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ABSTRAK 
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NIM   : 0302161005 
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Judul :Penerapan Metode Pembelajaran Picture and  Picture 

untuk Meningkatkan Keterampilan Berbicara  Bahasa 
Arab Siswa Kelas VII Mts Negeri 2 Deli Serdang 

Kata Kunci: Metode Pembelajaran Picture and Picture, Peningkatan Kemampuan Berbicara 
Bahasa Arab  

Penelitian ini mendeskripsikan (1) Kemampuan berbicara bahasa Arab siswa 
sebelum diterapkan metode pembelajaran picture and picture (2) Kemampuan 
berbicara bahasa Arab siswa sesudah diterapkan metode pembelajaran picture and 
picture (3) Penerapan metode picture and picture dapat meningkatkan kemampuan 
berbicara bahasa Arab siswa atau tidak. 

Metode penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK) yang 
dilaksanakan dalam dua siklus meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, observasi 
dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VII-7 yang berjumlah 32 siswa. 
Instrumen pengumpulan data, analisis data, dan teknik pengumpulan data 
menggunakan tes dan non tes. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Sebelum menerapkan metode 
pembelajaran picture and picture, pada tindakan awal (pre test) di kelas VII-7 dapat 
dilihat bahwa hasil belajar kemampuan berbicara bahasa Arab siswa masih sangat 
kurang, dengan hasil persentase ketuntasan klasikal yang diperoleh sebesar 15,63% (5 
siswa). (2) Setelah dilakukan tindakan pengajaran menggunakan metode picture and 
picture, hasil belajar siswa pada siklus I mengalami peningkatan dengan persentase 
ketuntasan klasikal 46,88% (15 siswa). Sedangkan setelah dilakukan perbaikan dari 
siklus I, pada siklus II meperoleh hasil persentase ketuntasan klasikal 78,13% (25 
siswa). (3) Dari hasil penelitian yang ada dapat disimpulkan bahwa penerapan metode 
picture and picture dapat meningkatkan kemampuan berbicara bahasa Arab siswa. 

      Pembimbing II 

 

        
Dr. Akmal Walad Ahkas, M.A  
NIP. 198012122009121001 



 جتريد

 إلسي شاه فطري:   اإلسم
 ٠٣٠٢١٦١٠٠٥:  رقم القيد

 علوم الرتبية والتعليم:   الكلية
 اللغة العربية دريست:   الشعبة

لدكتور سالم الدين، املاجستري املشرف األول  : ا
لدكتور أكمل ولد أحكاس، املاجستري املشرف الثاين  : ا

 (Picture and Picture Method) صورةلم الصورة وايعلالت ةقيتطبيق طر : موضوع البحث
 لطالب الصف السابع ابملدرسة الثانوية ابللغة العربية مهارة الكالمقية لرت  
 جديلي سريدان ٢احلكومية  

 ، (Picture and Picture Method)صورةلم الصورة وايعلالت ةقيطر الكلمات األساسية: 
 ابللغة العربية مهارة الكالمرقية تو 
 

 صورة والصورةالطريقة استخدام  قبللطالب امهارة الكالم ) ١( البحث وصف
 يقةطر تطبيق ) ٣( صورة والصورةالطريقة استخدام  بعدلطالب امهارة الكالم ) ٢(

 أم ال. الطالبمهارة الكالم  ميكن أن حتسن الصورة والصورة
بدورتني اليت حتتمل فيهما انشطة  طريقة البحث هي أحباث العمل الطبقي

ملراقبة واإلنعكاس. عينة  ٧-السابع الصف هذا البحث هو طالب التخطيط والتنفيذ وا
ستخدام اب تقنيات مجع البيا�ت، و حتليل البيا�تالب. جهاز قياس، طال ٣٢كما 
 رات و غري االختبارات.االختبا

) قبل تطبيق طريقة التعليم الصورة والصورة اإلجراءات ١النتائج البحث: (
منخفضة مشهود نتائج التعليم مهارة الكالم الطالب  ٧-لصف السابعاألولية يف ا

) بعد الفعل ٢. (طالبا) ٥( ٪١٥،٦٣نسبة الكالسيكية اكتمال احلصول على  للغاية
ة، نتائج التعليم يف دورة األوىل لقد صور لم الصورة وايعلالت ةقيطر التدريس ابستخدام 



). يف حني طالبا ١٥( ٪٤٦،٨٨على النتائج مع نسبة الكالسيكية اكتمال احلصول 
بعد إصالح دورة، حىت يف الدورة الثانية نتائج نسبة الكالسيكية اكتمال احلصول على 

أن  ) من هذه النتائج يتم أن تتبيق طريقة الصورة والصورة٣طالبا). ( ٢٥( ٪٧٨،١٣
 ترقية مهارة الكالم الطالب.

