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 جا فترايإ يأد

طة تتتثفافاتتتاغ فه ةرتتتثفه    اتتتتثفذهفه   تتت ف تتتهفرةفاإلتتتاع فه  تتت  ا فكانتتتلفية اتتتثفه   تتت ف تتت
ه   ةتاسمفه تت ففط قةتتث تتذ حيفا تاىلف  ف فجتاب وفف نته اةفط قةتثفه   ةتتاسمفهدمت خياثف تت فانخ ضتث فأ
هحملاكا فميكنفرةفق قيفاإلاع فه    ا ف ييفتط اقفط قةثف" لففث.فوفاشكةثفه   ثإلاف يتنشطفه طة 

ه   يهئاتثف نتيهعفبا تهن. ".ف تياف تذهفه   ت ف تهفف IVطة ثفه صففه  ه عفمبيع تثفاشتاعافهأنتههع
 IVهحملاكا ف ييفطة ثفه صففه  ه عفمبيع ثفاشاعافهأنههعةثفط قد  فثفت قاثفاإلاع فه    ا ف  ط اقف

فه   يهئاثف نيهعفبا هن..ف
ه   يهئاتتثف نتتيهعفبا تتهن.ف تتنثفه يعه تتاثففIVرجتت يف تتذهفه   تت فافهديع تتثفاشتتاعافهأنتتههع

 Kemmis dan Mcمنهبجت فنته ف تذهفه   ت ف تهفجت ف ج هئتيف ةصتفف.ف9102/9191
Taggartا هحلف4انف ت كهة غوعتنيفوافكلفه يوع فثالثثف ةاءت فه ىت.فرج ىف ذهفه    فيفف 

ة تثفافه صتففه  ه تع.فه طف99و  تيغففو تيفه  خطتاط،فه  ن اتذ،فهدالح تث،فوه   كت . غوع ، كتل يف
ف.فوه ي  اعفه هثائقفم خياثف يفهدالح ث فهدةا ةث ط قةثفمجعفه  ااناتفهد

طا  تتتتثف،فف99ةتتتتثفهحملاكتتتتا فحتتتتىتفاتتتتنف تتتتيغفق تتتتلفتط اتتتتقفط قه تتتت خيعفهد ةتتتتسمفط قةتتتتثفه  مجتتتتثفف
ط قةتتتثف ٪(.مثف  تتيتط اق01طا  تتثف ف01٪(فو تت فه نتتاج نيفاتتتنإلسمف41طة تتتثف ف2ه نتتاج هةفاتتنإلسمف

 ٪(،01طة ثف ف01،ه ناج هةفانإلسمف99ه طة ثف انف يغ هأو ،كانلفه  قاثف ي ه يوع  هحملاكا فيف
ف91ه ناج هةفانإلسمف طة ث،ف99 يغف عا ه ثاناث ه يوع  ٪(.فمثفيف41طة ثف ف2و  فه ناج نيفانإلسمف

ن إلتتتسمفرةف نتتتاةفت قاتتتثف  تتتيفه تتت خيهعفط قةتتتثف٪(.ف01طة تتتثف ف9٪(فو تتت فه نتتتاج نيفاتتتنإلسمف21طة تتتثف 
ف.٪(ف01وصةلف هحملاكا ف

نأيذفه   ن اطفاتنف تذهفه   ت ف ةأت فرةفاتنفيتالقفتط اتقفط قةتثفهحملاكتا فميكتنفرةفق قتيف
 ف.ه   يهئاثف انيعفبا هن.فIV اإلاع فه     عف ييفطة ثفه صففه  ه عفمبيع ثفاشاعافهأنههعف

 اإلاع فه    ا ط قةثفهحملاكا ،ف :الكلمات المفاتيح







 ارشع

ََٱلَِّذيهَ  ن هََُٱۡلق ۡىلَ ي ۡست ِمُعىن  َأ ۡحس  ََۥ َ ف ي تَّبُِعىن  ئِك 
ََٱلَِّذيهَ أُْول    هُُم ى  َُهه د  َهُۡمََٱللَّ ئِك 

أُْول    و 

بَِأُْولُىاَْ ٱۡۡل ۡلب  
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 1 QS. Az-Zumar : 18 
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 إهداء

 أهديت هذه الرسالة العلمية إىل:

لنجاح  حىت شجعاين يو  لذا  يدعواينلا و أي  وو  يوليا نيعأيب أرب والديين احملبوبني .1
 أمتمت على كتابة هذه الرسالة العلمية. و لعل أ  يرضا خبطوايت على هذا النجاح.

على دوافع  ين وأخ  صغرييت احملبوب واودو أردينشة، شكرااأخ  الكبري واودا ريض .2
 احلماسة و الدعاء ألكو  ممتازة.

 2215أصدقائ  و زيالئ  ين قسم تعليم اللغة لعربية ملرحلة  .3
 جايعيت احملبوبة رادين إينتا  اليبووج اإلساليية احلكويية. .4

 
 

 



 ترجمة الباحثة

  م 0991وااأ أطساا    01 لتاافر    بفناا  ر بوناا ن يف  تولاا أدي إجيااف ااا    
 . إلبنة  لثفنية وأ  لثالثة إخ ة و  سم أيب أربني و أوي ن ن و ليف

 9119سانة   إلبت  ئياة بنا  ر بونا ن   IVمب رسة وشافر   ننا  ردرست  لنفحثة 
 بناا  ر بوناا ن   9مث  سااتت ت  لنفحثااة در سااتمف إة و رسااة  لثنفو ااة  إلسااالوية     ويااة  

بناا  ر   9 إلساالوية     وياة   لعفليااة  مب رساة, و ساتت ت  لنفحثااة در ساتمف  9109سانة 
 .9102سنة  بون ن 

     وياة إلسالوية  ىف  جلفوعة ر د أ إنتفن فمدر ست ة لنفحثت و بع  ذلك  ستت    
.  للغاة  لع بياة تعلايم ىف قسام و لتعلايم بياة لياة  ل   ب دخا م. و  9102 ب   ًة سنة  ن ج وب

د ئااا ة بونااا ن   جلنااا   و  اااا ن  أنيااافر( يف ق  اااة  KKNو قااا   تااا ات  ل  اناااة  جلفوعياااة  
 تو قا  اتناا  إلبت  ئيااة بنا  ر بوناا ن   IVمب رسااة وشافر   نناا  ر( PPLعتلياة افوعياة  

المحاكققال لقرةيققة ة ققاتل ا لقققما  لقق   تطبيققط يرة ققة  ل ساافلة  لعلتيااة مب  اا    ة لنفحثاا
 ا بق ائية بن ات الةبونج   IVيلبة الصف الرابع بم تلة ةشاتق األنوات

. 

 



 تقديركلمة الشكر و ال

محدا هلل عز و جل على مجيع النعم الكثرية اليت أعطاىا للباحث حىت  قدىتدع علىتى  
كتابة ىذه الرسالة العلمية، و استطاعت على اإلمتام كما يىترام  و الالىت ة و المىت م علىتى 
النيب الشريف حممد صلى اهلل عليو و سلم، و أصحابو و آلو و من قبعو بإحمىتا  ىل  يىت م 

 الدين 

ىىتىتىتىتىتذه الرسىتىتىتىتىتالة العلميىتىتىتىتىتة إلمتىتىتىتىتىتام الشىتىتىتىتىتروي للحالىتىتىتىتىت   علىتىتىتىتىتى الدعجىتىتىتىتىتة ا امعيىتىتىتىتىتة ا و  و ىىتىتىتىتىت  
 البكال عية من كلية الرتبية و التعليم جامعة عادين ىلينتا  المب نج اإلس مية احلك مية 

 فبهذه املناسبة ق ّد أ  قدّدم الباحث جزيل الشكر والتددمي ىل  سادات ا فاضل: 

كليىتىتة الرتبيىتىتة و التعلىتىتيم   ةكعميىتىتد  ة، املاجمىتىتتري نىتىتريد ديىتىتا  ةاحلاجىتىت ةا سىتىتتاا الىتىتدكت ع   1
 جبامعة عادين ىلينتا  اإلس مية احلك مية المب نج 

قمىتىتم قعلىتىتيم الللىتىتة العربيىتىتة جبامعىتىتة عاديىتىتن  ة، كرئيمىتىتةاملاجمىتىتتري  أمىتىت  ىيريىتىتة ةالىتىتدكت ع   2
 ىلينتا  اإلس مية احلك مية المب نج 

 كاملشىتىتىتىتىتىترد ا و  و الىتىتىتىتىتىتدكت ع  املاجمىتىتىتىتىتىتتري، ديىتىتىتىتىتىتدين مدبىتىتىتىتىتىت   اهللا سىتىتىتىتىتىتتاا الىتىتىتىتىتىتدكت ع   3
شىتىتىتىتىتكرا جىتىتىتىتىتزي  علىتىتىتىتىتى مجيىتىتىتىتىتع اإلعشىتىتىتىتىتادات و الثىتىتىتىتىتا   كاملشىتىتىتىتىترد  ، املاجمىتىتىتىتىتترياواهلنىتىتىتىتىتا 

  لكتابة ىذه الرسالة العلمية الت جيهات
 ىيئة احملاضرين و ا ساقذة جبامعة عادين ىلينتا  اإلس مية احلك مية المب نج   4
الىتىتذل قىتىتد , S.Pdسىتىتبيت ديىتىت ل أخىتىتيت عزيىتىتزة أيىتىت  ب  , S.Pdأخىتىت  امىتىتا  قىتىتدعل  انيىتىتل   5

  علما  علما ىف صناع ىذه الرسالة العلمية



أصىتىتدقائ  أمحىتىتد صىتىت ن الىتىتدينن انىتىتدعيا ن حمنوىتىت  سىتىت حرقنت ن فينىتىتدل ىنىتىتدوق ن ايىتىت    6
أنكىتىتىتم قىتىتىتد أعطىتىتىتا  مزايىتىتىتان سيمىتىتىتكا عيىتىتىترن جتىتىتىت ع ديىتىتىت ل منرتسىتىتىتون قىتىتىترل أومتىتىتىت  مىتىتىتي ن 

 واحلماسة  
و لألصىتدقائ  احملبىتىت ي سيمىتىتليا اعيىتىتا ن لىتىتين سىتىتهرقرن ن فيتىتىتا فىتىترتل ىنىتىتديا ن أنىتىتت   7

نىتىت ع و ن سىتىتييت  بيىتىتدةن و ا صىتىتدقائ  ألالىتىتف أ بدمىتىتم الللىتىتة العربيىتىتة شىتىتكرا جىتىتزي  
 لكتابة ىذه الرسالة العلمية الت جيهاتعلى مجيع اإلعشادات و 

 ىم شكرا جزي  مجيع الناس الذين ساعدوا  إلمتام ىذه الرسالة العلمية أود  8

وع الباحىتىتىتث أّ  ىىتىتىتذا البحىتىتىتث ال يىتىتزا  بعيىتىتىتد مىتىتىتن الكمىتىتىتا  و الالىتىتىت اي  و هبىتىتذا 

فريجىتىتى الندىتىتد و االقرتاحىتىتات للتشىتىتييع و اإلمتىتىتام ءيىتىترد الرجىتىتا  أ  ينتوىتىتع ىىتىتذا البحىتىتث 

 للداعئني 

 م 2219 أامطن  ،المب نجنداع ب 

 ةالباحث
 

 إيجا فترا أدي
1511222221 
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 الباب األول

 المقدمة
 خلفية البحث . أ

اللغة هي أداة اتصال تستخدم للتفاعل مع بعضهاا الهةعو ستسهتخدم للتعةه  عه  

اللغهة العببةهة ههي إ هد  1.األفكار اليت يتم التفك  هبا سواء م  خالل الكهالم أس الكتابهة

. الههيت دههادت تتههورات تتعادههط مههع التتههور اتمتعههاعي للع تعههع سالعلههوم .لغههات العههام

، لهد  اللغهويا العههبب ت ههاا الصهددمه  هاهبت اللغهة العببةهة ت ا تعهع البههاغة باللغهة  

ثهل لد  الةعو سماة نظهب مفادهها أن اللغهة العببةهة مومهودة ستتتهور م .سماة نظب خمتلفة

املعهههبسن أن اللغهههة مومهههودة ستتتهههور مههه  خهههالل ا دهههارات ،  ةهههن مههه  اللغهههات األخهههب 

 .، رش املاء سغ هاهةوب رياح، صوت الربق :مثل .سحتاكي أصوات التةةعة احملةتة هبا

،  ةهن ام مه  اها لهمومودة ألهنا مصدر يب  خرباء آخبسن أن هاه اللغة  سأما

ا يعه  أن الةرهب هها، س اعهائه  الهاي  لهديام رؤيهة بةبسهبها  أسل. يولد دهخ  أ ضهب لغهة

 Muhammadعهد علهي ايهو حل كعها رأ .2، حبةن تتركل هاه التةةعةيولدسن مع اللغة

Ali Al-Khuliإىل  تههاداد احلامههة. ، تتعتههع العببةههة ةكانههة فبيههدة بهها لغههات أخههب  ت العههام

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

PRESS, 2011), h.3. 
2
Abd. Wahab Rosyidi dan Mamlu’atul Ni’mah, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran 

Bahasa Arab, (Malang: UIN Maliki Press, 2012), Cet Ke-2, h.1-3. 
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سههةا احلامههة املللههة للغههة . ، خاصههة ت هههاا العصههب احلههديناللغههة العببةههة يومهها بعههد يههوم

 :ةة هو العوامل التالةةالعبب

، فهنن اللغهة العببةهة متلوبهة مه   ةهل سبالتها  .، اللغهة العببةهة ههي لغهة ال هبآناألسل
، سكهههال   هههوانا ه سمعبفهههة خمتلهههر أسامهههب اه س ظهههبهمجةهههع املسهههلعا ل هههباءة ال هههبآن سفاعههه

 .الربيعة األخب 
، بالتأكةهههد املسهههلم الههها  يهههاد  الصهههلوات. ، اللغهههة العببةهههة ههههي لغهههة الصهههالةالثهههاي

، تهههبتةل اللغهههة العببةهههة ارتةاغ ههها سنة  ههها باألركهههان الب ةسهههةة سهكهههاا. يفعهههل  لههه  باللغهههة العببةهههة
 ، فنن دراسة اللغة العببةة لكل مسلم سامةةلال  .لإلسالم

، بهيال احلهدينإ ا أراد املسهلم  هباءة سفاهم . ، اللغة العببةة هي لغهة احلهدينالثالن
 .فعلةه فام اللغة العببةة

، فههههنن ت اآلسنههههة األخهههه ة. ، مو ههههر اللغههههة العببةههههة مهههه  ا انهههها ات تصههههاد بابههههعال
مثههل هههاه . ا تصهاد األمههة العببةههة يتتههور بسههبعة كةهه ة مههع الكثه  مهه  إنتههاج الههبفل ساملعههادن
 .الظبسن تعاز توازن  ةاة األمة العببةة سواء م   ةن ات تصاد أس السةاسة

تسهتخدم اللغهة العببةهة كلغهة أسىل ألكثهب . ، العديد م  املستخدما العببايامس
أ  أن  هوا  . م  عربي  دسلة عببةة سكلغهة نانةهة ت أمهااء خمتلفهة مه  الةلهدان ا سهالمةة

، تعلهم اللغهة العببةهة با ضافة إىل  ل . سىلاألعام تستخدم اللغة العببةة كلغة سةع دسل ال
 3.ارتةاغ ا سنة  ا بديبهت العديد م  الدسل ا سالمةة ألن هاه اللغة تبتةل 

 

لال  فنن الرخ  الا  يبيد . أن اللغة العببةة هي لغة ال بآن بةان السابةكعا 

 .أن يتعلم دي  ا سالم سون يرعب بأنه مضتب لتعلم اللغة العببةة

                                                             
3
Muhammad Ali Al-Khuli, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab, (Sleman Yogyakarta : 

baSan Publishing, 2010), Cet Ke-2, h.22-23. 
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علههط اسههتخدام  ةةههتتههويب  ههدرة التل ياألمبةةههة ههه ةإن الههدن الب ةسههي لههتعلم اللغهه

 ةماههار سهههي ال ههدرة علهط اسههتخدام اللغههة ت عهام تههدريس اللغهة لتلبيبيهة. ، الرههفوية سااللغهة

، أن هبها  Syaiful Mustofaصهتفط املسهةر  بةانهه، كعها هبها  أربهع ماهارات لغويهة.اللغهة

 ، إلماههههارةإلماههههارة الكههههالم ، ة  هههه  اآلن، سهههههي  إلماههههارة ا سههههتعا  أربههههع ماههههارات لغويهههه

 ماهههارة ا سهههتعا علهههط  الةا ثهههةكا تسهههة ةلهههنال، سلكههه  ت ههههاا إلماارة الكتابهههه ال با هههة  

 .لاف

فاهههههههههههم لم اللغهههههههههههة اسهههههههههههتخديهههههههههههتعك  الرخصناتسهههههههههههتعا  ههههههههههههو ال هههههههههههدرة الهههههههههههيت 

أن تفسهههه  مصههههتللات اتسههههتعا  هههههو  Zulhannanبةبههههاساحلبان  4املسههههتخدمة.دفاةا  اللغة

فكاره علط اتهتعام بالرخ  اآلخب، مهع مةهل لفاهم مضهعون ختابهه، يبكا دخ  ما أ

اتسههتعا  هههو الوسههةلة األسىل  .5، س هه  عبههد ات تضههاء الب ههدإمههباء التللةههلبا ضههافة إىل 

إخهواهنم مه  الةرهب ت مبا هل معةبهة، مه  خهالل اتسهتعا ،  ه  اليت يبتةل هبا الةرهب مهع 

 ة، ميك  استبتاج أن ماار األراء الساب ةم   .6رتاكا، سالنعبن املفبدات، سأدكال األر ام

ط فاهم الكلعهات أس ا عهل الهيت يتلهدث هبها احملهاسر أس  هدرة دهخ  مها عله ةاتستعا  هه

 .سسا ل لتل ةة أهدان معةبة

                                                             
4
Abd. Wahab Rosyidi dan Mamlu’atul Ni’mah. Op.Cit., h.83. 

5
Zulhannan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif, (Jakarta : PT RajaGrafindo 

Persada, 2014), Cet Ke-1, h.76. 
6
Syaiful Mustofa. Op.Cit.,  h.116. 
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 :اليت تب  علط ما يلي 204آية األعبان اآلية كعا سردفةال بآنفة

  2٠4َوأَنِصتُوا  لََعلَُّكۡم تُۡرَحُموَن  ۥلَهُ  ٱۡستَِمُعوا  فَ  ٱۡلقُۡرَءانُ قُِرَئ  َوإَِذا

أنه يتم تره ةع الةرهب علهط اتسهتعا   الربح هو، السابةم  آيات ال بآن الكبمي 

ا ساتستعا  إىل اتهتعام    تتعك  م  فاعه علط أمل أن يةارك  اه  .مةد 

التبي ههة. ساألسههالةا س  عهه  املههدخلعبههد تعلههم اللغههة العببةههة، ههها أن يفاههم املعلههم 

 .ستعلههم اللغههاتجمعوعههة مه  اتفرتاضههات املتعل ههة بتةةعهة اللغههة سغةةعههة التهدريس املهدخلاو 

ة مبههتظم أس مبا ههي علههط اللغهه ادةهههي ختههة دههاملة برههأن ت ههدمي املههت  هها أن التبي ههة 

ألنرههتة احملههددة املبفههاة ت ت  هها يتلههة علههط األسههالةا، أ  ا .علةههه املههدخلأسههاس 

 .7سالتبي ة املختارة املدخل، ت انس ام مع الفصل

. احملاكههاة غبي ههة ههول  ةةا ثههساألسههالةا الههيت نا رههاا ال سالتبي ههةاملههدخل مهه  فاههم 

 دههههأن ههههدمي خههههربات الههههتعلم باسههههتخدام م مهههه  خههههالل تةتعلههههالغبي ههههة احملاكههههاة هههههي غبي ههههة 

  ة ة هها إىل  دهأناتب هل ههاه التبي ههة .مةهادئ أس ماهارات معةبههةالفكههبة  لفاهم  اتصهتباعي

احملاكههاة  أمهها مفاههوم.  ة ههي دههأنتعلم بسههةا صههعوبة املعارسههة ت الههأس مسهها ة  األنرههتة

 state of) الههههدهههيء   ة هههي س مههه  ت لةهههد الههههو ععلةهههة Wikipedia.comامل تةسهههة مههه 

affairs). الب ةسههههةة لسههههلو  بعههههو األنظعههههة يتصههههور صههههفات إمههههباء هههههاه احملاكههههاة ععوم هههها

                                                             
7
Abd. Wahab Rosyidi, Mamlu’ Ni’mah, Op.Cit., h. 33-34 
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 سههام مهه  غبي ههة احملاكههاة بعضاأل، هبهها  Triantoتبيههانتوكعهها رأ  8.الفةايا ةههة أس الت بيديههة

 :سهي

 إمتعاعي البفةي .1

 الدراما البفسةة .2

 لعا األدسار .3

 تعلةم البظباء .4

 .لعةة احملاكاة .5

بةهان كعا . علط حماكاة اللعةة ةالةا ث تكا ر ، الساب ةاحملاكاة املختلفة  التبي ةم  

هههي اللعةههة احملاكههاة  أن التبي ههةTrianto Ibnu Badar al-Tabanyتههب  يبتههو بهه  بههدار التةهه  

 .امل برة البظامغاعة بنيتبافسون علط حت ةة أهدان معةبة م  خالل اللعةة  ةةالتل الدسر 

 كعا يلي    احملاكاة هبا  ماايا سالعةوب م  التبي ة

   احملاكاة ماايا م  التبي ة .1
مههه  خهههالل لعههها  التلةهههةميكههه  أن تعهههاز ععلةهههات احملاكهههاة دههه اعة سن هههة  . أ

 .األدسار ساللعا سدمارسة األلعاب
التعامهل مهع املو هر الفعلهي ميك  استخدام احملاكاة كلكم للتهالب ت  . . ب

 .، سواء ت احلةاة األسبية أس ت ا تعع ست عام الععلت   ا

                                                             
8
Alamsyah Said dan Andi Budimanjaya, 95 Strategi Mengajar Multiple Intelligences 

Mengajar Sesuai Kerja Otak dan gaya Belajar Siswa, (Jakarta : PRENADAMEDIA GROUP, 

2015), Cet Ke-1, h. 242-243. 
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 التلةهههةت ععلةهههة الهههتعلم ألن  التلةهههةميكههه  أن تايهههد احملاكهههاة مههه   اسهههة  . ج
 .يواماون الريء احل ة ي علط البغم م  أنه جمبد حماكاة أس حماكاة

ختةهل دهكل سغبي هة ععهل األدهةاء  التلةهةاة جتعل م  السال علهط احملاك . د
أس ععلةههات الوهةفههة حبةههن عبههدما يوامااهها ت احلةههاة الوا عةههة ت س هه  

 .أ ل  بم ا التلةةت ة هعل 
   احملاكاة العةوب م  التبي ة .2

احملاكههاة هبهها   امههة إىل إعههداد د ةههة  هه  ميكهه  املضههي  ههدم ا ت ععلةههة  . أ
،  ةههن تهاد  ا دارة غهه  السههلةعة إىل أن تكههون املختههلسف  ها للسههةباريو 

 9.ععلةة التعلم بال معىن
ايههربة املكتسههةة مهه  خههالل احملاكههاة لةسهه  دا عهها مباسههةة سسف هها للوا ههع ت  . ب

 .هاا ا ال
 IVلهههد  غلةهههة الصهههر البابهههع ةدرسهههة مرهههارق األنهههواراسهههتبادا ةال ظهههة الةا ثهههة 

  اللغهههة العببةههههة م يبتفهههع التبي ههههة املختلفهههة املومههههودة  أن املعلههههم ا بتدا ةهههة ببههههدار تمةهههون 

 التعلههةم  لاملعلههم الوسههات يسهتخدم مث  التبي هة املسههتخدمة هههي التبي هة احملاضههبة فلسهها.

