي والفعل ادلضارع جيد جدا. 

وؽلكن معرفة ذلك من زيادة فهم الطالبة ضلو ادلادة اليت قدمها ادلعلم. كانت 

ة إىل الدورة األوىل. يف قبل الدورة بنتيجة نتائج التعلم تًتقي من قبل الدور 

، مث يف الدورة الثانية بنتيجة 76،47، ويف الدورة األوىل بنتيجة %52،94%
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طالبا ػلصلون على معيار االكتمال  31. ويف الدورة الثانية ىناك %88،23 

 األدىن.

ية إصلاز . بوجود تعليم اللغة العربية باستخدام الطريقة اإلنتقائية قادر على ترق٢

باندار المبونج  11دبدرسة الثانوية احلكومية  طلبة الصف العاشرالتعلم لدى 

دبادة أنشطة األشخاص ووظائف األداة خاصة يف استخدام الفعل ادلاضي والفعل 

ادلضارع. ىذه احلالة ؽلكن نظرىا من خالل نتائج التعلم بنسبة جيدة جدا حبيث 

يف الدورة التالية، ألن الطلبة قد أسبوا على  ال ربتاج الباحثة إىل استمرار حبثها

 معيار االكتمال األدىن.

 اقتراحات  .ب

باندار  11استنادا إىل نتيجة البحث ادلعقودة يف مدرسة الثانوية احلكومية 

المبونج، ؽلكن أن تقدم ىذه الطريقة اإلنتقائية مساعلة إغلابية للمدرسة أو مدرس 
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التعليم أكثر جذابة حىت يشعر الطلبة بالسهولة يف فهم يف إنشاء طريقة  اللغة العربية

 ادلادة أو شلارسة ادلفردات دون اخلجل.
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