 
 

 املشرف الثاين:
 
 

 املاجستريالدكتور أكمل ولد أحكاس، 
 ١٩٨٠١٢١٢٢٠٠٩١٢١٠٠١رقم التوظيف: 



 التمهيد

 هللا الرمحن الرحيم بسم

احلمد هلل الذي علم اإلنسان مامل يعلم، والصالة والسالم على سيد األ�م دمحم 

ملسو هيلع هللا ىلص، وعلى آله وأصحابه خري األمم. أشهد أن ال إله إال هللا وأشهد أن دمحما عبده 

 ورسوله.

ـــيم يتطبيـــق طر  " بعنـــوانبعنايـــة هللا ورمحتـــه أكملـــت الباحثـــة هـــذا البحـــث  قـــة التعل

 ابللغــة العربيـة مهــارة الكـالم لرتقيـة (Picture and Picture Method) الصـورة والصـورة

، لنيـل الشـهادة يف " ديلـي سـريدانج ٢احلكوميـة   لطالب الصف السابع ابملدرسة الثانويـة

 ابجلامعة اإلسالمّية احلكومّية سومطرة الّشمالّية ميدان. )S1(املرحلة اجلامعية 

مــا قامـــت الباحثـــة بنفســـه يف كتابـــة هـــذا البحـــث اجلـــامعي ولكـــن مبســـاعدة هـــؤالء 

 الصاحلني، والبد للباحثة أن تقدم الشكر هلم، وهم:

. وكان دعائهم و أمي نورحياين احملبوبني حفظهما هللا، أيب سوكرينو والدين .١

 عني يل يف حيايت وعلمي.املستمري خري مم

 ندااألخي صغري دمحم إخو  .٢

مدير جامعة اإلسالمية احلكومية سومطرة الشمالية، األزستاذ الدكتور سيد  .٣

 الرمحن املاجستري ووكالؤ.

 املشرف األول يف كتابة هذا البحث. املاجستري األستاذ الدكتور سالم الدين .٤



يف كتابة هذا  الثايناملشرف  احكاس املاجسترياكمل ولد األستاذ الدكتور  .٥

 البحث.

 رئيس الشعبة تدريس اللغة العربية املاجيستريسالم الدين  الدكتور األستاذ  .٦

األستاذ واألساتذات يف شعبة تدريس اللغة العربية قد عّلموين منذ مرحلة  .٧

 األوىل حىت مرحلة النهاية.

  ديلي سريدانج ٢احلكومية   الثانوية رئيس املدرسة .٨

األستاذ  ديلي سريدانج ٢احلكومية   الثانوية اللغة العربية يف املدرسةمعلم  .٩

 إدريس روماريو هراهاف 

 مسكن عاديلة الفرايب األستاذة أمي هيدا�يت فوراب. معلم اللغة العربية يف .١٠

أصدقائي يف شعبة تدريس اللغة العربية الذي ال ميكن للباحثة أن تذكر  .١١

 أمسائهم.

الذي ال ميكن للباحثة أن تذكر الفرايب  مسكن عاديلة يفأصدقائي  .١٢

 يشجعنين و يساعدنين دائما.أمسائهم، 

عس هللا تعاىل أن جيعل أعماهلم خالصة لوجه هللا وأن جيزيهم جزاء كثريا. وتسأل 

 الباحثة أن يكون هذا البحث �فعا لنفسه والقراء، آمني �رب العالمني. 



عيواب كثرية فأرجو من القراء أن الشك أن ىف كتابة هذا البحث أخطاء ونقصا و 

يقدموا إنتقادات سليمة وإقرتاحات مفيدة لتمام هذا البحث كى تنتفع للكتابة واللقراء 

وأخريا أستعفيكم كثريا من األخطاء وجزاكم هللا خريا كثريا على اهتمامكم ولعل  يوم الغد.

 هللا يبارك فيكم.

 

 ٢٠٢٠يو يون ١٥ ميدان،
 الباحثة

 

 إلسي شاه فطري
 ٠٣٠٢١٦١٠٠٥رقم القيد: 

 



 أ

 بحثحمتو�ت ال

 أ  .......................................................... حمتو�ت الرسالة

 ١  ...................................................... الباب األول: مقدمة

 ١  ..................................................... خليفة البحث . أ

 ٤  ..................................................... تعرف املسألة . ب

 ٥  ..................................................... سئلة البحثأ . ج

 ٥  ................................................... ف البحثاأهد . د

 ٦  ...................................................... فوائد البحث . ه

 ٨  ............................................... الباب الثاين: اإلطار النظري

 ٨  .................................................... الدراسة املكتبية . أ

  ٨  .................................................. ميالتعل ةقيطر ال .١

 ٨  ........................................... طريقة التعليمال فهم ) أ

 ١١  .......................................... أنواع الطريقة التعليم ) ب

  ١٣  ..................................... صورةلم الصورة وايعلالت ةقيطر  .٢

  ١٣  .............................. صورةلم الصورة وايعلالت ةقيطر فهم  ) أ

 ١٤  ............................ صورةلالصورة واأصول طريقة التعليم  ) ب



 ب 
 

  ١٥  ....................... صورةلالصورة واو�قص طريقة التعليم  زائدج) 