بامللهل  ةةهم، يرهعب التلةالتعله ععلةهة، سعبهدما ة، فال تدخل با املعلم سالتلةهأنباء التدريس

 1٠".مةم اتستعا  إىل املعلم أنباء التعلإىل عد سالض ب، ست يفضي مو الفصول الدراسي

اسهههتبادا ببتههها   املال ظهههة السهههاب ة  أمب ههه  الةا ثهههة امل ابلهههة بهههاملعلم اللغهههة العببةهههة 
، ت تعلهم اللغهة العببةهة". ا بتدا ةهة ببهدار تمةهون  IVالصر البابع ةدرسة مرارق األنوار

                                                             
9
Ali Mudlofir dan Evi Fatimatur Rusydiyah, Desain Pembelajaran Inovatif, (Jakarta : 

Rajawali Pers, 2017), Cet Ke-2, h.118 
10

Hasil Observasi tentang Pembelajaran Bahasa Arab siswa Kelas IV MI Masyariqul 

Anwar IV Bandar Lampung, Tanggal 23 Februari 2019. 
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  اسههتخدممهها  مث. سهههي احملاضههبات سالتههدريةات سالرتمجههة التبي ة املختلفههةتسههتخدمإ عههادة
 .11"التدريس ت الفصلأنباء سسا ل ا عالم

ا بتدا ةههة  IVةدرسههة مرههارق األنههواراللغههة العببةههة  اتسههتعا  ةماههار نتة ههة ا ختةار 

   علط مدسل التا   ببدار تمةون 

 1الجدول 
لدي طلبة الصف الرابع بمدرسة اللغة العربية  االستماع ةمهار  بيانات عن اإلختبار

 اإلبتدائية بندار المبونج IVمشارق األنوار
 البيان النتيجة KKM اإلسم الرقم
1.  Agus Fadil Armindo 70 65 غ  البامح 
2 AndikaRestu Pramudia 70 75 البامح 
3 Ayu Lestari 70 75 البامح 
4 Dena Nur Syafiah 70 60 غ  البامح 
5 Depy Maharani 70 65 غ  البامح 
6 Diva Aulia 70 75 البامح 
7 Febri Fernando 70 40 غ  البامح 
8 Indriani Safitri 70 60 غ  البامح 
8 Hatimah  70 55 غ  البامح 

11. Hafidz Aldira Yusuf 70 70 البامح 
11 Hasya Qurrota Ayun 70 75 البامح 
12 M. Gatham 70 50   البامحغ  
13 M. Fajar Ramadhan 70 55 غ  البامح 
14 M. Ridho 70 65 غ  البامح 
15 M. Rifky Febrianto 70 65 غ  البامح 
16 M. Wildan Syaindra 70 60 غ  البامح 
                                                             

11
Hasil Wawancara dengan Pak Arif Tentang Pembelajaran Bahasa Arab di MI 

Masyariqul Anwar IV Bandar Lampung, Tanggal 23 februari 2019. 
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17 Novita Nazahra 70 80 البامح 
18 Rahma Safitri 70 75 البامح 
19 Setiawan Ramadhan 70 45   البامحغ  
21 Siti Salsabila 70 40 غ  البامح 
21 Siti Apriyani 70 80 البامح 
22 Tri Anjani Ramadhani 70 75 البامح 
مصدر الةةانات   نتة ة ا ختةار ماارة اتسهتعا  اللغهة العببةهة لهد  غلةهة الصهر البابهع ةدرسهة مرهارق 

 . ا بتدا ةة ببدار تمةون  IVاألنوار

 9التلةههة  البههاملون مههبام  22اسههتبادا إىل مههدسل السههابة نعههبن أن مهه  عههدد 

9التلةهة باملاسيهة 

22
13التلةةباملاسيهة13سغه  البههاملا مهبام   :4٠ 1٠٠ 

22
هههاا   :6٠ 1٠٠ 

،  ةن ميك  ال هول أن ت تاال مبخفضة للغاية ةةعلط أن ماارة اتستعا  لد  التل يدل

أ هل مه   البتة هةإ ا كانه   البهامح، سي هال إهنها غه  70تصهل إىل  عبهدما البهامحالبتة ة 

70 .  

املال عهة   تب ةهة ماهارة تتةةهة غبي هة الةا ثة  أرادتم  املركلة الساب ة   استبادا

احملاكهاة لرت ةهة تتةةهة غبي هة ا ةوضهو  "احملاكهاة غبي هة الةا ثهة ا سهتعا   لهاال  اختهارت 

ا بتدا ةههة ببههدار   IVالبابههع ةدرسههة مرههارق األنههوارماههارة ا سههتعا  لههد  غلةههة الصههر 

 ".تمةون 
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 ب. مشكلة البحث

السهههاال الهها  سهههةتم الةلهههن عهه  إماباتهههه مهه  خهههالل مجهههع  وهههالةلهههن املرههكلة 

 :، صاغ الةا ن املركلة كعا يليالةلثالسابة علط ايلفةة استبادا 12.الةةانات

ماهههارة ا سهههتعا  لهههد  غلةهههة الصهههر  ميكههه  أن يب هههياحملاكهههاة تتةةهههة غبي هههة "ههههل 

  "ا بتدا ةة ببدار تمةون   IVالبابع ةدرسة مرارق األنوار

 ج. هدف البحث

   كعا يليهبا  هدن الةلن  ، الةلن السابةاملركلة علط  استبادا

احملاكاةلهد  غلةهة الصهر البابهع ةدرسهة غبي ة بتتةةة  ماارة ا ستعا ملعبفة تب ةة 

 .بتدا ةة ببدار تمةون ا   IVمرارق األنوار

 فائدة البحث. د

 البظبية -1

ميك  الةلن علط ت دمي املداخلة ت إمناء املعلومات س يساعد التعلةم لدرس 

   س لايادة املعلومات لل باء.ماارة ا ستعا اللغة العببةة خاصة مادة 

 املعارسة -2

 للعدرس . أ
                                                             

12
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung : Alfabeta, 

2011), Cet Ke-13, h.35.. 
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مباسةا احملاكاةغبي ة لةكون أعلم س أدد فامها  علمأصةح الةلن خربة للع

 نىل الغاية امل صودة.ماارة ا ستعاعبالبظم امل برة    سصل التعلةم 

 للتلةة . ب

   سال تفاةم احملاكاةتبي ة بتبد للتلةة أن يكونوا متلعسا ت التعلم 

 ةاا.ماارة ا ستعاع

 ج. للةا ن

. س تبمو ا ستعا ملاارة احملاكاةغبي ة يبتفع الةلن للةا ن خاصة لتتةةة 

 علط أن يكون الةلن جمابا للةا ن بعدها س نافعا. ةالةا ث

 الدراسات السابقةه. 

للةلن ع  م ارنات سمه  مث  ةعةارة ع  حماسلة م   ةل الةا ثالدراسات الساب ة 

خمتلهر نتها    ةتضهع  الةا ثهتت ههاا ال سهم، . الةلن ع  إلام مديد ملايد مه  الةلهن

 .الدراسات الساب ة املتعل ة بالةلن املباد إمباؤه

 2الجدول 
 الدراسات السابقة

الرق
 م

 النتيجة التمييز التشابه المراجع

  البسالة العلعةة 1
ري  ريبيت كتةاا

 اانو  الةلث

PTK نا ش
ماارات سبد حماكاة

ال ص  ت تعلم 
زاد التعلم 
باستخدام 
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"Rini Rianti فاعلةة
غبق احملاكاة ت 
ماارات سبد 

ال ص  ت تعلم 
اللغة ا ندسنةسةة ت 
الفصل ايامس م  
مامعة مجال خ ات 
ماكاسار ت العام 

 "2017الدراسي 

 ة يغب 
احملاكاة 
اتستعا ملاارات
  

 .اللغة ا ندسنةسةة
مكان الةلن 

 .سالسبة

احملاكاة م  ة يغب 
إىل  57.35
86.76. 

البسالة العلعةة   2
 Immelكتةاا

Rusmawardani"تت
احملاكاة  ة يغب بةة 
 ةةفام التل  ةةلرت 

ةدرسة للف ه البابع 
ببدر ا بتدا ةة

 تمةون  ت عام
2018 

 اانو  الةلث

PTK نا ش
 ة يغب 

احملاكاة 
اتستعا ملاارات
  

فام   ةةلرت 
والمكانالةلثة.ةالتل
 .سبة

 التلةةزاد فام 
للصر 
ةعدرسة البابع

ببدر ببدر ا بتدا ةة 
 تمةون 

البسالة العلعةة   3
 Amaliaأمالةاكتةاا

تتةةة غبي ة "
احملاكاة ت مادة 

املركالت 

 اانو  الةلث

PTK نا ش
 ة يغب 

احملاكاة 
اتستعا ملاارات

نتا   التعلم   ةةلرت 
 .ات تصاد 

 مكان الةلن سالسبة

زادت نتا   تعلم 
 الصرت ا التلةة

الثاي عرب ت 
الثاسةبديكةامدرسة
 نوية
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ات تصادية 
  ةةاألساسةة لرت 
نتا   التعلم 

 ةةات تصاد  لتل
الصر الثاي عرب 
ت مدرسة سةبديكةا 

 الثانوية ت عام
2015 
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 الباب الثاني

 اإلطار النظري
 مهارة اإلستماع .أ

 مفهوم مهارة اإلستماع .1
إخواهنممنالبشريفمراحل البشرمعاستخدماالستماعهوالوسيلةاألوىلاليت

1 . والًتاكيلللل اجلملللللةمعينللللة مللللنخللللحنناالسللللتماع ضلللللن عللللر ادل للللردات وأ لللل ان

.2  هياًدلستخدمة هماللغةالدلستخدماللغةيتم نالشخصاالستماعهوالقدرةاليت

أ ت سللللَتماللللسلماتاالسللللتماعهللللوحيلللل يركلللل Zulhannanذواحلنللللا بللللُتو

ف لللارل للللماالهتملللامبالشلللخصالخلللر ملللعميللل ل هلللمم لللمو خسابللل   لللخصملللاأ

3 .النقد وحىتإذاكا ذلكباإلضافةإىلإجراءالتملي 
 

 هدف التعليم مهارة اإلستماع .2

هنلللاعبعللداألهلللد دلهلللارة Ahkmad Fuad Ulyanكمللارأيأ لللدفيدأوليللا 

اإلستماع,هي:

 .القدرة لماالستماعواال تبالوالًتكي  لمادلواداليتُتسمع  .أ
 . لممتابعةمايسمعواتقاهناوفقالغرضاالستماعالقدرة . .ب

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

PRESS, 2011), h.116. 
2
Abd. Wahab Rosyidi dan Mamlu’atul Ni’mah, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran 

Bahasa Arab, (Malang: UIN Maliki Press, 2012), Cet Ke-2, 83. 
3
Zulhannan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif, (Jakarta : PT RajaGrafindo 

Persada, 2014), Cet Ke-1, h.76. 
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 .القدرة لمفهممايسمعمنكلماتادلت لمبسر ةوبدقة .ج
 زرا ة اداتاالستماعوفًقاللقيماالجتما يةوالتعليممهمةجًداتعد .د
 .غرسمنحي اجلمان نداالستماع .ه
 .قادرة لممعرفةمعٌتادل رداتوفقالش  ال لماتاليتيتممسا ها .و
القدرة لمإ شاءاحل مة لمال لماتاليتيتممسا هاواختاذالقلرارات .ي

 4 .وفقالذلك
,هي:اإلستماعاألهد دلهارة  ن Syaiful Mustofaيورأي يفادلسس 

 .قلد  .أ

 .حل ظ .ب

 .خلص قاطال  رالرئيسية .ج

 5 .فهماحملتويات .د

 االستماع ةأنواع مهار  .3

كملامهلارةاالسلتماعهنلاعبعلداأل لواع Ahkmad Ulyanأ لدأوليلا كملارأيو

يلي:

  للميفالتعلمواجملتمعحياةال رد وهواالستماعادلتعمديفاالستماعادلرّك  .أ

 .سبي ادلثاناالستماعإىلخساب

                                                             
4
Abd. Wahab Rosyidi dan Mamlu’atul Ni’mah. Op.Cit., h.85. 

5
 Syaiful Mustofa. Op.Cit.,  h.118. 
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 لذييستمعإىلماهومنتشرحولنا  لمسبي ادلثان وااالستماعاليرك  .ب

 .االستماعإىلالراديو

يسللتمعو إىلمناقشللة أيرلمو للةمللناأل للخا ادلنعس للاتاالسللتماعيف .ج

 .رو  حي يتمدثالناسبينمايستمعالخبعنوا معُت

 6 . أيحتلي مامسعمنادلتمدثالتملي باالستماع .د

 االستماع ةمهار مبادئ التعليم  .4

لبلةيلتم نالسحلىت Nashir Abdullah Al Ghani كملارأي الَتالعبلدالالغلٍت

: جي  لي أ يتقنادلهاراتالتاليةمناالستماعجيًدا

.تعر  لمأصواتاللغةالعربيةومعا يها.أ
.الت ريقبُتاحلرو ادلختل ةب.
.القدرة لممعرفةال رقبُتاحلرو ادلختل ةج.
.القدرة لماستخدامقوا داللغةالعربيةيفحتلي الرموزأوالرموزالاوتيةد.
.مناألف  معرفةمعٌتادل رداتالعربيةه.
قادرة لمإيحنءاالهتماميفك وقتو.
.ماالستماعهناعتشجيعللم اظ لز.
أ ت و يفحالةمنالروحمليئةبالتسامحلحنستماعحلىتالي لو خسلابح.

 .ادلتمدثشلحنً

                                                             
6
Abd. Wahab Rosyidi dan Mamlu’atul Ni’mah. Op.Cit., h.87. 
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تعر  لمالتغيَتاتاليتحتدثيفادلعٌتكنتيجةللتغَتاتيفضغطالالوتط.
.7والاوت

ىفالتعللللليم NashirAbdullah Al Ghani رأي اللللَتالعبللللدالالغللللٍتسللللويااللللل

اإلستماع,البد لمادلعلموالباحثةتسبيقهذلاألوامراأليت:

.منحي ادلعرفيةوالثقافةالسلبةمعرفةقدرة .أ
 .معرفةاللغةالعربيةواحلدمنمستوىادلعرفةاللغوية .ب
 .التعار  مث تقدادلعلمأهنامهمةيفالت ا  ابدأبالتعبَتاتوادل رداتاليتيع .ج
 .قونمايسمعوالي همالسلبةصبور ندمااليستسيع .د
 صللللواتاسللللتخدماألصللللواتأوالوسللللائطاللغويللللةاللللليتتللللوفرفرصللللةلتمييلللل األ .ه

 .والق اء لمالعوام اليتتيثر لمالاوتللمستمع
لقلدرة للمفهلمقريقلة وايةوالقدرة لمتدريسهابش   اممعرفةاللغةالعرب .و

 .احمل ية لموج التمديداللغةةمساعاللغ
 مثا تقل إىلاضربالتمارينلقونصوتواحد  ندماي و جيًداوصلميًما .ز

 .صوتآخر
 .السلبةاستخدمأ  ااًلمنالتشجيعأوالدافعوتع ي الثقةيف .ح
حبيللل ي لللو ملللنالسللله معرفلللةاألصلللواتةبلللاسلللتخدمتعبلللَتاتسلللهلةللسل .ط

 .ودتيي هاوفهممايقان
 ". لمفهمادلعيارالسلبةبإجراءتقييماتلتع ي "قدرةقمدائًماي .ي


 للمالنملواالسلتماعةمهلارمبادئالتعليميفSyaiful Mustofaوأمارأي يفادلسس ي

التايل:
                                                             

7
Abd. Wahab Rosyidi dan Mamlu’atul Ni’mah. Ibid.,  h.85-87. 
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 سواءكا تمجلةاألسئلةأومجلةو اجلملةاليتمتإبرامهاواضمةجي أ ت  .أ
.األخبار

.أ ت همأوالًادلوضوعادلرادمناقشت  جي فهمادلوضوع.قب االستماع .ب
 جيلل  لللم لل هياختيللارادلوضللوع. نللداختيللارموضللوعللمناقشللةيف للص .ج

:إىلمايليادلعلماال تبال
 .السلبةالعمرواهتمامات  .1
 .ادل رداتلديهمةبقل .2
 .يفمتابعةالناو الش هيةالسلبةمستوىالن جوسر ة  .3

ىلالاللع  مللنالقالللَتإىلملللنالسلله إجيلل أ ت للو ادلوضللو اتادلقدمللة .د
. منادللموسإىلالتجريديالسوي 

الللتعلم  للرضالللنص.مللنادليكللدأ السللر ةادلعقولللةهلليهللد االسللتماعإىل .ه
 . الي رإذاتباقأال حنمقليحنًل نيفادلراح األولية

االست ادةملنوسلائ اإل لحنماللتعلم.ينسلوياسلتخدامالوسلائ التعليميلة للم .و
 .وفهمهمالسلبةالعديدمنال وائدودي نأ يسا ديفتسريعفهم

إ ساءال لماتالرئيسية.جيل  للمادلعللمكتابلةال لملاتاألساسليةقبل بلدء .ز
 .الدرسو رحمعناها

بوضلللوحملللاجيللل ةبلللادلعلملللو للسلاضلللمة.جيللل أ ينقللل إ سلللاءتعليملللاتو .خ
. ليهمفعل 

.دلايستمعو إلي السلبةقرحأسئلةدلعرفةمدىفهم .ط
 8 . جي أ ي و ادلوقفقريًبامنادلواقفاليوميةبالنسبةللمستوىادلتقدم .ي




                                                             
8
Syaiful Mustofa. Op.Cit.,  h.126-127. 
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هتامنقب  فإ األ ياءاليتجي مرا اHamid dkk قال  يدوآخرو كماوفًقا

:هيكمايلي االستماعةمهارادلعلميفتعلم

السللللمعىف لللللمأ للللخا جيللللدةأمثلللللةجيلللل أ ي للللو ادلعلللللم.أ للللطمثللللاال .أ
  .واالستماع

 ساخلاصةجي  لمادلعلموضعخسطالدر .ميختسيطالتعل .ب
 .مي رضالتعل .ج
 دي للنأ ي للو ةبللوهللذا للليطفقللطبللُتادلعلمللُتوالسل.البللدي يفالتواصلل  .د

 ةبالسلبُت
  واليتيتعُتحتقيقهااإلستماعةادلهاراحلدمن .ه
 .ةبالسلالةاالهتمامحب .و

 .كلمات واضمةز.
 اإليقاعوالتجويد ندتوق   .ح
 (كرر)الحتدالت رار .ط
 .9بسعادةاإلستماعأخذدروسةبالسلحياونادلعلمأ يشًتط لم.إ  شلتع .ي

 .خطوات التعليم مهارة اإلستماع5

يقلللللومعلللللاادلعللللللميف مليلللللةالتعلللللليم هللللللارةاخلسلللللواتالبسللللليسةالللللليتدي لللللنأ 

:اإلستما  مايلي

 ي تحادلعلمالدرسمنخحنن رحأمهيةزللرماالستئالانوخالائصاإل داد .أ
. باإلضافةإىلاحلدمناألهدا ادلرادحتقيقهاةادلواداليتسيتمإيااذلاللسلب

                                                             
9
 Syaiful Mustofa.. Ibid., h.127-128. 
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 .مناسبةذلذاالغرضيقةتقدميادلوادبسر .ب
 إذاكا للتهنللاعاالسللتماعإليلل ال رصللةل هللمادلوضللوعالللذيمتةامللنحالسلبلل .ج

 . يشرحذلمادلعلمذلككلماتصعبةأوماسلماتغَتواضمة
ادلللللواداللللليتمتمسا هللللاوتنتهلللليبسللللرحاألسللللئلةادلتعلقللللةبللللالغرضةبللللينللللاقطالسلد.

 .ادلقاود
تقلللدميملخلللصأواإلجابلللة للللمأسلللئلةملللنادللللادةالللليتمتةبلللُيسلللل ملللنالسل .ه

 .مسا هاو قلها  هياًأوكتابًياأمامال ا 
ملللنخلللحننقلللرح لللددملللناألسلللئلةالللليتتتناسللل ملللعالسلبلللةقلللمبتقيللليمفهلللم .و

 .10ةالسلباألهدا ادلرادحتقيقهاحبي دي ناستخدامهالقياسمستوىتقدم
أ مهارةاإلستماعدي نإجرئهامنخلحننثلحنثZulhannanوأماقانذواحلنا 

مراح ,هي:

 (التمرينالتمهيدي)حتديد .أ

:هذاالتمرينالتمهيديدي نأ ي و دتريناستماع

 .صوتاحلرو العربيةوماخراجبش  صميح (1

 .االستماعإىلأصواتسلتل ةمناللغةالعربية (2

 .التعر  لماألصواتالعربيةادلختل ةودتيي ها (3





                                                             
10

Abd. Wahab Rosyidi dan Mamlu’atul Ni’mah. Op.Cit., h.70-71. 
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 تمريناإلستماعوالتقليدال .ب

 شلارسةاالستماعوتقليدأصواتاللغةيفمج مثالية (1

 شلارسة سقحر العلةيفمج مثالية (2

 دتارينصوتيةسابقةيفمج مثالية  (3

11 ج.التمريناإلستماعوال هم.

 . بعض المشكلة فى األنشطة اإلستماع6

.يفالتقاطبعداألصواتمناللغةاليتجتريدراستهاالسلبةأ.صعوبة
السلبللة يشللعرإذامتت ويللت لليءمللا. التقللاطكلل كلمللةصللعوبةيفال هللمب.

.بال ش والقلق
 ه .زلادثة خص نالسلبةي همج.
.حباجةاىلمساعأكثرمنمرةد.
.السًتدادمجيعادلعلوماتةبقدرةزلدودةللسله.
صلللعوبةمت ايلللدةيفالسلبلللة فسللليجدقلللويحنًللغايلللةاإلسلللتماعكلللا  شلللاطإذاو.

12 .الًتكي 
 شرات مهارة اإلستماع. مؤ 7

ميا راتمهارةاإلستماعللسلبة لمالنموالتايل:

 . لمإ ادةزلتوياتالقاةاليتمسعهاةقادر .أ

                                                             
11 Zulhannan. Op.Cit., h.92-94. 
12 Abd. Wahab Rosyidi dan Mamlu’atul Ni’mah. Op.Cit., h.88. 
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 اليتيتممسا هاةعٌت)زلتوى(القاادلقدرة لمفهم .ب

 الواردةيفالقاةة/تقليداحلركقادرة لمإظهار .ج

 قادرة لمإضافةالباَتة/ادلعرفة .خ

13 .اليتيتممسا هاة لمأخذالدروس)احل مة(منالقاالقدرة .ه

 للراتفمسلل ىفترقيللةيأخللذتالباحثللةثحنثللةادلالسللابقة, للراتيادلاخلمسللةمللن

مهارةاإلستماعالعربيةللسلبة.

 ةاب.طريقة المحاك
 ةاطريقة المحاك. مفهوم 1

.السريقلللةهيو Metodos والللليتهللليملللنكلملللةتلللأيتقريقلللةادلالللسلحملللناليو ا يلللة

السريقللةهلليقريقللةو دللامومدرسللةف ريللةوتللدفقوقللوسودولللةود امللةمللأوىو للخص

هللياإلصللسحنحييفحللُتأ فهللمقريقللةيف(. بيلل و قسللةالالل ر)خللط لللم لليءمللا

14.ميية ندحدوث مليةالتعلتقنيةتعليميةيفادلوادالتعليم

تسممالسريقةباللغةالعربيةوهي بارة نخسة لاملةفيملايتعللقبتقلدميادللواد

السريقلةهليقريقلةللتلدريط15 .ادلوصلو ادللدخ اللغويةمنتدمأومنهجي للمأسلاس

                                                             
13

Isma Nurhayani, “Pengaruh Penggunaan Metode Bercerita Terhadap Kemampuan 

Menyimak Siswa Pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia” Jurnal Pendidikan Universitas Garut, 

Vol. 04 No 01 (2010), h. 54. 
14

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

AURA, 2017), Cet Ke-1, h. 90 
15

Abd. Wahab Rosyidi dan Mamlu’atul Ni’mah. Op.Cit., h.34. 
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ماللغلللةملللنأجللل إ شلللاءاألهلللدا ادللللرادييف مليلللةتعللللادلعللللميلللتماسلللتخدامهاملللنقبللل 

16 .سو حيددصلاحالتعلمحتدددقةادلعلميفاختيارقريقة .حتقيقها

زلاكللاةال لمللة.مهللٍتأوالتاللر هلليادل ي للةوsimulateتللأيتاحملاكللاةمللنكلمللة

وبالتايلفإ احملاكلاةيفقريقلةالتلدريطهتلد إىل لرح ليء.م يً افعحنأوالتقليدهي

 أوتلعل ن مليلةتقليلدالسللوعأوملنخلحنادل ي لةما)مادةتعليمية(منخحننأفعلان

17 ىفحانحقيقت .دورًافيمايتعلقبسلوعيتمتن يذلكما

مباسلللتخداميمملللنخلللحننتقلللدميخللل اتالتعلللليتعللللالقريقلللةاحملاكلللاةهللليقريقلللة

تنقللل هلللذلالسريقلللةموقً لللا. لللاهيمأومبلللادئأومهلللاراتمعينلللةادلل هلللمالتقليلللدادلواقلللف

.حقيقًياإىل شاطأومساحةتعلمبسب صعوبةادلمارسةيفموقفحقيقي

هو مليةتقليدلشيءWikipedia.com يفحُتأ تعريفاحملاكاةادلقتبسةمن

يالفإجلراءهلذلاحملاكلاة موًملاخالائصالرئيسلية(.state of affairsحقيقيوزليسل )

.ةلسلوعبعداأل دمةال ي يائيةأوالتجريدي

يفالسلبللللةقللللادرة للللموضللللعالسلبللللةاحملاكللللاةاللللليتأجراهلللاسرقلللةمبيأ شلللسةالتعللللل

السلبللةاحملاكللاةجتلل .ماللليتيللتمتدريسللهايموضللو اتالتعللللللدىمواقللفوبيئللاتحقيقيللة

 سلليتم"إجبللار"وبالتللايل. لللمتسللويرالراءواأل شللسةاللليتيريللدوهنايفحلل ادلشلل حنت
                                                             

16
Syaiful Mustofa. Op.Cit., h.13. 

17
Nana Sudjana, Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Sinar Baru 

Algensindo, 2013), Cet Ke-13, h.89. 
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احملاكاةيلتمةلمتسويرقدراهتماإلبدا ية أل  منخحنن ملي مييفأ شسةالتعلالسلبة

.18ال رصةللع دوروفًقاللموضوعالذييتمزلاكات السلبةمنح

 afiful  يلفاإلخلوا اليت قلت نهلااجملللةSri Anitahأمابالنسبةلسريأ يتا

ikhwanيف لللناسللللتخدامديذىمالللليفقلللانإ قريقلللةاحملاكلللاةهلللليإحلللدىقلللرقالتعللللل

ائنلللليطكائنًلللاأو شلللاقًاماللللذييسلللتخدمقريقلللةاحملاكلللاةدييللل إىلأ ي لللو ال للليالتعلللل

يفمسللتوىالسلبللةدي للنتن يللذأ شللسةاحملاكللاةمللنقبلل ادل ي للة.م بلل  شللاطتعللليفعليًللا