  ١٦  ....................................... مهارة الكالم ابللغة العربية .٣

  ١٧  .............................. مفهوم مهارة الكالم ابللغة العربية ) أ

 ٢٠  ............................. أهداف مهارة الكالم ابللغة العربية ) ب

 ٢٢  ....................................................... حبث الصلة . ب

 ٢٣  .............................................. هيكل عظمي للتفكري . ج

 ٢٤  ...................................................... فرضية العمل . د

 ٢٥  .............................................. طريقة البحثالباب الثالث: 

 ٢٥  ................................................. ث�ج وأنواع البح . أ

 ٢٦  ................................................... مواضيع البحث . ب

 ٢٧  ............................................... حبث املكان والوقت . ج

 ٢٧  ................................................... إجراءات املراقبة . د

 ٣٤  ............................................... البيا�تتقنيات مجع  . ه

 ٣٧  ............................................. تقنيات حتليل البيا�ت . و

 ٤١  ................................................ الباب الرابع: نتائج البحث

  ٤١  .................................................. التعرض للبيا�ت . أ



 ج 
 

 ٤١  ............. جديلي سريدان ٢ احلكومية املدرسة الثانويةنبذه اترخيية  )١

 ٤٢  ........... جديلي سريدان ٢احلكومية  الثانويةرؤية والرسالة املدرسة ال )٢

  ٤٣  ................................................هيكل التنظيمي )٣

 ٤٤  .......................................... بيا�ت املعلم والطالب )٤

  ٤٤  .................................................... اختبار الفرضية . ب

  ٤٤  ...................................... املالحظة املبكرة قبل العمل )١

  ٤٨  ................................... ١عملية التنفيذ ونتائج الدورة  )٢

 ٥٩  ................................... ٢ عملية التنفيذ ونتائج الدورة )٣

  ٦٩  .......................................................... املناقشةج. 

 ٧٦  .................................................... الباب اخلامس: اخلامتة

 ٧٦  .......................................................... اخلالصة . أ

 ٧٨  ....................................................... اإلقرتاحات . ب

 ٧٩  .................................................................. املراجع

 

 

 



 
 

۱ 
 

 الباب األول

 مقدمة

 ة البحثخلفي .أ 

اللغة هي أدوات االتصال نظام املتخصص لشعار الصوت احململة من أدوات 

قول الناس. ألن كل شعار الصوت له مفهوم ومعىن، وكذالك كل كلمة يف اللغة هلا 

معىن. اللغة هي ظاهرة اإلجتماعية الىت ال متكن فصلها من حياة الناس حنو خملوقات 

اإلجتماعية. وتلك اللغة أيضا لوازم يف إنشطة اإلتصاالت يوما بعد يوم لذالك فمن 

اللغة كادة اتصال العمومية اليت املتوقع ان ،وحالاملهم على استخدامه مطابق بوظيفة.

نفهم على كل الناس لتفاعل االجتماعية ابنسان اخر.اللغة هي تعبري على احتاو املعىن 

مع اللغة، ميكن للناس الكشف عن كل مشاعرهم للكالم  .نالتصال شيئا اىل االخري

 أو اإلمياءة أو الكتابة.

اللغة العربية هي واحدة من اللغات اليت هلا امتيازات خاصة هبا سواء من 

اركة ل حيث األسلوب والقيمة التارخيية. للغة غات خمتلفة يف العامل مثل امن مش

يزية والياابنية  ومن فوائدها أن تستخدم    واألملانية والعربية وغريها.اإلندونيسية واإلجنل

تستخدم كلغة متهيدية يف القرآن واحلديث وغريمها من كتب الدراسات اإلسالمية، 

  حبيث يكون كل مسلم لتعلم اللغة العربية ضرورة ملحة.



۲ 

حتتل اللغة العربية مكانة هامة يف العامل التعليمي، وعالوة على ذلك يف 

 قال تعاىل:  إلسالمية.املؤسسات التعليمية ا

ا لََّعلَُّ�ۡم َ�ۡعقِلُوَن   نَزلَۡ�ُٰه قُۡر�نًا َعَر�ِّيٗ
َ
آ أ  )٢سف: و (ي ٢إِ�َّ

اخلاصة، و أاجلامعات اإلسالمية احلكومية أن اللغة العربية واجب لتدريسيهايف 

 .درسة عاليةوامل واملدرسة ثنوية، املدرسة االبتدائية، حىت لطالب

نوع  حىت مهارة الكالم. مهارة الكالم ابللغة العربية،هناك أربع مهارات  هي 

شخص ما  كالمتذكر من خالل ال، من املهم جدا أن نتعلم واحد من الكفاءة اللغوية

لرسالة،، أعرب عن رأي ميكن التواصل بشكل جيد،  التعبري عن املشاعر نقل النية وا

 وغريها.

ال يزال يف الكالم ابللغة العربية  مهارات الطالب، لكن على عكس احلقيقة

اليت جتعل الطالب أقل اهتماما يف  تعترب اللغة العربية صعبة ومملة. منخفضا نسبيا

بعضها ال يزال ج. ديلي سريدان ٢ احلكومية  ملدرسة الثانويةا لذلك يف. أنشطة التعلم

 و صعبة يف النطقالطالب ، مبا فيه مهارة الكالم، لديه قيمة نتائج التعلم اليت تفتقر

 كلمات كاشفة ابللغة العربية.