19 .الافيفادلدرسةاالبتدائية

دي لناسلتنتاج  فلإ قريقلةاحملاكلاةهليالسلابق للمبعلدال هلماللوارداسلتنادا

.ل همبعدادل اهيمأوادلبادئأوادلهاراتادل ي ةالتقليدأوقريقةتعلمتستخدمادلواق 

 طريقة المحاكاة. هدف 2

قريقةاحملاكاة لمالنموالتايل:هد 

 .احلياةاليوميةأوبعدادلهاراتادلهنيةتدري  .أ
 . هومأومبدأادل ن همالاحلاون لم .ب
 .  لمح ادلش حنتيتدر .ج
 .زيادة شاطالتعلم .د

                                                             
18

Alamsyah Said dan Andi Budimanjaya, 95 Strategi Mengajar Multiple Intelligences 

Mengajar Sesuai Kerja Otak dan gaya Belajar Siswa, (Jakarta : PRENADAMEDIA GROUP, 

2015), Cet Ke-1, h. 242-243. 
19

Afiful Ikhwan, “Metode Simulasi Pembelajaran dalam Perspektif Islam” ISTAWA : 

Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 2 No 2 (2017), h. 8 
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  بة.توفَتالدافعالتعلمللسل .ه
 . لمالتعاو يفادلواقفاجلما يةالسلبةتدري  .و
 ة.بزرا ةالقدرةاإلبدا يةللسل .ز
20. لمتسويرالتسامحالسلبةتدري  .ط

مياجتلللالالتعللللميتوافلللقملللعياحملاكلللاةيف مليلللةالتعللللقرقلللةوبالتلللايلفلللإ اسلللتخدام

 رلريلاتاألملور)البمل الالغَتةلقرقةمناألفرادواةباحلدي الذيييديإىلتعلمالسل

 .21 نالذات(و شسة

 فإ احملاكلاةذللاثلحنثDerick, U dan Mc Aleese, Rكمارأيوفًقاذلذلاحملاكاة

: وهيمييف مليةالتعلةبمنفعاليةالسليرقيخاائصرئيسيةدي نأ 

يفةبللضلللوفعاليللةالللتعلمالسلاحملاكللاةهللي لل  مللنأسللالي التللدريطادلوجلل  .أ

.فيهاةببأخذالسلةبال ا  حي يقوممنادلعلموالسل

السلبلةأملرم يلدجلًدالتلدري ياكاةبش   امهيح ادلش حنتوهاحمل .ب

 دي نل باإلضلافةإىلذللك. لماتباعمناهجمتعددةالتخاااتيفالتعلم

 .أيً اشلارسةادلهاراتاالجتما يةذاتالالةحبياةالناس

                                                             
20

Trianto, Desain Pengembangan Pembelajaran Tematik Bagi Anak Usia Dini TK/RA & 

Anak Usia Kelas Awal SD/MI, (jakarta : KENCANA Prenada Media Group, 2013), Cet Ke-2, 

h.201. 
21

https://scholar.google.com/scholar?oe=utf-8&gcc=id&ctzn=Asia, diakses pada 06 April 

2019, pukul 19.10 WIB. 

https://scholar.google.com/scholar?oe=utf-8&gcc=id&ctzn=Asia
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احملاكللاةهللليتلللوذجتعليمللليدينلللامي ي عللٌتأ للل مناسللل جلللًداللتعامللل ملللع .ج

ادلواقفادلتغَتةالليتتتسلل مرو لةيفالت  لَتوتقلدميإجابلاتللملاالتالليت

 .تتغَتبسر ة

 طريقة المحاكاة.أقسام 3

واع,هي:تت و احملاكاةمنبعداأل 

 إجتماعي النفيي . أ

تادلتعلقللةبللالدواهرهلليقريقللةلعلل األدوارحللل ادلشلل حنإجتمللا يالن يللي

قللللاتاإل سللللا يةمثلللل جنللللوح وادلشللللاك اللللليتتنسللللوي لللللمالعحناالجتما يللللة

لتللوفَتفهللمإجتمللا يالن يللي يسللتخدم. وادلخللدرات وهلللمجللرااألحللداث

 . لمحلهاالسلبةوتقديرللمشاك االجتما يةوتسويرقدرة

 الدراما النفسية . ب

دور قسةاال سحنقملنالممنخحننلع يلتعلاسائ الدراماالن سيةهيو

 أيحىتيتم نخدمالدراماالن سيةللعحنج ادةماتست.ادلشاك الن سية

 والتعبلَتوالعثور للمم لاهيماللذات أف  منفهمأ  سهمبش  السلبة

. نردودال ع  لمال غوطاليتيتعرضو ذلا
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 لعب األدوار . ج

لللتعلمكجلل ءمللن مليللاتاحملاكللاةاللليتهتللد إىلاائ لعلل األدوارهللووسلل

 أوأحللداثقللدتنشللأيفثحقيقيللةإ شلاءأحللداثتارخييللة أوإ شللاءأحللدا

 .ادلستقب 

 تعليم النظراءد. 

ألصللللدقاءادلعلمللللُتالسلبللللةهللللوشلارسللللةالتللللدريطاللللليتأجراهللللاالندللللراءتعللللليم

اتعليميًللايقللومبلل  يعتلل تللدريطالندللراء شللاقًباإلضللافةإىلذلللك.احملتملللُت

 .ادلوادالتعليميةبش  أف  السلبةآخرينوي همأحدةبقال إىلقل

 .لعبة المحاكاة . ه

 للمحتقيلقأهلدا معينلةالسلبلة حي يتنلافط دورهيلعلعبةاحملاكاة

22 .بندامادلامممنخحنناللعبة
 

ةبللسلا وي لكليلعبلةاحملاكلاة"مناألقساماحملاكاةالسلابقة,إختلارتالباحثلة"

.شلتعةمواقفالتعلبم شسُتوخلق





                                                             
22

Trianto. Op.Cit., h.202-203. 
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 ةاخطوات طريقة المحاك .4

 23ةاالمحاكاعداد  . أ

حتقيقهلللا لللنقريلللقحتديلللدادلوضلللوعأوادلشللل لةواألهلللدا الللليتيتعلللُت  (1

 .احملاكاة

 .يعسيادلعلمحملة امة نادلش لةيفادلوقفادلرادزلاكات   (2

يتجيلل أ  واألدوارالللالللذيسيشللاركو يفاحملاكللاةعلل حيللددادلعلللمالل (3

 . والوقتادلخاصتيديهااجلهاتال ا لة

ادلشلاركُتيفدورةبللسرحاألسئلةخاصلةالسلةبادلعلمال رصةللسليعسي (4

 .احملاكاة

 تنفيذ المحاكاة . ب

ب رقةاال  .(.تبدألعبةاحملاكاة1

.الخرينبا تبالةب(متابعةالسل2

ة.تقدميادلسا دةللجهاتال ا لةاليتتواج صعوبجي  لمادلعلم(3

ةبللليهلللد هلللذاإىلتشلللجيعالسل.جيللل إيقلللا احملاكلللاةيفوقلللتاللللذروة(4

. لمالت  َتيفح ادلش حنتاليتتتمزلاكاهتا
                                                             

23
Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, (Jakarta 

: PRENADAMEDIA, 2016), Cet Ke-12, h.161-162. 
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 ج. اإلختتام

جيل  .(قم ناقشةجيدةحونمساراحملاكاةوكذلكمادةالقاةاحملاكية1

تن يلذال للمتقلدميالنقلدواللردود للم مليلةةبل لمادلعلمتشجيعالسل

.احملاكاة

.االستنتاجرسم (2

,خسلللواتتن يلللذاحملاكلللاة للللمالنملللوMiftahul Hudaكملللارأيم لللتحاذللللدي

التايل:

 التوجيه .1

يفأ شللللسةادلتخدمللللةيقللللدمادلعلللللمموضللللو اتحللللوناحملاكللللاةوادل للللاهيم (أ

.احملاكاة

 .يشرحادلعلماحملاكاةواللعبة (ب

 .يقدمادلعلمحملة امة ناحملاكاة .ج

 التمرين المشاركة .2

والنتلللللائجوأ لللللواعيالللللنعادلعللللللمسللللليناريو)القوا لللللدواألدوارواإلجلللللراءات (أ

(.القراراتاليتسيتماختيارهاواألهدا 

 .ةبادلعلمبتعيُتدوراحملاكاةللسليقوم (ب
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 .بادلمارسةيففًتةزمنيةقاَتةالسلبةيقوم .ج

 تنفيذ المحاكاة .3

.ادلعلميقودأ شسةاللعبةوإدارةاللعبة (أ

 للللمادلحنحدلللاتوالتقيللليم)فيملللايتعللللقبدهلللورالقلللراراتالسلبلللةحياللل  (ب

 (.وتأثَتها

 .يشرحادلعلمادل اهيماخلاقئة (ج

 .احملاكاةالسلبةيواص  (د

 الطلبةالمقابلة  .4

.خيتتمادلعلماألحداثوالتاورات (أ

 .صعوباهتموآرائهمالسلبةيلخص (ب

 .بتملي العمليةالسلبةيقومادلعلمو (ج

.أ شسةاحملاكاةبالعاملاحلقيقيالسلبةيقار ادلعلمو و(د

.أ شسةاحملاكاةبادلوضوعالسلبةيربط(ه

.24يقومادلعلمبتقييموإ ادةتاميماحملاكاة(و


                                                             

24
Miftahul Huda, Model-Model Pengajaran dan Pembelajaran Isu-isu Metodis dan 

Pradigmatis, (Yogyakarta : PUSTAKA PELAJAR, 2014), Cet Ke-5, h.139-140. 
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 المحاكاة مزايا والعيوب من الطريقة .5

كمايلي:احملاكاةهناعم اياوالعيوبمنالسريقة

 :احملاكاةم ايامنالسريقة .1
ملللنخلللحننلعللل السلبلللةدي لللنأ تعللل ز مليلللاتاحملاكلللاة لللجا ةوثقلللة .أ

 .األدوارواللع وشلارسةاأللعاب
التعامل ملعادلوقلفال علليدي ناستخداماحملاكاةكم مللسلحنبيف . .ب

 . سواءيفاحلياةاألسريةأويفاجملتمعويف املالعم الحًقا
السلبلللةيف مليلللةاللللتعلمأل السلبلللةدي لللنأ ت يلللداحملاكلللاةملللن اسلللة .ج

 .يواجهو الشيءاحلقيقي لمالرغممنأ  رلردزلاكاةأوزلاكاة
ختيل  ل  وقريقلة مل األ لياءالسلبلةاحملاكاةجتع منالسه  للم .د

أو مليللاتالوظي للةحبيلل  نللدمايواجههللايفاحليللاةالواقعيللةيفوقللت
 .أق حرًجاالسلبةالحقجيع 

 :احملاكاةالسريقةالعيوبمن .2
احملاكللاةهنللاعحاجللةإىلإ للداددقيللقحللىتدي للنادل لليقللدًمايف مليللة .أ

 حيلل تليدياإلدارةغللَتالسللليمةإىلأ ت للو وفًقلاللسلليناريوادلخسللط
 . مليةالتعلمبحنمعٌت

اخللل ةادل تسللبةمللنخللحنناحملاكللاةليسللتدائمللامناسللبةووفقللاللواقللعيف .ب
 25 .هذااجملان
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Ali Mudlofir dan Evi Fatimatur Rusydiyah, Desain Pembelajaran Inovatif, (Jakarta : 

Rajawali Pers, 2017), Cet Ke-2, h.118 
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 الباب الثالث
 طريقة البحث

. اعتماًدا على الغرض من استخدام الطريقةة يكون سلتلفةالطريقة ميكن أن  مفهوم

هةةو يريقةةة لليمةةت يةةتا لتسيمهةةا لت ةةهيت القةةاموس ادوديوي ةةك الك ةة  الطريقةةة    مفهةةوم

 .لتفيةةا التطةةاط مةةن أقةةت دقيةةحمل اةهةةدا  ا ةةددة
الرتبةةو   يريقةةة ال  ةة ميكةةن لف ةة   1

أهنا يريقة علمية لل صول على بياوات صاحلة هبد  اليثور عليها يلطويرها يإث اهتا على 

، يهك ميرفةة مييتةة ثية  ميكةن اسةتخدامها بةديرها لفهةا ادلطةك ت يقلهةا يلو يهةا   

 .رلال التيليا
2

   

 المدخل وأنواع البحث . أ

 ةسةثة    احلصةول عليةه مةن ادل ق هةو ةالا  سي تخدمه ال اقثة    الالتوع 

 .يالوثائحمل ةيادلقابل

يةةةةتا التي ةةةة  عةةةةن بياواهتةةةةا    ةةةةكت لفسةةةةك  ا الةةةة ال  ةةةة  وهةةةة. ال  ةةةة  التةةةةوعك

 .يدليلهةا دين اسةتخدام التقتيةات ادقصةائية
يؤكةد ال  ة  التةوعك علةى ميةق يمو ة   3

مزيد من ال      اةمور ادلتيلقة باحليةاة ( ميني يدديد مو   ميني )  سيا ات مييتة

                                                             
1
Zulhannan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif, (Jakarta : Rajawali Pers, 

2014), h.80. 
2
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

(Bandung : ALFABETA, 2017), Cet Ke-25, h.6. 
3
Moh. Ainin, Metodologi Penelitian Bahaa Arab, (Malang : Hilal Pustaka, 2010), Cet Ke-

2, h. 12. 
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، ميكةن أن لةال . ، أكثر اهتماما باليملية مقاروة بالتتةائ  التهائيةةال    التوعك .اليومية

 .لتغ  أوططة اةوططة   أ  ي ت ق ب احلالة يعدد اةعراض اليت   اليثور عليها

  سام ةو رأ كمةا  .(PTK)ادقةرا  للصة    لصةميا ال  ة ةال اقثة تاسةتخدم

تقيةيا الهةك عمليةة  PTK)للصة  ) ادقةرا   لصةميا ال  ة Samsu Sumadayoسةومديو 

ادقةةرا    ال  ة   .4ةوطةطة ادلختلفةةمطةكلة   الفصةت مةن  ة ل وسةام إعةةادة التةديير 

، إكا كاوةةت يمةةذ كلةة لقائةةت. ، كةةت متهمةةا يتكةةون مةةن ث ثةةة   ديرلةةني PTK)للصةة  )

 .، فيمكن استمرارها   الديرة التاليةالتتائ  غ  مرضية

   وةوكج ة هةوالةا  اسةتخدمه ال اقثة PTK)للصة  )ادقةرا    ال  ة كةان وةوكج

Kemmis ي M.C Taggart  هةك، مراقةت وطةاط 4الةا  يتكةون مةن(  التخطةي :plan) ،

فيما يلك صورة لديرة  .(reflection) ، يالتفك (observation) قسة ، يادل(action)يلتفيا 

 M.C Taggar ي Kemmis اليت يورها  PTK)ادقرا  للص  )  ال  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
4
Samsu Sumadayo, Penelitian Tindakan Kelas, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), Cet Ke-

1, h.43. 
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 1الصورة 
 PTK)اإلجراء للصف )البحث الدورة فى 

 
 : كما يلكM.C Taggar ي Kemmis من PTK)ادقرا  للص  )  ال  أما بيان 

 التخطي  . أ

بإد ةةةةال يلفهةةةا مفةةةةاهيا  ة  هةةةامل ادلرقلةةةة يقةةةةوم ادليلةةةا اللغةةةةة اليربيةةةة مةةةةذ ال اقثةةة

أديات التيلا ال زمة لتتفيةا ، ييد ال اق  لصاميا أي   هامل ادلرقلة. اةساليب اجلديدة

 .ليلا اللغة اليربية ب هولة باستخدام أساليب ا اكاة

 التتفيا . ب

. بتط يةةةحمل يريقةةةة الةةةتيلا باسةةةتخدام يريقةةةة ا اكةةةاة ة، ي ةةةدأ ادليلةةةا يال اقثةةة  هةةةامل ادلرقلةةةة

 .كأساس لتتسيا التيلا باللغة اليربية  ةل تخدم  طة التيلا اليت أعدها ادليلا مذ ال اقث
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 ادل قسةج. 

اليت يتا  ةادل قس. ، لتا ادل قسة   ي ت ياقد مذ عملية التيلا  هامل ادلرقلة

وك يالتغي ات اليت دةدث ال ل ةال اقث تة التيليا يالتيلا القسإقراؤها عتد إقرا  أوطط

 .يقيلها بياوات ة   الطل

 د. التفك 

 .يادقةةرا ات ادلتخةةاة ةوم بةةه ادليلةةا بتةةاً  علةةى ادل قسةةهةةو وطةةاط يقةة التفكةة 
5 

مةةةن . ا اللغةةة اليربيةةةة الةةةيت قةةةدثتيعةةةن عمليةةةة ليلةةة انيت ةةدث ةادليلةةا اللغةةةة اليربيةةةة يال اقثةةة

االسةةتماع اليربيةةة الةةةيت    ةيإلقةةان مهةةار  ة ةةا  ا ت ةةارات دليرفةةة مةةدا فهةةا الطل ةة ل إقةةر 

ال ثاقةةة إ  ، مةةا إكا كةةان التتفيةةا ي ةة  علةةى مةةا يةةرام أم ال يةةز بيةةد ميرفةةة التتةةائ . إيصةةاذلا

 .د ني

 ب.حضور الباحثة

تيةةاين )زلايلةةة ليلةةا أ  ال PTK)ادقةةرا  للصةة  )ال  ةة  التةةوع هةةاا ال  ةة  هةةو 

أن يكةون هتةاك  ، لةال  مةن ادلتو ةذركك )مدرج   اخلطة ي  التتفيةا(، لطا ك  ما مًيا(

  الفصةت  اي  هاا اجملال يأن يكوووا وطةطني   ادلطةاركة عمليةة التيلة ةلياين بني ال اقث

، يزلللةةك ، يمجةةذ ال ياوةةات قسةةةكم  ةال اقثةة تعملةة. الدراسةةك ادل ةةتخدمة كةةأديات ثثيةةة
                                                             

5
Benidiktus dan Jeinne Mumu, Penelitian Tindakan Kelas Panduan Belajar, Mengajar 

dan Meneliti, ( Yogyakarta: Media Akademi, 2016), Cet Ke-1, h.24. 
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مبثابةةة سلطةة ،  ة، يكةةون يضةةذ ال اقثةةال  ةة  اال ياوةةات، يمراسةةت وتةةائ  ال  ةة ، ي  هةةا

 .كمراست لتتائ  ال    ، يأ  اً يمتفا، يمجذ بياوات، يزللت

 موضوع البحث و مبحثهج. 

لةةد  يل ةةة الصةة  الرابةةذ مبدرسةةة مطةةار  اللغةةة اليربيةةة  يلةةام وال  ةة  هةة موضةةوع

 ال  ةة  هةةو م  ةة يال ةةا. ي أمةةا  22بيةةدد الطل ةةة ادبتدائيةةة بتةةدار الم ةةوو   IVاةوةةوار

ا اكةةةاة لرت يةةة مهةةارة ادسةةةتماع لةةد  يل ةةة الصةةة  الرابةةذ مبدرسةةة مطةةةار  تط يةةحمل يريقةةة ب

 .ادبتدائية بتدار الم وو   IVاةووار

 البحثن زمان و مكا . د

مةذ مةته   2102/2121إقرا  هاا ال      الفصت الدراسك ادلت اي  لليام 

 .ادبتدائية بتدار الم وو   IV. يقذ مبدرسة مطار  اةووار2102عام 

 عملية التنفيذه. تطبيق أو 

 ادلراقت ىف التتفيا الاا اقرئها ال اقثة كما يلك :

 التتفياالتخطي   .0

 : ال اقثةالاا اقرئها مراقت التخطي  

 .فرداتادل وه ال   ا اادلوضوع   ها. دديد موضوع التيلا . أ
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ا ليلةا لتمةمن    ةكت  طةة لتفية (RKH)  ةا بإعةداد  طةة وطةاط يوميةة  . ب

 .االستماع من   ل يريقة زلاكاة ةمهار   يةأوططة لرت 

، قيةة  لكةةون اللي ةةة   ا، يهةةك يريقةةة زلاكةةاة لي ةةةي ةةا بإعةةداد يريقةةة ليلةةج.  

 .ختمني كت كلمة 

 .االستماع ةمهار  ةادل قسة اليت دتو  على م قس إعداد أيرا  . د

 التتفيا .2

 44 ل التطةةاط اةيمل دلةةدة لتفيةا ادقةةرا  الةةا    لتفيةةامل   الفصةةت  ةة

، ي  هامل احلالة يكون ادليلا هو ادلتفةا   أوطةطة التيلةيا يالةتيلا يال اقة   د يقة

 .كمرا ب عتد قديث التطاط

 ادل قسة .2

. ا لةةتا باسةةتخدام أيرا  ادل قسةةةةيالةةيت لةةتا أثتةةا  أوطةةةطة التيلةة ةادل قسةة

 .ال ياوات مأ وكة من   ل ادل قسة ادل ا رة

 التفك  .4

يادقةةةةةرا ات  ةوم بةةةةةه ادليلةةةةا بتةةةةاً  علةةةةةى ادل قسةةةةالتفكةةةة  هةةةةو وطةةةةةاط يقةةةة

 .ادلتخاة
ا اللغةة اليربيةة الةيت يعن عملية ليل انيت دث ةادليلا اللغة اليربية يال اقث 6

                                                             
6
Benidiktus dan Jeinne Mumu, Penelitian Tindakan Kelas Panduan Belajar, Mengajar 

dan Meneliti, ( Yogyakarta: Media Akademi, 2016), Cet Ke-1, h.24. 
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 ةيإلقةةةةان مهةةةةار  ة ةةةةا  ا ت ةةةةارات دليرفةةةةة مةةةةدا فهةةةةا الطلمةةةةن  ةةةة ل إقةةةةر . قةةةةدثت

، ما إكا كان التتفيا ي   علةى بيد ميرفة التتائ . االستماع اليربية اليت   إيصاذلا

 .ما يرام أم ال يزال ثاقة إ  د ني

 البحث أداة و. 

ادليلةةةا أي أداة ي ةةةتخدمها هةةةو  PTK))أداة ادلقصةةودة ىف ال  ةةة  ادقةةةرا  للصةةة  

ادلرا ةةةب لقيةةةاس ياسةةةرتقاع ال ياوةةةات الةةةيت سةةةيتا اسةةةتخدامها لت ديةةةد صلةةةاح  طةةةة اليمةةةت 

 :ي تخدم مجذ ال ياوات   هاا ال    أداة التالية 7 ادلتخاة.

 ال اقثة .0

 ال اقثة كأداة اةيمل ىف ال   

 ير ة ادل قسة .2

 دليرفة ليليا ادلهارة ادستماع من   ل يريقة ا اكاة.

 ادليداوية ةم قس .2

كي  حيةةةدث قةةةو الفصةةةت الدراسةةةك يالي  ةةةة بةةةني ادليداويةةةة ةم قسةةةلوضةةةذ هةةةامل 

 ة ةةليالصةةيوبات الةةيت يواقههةةا الط ة ةةلمةةذ الط ة ةةليلفاعةةت الط ة ةةللفاعةةت ادليلةةا يالط

 .ايأثتا  عملية التيل

                                                             
7 Samsu Sumadayo. Op.Cit., h.75. 
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 الوثائحمل .4

  إوطةا  هةامل الوثةائحمل . هامل الوثائحمل    كت صور أي صور أثتةا  أوطةطة ال  ة 

 .عملية ال   لتيزيز 

 ز. طريقة جمع البيانات

 لتتايل ال ياوات ا تاقة بدأ ال اق  باخلطوات ما للك:
8 

 ادل قسة  (0

ادل قسة هك يريقة مجذ ال ياوات بالتفتيش اي ادل قسة ي التخطي  

ادلتهجك عن عتاصر الساهرة   موضوع ما لل   . ي عتاصر الساهرة لكون 

 أن لكون كام .بياوات أي أ  ار ال    ي البد 
ي ال ياوات ادلأ وكة   هاا  9

لد  يل ة الص   ادستماعىف لر ية مهارة  لط يحمل يريقة ا اكاةال    عن 

، ي سارت ادل قسة ادبتدائية بتدار الم وو  IVالرابذ مبدرسة مطار  اةووار

 يليا.ل ة ياقدا فواقدا يوال عملية التضلو الط ةبتفتيش ال اقث
10

 

 

 

 

 

                                                             
8
 Moh. Ainin. Op.Cit., h.121-122. 

9
 Sugiyono. Ibid., h.203. 

10
Tim Pengembang MKDP Kurikulum dan Pembelajaran, Kurikulum & Pembelajaran, 

(Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2012), Cet Ke-2, h.58. 
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 ادلقابلة (2

أي صاقب  ةادلقابلة من عملية االستجواب ي ا ادثة بني ال اقث

 اةسئلة بادلقابت أي صاقب اجلواب هبد  لتايل اة  ار ا تاقة بال اق .
11 

ي ادلقابلة هك من أقد يريقة مجذ ال ياوات م ا رة من أهت اة  ار عن الطأن 

 االقتماعك ظاهرا ي بايتا.

 اتح. طريقة تحليل البيان

 .عمليةةة ل  ةةي  ال ياوةةات   وةةاكج ي ةةهت  را هتةةا يلف ةة ها كدليةةت ال ياوةةات هةة

ياقةةد مةةن سل ةةلة مةةن اةوطةةطة  كدليةةت ال ياوةةات هةة Moh. Aininأمةةا رأ  زلمةةد عةةني 12

، لصة ذ ال ياوةات أي ادليلومةةات مةن  ة ل هةةاا التطةاط الت ليلةك. ال  ثيةة اذلامةة ياحلا ةة

 ادلةةةد ال، ميكةةةن دليةةةت ال ياوةةةات مةةةن  ةةة ل ال  ةةة    .الةةةيت يةةةتا مجيهةةةا أكثةةةر قةةةديا

، كا مل لكةن ال ياوةات    ةكت أر ةامهتا متهًجا ووعًيا إ ةي تخدم ال اقث. الكمية يالتوعية

 (.يلكن    كت ظواهر أي سلوك جيب لقدميه    كت مقاالت )أيصا 
13 

                                                             
11

Abd. Rahman A. Ghani, Metode Penelitian Tindakan Sekolah, (Jakarta : PT 

RajaGrafindo Persada, 2016), Cet Ke-3, h.176. 
12

Abd. Rahman A. Ghani. Ibid., h.187. 
13

Moh. Ainin. Op.Cit., h. 131. 
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ي ، يهةو يريقةة للتسةر   ادلطةةك ت أ Triangulasi  ال  ة  التةوعك باسةتخدام

، ر  أي مصةادر ال ياوةاتاة يا  اليت يتا لقييمهةا مةن يقهةات وسةر سلتلفةة لليديةد مةن ية

 .14ياذلد  هو أن لكون  ادرًا على رؤية موضوع لقييا مجيذ ا تويات

 التةوعكدليت ال ياوات    ةكت  يريقةهك  ةدليت ال ياوات من   ت ال اقثيريقة 

 .ادليداوية ةيادل قس ةيادل قس ةهاا الت ليت على وتائ  ادلقابل

 ي أما  طوات الت ليت لل ياوات كما للك:

 أ. ختفيض ال ياوات

ختفةةيض ال ياوةةةات هةةو اال تيةةةار مةةن بياوةةةات مةةا قيةةة  كاوةةت ضلتاقةةةة ي غ هةةةا ي 

 التخفيض يفيد التوكيد ي اال ت ص ي متاس ا مبوضوع ي و .
لوفر ال ياوات ادلخفمةة  15

صةةورة ياضةة ة يميةةت مةةن ال ةةهت علةةى ال ةةاقثني إقةةرا  مزيةةد مةةن عمليةةات مجةةذ ال ياوةةات 

 .يال    عتها إكا لزم اةمر
ال ياوات اذلامةة يي ةرتقيوهنا  ةمذ اال تزال، يلخص ال اقث 16

 .ييقومون بتصتيفات بتاً  على اةقر  الك  ة ياةقر  الصغ ة ياةر ام

 

 
                                                             

14
Suharsimi Arikunto, dkk. Penelitian Tindakan Kelas, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011)  h. 

207. 
15

Moh. Shoehada. MetodePenelitianSosialKualitatif (UntukStudi Agama). (Yogyakarta: 

SUKA-Press UIN SunanKalijaga, 2012), hlm. 132 
16

Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data, ( Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2010), 
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 ال ياواتب. عرض 

بيةةد التخفةةيض البةةد أن ليةةرض ال ياوةةات بالرتليةةب مةةذ ال يةةان ادلتكامةةت    ةةكت 

اجلةةةدايل . ي عةةةرض ال ياوةةةات ادلرلةةةب ي ادلتهجةةةك سي ةةةهت دلةةةدرس ي الطل ةةةة عمةةةا ي يةةةت 

 ة ةلحل اب متوس   يمةة دصةيت الط ل هولة االستت اط ي لقرير اليمت   اخلطوة بيدها.

 :أي سلرقات التيلا باستخدام الصيغة
X ƩX□ =  

 ال يان :

X□ : ييين أوتا و    عته 

Ʃ : رلموع الدرقات )القيا( ادلوقودة 

N : (عدد احلاالت )عدد من الرتددات لكث  من اةفراد 
 

 ج. رسا ادستتتاج

ستتتاقات اةيلية ال لزال اال. التتائ  يالت قحمل متها رساياخلطوة الثالثة هك 

، يسو  لتغ  إكا مل يتا اليثور على أدلة  وية لدعا ادلرقلة التالية من مجذ ادلقدمة مؤ تة

، إكا كاوت االستتتاقات مدعومة بالفيت بأدلة ص ي ة يمت قة يمذ كل  .ال ياوات
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، فإن االستتتاقات ادلقدمة هك ال اق  إ  احلقت جلمذ ال ياوات عتدما ييود

 .استتتاقات كات مصدا ية
17 

ميكن أن لر ك مهارة ادسةتماع  أ ات ال اقثة ادستتتاج أن لط يحمل يريقة ا اكاة

مةاب االوت ةامل يلي ةت شللةة  ةةن هامل الطريقة يفًقا لل اقثةالطل ة ىف التيليا اللغة اليربية. 

  .ادبتدائية يمتاس ة قًدا الستخدامها   اةيفال مب توا

 االستماع ةمؤشرات النجاح في مهار ط. 

قود ي    ال    ادقرائك للص  هك االستماع ةمهار  مؤ رات التجاحي أما 

ادبتدائية بتدار  IVلد  يل ة الص  الرابذ مبدرسة مطار  اةووار االستماع ةمهار لر ية 

للطل ة بقيمة اجليد  االستماع ةمهار إكا كان مقدار لر ية  يلا. ي يقال التجاح للمالم وو 

القيمة من صلاح م اياة وتيجة اة طة من الديرة اةي     ي لير  هامل  74دصت على

يرة اةي  أي   الديرة   الد 74ادلتوس   الطل ةيإكا مل ي لغ  كت قصة الدراسة.

 .  الديرة التالية اثثه ة، ف يواصت ال اقثالثاوية

 

 

                                                             
17

Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data, ( Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2010), 
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 الباب الرابع
 تحليل المشكلة و البحث

 البحثموضوع صورة  .أ 

 اإلبتدائية بندار المبونج  IVمدرسة مشارق األنوارتاريخ  .1

اإلبتدائية بندار المبوصلهي مؤسسة وحدة تعليمية على   IVمدرسة مشارق األنوار

منطقة ، يف 7492سبتمرب  72ى ادلدارس االبتدائية / الثانوية، ابتدية، تأسست يف مستو 

6،273M+  -الوقف 
، على أساس مبادرة ودوافع من اجملتمع احمللي الذين يرغبون يف 2

  IVمدرسة مشارق األنوار، واليت مث حتت اسم "اء أو إنشاء مدرسة تعليمية رمسيةإنش

مدرسة " الذي يقع يف قرية سوكابومي واليت تعرف اآلن باسماإلبتدائية بندار المبوصل

 / kpt / 73ولو بالفعل صك تأسيس برقم:  ."سوكابومياإلبتدائية   IVمشارق األنوار

pb.MMA / A.III / 7421/ :63، برخصة بناء / KD / 7439 .ستوى وبعد م

  IVمدرسة مشارق األنوار، ومنذ ذلك احلني مت االعًتاف7447االعتماد األول يف عام 

 .سوكابومي حىت اآلناإلبتدائية 

اإلبتدائية سوكابومي   IVمدرسة مشارق األنوار، مت تأسيسكما ذكر أعاله

، على أرض الوقف ادلخصصة للمدارس اليت تغطي مساحة 7492سبتمرب  72يف: 

6،273M
بينما ساعد  .، أحد شيوخ قرية سوكابوميعلى أرض الوقف السيد سرييدين2
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لسيد ة باإلضافة إىل اادلعلمةرواد الدين وقادة اجملتمع مبا يف ذلك رواد ورائد إنشاء 

 .سرييدين

 السيد مشسري .7

 السيد مساعن .7

 السيد أرشد .6

 السيد ميساد .4

، مت تعيني السيد سيامسوري رئيًسا جمللس عالوة على ذلك، وبناًء على ادلداوالت

، السيد أمني، السيد رلاىد ئة التدريس / ادلعلم: السيد أمنية مبساعدة من ىيادلعلمة

شخًصا فقط يف الصف  47 الطلبةيف ذلك الوقت كان عدد حاجة مطمئينة. والسيدة

، مل يكن ىناك 7437حىت عام  7493بعد عام واحد، من عام  والثال..األول والثاين

ا ذكرنا أعاله مع مبساعدة ادلعلمني كمحاج طباري سوى رئيس للمدرسة يشغلو السيد

دس. مث يف عام ، الذي يتكون من الصفوف من األول إىل الصف السا734 الطلبةعدد 

ة. ص ومبساعدة ادلعلمة، شغل السيد أمني منصب رئيس 7427 عام حىت 7437

رللس ادلعلمني وىي: السيد ح. سيافر الدين والسيد حفيظ زلفوظ. ويف عامي 

حاج  ة واستوىل عليها أوستادلعلمة، مت تسليم القيادة / رئيس  7427-7442

اإلبتدائية   IVارمدرسة مشارق األنو " اسممبدرسةوفقط يف ىذا ادلاضي مت إعطاءرومساني
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خالل ىذا الوقت حقق الكثري من التقدم احملرز يف كل من جودة التعليم  سوكامبي,

، فصول 71أكثر كل عام يتكون من  611بلغ  الطلبةوالتعلم وإصلازاتو حىت عدد 

مدرًسا شرفًا ، وخالل ىذه الفًتة  77و PNSمدرسي 4معلمًا و  79ومبساعدة 

بوضع: مت االعًتاف هبا وإجراء امتحان سوكامبياإلبتدائية   IVمدرسة مشارق األنواربدأ

 .ادلدارس اخلاصة حتت رعاية قسم الدين يف بندر المبونج

، شالالغل السالاليد فخالالر الالالدين 7113إىل  7442عالالالوة علالالى ذلالالك ، يف الفالالًتة مالالن 

ة حيالالال. عينالالالو قسالالالم الالالالدين يف مدينالالالة بنالالالدر المبالالالونج سالالالييت لشالالالغل ادلعلمالالالةمنصالالالب رئالالاليس 

، مدينالة مالن دائالرة الالدين. حىت تقاعالده سوكامبياإلبتدائية   IVاألنوار مدرسة مشارقمنصب

 .رلموعات الصف 2طالبا و  762مع ما رلموعو  .بندر المبونج

ة مالالن ادلعلمالة، مت تعيالالني / تشالخيئ رئالاليس  7114حالالىت عالام  7113مث مالن عالام 

ن مت تعيينهالالا مالالن قسالالم الالالدين مالالع توصالاليات مالالPNSقبالالل السالاليدة نورحيالالاي ، وىالالي معلمالالة يف

 7171ومالالن العالالام الدراسالالي ، سالالوكاماإلبتدائيالالة   IVمدرسالالة مشالالارق األنالالوارإدارة مؤسسة

مالدرس يف قسالم PNSديسي دريالا ىالروي، شغلت منصب ادلدير من قبل السيدة7177إىل 

مدرسالة مشالارق الدين يف مدينة بندر المبونج الذي مت تعيينو رئيًسا للمدرسالة ومت تعيينالو في

 سوكامبي.اإلبتدائية   IVاألنوار
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منصب  7179إىل عام  7177، شغل القطاع اخلاص من عام عالوة على ذلك

رئيس ادلدارس على أساس مداوالت إدارة ادلؤسسة من خالالل لليالة االنتخابالات واعتمالدىا 

 .، السيد رايف الدينئيس وزارة الدين يف بندر المبونجر 

 .ةادلعلمة، يشغل السيد مسلمني فوزي منصب رئيس نوحىت اآل 7173من عام 

 3شالالهادة ادلعلالالالم الفخريالالالة  .فالالالًتات 7سالالالنوات وصالالالاحلة دلالالدة  6ة رأس ادلعلمالالةدلالالدة واليالالالة 

مالن مالويفي ادلعلمالني الفخالالريني  71للمعلمالني وزارة الالدين و PNSشالهادات 6أشالخاص و 

طالًبا يتكون  676اآلن  الطلبةبينما بلغ عدد  .من مويفي تعليم ادلعلمني 7الصادقني و 

  IVمدرسالالالة مشالالارق األنالالوار، مت تغيالالري امس 7173أبريالالل  73ومنالالذ:  .فصالالاًل  74مالالن 

 .سوكامبياإلبتدائية 

 والهدف البعثةالرئية, .2

دتتع جبودة التعليم وفًقا للغرض ، وكن مهذبًا يف ثقافة متفوقة : " ةادلعلمةالرئية  . أ

 "يف العلوم والتكنولوجيا ، وشخصية نبيلة وقائمة على اإلميان والتقوى

 : الرئيةمبؤشرات 

حتقيالالق ثقافالالة منومالالة ومنمالالبطة ومهذبالالة يف الكالالالم والسالاللوك  الالاه اآلخالالرين  (7

 .على أساس اإلميان والتقوى
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التميز يف إصلازات الالتعلم األكادمييالة وغالري األكادمييالة ىالو علالى األقالل نفالس  (7

 .الذين يعيشون يف الفصل الطلبةوبالتايل تقليل نسبة SKBMدرجة

ة ، وكالالالذلك يف ادلنافسالالالة وحتسالالالني نوعيالالالة ادلعلمالالالةشلتالالالاز يف إصلالالالازات امتحالالالان  (6

 .MTsالدولة و / SLTPاخلرجيني الذين ميكن قبوذلم يف الدولة

صلالالالالالالازات شلتالالالالالالازة يف سلتلالالالالالالف ادلسالالالالالالابقات / ادلهرجانالالالالالالات األكادمييالالالالالالة وغالالالالالالري  (4

 األكادميية

، مالالالالاىر ولديالالالالو مهالالالالارات أساسالالالالية حمهالالالالارات احليالالالالاة( كحكالالالالم للعالالالالي  ذكالالالالي (9

 .ادلستقل

العقيالالالدة الدينيالالالة تيالالال. يسالالالتيقظ األشالالالخاص الالالالذين  يتفالالالوق يف  ربالالالة قيمالالالة (3

 .لديهم إميان وإخالص وشخصية نبيلة

زيادة أنشطة التنمية الشخصية من خالل األنشطة الالمنهجية ادلختلفة مبا  (2

 .يف ذلك: أنشطة الكشافة والرياضة والفنون واألنشطة الدينية / الروىية

 

ات ، ادلالالالاىرة لقخالقيالالالادلثقفالالالة، الذكيالالالةإعالالالداد ادلالالالوارد البشالالالرية : " ةادلعلمالالالةالبعثالالالة  . ب

 "، وعلى أساسوالعلوم والتكنولوجيا النبيلة

 : البعثةمبؤشرات 
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 .زيادة البصرية الثقافية واإلبداع من خالل التوجيو وادلمارسة .7

 الطلبالالةمالالن خالالالل لالالج الالالتعلم ادلتمحالالور حالالول PBMحسالالني جالالودة وفعاليالالة .7

 .ل متعددة( مع أساليب ووسائالطلبةحالتعلم ادلتمحور حول 

خلالالق بيئالالة مدرسالالية / مدرسالالية مواتيالالة ولمنالالة ومراالالة مالالن أجالالل فعاليالالة رتيالالع  .6

 .األنشطة التعليمية والتدريبية وحتسني اجلودة

تعزيالالز روح التأسالاليس وخلالالق ثقافالالة تنافسالالية صالالادقة ورياضالالية جلميالالع أعمالالاء  .4

 .ة يف التنافس على اإلصلازادلعلمة

اإلسالالالالمية حالالالىت يالالالتم خلالالالق أشالالالخاص تعزيالالالز التقالالالدير والتجربالالالة يف التعالالالاليم  .9

 .لديهم إميان وتقوى وشخصية نبيلة

 .القدرة على شلارسة تعاليم الدين يف احلياة اليومية .3

 ج. ىدف الًتبية

تفعيالالل ثقافالالة العالالي  بطريقالالة منومالالة ومنمالالبطة وصالالادقة ومهذبالالة يف الكالالالم . 7

 .ومهذبة يف السلوك  اه اآلخرين

سالالالاًوا أو أعلالالالى مالالالن معالالالايري الكفالالالاءة ، علالالالى األقالالالل مالطلبالالالةحتسالالالني حتصالالاليل . 7

 :مع مؤشراتمدرسة اإلبتدائيةو SKBMخلرجيي
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يف الصالالالفوف األوىل والثانيالالالة مالالالن مينالالاليالم ىالالالي  الطلبالالالةبطاقالالالات تقريالالالر أ. 

 .SKBMنفسها بطاقات

درجات امتحالان ادلالدارس لطالالب الصالف السالادس ىالي علالى األقالل ب. 

 .SKBMنفس درجة

 5 711يصلون إىل حتسني جودة وجودة اخلرجيني الذين ج. 

ادلقيمالالالني يف الفصالالالل مالالالن خالالالالل حتسالالالني جالالالودة العمليالالالة  الطلبالالالةقلالالالل د. 

 .التعليمية

إتقان أساسيات العلوم والتكنولوجيا من أجل مواصاللة ادلسالتوى التالايل حالىت . 6

يكونالالوا قالالادرين علالالى الكفالالاءة وزيالالادة نسالالبة اخلالالرجيني الالالذين يالالتم قبالالوذلم يف 

 .ادلدارس احلكومية

، وادلالالنوم يف تشالالالغيل العبالالادة تيالال. يالالالتم الالالالد،وب، والطاعالالة السالاللوك حتقيالالق. 4

 .بناء الناس الذين لديهم اإلميان وادلخلصني والنبيلة

، وغالرس حالب القاليم هارات األساسية كأسالاس لالسالتقالللديهم ادلعرفة وادل. 9

 .الثقافية يف ادلنطقة نفسها

 يةالمعلمةبيانات الهوية . 3
 سوكامبياإلبتدائية   IVمدرسة مشارق األنوار: ةادلعلمةة / ادلعلمةاسم . 7
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 سوكابومي 4شارع تريتايسا منرة  :  العنوان

 ادلنطقة: سوكابومي

 رجيينسي / مدينة: بندر المبونج

 مقاطعة: المبونج

 / Mh.l / 9 :ة: معالالًتف هبالالا / معتمالالدة رقالالمادلعلمالالةة / ادلعلمالالةحالالالة .7

pp.11.4 / 14/444 

 7492سبتمرب  72السنة: تاريخ التأسيس / الشهر / . 6

 4727التاريخ اإلحصائي رقم: . 4

تالالاريخ MI / KD / 7449 / 63تالالاريخ تأسالاليس ادليثالالاق: رقالالم: . 9

12/71/7439 

 - :رقم رخصة البناء. 3

 7432مارس  16تاريخ  17صك ادلنشاة: رقم: . 2

 M2 .6،272مساحة األرض: . 3

 ةادلعلمةمدرسة احلالة: األوقاف / شهادة ملكية . 4

 7م  371مساحة ادلبٌت: . 71

 وحدات 6إرتايل حجم ادلبٌت: . 77
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 حالة البناء: ذاي / شبو دائم. 77

 زللي 3عدد غرف الدراسة: . 76

 زللي 7عدد ادلكاتب: . 74

 ة: نعمادلعلمةىيكل . 79

 جلنة / مؤسسة الًتتيب: نعم. 73

 ة: نعم / شبو دائمادلعلمةة / سور ادلعلمة. 72

 ة: نعم / شبو دائمةادلعلمةة / بوابة ادلعلمة. 73

 الفناء واحلديقة: نعم. 74

 مشوال: نعم. 71

 مرافق وقوف السيارات: متاح / معتدلة. 77

 مستودع: متاح / معتدلة. 77

 واط 411اإلضاءة / الكهرباء: نعم / . 76

 أوك: نعم. 74

 ادلكتبة: متاح. 79

 ناألنشطة: ىناك / الكشافة ، والرياضة ، والدي. 73

 .ادلؤسسات ادلنومة: مؤسسة مسيارول أنور التعليمية. 72
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 هيئة التدريسو  .بيانات العلمين4
، مساللمني فالوزاإلبتدائية بندار المبوصلريأسو حالًيا السيد IVمدرسة مشارق األنوار

، حي. أن حقل الطالب مقيم حلاج حاسينورًا ألن رلال ادلناىج الدراسية يعقد من ِقبال

، باعتبالالاره رلالالال شالاليف اه، نوالالرًا ألن حقالالل العالقالالات العامالالة االالتفظ هبزتيالالدحلالالاج مالالن ِقبال

مدرسالالالالالة مشالالالالالالارق ين ادلوجالالالالالودين فيادلعلمالالالالالالة، لقمالالالالالان ادلرافالالالالالق و البنيالالالالالة التحتيالالالالالالة حتالالالالالت إدارة

، والالالالذين يصالالالالل  7172/7173في العالالالام الدراسالالالالي اإلبتدائيالالالالة بنالالالدار المبالالالالوصل IVاألنالالالوار

 .شخصان وحارس أمن شخئ واحدادلويفون ومكتبة  .شخًصا 76عددىم إىل 

 3الجدول 
 هيئة التدريسبيانات العلمين و 

دراسة  تاريخ الميالد اسم المعلم الرقم

 األخرة

ابداء 
 التعليم

 الدرس مهنة

1 Muslimin 

Fauzi S.Pd.I 
 ,تنجونج كارنج

74-19-7432  

 البكالوريوس
جبامعة 
رادين انتان 
 المبونج

11-

611776 
ةادلعلمةرئيس   الرياضة 

2 Lukman S.Ag  تالنج فدانج, 
14-17-7434  

 البكالوريوس
جبامعة 
رادين انتان 
 المبونج

11-61-

1776 
ةادلعلمةجلنة التاريخ  

 اإلسالمية
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3 Rafiuddin  سباح بلو 
77-19-7494  

 البكالوريوس
جبامعة 
رادين انتان 
 المبونج

11-61-

1794 
الدين ادلعلمة الدرس

 اإلسالم

4 Hi. Abdul 

Hamid, S.Pd.I  

 ,سوكامبي
77-13-7437  

 البكالوريوس
جبامعة 
رادين انتان 
 المبونج

11-

612661 
الدين ادلعلمة أمني الصندوق

 اإلسالم

5 Drs. Hi. Hasbi   ويهليم, 
71-17-

74434 

 البكالوريوس
جبامعة 
رادين انتان 
 المبونج

72-
12-
7119 

نائب الرئيس 
ةادلعلمة  

 ادلعلمة

6 Hj. Mis Erni, 

M.Pd.I  

 ,ريبنج تنجي
77-19-

74427 

ادلاجسترية 
جبامعة 
رادين انتان 
 المبونج

72-
12-
7119 

ةادلعلمة والية الفصل  

1 Yuyun 

Wahyuni, 

S.Pd   

 ,تنجونج كارنج
61-137429  

 البكالوريوس
جبامعة 
رادين انتان 
 المبونج

72-
12-
7111 

ةادلعلمة والية الفصل  

9 Drs. Witono, 

M.Pd.I 

 

 ,بيوللي
74-77-7433  

 البكالوريوس
جبامعة 
رادين انتان 
 المبونج

72-
12-
7112 

 ادلعلمة ويل الفصل

7 Masrifah, 

A.Ma 

 ,تنجونج كارنج
77-17-7437  

 البكالوريوس
جبامعة 

17-
16-

ة ادلعلمة ادلدرة
الدين 
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رادين انتان 
 المبونج

 اإلسالم 7116

16 Septi 

Ratnasari 

S,Pd.I 

 ,جاكرتا
14-77-7437  

 البكالوريوس
جبامعة 
رادين انتان 
 المبونج

17-
12-
7112 

ة ادلعلمة ولية الفصل
الدين 
 اإلسالم

11 Bety 

Djuhairiyah, 

A.Ma 

 ,كلي بلو
71-77-7493  

 البكالوريوس
جبامعة 
رادين انتان 
 المبونج

72-
12-
7112 

ةادلعلمة ولية الفصل  

12 Evi Suzana 

A.Ma 

 ,سكايو
73-13-7493  

 البكالوريوس
جبامعة 
رادين انتان 
 المبونج

72-
12-
7112 

ةادلعلمة ولية الفصل  

13 Non Mulia منجال, 
72-73-7434  

البكالوريوس 
 باندار
 المبونج

72-
12-
7117 

ةادلعلمة ولية الفصل  

14 Fauzah  باندر المبونج, 
77-13-7437  

البكالوريوس 
 باندار
 المبونج

72-
12-
7112 

ةادلعلمة ولية الفصل  

15 Saifulloh  المبونج الغريب, 
73-14-7433  

البكالوريوس 
 باندار
 المبونج

-12-
7112 

ىيئة  اإلدارة
 التدريس

16 Relani Septin, 

M.Pd.I 

 ,رجابسا
14-77-7433  

ادلاجسترية 
جبامعة 
رادين انتان 

72-
12-
7112 

ةادلعلمة ولية الفصل  
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 المبونج
11 Rima 

Rachmat, S.E 

 باندر المبونج
73-13-7421  

البكالوريوس 
 باندار
 المبونج

72-
72-
7113 

ةادلعلمة ولية الفصل  

19 Fathusarozi. 

S.Ag 

 ,سرينج
71-77-7431  

 البكالوريوس
 سرينج

72-
72-
7113 

 ادلعلمة ويل الفصل

17 Nilam sri 

anggrahaini 

S.Pd 

 ,فرابومليح
74-13-7446  

 البكالوريوس
جبامعة 
رادين انتان 
 المبونج

73-
13-
7113 

ةادلعلمة ولية الفصل  

26 M. Khoirul 

Arif S.Pd.I 

 باندر المبونج
76-17-7444  

 البكالوريوس
 اللغة العربية

73-
12-
7113 

اللغة  ادلعلمة ادلعلمة
 العربية

21 M. Shobirin 

S.Pd.I 

 باندر المبونج
 

 البكالوريوس
جبامعة 
رادين انتان 
 المبونج

72-
13-
7173 

الفقو ادلعلمة ادلعلمة  

22 Gamal Qodri 

zanela 

 باندر المبونج
, 14-14-
7449 

 البكالوريوس
 اللغة العربية

73-
12-
7173 

اللغة  ادلعلمة ادلعلمة
 العربية
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 بيانات عن عدد الطلبة .5
 4الجدول 