صعوابت التعلم هو من العوامل اليت تسبب املتعلمني عادة، كو�ا واحدة 

 طريقة التعلم املعلم اليت ال ميكن أن تكون مقبولة من قبل املتعلمني وأقل جاذبية.



۳ 

يشعرون  أساليب تعلم املعلمني اليت ال تزال هتيمن مع احملاضرات ستجعل املتعلمني

حىت أن املتعلمني سوف منهمكني أنفسهم حىت جعل الضوضاء عندما  بسرعة املشبعة

حبيث ال يتم حتقيق أهداف التعلم، مما سيؤدي إىل اخنفاض جودة  ينقل املعلم املواد.

  التعلم اليت ستؤثر على نتائج التعلم للمتعلمني أنفسهم.

 علم املناسبة أمر ال غىن عنه.نوعية التعليم تعلم استخدام أساليب الت قيةلرت 

جيب أن يكون املعلمون جيدين يف اختيار االسرتاتيجيات وأساليب التعلم خللق جو 

سيكون من األسهل على املتعلمني  من التعلم التعليمي الذي هو موات وفعال وفعال.

واحدة  فهم املواد املختلفة اليت يتم تسليمها حبيث يكون هناك نشاط تعليمي مفيد.

 الطرق اليت ميكن تطبيقها هي طريقة تعلم الصورة والصورة. من

عند  صورة والصورة هي طريقة تعلم ابستخدام أداة الصورةطريقة تعلم 

جلعل الطالب نشطني يف األنشطة  وصف املواد للطالب بطريقة مقرتنة/ مرتبة

ألن الصور ، ميكن أن تساعد الصور املعلمني على حتقيق األهداف التعليمية التعليمية.

 تشمل وسائل اإلعالم سهلة وغري مكلفة، فضال عن معىن كبري لز�دة قيمة التدريس.

عن  وتستخدم هذه الطريقة لشحذ مهارات الطالب الناطقني ابللغة العربية

سيتم إعطاء كل جمموعة قطع من  تصنيف الصور املعروضة. و طريق التخمني كلمة

مث يتم التعبري عن نتيجة تسلسل الصورة  قياً،واليت يتم جتميعها بعد ذلك منط الصور



٤ 

توجيهية يف الكتب املدرسية. احلالية ابللغة العربية طريقة الصورة والصورة  املبادئ ال

يف  حيث يطلب من الطالب التفكري املنطقي يف فرز الصور، أيًضا لشحذ الدماغ

 الوقت الذي تساعد فيه الطالب على حفظ وإضافة موفرودات جديدة.

م يعلالت ةقيطر  تطبيق باحثني املهتمني إىل جعل عنوان البحث هو: "وال

للغة اب مهارة الكالم قيةلرت  (Picture and Picture Method) صورةلالصورة وا

   ج ".ديلي سريدان ٢ احلكومية  لطالب الصف السابع ابملدرسة الثانوية العربية

 تعرف املسألة . ب

 بعض املشاكل يف هذا البحث هي كمايلي:من اخلليفة أعاله، فإنه ميكن حتديد 

 قلة من الطالب الذين حيبون اللغة العربية .١

نوع يف التعلم .٢  املعلمون قلة ت

عدم وجود التفاعل بني املعلمني والطالب يف عملية التعليم حبيث جو من التعلم  .٣

 الذي حيدث يف الفصول الدراسية أعجب السليب

القراءة والكتابة وحفظها وحماضرات رتيبة جدا مثل  طرق التعلم املستخدمة .٤

 األساليب حبيث جتعل املتعلمني مشبعة بسهولة

 ابللغة العربية ال تزال منخفضة نسبيا كالمالقدرة على ال .٥

 