 بيانات عن عدد الطلبة
الفصل  الرقم

 األول
 

الفصل 
 الثاني

 

الفصل 
 الثالث

 

الفصل 
 الرابع

 

الفصل 
 الرابع

 

الفصل 
 السادس

 عدد

7 666633 446233 797444 737764 717363 767462 733742679 

رلموعة 6 7 رلموعة 6  رلموعة 6  رلموعة 6  رلموعة 6  رلموعة 6  رلموعة 74   

 
 ترتيب الطلبة .7

دقيقالالة مالالن الالالدخول يف السالالاعة  79ة قبالالل ادلعلمالالةااللتحالالاق ب الطلبالالةأ. جيالالب علالالى 

 12.11األوىل / 

الالالالذين يتالالالأخرون بعالالالد السالالالاعة األوىل مالالالن التسالالالجيل تقالالالد   الطلبالالالةب. جيالالالب علالالالى 

 .تقرير إىل معلم االعتصام

 .ادلعلمةي كما ىو زلدد من قبل ادلعلمةارتداء الزي  الطلبةج. جيب على 

غري القادرين على احلمور / ال يدخلون يف التزام أولياء األمور بإخطار  ةبد. للطل

 .خطاب أو شهادة من طبيب يف حالة ادلرضة من خالل ادلعلمة
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زلًتمالالني ومهالالذبني للمعلالالم وأوليالالاء األمالالور وأن يتصالالرفوا  الطلبالالةه. جيالالب أن يكالالون 

 .ةادلعلمةبشكل جيد يف 

ة علالالالى حالالالد سالالالواء ادلعلمالالالةادلشالالالاركة يف األنشالالالطة ادلربرلالالالة يف  الطلبالالالةو. يطلالالالب مالالالن 

فة ، اجلمبالالالالالاز الت ، الكشالالالالالااألنشالالالالالطة اإللزاميالالالالالة وغالالالالالري ادلنهجيالالالالالة مثالالالالالل االحتفالالالالالا

 .، صالة اجلماعة وغريىا من األنشطةادلشًتك

، جيالالب علالاليهم الصالالالة مًعالالا وقالالراءة األحالالرف القصالالرية مالالن الطلبالالةز. قبالالل أن يالالتعلم 

القالالرلن وقبالالل الالالذىاب إىل ادلنالالزل لقالالراءة قالالراءة الصالالالة عالالن يهالالر قلالالب مث متابعالالة 

 .قراءة الصالة

كالالالذلك األمالالالن يف الفصالالالل احلفالالالاظ علالالالى النوافالالالة واجلمالالالال و  الطلبالالالةح. جيالالالب علالالالى 

 .يةادلعلمةالدراسي والبيئة 

 .ي اليت قدمها ادلعلمادلعلمةالقيام مبهام العمل  الطلبةط. يطلب من 

 .ة خيمع للعقوباتادلعلمةي. أي انتهاك لقواعد 

 

 درسةالمبيانات المرافق  .6

فصالالالالول دراسالالالالية يف  2و اإلبتدائيالالالالة بنالالالالدار المبوصلالالالال IVمدرسالالالالة مشالالالالارق األنالالالالواريوفر 

الفصالالالول الالالاليت تالالالدخل الصالالالباح ىالالالي . فصالالالول دراسالالالية يف فالالالًتة مالالالا بعالالالد الوهالالالر 4و الصالالالباح 
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مقعالًدا وتسالتخدم  61إىل  71يف فصل واحد ، ىناك ما بالني  3و  9و  7و  7الفصول 

 :، مع التفاصيل التاليةالصح، غرفةمكتبة، غرفة، كمبيوتر .السبورة البيماء

 5الجدول 
 المعلمةالمرافق بيانات 

 البيان الحال العدد المقوم الرقم
ةالمعلمةالمرافق       

ةادلعلمةفناة  1 ادلواقع 7   أمام فناء ادلدسة جيد 
 غري مالئم جيد موجود ادلوارف 2
 غري مالئم جيد موجود حديقة الزىرة 3
 مالئم جيد موجود إناء الزىرة 4
 مالئم جيد موجود ادلكتبة 5
x 71 جيد موجود ميدان 6   41 m 

x 7,9 جيد موجود مزبلة 1 7  m 
  جيد موجود نوافة الصفحة 9
 مالئم جيد موجود حفل سارية العلم 7
ةادلعلمةة / مبٌت ادلعلمة 16 ادلواقع 6   شبو دائم جيد 
ادلواقع 3 غرف / فصول 11 رلموعات 76 جيد   
ة / ادلدارسادلعلمة 12  شبو دائم جيد موجود 
ةادلعلمةة / ادلعلمةبوابة  13  شبو دائم جيد موجود 
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 ب.عرض البيانات
 أ. بيانات األولية

علالالالي ىالالالذه بيانالالالات األوليالالالة عالالالن " ترقيالالالة مهالالالارة اإلسالالالتماع العربيالالالة مالالالن خالالالالل  بيالالالان

اإلبتدائيالة بنالدار  IVاحملاكالاة لالدي طلبالة الصالف الرابالع مبدرسالة مشالارق األنالوارتطبيق طريقة 

لالدي طلبالة الصالف الرابالع  بالرجوع أىل اذلدفو البح. ىو لًتقية مهارة اإلسالتماعالمبونج". 

 احملاكاة.تطبيق طريقة اإلبتدائية بندار المبونج من خالل  IVمبدرسة مشارق األنوار

 4الطلبالالة, النالالاجحون مالالنهم  77نعالالرف أن مالالن عالالدد  بيانالالات األوليالالةاسالالتنادا إىل 

7الطلبالة بادلؤويالة 

22
13الطلبةبادلؤويالة76وغالري النالالاجحني مالنهم,  46٪ 166 

22
ىالالذا , 66٪ 166 

من ادلفهالوم أن تطبيالق ،ال تالزال منخفمالة للغايالة ةبالعلى أن مهارة االستماع لالدى الطل يدل

االستماع العربيةلدي طلبة الصف الرابع مبدرسالة  ةمهار  قيةاحلفر والًترتة ال يكفي لًت  طرقة

 .اإلبتدائية بندار المبونج IVمشارق األنوار

 الدورة األولى (1
 لقاء األول

 التخطيط  . أ

 :ىيالباحثةبهاقاماألنشطةفيتخطيطالدورةاألولىالتي
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( أ

ادلراداستخداةلتقنيوإدخاالاللقاءمعمدرساللغةالعربيةلتحديدادلشاورةمناقشةأو 

 .مها

 "اَلتالَّْعرِْيُف بِالنالَّْفسِ "اختيارموضوعىي حتديدادلوادالتيسيتمتدريسها،و ( ب

 ."الطريقة احملاكاة"ىي،و هااستخدامادلرادالطريقةحتديد( ج

اَلتالَّْعرِْيُف عن،وىية اإلستماعمهار ادةادلالئمةمب(RPP)ميترتيبخطةتنفيذالتعل( د

 الطريقة احملاكاة.ىيادلستخدمةالطريقةو بِالنالَّْفسِ 

 ميإدارةالسيناريوىاتأوإعداداتالصفالتيسيتمتنفيذىافيعمليةالتعل( و

 .ادلالحوةالتيتمإجرا،ىاورقة إعداد( ز

 .الوثائق( ح

 ب. التنفيذ

يويل  74ىف التاريخ الدورة األوىل  التعليم الباحثة على عمليةقامت 

 دقيقة بأنشطة لتية: 7174,21

 ادلقدمة ( أ

 إلقاء السالم -

 سألت ادلعلمة حال الطلبة -
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 .الكفاءاتاألساسيةوادلؤشراتالتييتعينتحقيقهاادلعلمةبلغت -

 قرأت ادلعلمة كشف احلمور -

 "بِالنالَّْفسِ اَلتالَّْعرِْيُف بلغت ادلعلمة مادة التعليمية عن " -

 العرض ( ب

 " والطريقة احملاكاة. اَلتالَّْعرِْيُف بِالنالَّْفسِ شرحت ادلعلمة عن مادة " -

 واستمع الطلبة شرحت ادلعلمة.  -

 استخدمت ادلعلمة الطريقة احملاكاة مالئمة بالنمو الطلبة. -

 سألت ادلعلمة مادة اليت دتت تثها. -

من طالبني  ةادلعلم تطلب، ةبطريقة احملاكاة للطليف  ةادلعلم تتمثل -

 .ِس" يف الكتابفإيهار احملادثة الصعبة "اَلتالَّْعرِْيُف بِالنَّ 

 احملادثة.شرحت ادلعلمة معاين  -

 سألت ادلعلمة اىل الطلبة ىل تفهموا كيفية تطبيق طريقة احملاكاة. -

لطرح أسئلة حول اَلتالَّْعرِْيُف بِالنالَّْفِس الذي  الطلبةبتوجيو  ةادلعلم تقوم -

 .مل يتم فهمو بعد

 من خالل تقد  الوسائط ادلستخدمة الطلبةما يطلبو  ةادلعلم تشرحت -

 .ادلواد اليت مت تعلمها نتاجالست ةبللطل ةالفرص ةادلعلم توفر  -
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 .ادلهام والتدريبات ةبللطل ةادلعلم تشرحت -

 

 ج( اإلختتام

 .سِ فاَلتالَّْعرِْيُف بِالنَّ ةخالصةبوالطلةادلعلم تشرحت -

 .القادمقاءللالتعليمخطةةادلعلمبلغت   -

 .سالمبالالدرسةادلعلمختمت   -

 ج. المالحظة

ىف لقاء األول, قبل بداية عملية التعليم, أعطت الباحثة الشرح عن أمهية 

الصف الرابع هارة اإلستماعمب عملية التعليمبدأت إستيعاب مهارة اإلستماع اللغة العربية.

 21, 7174يويل  74فى التاريخ اإلبتدائية بندار المبوصل IVمبدرسة مشارق األنوار

, كثري من الطلبة اليت ال يهتموا ادلعلمة أثناء ىف لقاء األولادلالحوة. ونتائج  دقيقة

ب ةلطل( بمبط الفصل من خالل مطالبة اةحالباحث ةادلعلم تقوملذلك التدريس, 

 .دلقاعدىمباجللوس وفًقا 

 لقاء الثاني
 التخطيط  . أ

 :ىيالباحثةبهاقامالتيىف لقاء الثاني األنشطةفيتخطيطالدورةاألوىل
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( أ

ادلراداستخداةلتقنيوإدخاالاللقاءمعمدرساللغةالعربيةلتحديدادلشاورةمناقشةأو 

 .مها

 "اَلتالَّْعرِْيُف بِالنالَّْفسِ "اختيارموضوعىي حتديدادلوادالتيسيتمتدريسها،و ( ب

 .ىي"الطريقة احملاكاة"،و هااستخدامادلرادالطريقةحتديد( ج

اَلتالَّْعرِْيُف عن،وىية اإلستماعمهار ادةادلالئمةمب(RPP)ميترتيبخطةتنفيذالتعل( د

 ىيالطريقة احملاكاة.ادلستخدمةالطريقةو  بِالنالَّْفسِ 

 ه( اعداد وسائل مكرب الصوت.

 ميإدارةالسيناريوىاتأوإعداداتالصفالتيسيتمتنفيذىافيعمليةالتعل( و

 .ادلالحوةالتيتمإجرا،ىاورقة إعداد( ز

 .الوثائق( ح

 ب. التنفيذ

اَلتالَّْعرِْيُف قامت الباحثة على عملية التعليم الدورة األوىل لقاء الثاين مبادة 

 دقيقة بأنشطة لتية: 21, 7174يويل  67ىف التاريخ  بِالنالَّْفسِ 

 ادلقدمة ( أ

 إلقاء السالم -
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 سألت ادلعلمة حال الطلبة -

 .الكفاءاتاألساسيةوادلؤشراتالتييتعينتحقيقهاادلعلمةبلغت -

 قرأت ادلعلمة كشف احلمور -

 "اَلتالَّْعرِْيُف بِالنالَّْفسِ كررت ادلعلمة مادة التعليم ادلاضي عن " -

 العرض ( ب

 ذكرت ادلعلمة عن مادة ادلاضي.  -

 اعداد ادلعلمة مكرب الصوت ادلستخدمة لتسليم ادلواد للطلبة.  -

يف االستماع إىل  ةادلعلم تبدأالطلبة لالستماع، مث  ةادلعلم أمرت -

 .من خالل وسائط معدة ةباَلتالَّْعرِْيُف بِالنالَّْفِس للطلمادة احملادثة حول 

يعرفون بالفعل معٌت  الطلبةعما إذا كان  ةادلعلم تسألبعد ذلك  -

 .احملادثة

 ة.لبة اليت مت تشغيلها حىت يفهم الطمعٌت احملادث ةادلعلم تشرح -

 الطلبة. 9إىل  4من  فرقةتتكون كل  فرقة 9إىل  الطلبةةادلعلم تقسم -

لالستماع إىل احملادثة مرة أخرى من  ةبالفرصة للطل ةادلعلم قدمت -

كتابة احملادثات اليت   الطلبةمن  ةادلعلم تطلبالصوت، مث  مكربخالل 

 .يف ادلناقشة مع اجملموعات الطلبةمت مساعها مسبًقا لتسهيل 



42 
 

 فرقتهم.مناقشة مع  الطلبةيبدأ  -

ة اليت مت االستماع إيهار أو زلاكاة احملادث الطلبةمن ةادلعلم تطلب -

 .ادلعنية فرقتهم، مع إليها

طريق توزيع ب، قدمللت فرقةمن كل  ةبطل 6إىل  7ةنائبالفرقةادلعلمتختار ا -

، منها بعض فرقةالبطاقات على كل  ةادلعلم توزعالبطاقات. 

الذين اصلون  الطلبة، ويتم توجيو لكلمات اليت حتمل عبارة "زلاكاة"ا

احملادثات على بطاقة تقرأ "احملاكاة" للتقدم إىل مقدمة الفصل زلادثة 

 مكربيف وقت سابق من خالل نوام  ةلباليت استمع إليها الط

 .الصوت

اآلخرون الذين ال يتقدمون يف مقاعدىم مع رلموعاهتم  الطلبةيول  -

ادلكلفة مبراقبة احملادثة أو االستماع إليها واالنتباه إىل احملادثة اليت تتم 

 .زلاكاهتا

أسئلة شفهية الختبار  ةلب، يتم إعطاء كل طفرقةبعد تقدم رتيع شلثلي  -

 .االستماع لديو ةمهار 

لطرح أسئلة حول اَلتالَّْعرِْيُف بِالنالَّْفِس واليت  الطلبةبتوجيو  ةادلعلم تماق -

 .مل يتم فهمها بعد
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من خالل تقد  الوسائط  الطلبةما يطلبو  ةادلعلم تشرحت -

 .ادلستخدمة

 .ادلهام والتدريبات ةبللطلةادلعلم تشرحت -

 ج( اإلختتام

 .سِ فاَلتالَّْعرِْيُف بِالنَّ ةخالصةبوالطلةادلعلم تشرحت -

 .القادمقاءللالتعليمخطةةادلعلمبلغت   -

 .سالمبالالدرسةادلعلمختمت   -

 ج. المالحظة

 IVالصف الرابع مبدرسة مشارق األنواربدأت عملية التعليم مبهارة اإلستماع 

دقيقة. فتحت ادلعلمة الدرس  21, 7174يويل  67ىف التاريخ اإلبتدائية بندار المبونج 

لكن فقط بالسالم وسؤال اخبار الطلبة وسؤال عن مادة اليت قد علمتمو ىف الفصل, 

بعض الطلبة ميكنهم اإلجابة. يف ىذا اللقاء الثاين، مل يعتاد الطلبة على تعلم باستخدام 

تم ادلناقشة يف الفرقة بعد. لذلك، مل يتم طريقة احملاكاة والتعلم اجلماعي، وبالتايل مل ت

 .تنفيذ تعلم اللغة العربية بشكل خاص على طريقة احملاكاة
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 الثالثلقاء 
 التخطيط  . أ

 :ىيالباحثةبهاقامالتيىف لقاء الثالث األنشطةفيتخطيطالدورةاألوىل

( أ

ادلراداستخداةلتقنيوإدخاالاللقاءمعمدرساللغةالعربيةلتحديدادلشاورةمناقشةأو 

 .مها

 "اَلتالَّْعرِْيُف بِالنالَّْفسِ "اختيارموضوعىي حتديدادلوادالتيسيتمتدريسها،و ( ب

 .ىي"الطريقة احملاكاة"،و هااستخدامادلرادالطريقةحتديد( ج

اَلتالَّْعرِْيُف عن،وىية اإلستماعمهار ادةادلالئمةمب(RPP)ميترتيبخطةتنفيذالتعل( د

 ىيالطريقة احملاكاة.ادلستخدمةالطريقةو  بِالنالَّْفسِ 

 .ادلالحوةالتيتمإجرا،ىاورقة إعداد( ه

 .الوثائق( و

 ب. التنفيذ

اَلتالَّْعرِْيُف قامت الباحثة على عملية التعليم الدورة األوىل لقاء الثال. مبادة 

 دقيقة بأنشطة لتية: 21, 7174أغسطس  2ىف التاريخ  بِالنالَّْفسِ 

 ادلقدمة ( أ
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 إلقاء السالم -

 سألت ادلعلمة حال الطلبة -

 .الكفاءاتاألساسيةوادلؤشراتالتييتعينتحقيقهاادلعلمةبلغت -

 قرأت ادلعلمة كشف احلمور -

 "اَلتالَّْعرِْيُف بِالنالَّْفسِ كررت ادلعلمة مادة التعليم ادلاضي عن " -

 العرض ( ب

 ذكرت ادلعلمة عن مادة ادلاضي.  -

 وجهت ادلعلمة ألسئلة عن اَلتالَّْعرِْيُف بِالنالَّْفِس.  -

 .ادلستخدمةل من خالل تقد  الوسائ الطلبةما يطلبو  ةادلعلم تشرح -

 .بإعداد مكرب صوت وإحمار ورقة مراقبة ةادلعلم تماق -

 ة.أوراق ادلالحوة على كل طالب ةادلعلم توزع -

 .ادلهام والتدريبات الواجب القيام هبا ةبللطل ةادلعلم تشرح -

، خالل مكربات الصوت االستماع إىل احملادثة من الطلبةُيطلب من  -

ة ادلالحوة اليت قام هبا يف اإلجابة على األسئلة يف ورق الطلبةلتسهيل 

 .ةالباحث

 ج( اإلختتام
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 .سِ فاَلتالَّْعرِْيُف بِالنَّ ةخالصةبوالطلةادلعلم تشرح -

 .القادمقاءللالتعليمخطةةادلعلمبلغت   -

 .سالمبالالدرسةادلعلمختمت   -

 ج. المالحظة

 IVمشارق األنوارالصف الرابع مبدرسة بدأت عملية التعليم مبهارة اإلستماع 

دقيقة. فتحت ادلعلمة الدرس  21, 7174 أغيطس2ىف التاريخ اإلبتدائية بندار المبونج 

لكن فقط بالسالم وسؤال اخبار الطلبة وسؤال عن مادة اليت قد علمتمو ىف الفصل, 

، مع جيًدا يف االستماع ةب، كان الطلاللقاءيف ىذا بعض الطلبة ميكنهم اإلجابة. 

من حتقيق أقصى قدر من الوقت  ةب، مث دتكن الطلةروس اليت قدمها ادلعلمىتمام بالداال

 .ادلخصئ إلكمال ادلهمة

خائفني من طرح األسئلة أو التعبري عن لرائهم والتعليق على ادلواد  الطلبةيزال 

 ةمهار  رقيةكنها ت، لوحظ أن طريقة احملاكاة ىذه ميومع ذلك، يف الدورة األوىل. ادلقدمة

ادلدرجني اإلبتدائية بندار المبونج  IVالصف الرابع مبدرسة مشارق األنوارةباالستماع لطل

 :يف اجلدول التايل
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 6الجدول 
بمدرسة مشارق  الدورة األولىفى  ةطلبالاالستماع  ةمهار بيانات نتائج الترقية 

 اإلبتدائية بندار المبونج IVاألنوار
 مؤشرات النتائج اإلسم الرقم

 

 

KKM 

 

 النتيجة
 

 البيان
يصرح مرة 

 عاددة
 تظاهر / تقليد فهم المعني

1  Agus Fadil 
Armindo 

 غير الناجح 69 16 65 16 16

2 Andika 
Restu P. 

 ناجح 44 16 44 44 44

3 Ayu Lestari 44 44 44 16 44 ناجح 
4 Dena Nur 

Syafiah 
 ناجح 12 16 65 16 16

5 Depy Maharani 16 16 16 16 16 ناجح 
6 Diva Aulia 44 44 44 16 44 ناجح 
1 Febri Fernando 55 66 66 16 59 غير الناجح 
9 Indriani Safitri 96 16 96 16 44 ناجح 
7 Hatimah  56 65 66 16 59 غير الناجح 

16. Hafidz Aldira 
Yusuf 

 ناجح 44 16 96 16 16

11 Hasya Qurrota 
Ayun 

 ناجح 44 16 44 44 44

12 M. Gatham 16 44 16 16 44 ناجح 
13 M.Fajar 

Ramadhan 
 غير الناجح 51 16 66 66 56

14 M. Ridho 44 45 65 16 66 غير الناجح 
15 M.Rifky 

Febrianto 
 غير الناجح 69 16 44 65 65

16 M. Wildan 
Syaindra 

 غير الناجح 63 16 66 65 65

11 Novita Nazahra 96 96 96 16 96 ناجح 
19 Rahma Safitri 96 16 96 16 44 ناجح 
17 Setiawan 

Ramadhan 
 غير الناجح 56 16 66 66 56

26 Siti Salsabila 56 55 55 16 53 غير الناجح 
21 Siti Apriyani 96 96 96 16 96 ناجح 
22 Tri Anjani 

Ramadhani 
 ناجح 44 16 44 44 44
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 7الجدول 

بمدرسة مشارق الصف الربع ةطلبلدى  األولىالدورة فى اإلختبار نتائج خالصةال
 اإلبتدائية بندار المبونج IVاألنوار

 نسبة مئوية عدد الطلبة KKM النتيجة الرقم

الطلبة76 21≤ الناجح 7  315  

الطلبة4 21≥ غري الناجح 7  415  

الطلبة 77 عدد  7115  

 مهالارة اإلسالتماع توجالو أن درجالة النجالاح الطلبالة ىف ،استنادا مالن البيانالات السالابقة

بادلئويالة طلبالة 4 غري النالاجحو فئة 76/77x711  =31)5حطلبة بادلئوية  76الناجحفئة 

  .4/77x711  =41)5ح

 د. التفكير الدورة األولي

درس ادلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالمعةالباحثمث أجرى،الصالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالفمفييبعدمراقبةعمليةالتعل

اس.اإلبداع،وإجيادحلولللقيودالناشئةعناإلجراءاتأوالعالجاتادلقدمةرقيةم،وتيتحسينالتعلاحلقيقي

 .ةبللطلةاإلستماعمهار رقيةلتحسينالدورةالثانيةوتفىا ختدامنتائجالتفكريكمتابعة

حتسالالالالالالالالالالالالني  ةالباحثالالالالالالالالالالالال ئج التفكالالالالالالالالالالالالري ىف الالالالالالالالالالالالالدورة األوىل أجرئالالالالالالالالالالالالتاسالالالالالالالالالالالالتنادا بالنتالالالالالالالالالالالالا

 :معخطةالعملعلىالنحوالتايل
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علالالى أن يكونالالوا أكثالالر نشالالاطًا وإبالالداًعا يف العمالالل يف مهالالام  الطلبالالةحالال.  ةاولالالزل .7

، تيال. شًتكة مع رلموعاهتم يف ادلناقشات، وأيًما حىت يكونوا أكثر زتاسالةم

 .الطلبةاالستماع لدى  ةمهار  رقيةت

 .شرًحا لتطبيق طريقة احملاكاة ةادلعلم تعطأ .7

، تيال. عنالد إجالراء الالتعلم مل يعالد إتقان الفصالول الدراساليةةعلالى ادلعلمال وجبالت .6

الًتكيالالالالز علالالالى االىتمالالالام بتفسالالالالري  ةبالالالالطلبالالالة يدردشالالالون مالالالع أقالالالالرالم وميكالالالن للطل

 ة.ادلعلم

 .الطلبةاالستماع لدى  ةمهار  ترقيةعلى التقييم لقياس نتائج  ةادلعلم تكدأ .4

، تيالالالال. ال تتكالالالالرر أوجالالالالو مالالالالا يتعلالالالالق بتنفيالالالالذ الالالالالدورة الثانيالالالالة كلةادلعلمالالالال تعالالالالد .9

 .ادلوجودة يف الدورة األوىل يف الدورة التاليةالقصور 

 الدورة األولى (2
 الرابعلقاء 

 التخطيط  . أ

 :ىيالباحثةبهاقامالتيالثانية ىف لقاء الرابعاألنشطةفيتخطيطالدورة

 (RPP)التعليمإعدادخطةلتنفيذ( أ

 "َاأْلََدَواُت اْلَمْدَرِسيَّةُ عن"فيالدورةالثانيةادةإعدادادل( ب
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 وسائل التعليميةلالطالععلىنتائجاستخدامةمالحواإنشاءورقة( ج

 ب. التنفيذ

َاأْلََدَواُت قامت الباحثة على عملية التعليم الدورة الثانية لقاء الرابع مبادة 

 دقيقة بأنشطة لتية: 21, 7174أغسطس  74ىف التاريخ اْلَمْدَرِسيَّةُ 

 ادلقدمة ( أ

 إلقاء السالم -

 سألت ادلعلمة حال الطلبة -

 .الكفاءاتاألساسيةوادلؤشراتالتييتعينتحقيقهاادلعلمةبلغت -

 قرأت ادلعلمة كشف احلمور -

 "َاأْلََدَواُت اْلَمْدَرِسيَّةُ كررت ادلعلمة مادة التعليم ادلاضي عن " -

 العرض ( ب

طريقة احملاكاة  أيماشرح تأْلََدَواُت اْلَمْدَرِسيَُّة و ادلواد اَ  ةادلعلم تشرح -