٥ 

 سئلة البحثأ . ج

 ؟ صورة والصورةالطريقة  تطبيق قبلمهارة الكالم  قدرة الطالب على كيف .١

 ؟ صورة والصورةالطريقة  تطبيق بعدمهارة الكالم  قدرة الطالب علىكيف  .٢

  مهارة الكالمعلى  القدرة نييقة الصورة والصورة ميكن أن حتسطر  ماذا كانت .٣

 مواضع اللغة العربية ؟  يف الطالبمن 

 ف البحثاأهد . د

  تريد حتقيقها من هذا البحث هي:أما عن األهداف الىت

  والصورةصورة الطريقة  تطبيق قبلمهارة الكالم  تحديد قدرة الطالب علىل .١

 صورة والصورةالطريقة  تطبيق بعدمهارة الكالم تحديد قدرة الطالب على ل .٢

 مهارة الكالمالقدرة على  نييقة الصورة والصورة ميكن حتسطر  أن تعرف تطبيق .٣

 يف مواضع اللغة العربية  الطالبمن 

 فوائد البحث . ه

 فوائد النظرية .١

طرق تعلم فوائد من الناحية النظرية، هذ النشاط البحث هو تطوير التعلم إبستخدام 

لطالب الصف السابع يف املدرسة  الصورة والصورة لتحسني نتائج تعلم اللغة العربية

 .غديلي سريدان ٢ احلكومية الثانوية 



٦ 

 فوائد العملية .٢

 أ. للطالب 

 يصبح التعلم الفعال إضافة التحفيز وز�دة اإلهتمام يف التعلم حبيث )١

 لز�دة النشاط إبداع الطال يف التعلم حيث أن عملية التعلم أكثر وضوحا )٢

 لم الطالب يف تعلم اللغة العربيةتحسني نتائج تعل )٣

 ب. للمعلمنب

 حتسني أداء املعلمني يف املعلم املهنية )١

لتنفيذ مراحل البحث املعلم قادرا على حتسني  عملية التعليم من خالل دراسة  )٢

 ماحيدث يف الصف

املعلمني اإلبداعية هو مطلوب جلعل اجلهود اعتماد االبتكار والتكيف مع  )٣

 خمتلف مناذج التعلم املستخدمة

حتقيق الغرض من التعلم اللغة العربية هو تدريس طريقة التفكري يف منهجية  )٤

 منطقية اإلبداعية ومتسقة.

 ج. للمدرسة

 للطالب حتسني جودة اخلدمة من املدرسة )١

اركة اجملتمعية على حنو متزايد موثوقةز�د )٢  ة الثقة العامة يف املدارس حبيث املش



۷ 

 املدارس تنفيذ التعلم من أجل حتسني نوعية التعليم )٣

 

 



٨ 
 

 الباب الثاين

 اإلطار النظري

 الدراسة املكتبية . أ

 ميالتعل ةقيطر ال .١

 ميقة التعليطر ال فهم ) أ

أما طرق عن اللغة هو املذهب والسرية الذي نسلكه للوصول اىل 

 ١الطريقة اصطالحا "مجلة الوسائل املستخدمة من أجل غا�ت تربوية.اهلداف. 

الطريقة: "اعداد واستخدام للخطوات التعليمية اليت ينبغي اجراؤها لعل شئ من 

األشياء ومعرفة الوسيلة اليت عن طريقها يتعامل ومنها يتعلم املتعلم للوصول اىل 

 اهلدف".

دمحم عبد الرحيم "الوسئل العلمية اليت هبا تنفذ أهداف التعليم عند 

ابه أب�ا " توصيل املعلومات,اكتساب وغا�ته",وفقا صاحل عبد العزيز يف كت

املعلومات" وعرفها اخرون الطريقة هو كيفية تنظيم واستعمال مواد التعلم 

 ٢.والتعليم للوصول اىل أهداف تربوية معينة

                                                
 ٣٦٨معجم ألفاظ علم النفس الرتبوي , ص ۱
 م.١٩٧٦صاحل عبد العزيز,عبد العزيزعبد اجمليد. الرتبية وطرق التدريس. دار املعارف مبصر,الطبعة الثانية عشر , ۲



٩ 
 

طريقة منظمة طريقة هي ، )KBBI(ندونيسيا إلا لغةقاموس الكبري عند 

طريقة لتقدمي  الطريقة تعيندرة على فهم أن اقأن تكون  ٣.ومدروسة لتحقيق النية

 ٤.مواد الدرس لتحقيق الغرض من التدريس

أنه ال يوجد جزء ، اخلطة الكاملة لتقدمي مواد لغوية منهجيةالطريقة هي 

الطريقة هي  وبعبارة أخرى. وتستند مجيع أجزاء على النهج املختار، معارض

مع النهج  وينبغي أن يتماشى ذلك، خطة منهجية يف تقدمي املواد حول اللغة

 ٥.األساسي

لذلك ميكن استنتاج أن الطريقة هي طريقة منهجية يتم اتباعها لتحقيق 

 اهلدف املتوقع.

ندونيسيا إلا لغةقاموس الكبري عند  التعلم الذي �يت من كلمة تعلم

)KBBI( تغيري السلوك ، يعين حماولة احلصول على معلومات استخباراتية أو معرفة

التعلم هو أيضا عملية تعديل يف القدرات . عن التجربةأو املالحظات النامجة 

 ٦.البشرية اليت ميكن احلفاظ عليها وحتسني املستوى

                                                
3Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 
4Armai  Arief, Pengantar Ilmu dan Metodelogi Pendidikan Islam, (Jakarta: Ciputat Pers, 

2002) h. 40. 
5Ni Made Ratminingsih, Metode dan Srategi Pembelajaran Bahasa Inggris, (Depok: 

PT.RajaGrafindo Persada, 2017), h. 54-55. 
6Miftahul Huda, Model-Model Pengajaran dan Pembelajaran, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2013), h. 3. 
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اجلهود  أذكر أن التعلم هو (Faturrohman) فاتورومهانيف  (Nata) عند �ات

توجيه املتعلمني وخلق  ٧.التعلم للتعلم بيئة تسمح عملية املبذولة ل

التعلم هو عملية التغيري اليت قام Rusman) (يف رومسان   (Surya)عند سور�

لوكي شامل جديد هبا األفراد كنتائج وجتارب األفراد ،  للحصول على تغيري س

 ٨.أنفسهم يف التفاعالت مع بيئتهم

، مرشد، مدرس و معلم تسهيل املربني و "التعلم ه (Sa’dun)عند سعدون 

 ٩."حبيث ميكن للمتعلمني التعلم بسهولة

كيفية تنفيذ نشاط يستند إىل هي   ميعلالت ةقيطر قال  (Muslich)مسليح 

 اليت تتكون من املعلمني واملتعلمني للتفاعل مع بعضهم البعض النظام من بيئة

يتم حتقيق معىن أهداف  األنشطة حبيث تسري عملية التعليم والتعلم بشكل جيد

 ١٠التعلم.

جهد  التعلم هو إىل أنوخلص الباحثون ، بناء على آراء بعض اخلرباء

حتقيق أهداف التعلم من خالل عملية التفاعل بني  مالطالب على التعلملساعدة 

 .املعلمني والطالب من خالل التجربة

                                                
7Muhammad Fathurrohman, Model-model Pembelajaran Inovatif, (Yogyakarta: Ar-ruzz 

Media, 2015), h. 17. 
8Isjoni, Coopertative Learning Efektivitas pembelajaran kelompok,, Cet.VII,  (Bandung: 

Alfabeta, 2013), h. 49. 
9Sa’dun Akbar, Instrumen Perangkat Pembelajaran, Cet. I, (Bandung: PT. Rosdakarya, 

2013), h.45. 
10Jamil Suprihatiningrum, Strategi Pembelajaran : Teori dan Aplikasi, (Yogyakarta: Ar-

Ruzz Media, 2013), h. 281.   



١١ 
 

ليتم استخدامها من  طرق أو تقنيات عرض املوضوع م هييطريقة التعل

، ويف الوقت نفسه . إما بشكل فردي أو يف جمموعات، قبل املعلم يف وقت تقدمي

ق أهداف طرق خمتلفة لتحقيطريقة اتعليم تعريف مثل  أونو يقول ب.  محزة

 ١١.يف ظل ظروف التعلم املختلفة التعلم املختلفة

تحسني ونقل ل القوة عملية التعلم ابعتبارها الدافعة أوطريقة التعليم هي 

 ١٢.حمتوى املواد التعليمية إىل الوجهة من أجل املتعلمني

ملذكورة الطرق طريقة اتعليم هي  أعاله  ميكن استنتاج أن من التعريفات ا

 .تسهيل حتقيق أهداف التعلم املتوقعة املنهجية املستخدمة يف عملية التعلم

واع الطريقة التعليم  ) ب  أن

طريقة ، طريقة احملاضرةيعين "هناك عدة طرق يف تعلم عند سنجا� 

 ١٣".طريقة احملاكاة، و طريقة املناقشة، العرض التوضيحي

 احملاضرةطريقة  )١(

شرح هي   طريقة احملاضرة كيفية تقدمي الدروس من خالل التفاهات اللفظيأو 

 مباشر جملموعة من الطالب.

                                                
11Istarani, Kumpulan 40 Metode Pembelajaran..., h. 1. 
12Prayitno, Dasar-Dasar Teori Dan Praksis Pendidikan, (Jakarta: PT. Grasindo, 2009), h. 

55.  
13Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, 

(Jakarta: Kencana, 2009),  h. 147.   
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 طريقة العرض التوضيحي )٢(

طريقة تقدمي الدرس من خالل إظهار وإظهار هي  طريقة العرض التوضيحي

و كائنات معينة، للطالب حول لواقع أو جمرد استنساخ.، حاالت أ  إما يف ا

 املناقشة طريقة )٣(

الغرض . م اليت تواجه الطالب يف مشكلةيطريقة التعلهي  طريقة املناقشة

لرئيسي من هذه الطريقة هو حل مشكلة إضافة وفهم ، اإلجابة على األسئلة، ا

املناقشة هي املزيد من تبادل . وللمساعدة يف اختاذ قرار، معرفة الطالب

 .اخلربات لتحديد القرارات معا

 طريقة احملاكاة )٤(

كطريقة . تفعل كما أ�اتظاهر أو حملاكاة أتيت من كلمة حماكاة مما يعين الا

ابستخدام حاالت  ميكن تفسري احملاكاة على أ�ا طريقة لتقدمي التعلم، تعليمية

تتكون احملاكاة من عدة . مهارات حمددة، أو املبادئ، ومهية لفهم مفهوم

واع  .األدوارلعب ، و دراما نفسية، مثل االجتماعية، أن

ورحيايت بينما طريقة يعين "م يهناك عدة طرق يف تعل (Nurhayati) عند ن

، طريقة العرض التوضيحي، طريقة السؤال واإلجابة، طريقة املناقشة، احملاضرة

 ١٤.أساليب املشروعو، طريقة ويد�وساات، طرق جتريبية، طريقة التعاون

                                                
14Nurhayati, Strategi Belajar Mengajar, (Makassar: Penerbit UNM, 2011), h. 66.   
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 صورةلم الصورة وايعلالت ةقيطر  .٢