 .اليت سيتم استخدامها يف شرح ادلادة

 ة.ادلعلم تإىل شرح الطلبةستمع ا -

، والذي يستخدم لنقل ادلواد بإعداد مكرب صوت ةادلعلم قامت -

 .للطلبة
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يف االستماع إىل  ةادلعلم تبدألالستماع، مث  الطلبةةادلعلم ترشد -

من خالل وسائل  للطلبةمادة احملادثة حول َاأْلََدَواُت اْلَمْدَرِسيَُّة 

 .اإلعالم ادلعدة

 .يعرفون معٌت احملادثة الطلبةما إذا كان  ةادلعلم تسأل -

 .الطلبةمعٌت احملادثة اليت لعبت حىت يفهم  ةادلعلم شرحت -

 9إىل  4من  فرقةتتكون كل  فرقة 9إىل  الطلبةةادلعلم تقسم -

 .أشخاص

ة مرة أخرى من لالستماع إىل احملادث للطلبةالفرصة  ةادلعلم تعطأ -

كتابة زلادثات مت   الطلبةمن  ةادلعلم ت، ذتطلبخالل مكربات الصوت

 .فرقتهميف ادلناقشة مع  الطلبةمساعها مسبًقا لتسهيل 

 فرقتهم.مناقشة مع  الطلبةتبدأ -

زلاكاة أو إيهار احملادثة اليت مت االستماع  الطلبةمن  ةادلعلم تطلب -

 .ادلعنية فرقتهمإليها مسبًقا ، مع 

 الفرقةكل من   ةبطل 6إىل  7من  الفرقةشلثلي  باختيار ةادلعلم قامت -

يق ، من خالل التصفا، من خالل التصفيق على اللعبةللممي قدمً 

التصفيق الثاين حالتصفيق الثاين(، ، على واحد حالتصفيق مرة واحدة(
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الذين  للطلبة، التصفيق الثال. حالصامتة، وضع األيدي على الطاولة(

القدوم إىل مقدمة الفصل  الطلبةىم على خطأ يف اللعبة، ُيطلب من 

عرب وسائط السماعات يف  الطلبةحملاكاة احملادثة اليت استمع إليها 

 ة.وقت سابق

 الفرقةىماآلخرون الذين ال يتقدمون يف مقاعدىم مع  الطلبةتيل -

 .ادلخصصة للمراقبة أو االىتمام باحملادثة اليت تتم زلاكاهتا

سؤااًل شفهيًا  ةلب، يتم إعطاء كل طالفرقةبعد تقدم رتيع شلثلي  -

 .الختبار قدرتو على االستماع

 .لطرح أسئلة حول َاأْلََدَواُت اْلَمْدَرِسيَّةُ  الطلبةةادلعلم توجه -

 ج( اإلختتام

 .سِ فاَلتالَّْعرِْيُف بِالنَّ ةخالصةبوالطلةادلعلم تشرح -

 .القادمقاءللالتعليمخطةةادلعلمبلغت   -

 .سالمبالالدرسةادلعلمختمت   -

 ج. المالحظة

أغسطس  74الرابع، يف  لقاءت يف الدورة الثانية ئمرحلة ادلالحوة اليت أجر يف 

من مالحوات . طريقة احملاكاة يم باستخدام الطريقة نفسها ىي، كان تنفيذ التعل7174
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أكثر زتاسة  الطلبة، لذلك يبدو استخدام طريقة احملاكاةباعتادوا على تعلم  قدالطلبة

العربية باستخدام طريقة احملاكاة، وأيًما يف متابعة وأكثر اعتياًدا على االستماع إىل اللغة 

 .ة، مع االنتباه إىل الدروس اليت ينقلها ادلعلمالطلبة االستماع، جييد الدروس

الشجاعة لطرح األسئلة أو التعبري عن اآلراء والتعليق على لراء  الطلبةكثري من 

الطلبة بتعلم الدروس بتذكري  ةادلعلم تمابعد أن شعر الدرس الكايف، ق. اآلخرين الطلبة

 .لسالمالدرس با ةادلعلم اختتمت، اليت مت تقدميها، وبعد االنتهاء من كل شيء

 الخامسلقاء 
 التخطيط  . أ

 :ىيالباحثةبهاقامالتيالثانية ىف لقاء اخلامساألنشطةفيتخطيطالدورة

 (RPP)التعليمإعدادخطةلتنفيذ( أ

 "َاأْلََدَواُت اْلَمْدَرِسيَّةُ عن"فيالدورةالثانيةادةإعدادادل( ب

 وسائل التعليميةلالطالععلىنتائجاستخدامةمالحواإنشاءورقة( ج

 

 ب. التنفيذ

َاأْلََدَواُت قامت الباحثة على عملية التعليم الدورة الثانية لقاء اخلامس مبادة 

 دقيقة بأنشطة لتية: 21, 7174أغسطس  77ىف التاريخ اْلَمْدَرِسيَّةُ 
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 ادلقدمة ( أ

 إلقاء السالم -

 سألت ادلعلمة حال الطلبة -

 .الكفاءاتاألساسيةوادلؤشراتالتييتعينتحقيقهاادلعلمةبلغت -

 قرأت ادلعلمة كشف احلمور -

 "َاأْلََدَواُت اْلَمْدَرِسيَّةُ كررت ادلعلمة مادة التعليم ادلاضي عن " -

 العرض ( ب

 .ادلاضيالدرس  ةادلعلم تذكر  -

 َاأْلََدَواُت اْلَمْدَرِسيَّةُ حول اسم اإلشارةعنالطلبةةادلعلم شرحتذت -

وسيلة للكتب واحلكام واألقالم والسبورات واللوازم  ةادلعلم تعد -

 .ادلدرسية يف الفصل

باستخدام وسائل اإلعالم اخلاصة  الطلبةمثال إشارة  ةادلعلم تعطا -

 .باألدوات ادلدرسية

 .ادلهام والتدريبات الطلبةةادلعلم شرحت -

اليت سبق  اسم اإلشارةأن ااكي قمايا  ةلبطمن كل  ةادلعلم تطلب -

 .، يف مقاعدىموسائل ادلوجودة يف الفصلمع  ادلعلمة



44 
 

لطرح أسئلة حول َاأْلََدَواُت اْلَمْدَرِسيَُّة الذي  ةبقامت ادلعلم بتوجيو الطل -

 .مل يتم فهمو بعد

 ادلستخدمة لل تقد  الوسائمن خال ةبما يطلبو الطل ةادلعلم شرحت -

 ج( اإلختتام

 .سِ فاَلتالَّْعرِْيُف بِالنَّ ةخالصةبوالطلةادلعلم تشرح -

 .القادمقاءللالتعليمخطةةادلعلمبلغت   -

 .سالمبالالدرسةادلعلمختمت   -

 ج. المالحظة

أغسطس  77اخلامس يف  لقاءت يف الدورة الثانية ئيف مرحلة ادلالحوة اليت أجر 

، وميكن لغالبية بإسئال عن ادلفردات الىت قد تعلمهملطلبةلالدرس  ةادلعلم تكرر ،  7174

 الطلبة، يبدو يف ىذه العملية التعليم. ةاإلجابة على األسئلة اليت طرحها ادلعلم الطلبة

، الطلبة على االستماع إىل اللغة العربية، وقد اعتاد تركيزًا وأكثر زتاسة يف احملاكاةأكثر 

، يكفي أن بعد التعلم .االستماع إىل اللغة العربية بشكل صحيح وصحيح الطلبةوميكن 

، وبعد االنتهاء ل الدروس اليت مت تقدميها من قبلبأن يتعلموا يف ادلنز  الطلبةيذكر ادلعلم 

 .بالسالمالدرس  ةادلعلم اختتمتمن كل شيء 

 السادسلقاء 
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 التخطيط  . أ

 :ىيالباحثةبهاقامالتيالثانية ىف لقاء السادساألنشطةفيتخطيطالدورة

 (RPP)التعليمإعدادخطةلتنفيذ( أ

 "َاأْلََدَواُت اْلَمْدَرِسيَّةُ عن"فيالدورةالثانيةادةإعدادادل( ب

 وسائل التعليمية.لالطالععلىنتائجاستخدامةمالحواإنشاءورقة( ج

 ب. التنفيذ

َاأْلََدَواُت قامت الباحثة على عملية التعليم الدورة الثانية لقاء السادس مبادة 

 دقيقة بأنشطة لتية: 21, 7174أغسطس  73ىف التاريخ اْلَمْدَرِسيَّةُ 

 ادلقدمة ( أ

 إلقاء السالم -

 سألت ادلعلمة حال الطلبة -

 .الكفاءاتاألساسيةوادلؤشراتالتييتعينتحقيقهاادلعلمةبلغت -

 قرأت ادلعلمة كشف احلمور -

 "اْلَمْدَرِسيَّةُ َاأْلََدَواُت كررت ادلعلمة مادة التعليم ادلاضي عن " -

 العرض ( ب
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 ةلبمن خالل طرح األسئلة على كل طادلاضيالدرس  ةادلعلم تذكر  -

 .شفهياً 

لطرح أسئلة حول َاأْلََدَواُت اْلَمْدَرِسيَّةُ  الطلبةبتوجيو  ةادلعلم شرحت -

 م.الذي مل يتم فهمه

 ادلستخدمة لمن خالل تقد  الوسائ الطلبةما يطلبو  ةادلعلم شرحت -

 .بإعداد مكرب صوت وإحمار ورقة مراقبة ةادلعلم شرحت -

 ة.لبأوراق ادلالحوة على كل ط ةادلعلم توزع -

 .ادلهام والواجبات الطلبةةادلعلم شرحت -

ادلشاركة يف العديد من احملادثات اليت تتم من خالل  الطلبةطلب من ي -

على األسئلة يف ورقة ادلالحوة اليت  الطلبةمث جييب  .مكرب الصوت

 .ةأدىل هبا ادلعلم

 ج( اإلختتام

 .سالمبالالدرسةادلعلمختمت  -

 

 ج. المالحظة
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الدرس من  فتحت ادلعلمةم ىي أن ينتيجة مالحوة التعل تنايف الدورة الثانية، ك

لقاء الدورة دورة الثانية: يف تنفيذ اإلجراءات اليت دتت مالحوتها يف ال. الطلبةتحية ب

سؤال طرح العلى سجاعة الطلبةمن  كثري،  الطلبة من زلاكاة احملادثة جيًدا، دتكن الثانية

الفصل الدراسي  حال. اآلخرين الطلبةأو التعبري عن لرائهم والتعليق على لراء  اىل ادلعلمة

مث يف عملية . ، مل يعد ىناك نزىة يف الفصلتقمياالتعليم  عمليةعندما 

االستماع  ةهار ترقية مب ، وىو ما يدل عليالطلبة جيدةاالستماع لدى  ةمهار تناك،ميالتعل

 .اإلبتدائية بندار المبونج  IVمدرسة مشارق األنواربالرابع صفيف ال

يف حوار مع مدرس مادة اللغة العربية  ةالباحث أدت، ميبعد انتهاء عملية التعل

حول التعلم اجلديد مع استنتاج مفاده أن تطبيق طريقة احملاكاة يف الدورة الثانية يدل على 

زاد نشاط . RPPخطة الدرس مالئمةم يوأن عملية التعل ,دأن التعلم قد مت بشكل جي

مل يعودوا صامتني لكنهم ااولون العثور  الطلبة، ألن الطالب، وأصبح جو الفصل شلتًعا

 .ىمعلى معرفة جديدة من خالل ادلناقشة مع أصدقاء

 صفاللدي طلبة  طريقة احملاكاةأما نتائج ىف الدورة الثانية من خالل 

 على النحو التايل:  اإلبتدائية بندار المبونج  IVمشارق األنوارمدرسة بالرابع
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  8الجدول
بمدرسة مشارق الثانيةالدورة ة فى طلبالاالستماع  ةمهار بيانات نتائج الترقية 

 اإلبتدائية بندار المبونج IVاألنوار
 مؤشرات النتائج اإلسم الرقم

 

 

KKM 

 

 النتيجة
 

 البيان
يصرح مرة 

 عاددة
المعنيفهم   تظاهر / تقليد 

1  Agus Fadil 
Armindo 

 ناجح 16 16 16 16 16

2 Andika 
Restu P. 

 ناجح 16 16 15 15 96

3 Ayu Lestari 96 15 15 16 16 ناجح 
4 Dena Nur 

Syafiah 
 ناجح 13 16 15 15 16

5 Depy Maharani 16 15 15 16 13 ناجح 
6 Diva Aulia 15 15 15 16 15 ناجح 
1 Febri Fernando 66 66 65 16 62 غير الناجح 
9 Indriani Safitri 96 96 96 16 96 ناجح 
7 Hatimah  16 15 16 16 12 ناجح 

16. Hafidz Aldira 
Yusuf 

 ناجح 15 16 15 15 15

11 Hasya Qurrota 
Ayun 

 ناجح 19 16 15 96 96

12 M. Gatham 45 15 15 16 13 ناجح 
13 M.Fajar 

Ramadhan 
 غير الناجح 66 16 65 55 45

14 M. Ridho 44 16 15 16 16 ناجح 
15 M.Rifky 

Febrianto     
 ناجح 13 16 96 16 16

16 M. Wildan 
Syaindra 

 ناجح 15 16 15 15 15

11 Novita Nazahra 96 95 96 16 92 ناجح 
19 Rahma Safitri  15 96 96 16 19 ناجح 
17 Setiawan 

Ramadhan  
 ناجح 16 16 16 16 16

26 Siti Salsabila 16 15 65 16 16 ناجح 
21 Siti Apriyani 96 96 95 16 92 ناجح 
22 Tri Anjani 

Ramadhani 
 ناجح 96 16 15 95 96
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 9الجدول 
بمدرسة مشارق الصف الربع ة طلبلدى  الثانيةالدورة فى اإلختبار نتائج خالصةال

 اإلبتدائية بندار المبونج IVاألنوار
 نسبة مئوية عدد الطلبة KKM النتيجة الرقم

415 الطلبة 71 21≤ الناجح 7  

715 الطلبة  7  21≥ غري الناجح 7  

الطلبة  77 عدد  7115  

مهالالالالالالالارة  توجالالالالالالو أن درجالالالالالالة النجالالالالالالاح الطلبالالالالالالة ىف ،اسالالالالالالتنادا مالالالالالالن البيانالالالالالالات السالالالالالالابقة
 النالالاجحغالالري و فئالالة 71/77x711  =41)5حطلبالالة بادلئويالالة  71النالالاجحفئالالة اإلسالالتماعفى 

  .7/77x711  =71)5حبادلئوية طلبة 7
 د. التفكير الدورة األولي

 التفكريىناك،يت مت تنفيالالالذىا يف الالالالدورة الثانيالالالةم الالالاليعمليالالالة التعلالالالادلالحوالالالة ب بعالالالد مراقبالالالة
، وتسالالالتخدم نتالالالائج شالالالة رتيالالالع األنشالالالطة الالالاليت مت تنفيالالالذىادلناق احلقيقالالالي مالالالع ادلعلالالالم ةالباحثالالال

 التفكالريميكالن اسالتنتاج نتالائج . يف الالتعلم ةباالستماع للطل ةمهار  رقيةالتفكري لتحسني يف ت
 :اليت مت تنفيذىا يف الدورة الثانية أن

يف االىتمالالالالام وال أحالالالالد يتحالالالالدث إىل  ةبالالالاللفصالالالالل، وبالالالالدأ الطلاإتقالالالالان  ةأحسالالالالنادلعلم .7
 .صدقائهمأ
االستماع لدى  ةمهار  ًتقية، تيثعلى أن يكونوا أكثر زتاسة ةللطلبةادلعلم تحفز  .7

 .ةبالطل
 .ةاالستماع لدى الطلب ةمهار  ترقيةتقييماً لقياس نتائج  ةادلعلم ئتأجر  .6

 .احملاكاة الطريقةم اجليد من خالل تطبيق يبالتعل ةادلعلم تقام .4
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يف فهالم طريقالة  الطلبة، بدأ يف الدورة الثانية ةالباحث أجرىااليت  ةمن نتائج ادلالحو

 :والنتائج التالية، الطلبة أسرع يف فهم ادلواد التعليماحملاكاة و 

 الطلبالةيبالدأ اللغالة العربيالة ىف الفصالل. يف أنشطة التعليم والالتعلم  ةالطلبة أكثر زتاس .7

 .السابق اللقاءبنشاط من 

أو إبداء الرأي  ة رأوا على سؤال ادلعلم الطلبةحدثت حتسينات ألن العديد من  .7

 .اآلخرين الطلبةحول نتائج فهم ادلواد والتعليق على لراء 

 .من األصدقاء بفرقتهمم أللم يقًتبون أكثر يبالسعادة ذلذا التعل الطلبةشعر  .6

 .الطلبةاالستماع باللغة العربية لدى  ةهار ىناكًتقيةمبمن نتائج االختبار  .4

 تحليل البيانات ج. 

جذب انتباه  يمن ىذه الطريقة ى . اذلدفطريقة احملاكاة ىي طريقة لعب األدوار

على عدم الشعور  الطلبةوميكن أن افز  .ىذه الطريقة ىي لعبة م ألنيدلتابعة التعل الطلبة

االستماع لدى  ةتعلم اللغة العربية يف الفصل أسو ، خاصًة شلارسة مهار بادللل وجيعل 

 ةمهار  قيةمن البيانات اليت مت احلصول عليها من دراسة تطبيق طريقة احملاكاة لًت . الطلبة

،  اإلبتدائية بندار المبونج  IVمشارق األنوار مدرسةبالرابع صفاللدي طلبة االستماع 

 .االستماع ةار يف قيمة مه ترقيةكانت ىناك 
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، يتم تعلم اللغة العربية يف الفصل م باستخدام طريقة احملاكاةيقبل إجراء التعل

أقل نشاطًا وملاًل عند إجراء عملية  الطلبةيكون  حيتالرابع يف الغالب بتقنيات رتابة 

، كما يف اجلدول الطلبةاالستماع لدى  ةىذا أيًما إىل اخنفاض مهار يؤدي . ميالتعل

 :التايل

 11الجدول 
بمدرسة مشارق الصف الربع ة طلبالبحث األولية لدى فى اإلختبار نتائج خالصةال

 اإلبتدائية بندار المبونج IVاألنوار

 نسبة مئوية عدد الطلبة KKM النتيجة الرقم

الطلبة4 21≤ الناجح 7  415  

الطلبة76 21≥ غري الناجح 7  315  

الطلبة 77 عدد  7115  

 4الطلبالالة, النالالاجحون مالالنهم  77نعالالرف أن مالالن عالالدد  األوليالالة البحالال.اسالالتنادا إىل 

7الطلبالة بادلؤويالة 

22
13الطلبةبادلؤويالة76وغالري النالالاجحني مالنهم,  46٪ 166 

22
ىالالذا , 66٪ 166 

من النتالالائج السالالابق ،ال تالالزال منخفمالالة للغايالالة ةبالالعلالالى أن مهالالارة االسالالتماع لالالدى الطل يالالدل

 األوليالة . ألن ىف ىالذه البحال.(KKMالطلبالة معالايري اإلكتمالال األدين ح 77مالن  76ىنالاك 

 مل يستخدم ادلعلم طريقة احملاكة. 
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ة مت إجالالراء اختبالالار االسالالتماع يف كالالل مرحلالالة مالالن مراحالالل الالالدور  ةمهالالار قيالالة الًت  دلعرفالالة

حالالول اَلتالَّْعرِيالالُف احلوار عالالض ادلفالالردات العربيالالة البسالاليطة أو تقليالالد ب ةطريقالالب، أي حترريالالةشالالفوية و 

 .ةادلعلم هاالبسيط الذي لعبررتةاحلوار ، مث تبِالنالَّْفسِ 

 11الجدول 
الصف ة طلبالدورة الثانية لدى -من البحث األولية اإلستماعخالصة النتائج مهارة 

 اإلبتدائية بندار المبونج IVبمدرسة مشارق األنوارالربع 

 الدورة الرقم
 ادلئوية عدد الطلبة

 غري الناجح ناجح غري الناجح ناجح
الطلبة4 البح. األولية 7 الطلبة76   415  315  

الطلبة76 الدورة األىل 7 الطلبة4   315  415  

الطلبة71 الدورة الثانية 6 الطلبة7   415  715  

 
 :التاليةرسم بيانيميكن مالحوة ذلك أيًما يف 

 1رسم بياني 
الصف ة طلبالدورة الثانية لدى -من البحث األولية اإلستماعخالصة النتائج مهارة 

 اإلبتدائية بندار المبونج IVبمدرسة مشارق األنوارالربع 
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لدى استنادا على رسم البيان السابق, يوجو أن ىناك ترقية ىف مهارة اإلستماع 

اليت مت احلصول اىل  اإلبتدائية بندار المبونج IVمبدرسة مشارق األنوارة الصف الربع طلب

مهارة االستماع لدى  أن نتيجةقبل تطبيق طريقة احملاكاة(. KKMمعايري اإلكتمال األدين ح

 (415حالطلبة  4الطلبة, الناجحون منهم  77, بعدد ال تزال منخفمة للغاية ةبالطل

 .(315ح 76وغري التاجحني منهم 

الطلبة  77بعدد ىف الدورة األويل ىناك ترقية وىي  تطبيق طريقة احملاكاةبعد 

(. ذتا ىف 415الطلبة ح4وغري التاجحني منهم ( 315الطلبة ح 76الناجحون منهم 

وغري التاجحني منهم ( 415الطلبة ح 71الطلبة الناجحون منهم  77بعدد الدورة الثانية 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

 الدورة الثانية الدورة األولي البحث األولية

 الناجح

 غير الناجح



44 
 

مهارة تًتقي  تطبيق طريقة احملاكاة(. فبهذا نعرف أن من خالل 715الطلبة ح7

 .اإلبتدائية بندار المبونج IVمبدرسة مشارق األنوارة الصف الربع طلبلدى االستماع

لدى مهارة االستماعتًتقي  تطبيق طريقة احملاكاةنأخذ اإلستنباط  أن من خالل 

 .اإلبتدائية بندار المبونج IVمبدرسة مشارق األنوارة الصف الربع طلب
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 الخامسالباب 
 و اإلقتراحات االستنباط

 
 االستنباط .أ 

نأخذ اإلستنباط  أن من خالل استنادا على البحث وحتليل البيانات السابقة 

مبدرسة مشارق ة الصف الربع طلبلدى  مهارة االستماعترتقي  تطبيق طريقة احملاكاة

 .اإلبتدائية بندار المبونج IVاألنوار

مبدرسة مشارق ة الصف الربع طلبلدى يوجو أن ىناك ترقية ىف مهارة اإلستماع 

(. KKMاليت مت احلصول اىل معايري اإلكتمال األدين ) اإلبتدائية بندار المبونج IVاألنوار

, ال تزال منخفضة للغاية ةبمهارة االستماع لدى الطل أن نتيجة قبل تطبيق طريقة احملاكاة

 .(٪04) 31وغري التاجحني منهم  (٪04الطلبة ) 9الناجحون منهم الطلبة,  22بعدد 

الطلبة الناجحون  22بعدد ىف الدورة األويل ىناك ترقية وىي  تطبيق طريقة احملاكاةبعد 

الدورة الثانية (. مثا ىف ٪04الطلبة ) 9وغري التاجحني منهم ( ٪04الطلبة ) 31منهم 

الطلبة  2وغري التاجحني منهم ( ٪94)الطلبة  24الطلبة الناجحون منهم  22بعدد 

نظرا من الدورة األويل و الدورة الثانية أن ىذه الطريقة ترتقي مبهارة اإلستماع (. 34٪)
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 ىذه كلها توجو يف كل الدورة من النتيجة اإلختبار مبهارة اإلستماع. مث العربية للطلبة, و

، ألن ةلطلبل التعلم ىناك زيادة أن ةالباحث أتعلى اكتشاف جديد، ر  ةالباحث تحصل

يف املدرسة وىي  ةيقة اجلديدة اليت يطبقها الباحث، مثل الطر حيبون أشياء جديدة ةبالطل

 مهارة اإلستماع يف تعليم اللغة العربية.  نأخذ اإلستنباط أن ىناك ترقية يف .طريقة احملاكاة

ين غري الناجحني الذ 31ىناك ترقية من  طريقة احملاكاةونفهم أن بعد التطبيق 

 %04الذين الناجحون بلمؤوية  33إيل 

 االقتراحات .ب 

 ،طلبتتة لتتدى قيتتة مهتتارة اإلستتتماعلرت  حماولتتة يف اإجراؤىتت مت التتى البحتتث نتتتائج إىل استتتناد ا

 :تتضمن اقرتاحات تقدمي إىل الباحثة تا حت

تتا درساملتت يقتتدم أن املتوقتتع متتن املدرستتي، التعلتتيم ملؤسستتات بالنستتبة .3  شتتيا ا دائم 

 تقنيتتة اختيتتار علتتى القتتدرة عتتن فضتتال. ةبتتللطل التعليميتتة املتتواد تقتتدمي يف متنوع تتا

 .مناقشتها املراد املواد مع والعالقة ،الطلبة الحتياجات وفقا التعلم

تا املدرستني علتى جيت  للمدرسني، بالنسبة .2  الطلبتة حالتة يف التتحمم حماولتة دائم 

 علتتتتى طلبتتتتة كتتتتل يعتمتتتتد ال حبيتتتتث ىتتتتذا. فيهتتتتا والتتتتتحمم الدراستتتتي الصتتتتف يف
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 يف العمتتل عنتتد لتتذا. فصتتلو متتن أفتتراد متتع العمتتل علتتى حق تتا قتتادر وىتتو اآلختتر،

 آراء عتن ويعتّ   كتل طلبتة بنشتاط يشتارك مناقشتات، يف أو جمموعتات يف مهام

 .جمموعتو داخل

 شتتر  إىل االنتبتتاه الطلبتتة علتتى جيتت  الدراستتة، نتتتائج إىل استتتناد ا ،بنستتبة للطلبتتة .1

تطبيتتق  ستتيوفر. العربيتة املفتتردات تعلتم يف املطابقتتة إستترتاتيجية تطبيتق عتتن املعلتم

ىف ترقيتتة استتتيعاف املفتتردات العربيتتة لتتدى طلبتتة الصتتف الستتابع طريقتتة احملاكتتاة 

 .باملدرسة الطالبني الثانوية اإلسالمية المبونج الشمالية

 معلمتا   سيصبح كشخص إضافية فمرة ىذا يمون أن ميمن للباحث، بالنسبة  .0

 .املدرسية البياة يف حمتمال  

 

 

 

 



 

 مراجع البحث
 

Abdurochman,Bahasa Arab dan Metode Pembelajarannya, Bandar Lampung : 

AURA, 2017. 

 

A. Ghani, Abd. Rahman, Metode Penelitian Tindakan Sekolah, Jakarta : PT 

RajaGrafindo Persada, 2016. 

 

Ainin, Moh, Metodologi Penelitian Bahaa Arab,  Malang : Hilal Pustaka, 2010. 

 

Ali Al-Khuli, Muhammad, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab, Sleman 

Yogyakarta : baSan Publishing, 2010. 

 

Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta : PT 

Rineka Cipta, 2013. 

 

Benidiktus dan Jeinne Mumu, Penelitian Tindakan Kelas Panduan Belajar, 

Mengajar dan Meneliti, Yogyakarta: Media Akademi, 2016. 

 

Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data,  Jakarta : Raja Grafindo 

Persada, 2010. 

 

https://scholar.google.com/scholar?oe=utf-8&gcc=id&ctzn=Asia, diakses pada 06 

April 2019, pukul 19.10 WIB. 

 

Huda, Miftahul, Model-Model Pengajaran dan Pembelajaran Isu-isu Metodis dan 

Pradigmatis, Yogyakarta : PUSTAKA PELAJAR, 2014. 

 

Ikhwan, Afiful, Metode Simulasi Pembelajaran dalam Perspektif Islam, Vol. 2 No 

2, Januari-Juni 2017. 

 

Mudlofir, Ali dan Evi Fatimatur Rusydiyah, Desain Pembelajaran Inovatif, 

Jakarta : Rajawali Pers, 2017. 

 

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

MALIKI PRESS, 2011. 

 

Nurhayani,Isma, Pengaruh Penggunaan Metode Bercerita Terhadap Kemampuan 

Menyimak Siswa Pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia, Vol. 04 No 01 

(2010). 

 

Rosyidi, Abd. Wahab dan Mamlu’atul Ni’mah, Memahami Konsep Dasar 

Pembelajaran Bahasa Arab,  Malang: UIN Maliki Press, 2012. 

 

https://scholar.google.com/scholar?oe=utf-8&gcc=id&ctzn=Asia


 

Shoehada, Moh, Metode Penelitian Sosial Kualitatif (Untuk Studi Agama), 

Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2012. 

 

Said, Alamsyah dan Andi Budimanjaya, 95 Strategi Mengajar Multiple 

Intelligences Mengajar Sesuai Kerja Otak dan gaya Belajar Siswa, 

Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2015. 

 

Sanjaya, Wina, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, 

Jakarta : PRENADAMEDIA, 2016. 

 

Sudjana, Nana, Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar, Bandung: Sinar Baru 

Algensindo, 2013. 

 

Sugiyono.Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung : Alfabeta, 

2011. 

 

_________, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan 

R&D, Bandung : ALFABETA.& Pembelajaran, Jakarta : PT 

RajaGrafindo Persada, 2017. 

 

Sumadayo, Samsu, Penelitian Tindakan Kelas, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013. 

 

Tanzeh, Ahmad, Pengantar Metode Penelitin, Yogyakarta : Teras, 2009. 

 

Tim Pengembang MKDP Kurikulum dan Pembelajaran, Kurikulum, 2016. 

 

Trianto, Desain Pengembangan Pembelajaran Tematik Bagi Anak Usia Dini 

TK/RA & Anak Usia Kelas Awal SD/MI, Jakarta : KENCANA Prenada 

MediaGroup, 2013. 

 

Widoyoko, Eko Putro, Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian, Yogyakarta : 

PUSTAKA PELAJAR, 2012. 

 

Zulhannan. Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif, Jakarta : PT 

RajaGrafindo Persada, 2014. 

 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Satuan Pendidikan  : MIMA 4 Sukabumi Bandar Lampung 

Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 

Kelas / Semester  : IV / I 

Materi Pokok   : ْعرِْيُف بِالن َّْفسِ     اَلت َّ

Alokasi Waktu  : 3 x 07 Menit 

 

A. KOMPETENSI  INTI 

 

1. Kompetensi Inti (KI 1): 

Menerima dan menjalankan ajaran agama Islam yang dianutnya. 

2. Kompetensi Inti (KI 2): 

Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri 

dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. 

3. Kompetensi Inti (KI 3): 

Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengarkan, melihat, 

membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan 

Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah maupun  

di sekolah.  

4. Kompetensi Inti (KI 4): 

Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya  

yang estesis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan  

 yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia.  

 

 

 

 

 



 

B. KOMPETENSI DASAR (KD) DAN INDIKATOR  

Kompetensi Dasar (KD) Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Melakukan dialog sederhana tentang  :  

ْفسِ  ْعرِْيُف بِالن َّ  اَلت َّ
2. Menyampaikan informasi secara lisan 

dalam kalimat sederhana tentang  ْعرِْيُف اَلت َّ

ْفسِ   بِالن َّ

2.1 Siswa mampu menceritakan kembali 

materi percakapan  ِْفس ْعرِْيُف بِالن َّ   اَلت َّ
dengan benar 

2.2 Siswa Mampu memahami makna 

percakapan  ِْفس ْعرِْيُف بِالن َّ  اَلت َّ
2.3 Siswa mampu menirukan materi 

percakapan  ِْعرِْيُف بِالن َّْفس  yang telah اَلت َّ

didengar. 

 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Setelah mempelajari materi ini,  diharapkan peserta didik : 

1. Mampu menceritakan kembali materi percakapan  ِْفس ْعرِْيُف بِالن َّ  dengan benar  اَلت َّ

2. Mampu memahami makna percakapan  ِْفس ْعرِْيُف بِالن َّ  dengan benar اَلت َّ

3. Mampu menirukan materi percakapan  ِْفس ْعرِْيُف بِالن َّ  yang telah didengar اَلت َّ

 

D. MATERI PEMBELAJARAN 

١ُاْلِحَوارُ   

اَلُم َعَلْيُكْم !  َأْْحَُد : اَلسَّ

اَلُم َوَرْْحَُة اهلِل َوبَ رََكاتُوُ ُعْثَماُن :  َوَعَلْيُكُم السَّ  

 َأْْحَُد : َمْن أَْنَت ؟ 



أَنَا ُعْثَماُن، َوأَْنَت ؟ُعْثَماُن :   

 َأْْحَُد : أَنَا َأْْحَُد، أَْىالً َوَسْهالً يَاُعْثَماُن 

 ُعْثَماُن : أَْىالً ِبَك يَا َأْْحَُد 

٢ُاْلِحَوارُ   

ِرْْيِ ! الَْ  ِىْنٌد : َصَباحُ   

ْوِر !  فَاِطَمُة : َصَباُح الن ُّ

 ِىْنٌد : َمْن ىِذِه يَا فَاِطَمُة ؟

 فَاِطَمُة : ىِذِه َخِدْْيَُة، ِىَي تِْلِمْيَذٌة 

 ِىْنٌد : أَْىالً َوَسْهالً يَا َخِدْْيَُة !

!َخِدْْيَُة : أَْىالً ِبِك يَا ِىْنٌد   

E. METODE PEMBELAJARAN 

1. Ceramah 

2. Diskusi 

3.    Simulasi 

F. MEDIA, ALAT/BAHAN, SUMBER PEMBELAJARAN 

1. Buku paket siswa Bahasa Arab  k13 kelas IV 

2. Spidol, papan tulis, HP, speaker, potongan kartu 

G. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 

 

NO LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN  METODE  WAKTU Sumber/Media 

Belajar 

1.  Pendahuluan   10 menit   

 1. Menyampaikan salam pembuka  

2. Absensi kelas  

   ceramah   



3. Apersepsi : 

 Mengaitkan materi yang akan        

dipelajari dengan materi  

yang telah dipelajari sebelumnya 

4. Menyampaikan  

tujuan pembelajaran 

2. KEGIATAN INTI  50 menit  

 Mengamati 

5) Guru menjelaskan metode simulasi 

secara umum kepada siswa 

6) Guru memberi contoh penerapan 

metode simulasi kepada siswa 

7) Guru memperkenalkan sebuah media 

untuk mempermudah siswa 

memahami  

8) Guru menyampaikan materi  ْعرِْيُف اَلت َّ

ْفسِ   kepada siswa melalui بِالن َّ

media 

9) Guru menjelaskan materi 

percakapan 

10) Guru membagi siswa menjadi 5  

kelompok yang setiap kelompok 

terdiri dari 4-5 orang 

11) Guru memerintahkan siswa untuk 

mensimulasikan percakapan di depan 

kelas dengan teman kelompoknya 

12) Guru mengulang kembali materi yang 

disampaikan, kemudian siswa 

diperintahkan untuk menulis apa yang 

telah didengarkan untuk didiskusikan 

dengan teman sekelompoknya 

13) Guru membagikan kartu ke setiap 

kelompok secara bergilir yang mana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskusi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simulasi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



dari beberapa kartu ada tulisan 

“simulasi”, siswa yang mendapat 

kartu bertuliskan “simulasi” 

diperintahkan untuk mensimulasikan 

percakapan didepan kelas. 

 

Menanya 

14) Guru mengarahkan siswa untuk 

bertanya seputar  ِْعرِْيُف بِالن َّْفس  اَلت َّ
yang belum dipahami 

15) Guru menjelaskan yang ditanyakan 

siswa dengan menghadirkan media 

yang digunakan  

Eksplorasi 

16) Melafalkan kalimat sesuai dengan 

yang diperdengarkan  

17) Guru memberi kesempatan kepada 

siswa untuk mengerjakan tugas yang 

diberikan  

  

ISTIRAHAT 

ASOSIASI 

18) Guru memberi kesempatan peserta 

didik menyelesaikan latihan terkait 

ْفسِ  ْعرِْيُف بِالن َّ   اَلت َّ

KOMUNIKASI 

19)  Guru memberi kesempatan peserta 

didik mengemukakan hasil latihan 

 

 

 

 

 

Gambar  

Lembar soal 

3. PENUTUP  10 menit  

 1. Guru meminta siswa atau salah 

seorang siswa untuk mengulang apa 

Ceramah   



yang sudah dipelajari hari ini dari 

materi yang telah dikerjakan 

2. Guru memberikan motivasi kepada 

siswa untuk membaca dan 

mempelajari lagi materi yang didapat 

agar materi yang telah dipelajari bisa 

lebih dipahami 

3. Salam 

 

H. PENILAIAN 

1. Teknik Penilaian  

Penilaian Spiritual 

 

No  Nama  ASKEP 

SIKAP 

YANG 

DIAMATI  

JUMLAH 

SKOR YANG 

DIDAPAT  

NILAI 

akhir  

KE

T  

A  B  

1. Agus Fadil Armindo      

2. Andika Restu 

Pramudia 

     

3. Ayu Lestari      

4. Dena Nur Syafiah      

5. Depy Maharani      

6. Diva Aulia      

7. Febri Fernando      

8. Indriani Safitri      

9. Hatimah       

10.  Hafidz Aldira Yusuf      

11. Hasya Qurrota Ayun      

12. M. Gatham      

13. M. Fajar Ramadhan      



14. M. Ridho      

15. M. Rifky Febrianto      

16. M. Wildan Syaindra      

17. Novita Nazahra      

18. Rahma Safitri      

19. Setiawan Ramadhan      

20. Siti Salsabila      

21. Siti Apriyani      

22.  Tri Anjani Ramadhani      

 

A= Berdoa sebelum dan sesudah belajar  

B= Mengucapkan rasa syukur atas karunia Tuhan  

2. Penilaian Sikap : Percaya diri, tertib, dan santun  

No Nama Aspek Sikap yang diamati JML 

Skor 

didapat 

Nilai 

Skor 

KET 

Percaya 

diri 

Tertib Santun 

1. Agus Fadil Armindo       

2. Andika Restu 

Pramudia 

      

3. Ayu Lestari       

4. Dena Nur Syafiah       

5. Depy Maharani       

6. Diva Aulia       

7. Febri Fernando       

8. Indriani Safitri       

9. Hatimah        

10.  Hafidz Aldira Yusuf       

11. Hasya Qurrota Ayun       

12. M. Gatham       

13. M. Fajar Ramadhan       

14. M. Ridho       



15. M. Rifky Febrianto       

16. M. Wildan Syaindra       

17. Novita Nazahra       

18. Rahma Safitri       

19. Setiawan Ramadhan       

20. Siti Salsabila       

21. Siti Apriyani       

22.  Tri Anjani Ramadhani       

 

Indikator penilaian sikap: 

 Percaya diri : dalam kegiatan refleksi  

 Tertib : dalam kegiatan komunikasi  

 Santun : dalam kegiatan asosiasi  

 

Lembaran ini diisi oleh guru untuk menilai sikap spiritual peserta didik. SKOR pada 

kolom skor sesuai sikap spiritual yang disampaikan oleh peserta didik, dengan kriteria 

sebagai berikut:  

4 = Sudah Membudaya (SM), apabila selalu melakukan sesuai pernyataan  

3 = Mulai Berkembang (MB), apabila sering melakukan sesuai pernyataan dan 

kadang-kadang tidak melakukan  

2 = Mulai Terlihat (TM), apabila kadang-kandang melakukan dan sering tidak 

melakukan  

1 = Belum Terlihat (BT), apabila tidak pernah melakukan Perhitungan skor akhir 

menggunakan rumus  

               

              
                

 

Sangat baik : 3,3 < skor ≤ 4,00 



Baik        : 2,33 < skor ≤ 3,33 

Cukup        : 1,33 < skor ≤ 2,33 

Kurang       : skor ≤ 1,33 

3. Penilaian Keterampilan Menulis arab, kesesuaian dengan arti  

No Nama Aspek sikap yang diamati 

Kerapian Kesesuaian arti 

bahasa 

S  B  S  B  

1. Agus Fadil Armindo     

2. Andika Restu Pramudia     

3. Ayu Lestari     

4. Dena Nur Syafiah     

5. Depy Maharani     

6. Diva Aulia     

7. Febri Fernando     

8. Indriani Safitri     

9. Hatimah      

10.  Hafidz Aldira Yusuf     

11. Hasya Qurrota Ayun     

12. M. Gatham     

13. M. Fajar Ramadhan     

14. M. Ridho     

15. M. Rifky Febrianto     

16. M. Wildan Syaindra     

17. Novita Nazahra     

18. Rahma Safitri     

19. Setiawan Ramadhan     

20. Siti Salsabila     

21. Siti Apriyani     

22.  Tri Anjani Ramadhani     

  



S = Sudah mampu  

 B = Belum mampu  

4. Penilaian Pengetahuan : tes tulis dari guru  

No Nama Nilai Indeksi 

Nilai 

1. Agus Fadil Armindo   

2. Andika Restu Pramudia   

3. Ayu Lestari   

4. Dena Nur Syafiah   

5. Depy Maharani   

6. Diva Aulia   

7. Febri Fernando   

8. Indriani Safitri   

9. Hatimah    

10.  Hafidz Aldira Yusuf   

11. Hasya Qurrota Ayun   

12. M. Gatham   

13. M. Fajar Ramadhan   

14. M. Ridho   

15. M. Rifky Febrianto   

16. M. Wildan Syaindra   

17. Novita Nazahra   

18. Rahma Safitri   

19. Setiawan Ramadhan   

20. Siti Salsabila   

21. Siti Apriyani   

22.  Tri Anjani Ramadhani   

 

 

 

 

  



A. Tes Lisan  

Siswa mendengarkan hiwar tentang  ِْفس ْعرِْيُف بِالن َّ  dari audio kemudian guru اَلت َّ

memerintahkan siswa untuk mengulangi apa yang didengar, mengartikan potongan 

hiwar, serta menirukan hiwar. 

B. Soal Tes Tulis 

1. Dengarkan, kemudian tulislah nama-nama yang terdapat pada hiwar (percakapan) di 

audio pada kolom yang tersedia ! 

 اَْلُمَؤنَّثُ 
(perempuan) 

رُ   اَْلُمذَكَّ
(Laki-laki) 

 اَلنَّْمرَةُ 

  ١ 
  ٢ 
  ٣ 
  ٤ 
  ٥ 

 

2. Terjemahkan potongan hiwar (percakapan) dibawah ini ! 

 

َمْن أَْنَت ؟ ١  
َصَباُح الَِْرْْي ! ٢  

ِىَي تِْلِمْيَذٌة  ،ىِذِه َخِدْْيَةُ     
أَْىالً َوَسْهالً يَا َخِدْْيَُة ! ٣  
َىْل أَْنَت تِْلِمْيٌذ يَا َحَسٌن ؟  ٤  
أَنَا ُعْثَماُن، َو أَْنَت ؟  ٥  

 

 

 



 

Pedoman pensekoran :  

- Nilai = ( jumlah soal yang benar x 16) + 4  

 

Keterangan :  

A = 86 – 100 

B = 76 – 85  

C = 66 – 75  

D = 60 – 65  

E = dibawah 60  

 

 

 

 

Bandar Lampung,    Juli 2019 

 Mengetahui, 

Guru Mata Pelajaran              Mahasiswa 

 

 

   

        M. Khairul Arif, S.Pd               Ade Eja Fitra 

             NPM. 1511020001                                                                                                 

 

     Mengetahui, 

  Kepala Sekolah 

 

 

 

 

 Muslimin Fauzi, S.Pd.I 

         NUPTK. 1851741663200042 

 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Satuan Pendidikan  : MIMA 4 Sukabumi Bandar Lampung 

Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 

Kelas / Semester  : IV / I 

Materi Pokok   : َرِسيَُّة   ََدَواُت الأَمدأ َاْلأ  

Alokasi Waktu  : ٖ x 0ٓ Menit 

 

A. KOMPETENSI  INTI 

 

1. Kompetensi Inti (KI 1): 

Menerima dan menjalankan ajaran agama Islam yang dianutnya. 

2. Kompetensi Inti (KI 2): 

Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri 

dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. 

3. Kompetensi Inti (KI 3): 

Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengarkan, melihat, 

membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan 

Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah maupun  

di sekolah.  

4. Kompetensi Inti (KI 4): 

Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya  

yang estesis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan  

 yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia.  

 

 

 

 

 



 

B. KOMPETENSI DASAR (KD) DAN INDIKATOR  

Kompetensi Dasar (KD) Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Melakukan dialog sederhana tentang  :  

َرِسيَّةُ  ََدَواُت الأَمدأ  َاْلأ
2. Menyampaikan informasi secara lisan 

dalam kalimat sederhana tentang  ََدَواُت َاْلأ

َرِسيَّةُ   الأَمدأ

2.1 Siswa mampu menceritakan kembali 

materi percakapan  َرِسيَُّة ََدَواُت الأَمدأ َاْلأ
dengan benar 

2.2 Siswa Mampu memahami makna 

percakapan  َُرِسيَّة ََدَواُت الأَمدأ  َاْلأ
2.3 Siswa mampu menirukan materi 

percakapan  َرِسيَُّة ََدَواُت الأَمدأ  yang telahَاْلأ

didengar. 

 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Setelah mempelajari materi ini,  diharapkan peserta didik : 

1. Mampu menceritakan kembali materi percakapan  َرِسيَُّة ََدَواُت الأَمدأ  dengan benar َاْلأ

2. Mampu memahami makna percakapan  َرِسيَُّة ََدَواُت الأَمدأ  dengan benar َاْلأ

3. Mampu menirukan materi percakapan  َرِسيَُّة ََدَواُت الأَمدأ  yang telah didengar َاْلأ

 

D. MATERI PEMBELAJARAN 

١اْلِحَواُر   

َعِليٌّ : هَذا ِكَتاٌب َوهَذا قَ َلٌم َوهِذِه ِمرأََسَةٌ    

 ُسَليأَماُن : َما هِذِه يَا َعِليٌّ ؟

طََرةٌ   َعِليٌّ : هِذِه ِمسأ



 ُسَليأَماُن : َهلأ هِذِه ُكرَّاَسٌة ؟

، هِذِه ُكرَّاَسةٌ   َعِليٌّ : نَ َعمأ

٢ اْلِحَواُر   

ْيأِ !  فَاِطَمُة : َصَباَح اْلَأ

َصَباَح الن ُّوأِر!َخِدْيأَُة :   

َتٌب َوهَذا ُكرِِسيٌّ   فَاِطَمُة : اُنأظُرِيأ يَا َخِدْيأَُة! هَذا َمكأ

فَاِطَمُة؟َما تِلأَك يَا َخِدْيأَُة :   

وأرٌَة، َهلأ تِلأَك َخرِيأطٌَة ؟  فَاِطَمُة : تِلأَك َسب ُّ

 َخِدْيأَُة : الَ، تِلأَك ُصوأرَةٌ 

 

E. METODE PEMBELAJARAN 

1. Ceramah 

2. Diskusi 

3.    Simulasi 

F. MEDIA, ALAT/BAHAN, SUMBER PEMBELAJARAN 

1. Buku paket siswa Bahasa Arab  k13 kelas IV 

2. Spidol, papan tulis, HP, speaker, potongan kartu 

G. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 

 

NO LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN  METODE  WAKTU Sumber/Media 

Belajar 

1.  Pendahuluan   10 menit   

 1. Menyampaikan salam pembuka  

2. Absensi kelas  

   ceramah   



3. Apersepsi : 

 Mengaitkan materi yang akan        

dipelajari dengan materi  

yang telah dipelajari sebelumnya 

4. Menyampaikan  

tujuan pembelajaran 

2. KEGIATAN INTI  50 menit  

 Mengamati 

5) Guru menjelaskan metode simulasi 

secara umum kepada siswa 

6) Guru memberi contoh penerapan 

metode simulasi kepada siswa 

7) Guru memperkenalkan sebuah media 

untuk mempermudah siswa 

memahami  

8) Guru menyampaikan materi  ََدَواُت َاْلأ

َرِسيَُّة   kepada siswa melalui الأَمدأ

media 

9) Guru menjelaskan materi 

percakapan 

10) Guru membagi siswa menjadi 5  

kelompok yang setiap kelompok 

terdiri dari 4-5 orang 

11) Guru memerintahkan siswa untuk 

mensimulasikan percakapan di depan 

kelas dengan teman kelompoknya 

12) Guru mengulang kembali materi yang 

disampaikan, kemudian siswa 

diperintahkan untuk menulis apa yang 

telah didengarkan untuk didiskusikan 

dengan teman sekelompoknya 

13) Guru memilih perwakilan kelompok 

maju kedepan dengan cara permainan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskusi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simulasi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



tepuk tangan, dengan aba-aba tepuk 

satu (tepuk sekali) tepuk dua (tepuk 

dua kali), tepuk tiga (diam, tangan 

diatas meja), bagi siswa yang salah 

dalam permainan,siswa diperintahkan 

untuk mensimulasikan percakapan 

didepan kelas. 