 صورةلالصورة وام يعلالت ةقيطر  فهم ) أ

واحد من  هي صورةلم الصورة وايعلالت ةقيطر قال  (Hamdani)محداين 

، لديه ميزة نشطة صورةلم الصورة وايعلالت ةقيطر . أشكال التعلم التعاوين

م الصورة يعلالت ةقيطر  (Aqib)عند عقيب  بينما. متعه، خالق، و مبتكره

 ١٥أمثلة.استنادا إىل كاطريقة املثال غري املثال   صورةلوا

طريقة هي  صورةلم الصورة وايعلالت ةقيطر  (Istarani) استاراينعند 

هذا التعلم لديه ميزة . إقران/فرز إىل ترتيب منطقيو  تعلم تستخدم صورة

تؤكد دائما على املتعلمني . متعه، خالق، و مبتكره، نشطة أي طريقة تستخدم 

ر كل التعلم . النشطني يف كل عملية تعليمية جيب أن تعطي شيئا االبتكا

جيب على كل دراسة ز�دة وخالق،  خمتلفة ودائما جذب املتعلمني.، جديدا

تقنية طريقة، ميكن حل مشكلة ابستخدام الأو  االهتمام للمتعلمني إلنتاج شيء

 .يتقن من قبل الطالب أنفسهم املكتسبة من عملية التعلمأو كيفية 

االعتماد على الصور   هذه طريقة اتعليم (Hamalik) عند مهالك

حىت ، هذه الصور هي عامل رئيسي يف عملية التعلم. كوسائط يف عملية التعلم

                                                
15Wiwik Yully Widyawati, Keefektifan Model Pembelajaran Picture And Picture, Jurnal 

Kredo Vol. 2 No. 2 April 2019, h. 229. 
 



١٤ 
 

إما يف شكل  قام املعلم إبعداد الصورة اليت سيتم عرضها قبل عملية التعلم

م كبرية.  ١٦بطاقات أو يف شكل خمطط يف أحجا

 صورةلالصورة واأصول طريقة التعليم  ) ب

 صورةلالصورة واطريقة التعليم يف  املبادئ األساسية (Johnson)عند جونسون 

 ١٧:هي على النحو التايل

مسؤولة عن كل ما مت القيام به يف ) الطالب( كل عضو يف اجملموعة )١(

 اجملموعة

جيب أن نعرف أن مجيع أعضاء اجملموعة ) الطالب( كل عضو يف اجملموعة )٢(

 لديهم نفس اهلدف

يتقاسم نفس الواجبات جيب أن ) الطالب( كل عضو يف اجملموعة )٣(

 واملسؤوليات بني أعضاء اجملموعة

 سيخضع للتقييم) الطالب( كل عضو يف اجملموعة )٤(

تبادل القيادة واحلاجة إىل املهارات للتعلم ) الطالب( كل عضو يف اجملموعة )٥(

 معا خالل عملية التعلم

                                                
16Kuraedah Dan La Saliadin, Penerapan Metode Picture And Picture, Jurnal Al-Ta’dib 

Vol. 9 No. 1, Januari-Juni 2016, h. 148. 
17Jamilatus Sa’adah, Metode Pembelajaran “Picture And Picture”, Bahastra, Volume 37, 

Nomor 1, Edisi Maret 2017, h. 47. 
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سيطلب منهم االستجابة بشكل فردي ) الطالب( كل عضو يف اجملموعة )٦(

 يتم التعامل معها يف جمموعات تعاونية.للمواد اليت 

نوع وسائط الصور يف عملية التعلم، كما يوحي االسم  يستخدم هذا ال

 عن طريق إرفاق / ترتيب الصور يف ترتيب منطقي.

 صورةلالصورة واو�قص طريقة التعليم  زائد ) ج

 زائد )١(

 املعلمون أكثر وعياً بقدرة كل طالب -

 ممارسة التفكري املنطقي واملنهجي. -

مساعدة الطالب على تعلم التفكري بناءً  على وجهة نظر املوضوع من  -

 خالل منح الطالب احلرية يف ممارسة التفكري

 تطوير الدافع لتحسني التعلم -

 يشارك الطالب يف ختطيط وإدارة الفصول الدراسية -

 �قص )٢(

املعلمون . العديد من الطالب السلبيني. يستغرق الكثري من الوقت

العديد من الطالب غري . فوضى يف الفصول الدراسيةقلقون من حدوث 
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مطلوب دعم املرفق واألدوات . سعداء عندما يقال للتعاون مع اآلخرين