 

Menanya 

14) Guru mengarahkan siswa untuk 

bertanya seputar  َرِسيَُّة ََدَواُت الأَمدأ  َاْلأ

yang belum dipahami 

15) Guru menjelaskan yang ditanyakan 

siswa dengan menghadirkan media 

yang digunakan  

Eksplorasi 

16) Melafalkan kalimat sesuai dengan 

yang diperdengarkan  

17) Guru memberi kesempatan kepada 

siswa untuk mengerjakan tugas yang 

diberikan   

ISTIRAHAT 

ASOSIASI 

18) Guru memberi kesempatan peserta 

didik menyelesaikan latihan terkait 

َرِسيَُّة  ََدَواُت الأَمدأ   َاْلأ

KOMUNIKASI 

19)  Guru memberi kesempatan peserta 

didik mengemukakan hasil latihan 

 

 

 

 

 

Gambar  

Lembar soal 

3. PENUTUP  10 menit  

 1. Guru meminta siswa atau salah Ceramah   



seorang siswa untuk mengulang apa 

yang sudah dipelajari hari ini dari 

materi yang telah dikerjakan 

2. Guru memberikan motivasi kepada 

siswa untuk membaca dan 

mempelajari lagi materi yang didapat 

agar materi yang telah dipelajari bisa 

lebih dipahami 

3. Salam 

 

H. PENILAIAN 

1. Teknik Penilaian  

Penilaian Spiritual 

 

No  Nama  ASKEP 

SIKAP 

YANG 

DIAMATI  

JUMLAH 

SKOR YANG 

DIDAPAT  

NILAI 

akhir  

KE

T  

A  B  

1. Agus Fadil Armindo      

2. Andika Restu 

Pramudia 

     

3. Ayu Lestari      

4. Dena Nur Syafiah      

5. Depy Maharani      

6. Diva Aulia      

7. Febri Fernando      

8. Indriani Safitri      

9. Hatimah       

10.  Hafidz Aldira Yusuf      

11. Hasya Qurrota Ayun      

12. M. Gatham      



13. M. Fajar Ramadhan      

14. M. Ridho      

15. M. Rifky Febrianto      

16. M. Wildan Syaindra      

17. Novita Nazahra      

18. Rahma Safitri      

19. Setiawan Ramadhan      

20. Siti Salsabila      

21. Siti Apriyani      

22.  Tri Anjani Ramadhani      

 

A= Berdoa sebelum dan sesudah belajar  

B= Mengucapkan rasa syukur atas karunia Tuhan  

2. Penilaian Sikap : Percaya diri, tertib, dan santun  

No Nama Aspek Sikap yang diamati JML 

Skor 

didapat 

Nilai 

Skor 

KET 

Percaya 

diri 

Tertib Santun 

1. Agus Fadil Armindo       

2. Andika Restu 

Pramudia 

      

3. Ayu Lestari       

4. Dena Nur Syafiah       

5. Depy Maharani       

6. Diva Aulia       

7. Febri Fernando       

8. Indriani Safitri       

9. Hatimah        

10.  Hafidz Aldira Yusuf       

11. Hasya Qurrota Ayun       

12. M. Gatham       

13. M. Fajar Ramadhan       



14. M. Ridho       

15. M. Rifky Febrianto       

16. M. Wildan Syaindra       

17. Novita Nazahra       

18. Rahma Safitri       

19. Setiawan Ramadhan       

20. Siti Salsabila       

21. Siti Apriyani       

22.  Tri Anjani Ramadhani       

 

Indikator penilaian sikap: 

 Percaya diri : dalam kegiatan refleksi  

 Tertib : dalam kegiatan komunikasi  

 Santun : dalam kegiatan asosiasi  

 

Lembaran ini diisi oleh guru untuk menilai sikap spiritual peserta didik. SKOR pada 

kolom skor sesuai sikap spiritual yang disampaikan oleh peserta didik, dengan kriteria 

sebagai berikut:  

4 = Sudah Membudaya (SM), apabila selalu melakukan sesuai pernyataan  

3 = Mulai Berkembang (MB), apabila sering melakukan sesuai pernyataan dan 

kadang-kadang tidak melakukan  

2 = Mulai Terlihat (TM), apabila kadang-kandang melakukan dan sering tidak 

melakukan  

1 = Belum Terlihat (BT), apabila tidak pernah melakukan Perhitungan skor akhir 

menggunakan rumus  

               

              
                

 

Sangat baik : 3,3 < skor ≤ 4,00 



Baik        : 2,33 < skor ≤ 3,33 

Cukup        : 1,33 < skor ≤ 2,33 

Kurang       : skor ≤ 1,33 

3. Penilaian Keterampilan Menulis arab, kesesuaian dengan arti  

No Nama Aspek sikap yang diamati 

Kerapian Kesesuaian arti 

bahasa 

S  B  S  B  

1. Agus Fadil Armindo     

2. Andika Restu Pramudia     

3. Ayu Lestari     

4. Dena Nur Syafiah     

5. Depy Maharani     

6. Diva Aulia     

7. Febri Fernando     

8. Indriani Safitri     

9. Hatimah      

10.  Hafidz Aldira Yusuf     

11. Hasya Qurrota Ayun     

12. M. Gatham     

13. M. Fajar Ramadhan     

14. M. Ridho     

15. M. Rifky Febrianto     

16. M. Wildan Syaindra     

17. Novita Nazahra     

18. Rahma Safitri     

19. Setiawan Ramadhan     

20. Siti Salsabila     

21. Siti Apriyani     

22.  Tri Anjani Ramadhani     

  



S = Sudah mampu  

 B = Belum mampu  

4. Penilaian Pengetahuan : tes tulis dari guru  

No Nama Nilai Indeksi 

Nilai 

1. Agus Fadil Armindo   

2. Andika Restu Pramudia   

3. Ayu Lestari   

4. Dena Nur Syafiah   

5. Depy Maharani   

6. Diva Aulia   

7. Febri Fernando   

8. Indriani Safitri   

9. Hatimah    

10.  Hafidz Aldira Yusuf   

11. Hasya Qurrota Ayun   

12. M. Gatham   

13. M. Fajar Ramadhan   

14. M. Ridho   

15. M. Rifky Febrianto   

16. M. Wildan Syaindra   

17. Novita Nazahra   

18. Rahma Safitri   

19. Setiawan Ramadhan   

20. Siti Salsabila   

21. Siti Apriyani   

22.  Tri Anjani Ramadhani   

 

 

 

 

  



A. Siswa mendengarkan hiwar tentang  َرِسيَُّة ََدَواُت الأَمدأ  dari audio kemudian guru َاْلأ

memerintahkan siswa untuk mengulangi apa yang didengar, mengartikan potongan 

hiwar, serta menirukan hiwar. 

B. Lengkapilah kata-kata berikut ini dengan isim isyarah هَذا atau هِذِه    

.  . . . قَلَم  ٔ  

. . . َسبُّْوَرة    .ٕ  

.  . . . َخِرْيطَت  َو . . . ُصْوَرة  ٖ  

.  . . . ُكْرِسيٌّ ّو . . . َمْكتَب  ٗ  

طاَلََّست  .  . . . قِْرطَاس  َو . . .  ٘  

C. Susunlah kata-kata dibawah ini sehingga menjadi kalimat yang sempurna! 

هِذهِ  –ِكَتاٌب   –َو  –ِمرأََسٌَة  –.  هَذا ١  

َتٌب ٢ وَ  –ذِلَك  –َسب ُّوأرٌَة  –تِلأَك  –.  َمكأ  

هَذا ؟ -َما–هَذا  –.  ُكرأِسيٌّ ٣  

َتٌب ؟ ٤ ذِلكَ  -َهلأ  -.  َمكأ  

ٌر؟  –هَذا  . ٥ رٌ   -نَ َعم،  -َهلأ  –هَذا  -طََبا ِشي أ طََبا ِشي أ  

 

 

 

 



 
D. Carilah arti yang sesuai dengan mufradat dibawah ini ! 

 

Arti 

 

Papan tulis 

 

Meja 

 

Tas 

 

Pena 

 

Penghapus 

 

 

Pedoman pensekoran :  

- Nilai = ( jumlah soal yang benar x 16) + 4  

 

Keterangan :  

A = 86 – 100 

B = 76 – 85  

C = 66 – 75  

D = 60 – 65  

E = dibawah 60  

 

 

 

 

Bandar Lampung,    Juli 2019 

 Mengetahui, 

Guru Mata Pelajaran              Mahasiswa 

 

 

   

        M. Khairul Arif, S.Pd               Ade Eja Fitra 

Mufradat 

 

 قَ َلمٌ 
 َحِقيأَبةٌ 
 ِمأَسَهةٌ 

َتبٌ   َمكأ
وأرَةٌ   َسب ُّ



             NPM. 1511020001                                                                                                 

 

     Mengetahui, 

  Kepala Sekolah 

 

 

 

 

 Muslimin Fauzi, S.Pd.I 

         NUPTK. 1851741663200042 

 



Daftar Absen Siswa 

 

No.  

 

Nama siswa  

Hari dan Tanggal 

Rabu 

24/07/19 

Rabu 

31/07/19 

Rabu 

07/08/19 

Rabu 

14/08/19 

Rabu 

21/08/19 

Rabu 

28/08/19 

1. Agus Fadil 

Armindo 
            

2. Andika Restu 

Pramudia 
            

3. Ayu Lestari             

4. Dena Nur 

Syafiah 
            

5. Depy Maharani             

6. Diva Aulia             

7. Febri Fernando             

8. Indriani Safitri             

9. Hatimah  X           

10.  Hafidz Aldira 

Yusuf 
        X   

11. Hasya Qurrota 

Ayun 
            

12. M. Gatham   X         

13. M. Fajar 

Ramadhan 
            

14. M. Ridho             

15. M. Rifky 

Febrianto 
      X     

16. M. Wildan 

Syaindra 
X           

17. Novita Nazahra             

18. Rahma Safitri             

19. Setiawan 

Ramadhan 
            

20. Siti Salsabila             

21. Siti Apriyani             

22.  Tri Anjani 

Ramadhani 
        X   

 

 

 

 

 

 

 



Kisi – kisi Instrumen Soal Bahasa Arab 

No. indikator 

 

1 
 

Mampu menceritakan kembali isi cerita 

Siswa diberi soal lisan tentang percakapan yang berkaitan dengan tema, 

siswa mampu menceritakan kembali  isi percakapan dengan baik dan 

benar 

 

 

2 
 

Mampu memahami makna 

Siswa diberi soal yang berkaitan dengan tema, kemudian siswa 

mengartikan potongan hiwar (percakapan) 

 

 

3 
 

Mampu memperagakan 

Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok, kemudian perwakilan 

kelompok memperagakan atau mensimulasikan percakapan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Soal Tes Evaluasi Siklus I 

Nama   : 

Kelas   : 

Mata pelajaran  : Bahasa Arab 

 

A. Tes Lisan  

Siswa mendengarkan hiwar tentang  ِْفس ْعرِْيُف بِالن َّ  dari audio kemudian guru اَلت َّ
memerintahkan siswa untuk mengulangi apa yang didengar, mengartikan potongan 
hiwar, serta menirukan hiwar. 

B. Soal Tes Tulis 

1. Dengarkan, kemudian tulislah nama-nama yang terdapat pada hiwar (percakapan) di 

audio pada kolom yang tersedia ! 

 اَْلُمَؤنَّثُ 
(perempuan) 

رُ   اَْلُمذَكَّ
(Laki-laki) 

 اَلنَّْمرَةُ 

  ١ 
  ٢ 
  ٣ 
  ٤ 
  ٥ 

 

2. Terjemahkan potongan hiwar (percakapan) dibawah ini ! 

 

َمْن أَْنَت ؟ ١  
َصَباُح اْلَْْْي ! ٢  

ِهَي تِْلِمْيَذٌة  ٬هِذِه َخِدْْيَةُ     
أَْهالً َوَسْهالً يَا َخِدْْيَُة ! ٣  
َهْل أَْنَت تِْلِمْيٌذ يَا َحَسٌن ؟  ٤  

أَنَا ُعْثَماُن٬ َو أَْنَت ؟ ٥  

 



Soal Tes Evaluasi Siklus Ii 

A. Siswa mendengarkan hiwar tentang  َاْْلََدَواُت اْلَمْدَرِسيَُّة dari audio kemudian guru 

memerintahkan siswa untuk mengulangi apa yang didengar, mengartikan potongan 

hiwar, serta menirukan hiwar. 

B. Lengkapilah kata-kata berikut ini dengan isim isyarah هَذا atau هِذِه    

.  . . . قَلَم  ١  

.  . . . َسبُّْوَرة  ٢  

.  . . . َخِرْيطَت  َو . . . ُصْوَرة  ٣  

.  . . . ُكْرِسيٌّ ّو . . . َمْكتَب  ٤  

طاَلََّست  .  . . . قِْرطَاس  َو . . .  ٥  

C. Susunlah kata-kata dibawah ini sehingga menjadi kalimat yang sempurna! 

هِذهِ  –ِكَتاٌب   –َو  –ِمْرََسٌَة  –.  هَذا ١  

وَ  –ذِلَك  –َسب ُّْورٌَة  –تِْلَك  –.  َمْكَتٌب ٢  

هَذا ؟ -َما–هَذا  –.  ُكْرِسيٌّ ٣  

ذِلكَ  -َهلْ  -.  َمْكَتٌب ؟ ٤  

ٌر؟  –.  هَذا ٥ رٌ   -نَ َعم٬  -َهلْ  –هَذا  -طََبا ِشي ْ طََبا ِشي ْ  

 

 

 

 



D. Carilah arti yang sesuai dengan mufradat dibawah ini ! 

 

Arti 

 

Papan tulis 

 

Meja 

 

Tas 

 

Pena 

 

Penghapus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mufradat 
 

 قَ َلمٌ 
 َحِقْيَبةٌ 
 ِمَْسَهةٌ 

 َمْكَتبٌ 
ْورَةٌ   َسب ُّ



LEMBAR PENILAIAN PENELITI 

No. Penilaian Guru  Tanggal Penelitian 

Siklus I Siklus II 

24/07/19 31/07/19 07/08/19 14/08/19 21/08/19 28/08/19 

1 Mampu menguasai 

kelas  

C B B B A B 

2 Mampu menguasai 

materi ajar 

B B B B B B 

3 Penggunaan dalam 

media 

C B B B B B 

4 Hubungan antar 

guru dan siswa 

B B B B B B 

5 Mengondisikan 

kelas 

C B B B B A 

6 Komunikatif 

dalam PBM 

B B B B B B 

7 Sikap dalam 

mengajar 

B B B B B B 

8 Perencanaan KBM B B B B B B 

9 Pelaksanaan KBM B B B B B B 

10 Kemampuan saat 

evaluasi 

B B B B B B 

 

No. Tatap Muka Masukan / catatan 

1 Pertemuan Ke-1 Guru yang mengajar harus lebih menguasai kelas 

Tingkatkan penggunaan media 

Tingkatkan pengkondisian kelas 

2 Pertemuan Ke-2 Semua sudah baik 

3 Pertemuan Ke-3 Semua sudah baik, Tingkatkan lagi 

4 Pertemuan Ke-4 Sudah baik 

5 Pertemuan Ke-5 Sudah baik  

6 Pertemuan Ke-6 Semua sudah baik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HASIL WAWANCARA PRA PENELITIAN KEPADA GURU BAHASA ARAB 

MIMA IV BANDAR LAMPUNG 

Nama Guru : M. Khairul Arif, S.Pd  tempat  : Ruang Guru 

Hari & Tanggal : Sabtu, 23 Februari 2019  Topik Bahasan: Wawancara  

1. Metode apa yang biasa bapak gunakan dalam pembelajaran bahasa Arab ? 

Jawab : “dalam pembelajaran bahasa Arab saya biasanya menggunakan metode 

ceramah, drill, dan tarjamah” 

2. Apakah bapak sebelumnya pernah menggunakan metode simulasi dalam proses belajar 

mengajar ? 

Jawab : :belum pernah.” 

3. Apakah bapak selalu menggunakan media dalam proses pembelajaran ? 

Jawab : “saya tidak pernah menggunakan media saat mengajar di dalam kelas.” 

4. Kendala apa saja yang bapak hadapi ketika proses belajar mengajar ? 

Jawab : “siswa kurang antusias dalam pelajaran bahasa Arab kemudian siswa dikelas 

masih banyak yang ribut sehingga tidak memperhatikan pelajaran.” 

5. bagaimana usaha bapak untuk membuat kelas tetap kondusif saat kegiatan pembelajaran 

berlangsung ? 

Jawab : “ketika pembelajaran bahasa arab saya memberi  mereka sedikit permainan.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



HASIL WAWANCARA SETELAH PENELITIAN KEPADA GURU BAHASA ARAB 

MIMA IV BANDAR LAMPUNG 

Nama Guru : M. Khairul Arif, S.Pd  tempat  : Ruang Guru 

Hari & Tanggal : jum’at, 30 Agustus 2019  Topik Bahasan: Wawancara  

1. Bagaimana tanggapan bapak tentang pembelajaran dengan adanya penerapan metode 

simulasi ? 

Jawab : “menurut saya pembelajaran dengan adanya metode simulasi ini  membuat siswa 

aktif dan antusias dalam belajar, serta siswa  lebih mudah memahami makna percakapan 

(hiwar) 

2. Apa kelebihan dan kekurangan dari metode simulasi ? 

Jawab : “kelebihannya siswa lebih mudah memahami materi dan mudah dalam mengingat 

percakapan serta lebih kreatif dengam metode simulasi di lihat dari hasil yang siswa 

prsentasikan. Kekurangannya metode ini membutuhkan banyak waktu” 

3. apakah  dengan adanya metode simulasi ini bisa menjadi salah satu cara mengatasi 

hambatan dalam pembelajaran bahasa Arab ? 

Jawab : “bisa, yaitu dengan perencanaan yang lebih matang dan lebih maksimal, serta 

diselingi hal-hal yang membuat siswa termotivasi untuk belajar bahasa Arab.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HASIL WAWANCARA PRA DAN SESUDAH TINDAKAN KEPADA SISWA  

KELAS IV MIMA IV BANDAR LAMPUNG 

Nama siswa : Fajar, Ayu    tempat  : Ruang Kelas 

Hari & Tanggal : jum’at, 02 September 2019 Topik Bahasan: Wawancara  

Pra Tindakan 

1. Apakah selama pelaksanaan pembelajaran bahasa bahasa Arab adik merasa senang? 

Mengapa? 

Jawab : “suka bosen bu, soalnya kalau bahasa arab itu jam pelajarannya udah siang dan 

menjelang istirahat untuk sholat dzuhur jadi nggak konsen untuk belajar. Apalagi kalau pak 

arif baca teks bahasa Arab, jadi tambah pusing bu. 

2. apakah selama pelaksanaan pembelajaran bahasa Arab adik merasa bebas dalam bertanya ? 

Jawab : “bebas bu, kalau kita belum paham kita bebas mau tanya ke pak arif tapi gak semua 

memperhatikan bu apalagi temen-temen yang duduknya dbelakang mereka pada ngobrol 

sendiri.” 

3. pembelajaran bahasa Arab seperti apa yang adik harapkan, dan meningkatkan  semangat 

belajar adik ? 

Jawab : “saya pengennya diselingi permainan, dan ada sesuatu yang baru biar kita nggak 

bosan, nggak ngantuk dan semangat belajarnya.” 

Sesudah Tindakan 

1. apakah adik merasa dipermudah dalam belajar bahasa Arab dengan metode simulasi yang 

ibu berikan ? 

Jawab : “alhamdulillah, asik bu dan metode simulasi ini memang butuh konsentrasi tapi 

buat kita tambah semangat belajarnya.” 

2. apakah adik merasa senang jika pembelajaran bahasa Arab menggunakan metode simulasi? 

Jawab :”ya sangat senang dengan metode yang baru dipakai.” 

 

 

 

 

 



Pra Tindakan 

Catatan Lapangan I 

 

Metode Pengumpulan Data : Observasi Proses Pembelajaran 

Hari / Tanggal   : Sabtu, 23 Februari 2019 

Subyek   : M. Khairul Arif, S.Pd 

Tempat   : Ruang kelas IV 

Deskripsi : 

 Dalam observasi pra tindakan ini, peneliti mengamati proses pembelajaran yang 

dilakukan oleh guru bahasa Arab. Observasi pra tindakan ini bertujuan agar peneliti 

mengetahui gambaran umum pembelajaran bahasa Arab dikelas IV dan peneliti harapkan 

pada tindakan siklus I akan lebih baik lagi. Pada awalnya, pembelajaran dibuka oleh guru dan 

sebelum memulai pelajaran, guru mengulang kembali pelajaran sebelumnya, kemudian guru 

menjelaskan materi baru dan meminta siswa untuk memperhatikan apa yang sedang 

dijelaskan oleh guru. Pada saat proses belajar mengajar siswa terlihat tidak antusias, tidak 

semangat, atapun tidak aktif dalam belajar bahasa Arab, guru mencoba memotivasi siswa 

agar siswa lebih bersemangat lagi dalam belajar.  

Interpretasi : 

 Proses pembelajaran bahasa Arab di MIMA IV Bandar Lampung khususnya kelas IV 

menggunakan metode tarjamah dan drill. Siswa terlihat tidak bersemangat dalam mengikuti 

proses belajar mengajar dengan metode tersebut, karena siswa kurang paham dengan materi 

yang disampaikan oleh guru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Siklus I 

Catatan Lapangan II 

Metode Pengumpulan Data : observasi Proses Pembelajaran 

Hari/Tanggal   : Rabu, 24 juli, 31 juli dan 07 agustus 2019 

Subyek   : Peneliti, Guru Bahasa Arab dan Siswa Kelas IV 

Tempat    : Ruang Kelas 

Deskripsi : 

 Pada pembelajaran siklus I, dalam mengamati proes pembelajaran guru membuka 

pembelajaran dengan mengucapkan salam, serta mengadakan absensi. Kegiatan yang 

dilakukan oleh guru (peneliti) untuk memberi kesempatan kepada siswa agar mempersiapkan 

diri terlebih dahulu sebelum proses belajar mengajar berlangsung. kemudian guru mengulang 

kembali pelajaran sebelumnya, tetapi hanya beberapa siswa yang dapat menjawab. 

selanjutnya guru menjelaskan materi baru dan meminta siswa untuk memperhatikan apa yang 

sedang dijelaskan oleh guru. 

 Peneliti menjelaskan materi tentang  ِاَلتَّْعِرْيُف بِالنَّفْس kepada siswa, setelah menjelaskan 

materi, guru mengenalkan metode simulasi secara umum, serta memberi contoh metode 

simulasi kepada siswa, dengan meminta perwakilan 2 siswa untuk mensimulasikan 

percakapan tentang  ِاَلتَّْعِرْيُف بِالنَّْفس. Kemudian guru membagi siswa menjadi 5 kelompok  yang 

mana setiap kelompok terdiri dari 4-5 orang, selanjutnya guru memperdengarkan percakapan 

melalui speaker atau sound system, kepada siswa dan guru meminta setiap siswa menyimak 

dan menulis dari apa yang telah didengar lalu didiskusikan dengan teman sekelompoknya. 

Guru meminta perwakilan tiap kelompok untuk mensimulasikan percakapan yang telah 

diperdengarkan tadi dengan kelompoknya masing-masing. 

 Pada pertemuan ke-I siswa belum terbiasa belajar menggunakan metode simulasi 

tetapi diskusi dalam kelompok masih tetap hidup. Pelaksanaan pembelajaran bahasa Arab 

khusunya pada hiwar (percakapan) dengan pembelajaran metode simulasi belum terlaksana 

dengan maksimal. Siswa masih banyak yang tidak memperhatikan guru ketika menjelaskan 

sehingga guru (peneliti) mengondisikan kelas dengan meminta siswa untuk duduk sesuai 

tempat duduk masing-masing. Dalam pertemuan ke-II ini siswa sudah terbiasa belajar 

menggunakan metode simulasi dan pembelajaran secara kelompok, sehingga siswa sudah 

mulai aktif dalam pembelajaran. Selanjutnya Dalam pertemuan ke-3 siswa cukup baik, siswa 

sudah berani untuk bertanya dan mengungkapkan pendapatnya dihadapan siswa lain. Dan 

siswa belum bisa memaksimalkan waktu yang diberikan untuk menyelesaikan tugas.  

Interpretasi : 

 Dari deskripsi diatas diketahui bahwa siswa mulai terlihat antusias dengan 

pembelajaran bahasa Arab karena guru ketika melaksanakan pembelajaran siswa dibagi 

menjadi beberapa kelompok dan diharuskan berdiskusi untuk mensimulasikan percakapan. 



Sehingga harapannya dengan pembelajaran tersebut tujuan pembelajaran dapat tercapai 

dengan baik. Pada siklus I sudah mulai terlihat bahwa metode simulasi dapat meningkatkan 

keterampilan menyimak siswa  

 

Siklus II 

Catatan Lapangan III 

Metode Pengumpulan Data : observasi Proses Pembelajaran 

Hari/Tanggal   : Rabu, 14 agustus, 21 agustus dan 28 agustus 2019 

Subyek   : Peneliti, Guru Bahasa Arab dan Siswa Kelas IV 

Tempat    : Ruang Kelas 

Deskripsi : 

Pada pembelajaran siklus II, guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam, 

dan mengadakan absensi serta beberapa apresiasi dan motivasi kepada siswa. Selanjutnya 

guru menjelaskan materi terkait اَْْلََدَواُث اْلَمْدَرِسيَّت. Guru meminta siswa untuk menyimak 

percakapan terkait اَْْلََدَواُث اْلَمْدَرِسيَّت dari audio atau sound system. Guru membagi siswa menjadi 

beberapa kelompok, guru memberi tugas kepada setiap perwakilan kelompok untuk 

mensimulasikan percakapan didepan kelas. Setiap perwakilan kelompok diberikan 

kesempatan oleh guru untuk mempresentasikan atau menyampaikan hasil diskusi dari apa 

yang sudah di dengar tadi melalui audio. Guru memberi permainan kepada siswa, yang salah 

dalam permainan, siswa tersebut diiperintahkan untuk maju dari setiap perwakilan kelompok. 

Dan siswa lain pada setiap kelompok diberikan kesempatan untuk mengomentari dan 

memberi tanggapan. Pada pertemuan ini siswa mulai aktif dan berani maju untuk 

mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Kemajuan siswa ditunjukkan dengan 

meningkatnya keterampilan menyimak siswa. Diakhir pembelajaran, peneliti menyimpulkan 

materi untuk memperkuat pemahaman mereka. 

Interpretasi : 

 Hasil observasi menunjukkan bahwa siswa kelas IV aktif, antusias dan bersemangat 

dalam belajar bahasa Arab, mereka tampak senang dan memperhatikan pembelajaran yang 

sedang berlangsung. pada siklus II pada saat diskusi dan mengerjakan hasil diskusi dengan 

metode simulasi berjalan lancar dibandingkan dengan siklus pertama. 

  



 
 
 

LAMPIRAN 

 

Profil sekolah MIMA IV Bandar Lampung 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara dengan guru mata pelajaran bahasa Arab 
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Foto bersama guru bahasa Arab dan kepala sekolah 

J 

ofo 

 

 

 

 



 
 
 

Foto bersama siswa siswi kelas IV MI Masyariqul Anwar IV 

 

 

 

 

 

 

Pembelajaran siklus I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pembelajaran siklus II 
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