 ١٨.والتكاليف الكافية

الصورة و�قص طريقة التعليم  زائد (Suprijono)عند سوفرجونو 

الطالب التقاط املواد التعليمية بشكل ) ١: زائد، يتضمن عدة أشياء صورةلوا

سرع  ز�دة تفكري الطالب) ٢. ألن املعلم يظهر الصور وفقا للمواد املستفادة أ

التعلم أكثر فعالية ألن الطالب . معلمون يطلبون من الطالب حتليل الصور

اركون بشكل مباشر من الصعب العثور على صور جيدة ) ١. �قصه: يش

لطالب هم كل من املعلمني وا) ٢. وذات جودة تناسب املواد اليت يعلمو�ا

 .أقل اعتيادا على استخدام الصور كعنصر رئيسي يف مناقشة املواد التعليمية

ملزا�  منوذج التعلم صورة وصورة (Hamdani)عند مهداين  احلصول على ا

تدريب ) ٢. املعلمون أكثر وعيًا بقدرة كل طالب) ١: التالية ناقصوالاملزا� 

منوذج صورة وصورة هو عدم وجود . الطالب على التفكري املنطقي واملنهجي

لذلك من الصعب على املعلمني تنظيم الوقت يف . الكثري من الوقت أن أتخذ

 ١٩.عملية التعلم

 مهارة الكالم ابللغة العربية .٣

                                                
18Jamilatus Sa’adah, Metode Pembelajaran “Picture And Picture”..., h. 47. 
19Wiwik Yully Widyawati, Keefektifan Model Pembelajaran Picture And Picture..., h. 

231. 
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 مفهوم مهارة الكالم ابللغة العربية ) أ

الكالم هو اللغة فالكالم مهارة لغوية تظهر مبكرة يف حياة الطفل وال 

مركزا هاما يف اجملتمع تسبق إال ابالستماع وانعكاس  له. وحيتل الكالم 

احلديث بل و يف اجملتمع القدمي وال شك أنه من أهم ألوان النشاط اللغوي 

للصغار والكبار. فالناس يستخدمون الكالم أكثر من الكتابة أي أ�م 

يتكلمون أكثر مما يكتبون ومن مث نستطيع أن نعترب أن الكالم هو الشكل 

لرئيس لالتصال ابلنس لوان التعبري وأكثرها قدرة على ا بة لالنسان وأشبع أ

ترمجة املشاعر بشكل مباشر كما أنه أيضا أكثرها قدرة على إيقاظ املشاعر 

واهلمم وأفعلها كوسيلة من وسائل الدعوة. ومن هنا فهو يعترب أهم جزء يف 

 ٢٠ممارسة اللغة واستخدامها.

 خاطر اإلنسان من الكالم يف اللغة هو اإلابنة ولإلفصاح عما جيول يف

أفكاره ومشاعره من حيث يفهمه اآلخرون. والكالم يف اإلصطالح مهارة 

الكالم هي مهارة نقل املعتقدات واألحاسيس واإلجتاهات واملعاىن واألفكار 

                                                
 ٧٢-٧١، ص. ٢٠١٥، ١رقم. ٣لساننا ف."ضرورة التنظيم لتعليم مهارة الكالم"، أزوير، ٢٠
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واألحداث من املتكلم إىل اآلخرين يف طالقة وانسياب مع صحة يف التعبري 

 ٢١وسالمة يف األداء.

 االنسان عن يصدر ما هي الكالم مبهارة تتعلق شرح عليان فؤاد أمحد

ه عن شيء له داللة يف ذهن املتكلم والسامع أو على األقل ب يعرب صوت من

يف ذهن املتكلم. وأما مهارة الكالم اليت يقصدها الكتاب يف هذا البحث هي 

أربعة معاير، وهي النطق، والقواعد أو الرتاكيب، واملفردات،  تتكون من 

 ٢٢والطالقة.

من بعض الفهم الذي ذكره الباحثون ابلفعل ميكن أن نستنتج أن 

مهارات التحدث هي عملية للتعبري عن األفكار أو األفكار أو األفكار أو القلب 

لآلخرين وإعادة سردها ونقلها ابستخدام استخدام اللغة اللفظية اليت ميكن أن 

 يفهمها اآلخرون.

يدعو، وكلمة  –ى وزن دعا يلغو عل –كلمة اللغة مصدر من الفعل لغا 

اللغة على وزن فعة معناها صوت. وأما معناها اصطالحا فقد عرفها العلماء 

                                                
، ص. ٢٠١٥، إحياء العربية، "تعليم مهارة الكالم لغري الناطقني ابلعربية (نظر� وتطبيقيا)"فضالن مشكورا ستيادي، ٢١

١٢٤. 
22Muhammad Hasyim, “تطوير مادة مهارة الكالم على أساس الثقافة احمللية اإلسالمية”, Islamika: Jurnal 

Keislaman dan Ilmu Pendidikan Vol.1 No.1, Januari 2019, h. 84. 
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أن  (Sakholid)كما نقله شاه خالد    ابلتعاريف الكثرية منها عرف به ابن اجلن 

 اللغة هي :

 ٢٣.أصوات يعربهبا كل قوم عن أغراضهم"" 

املتحدثني بغريها من اللغات عدد املتحدثني ابللغة العربية أكرب من عدد 

السامية، وقد اتسع استخدام اللغة العربية يف هذا الزمان يف هذا العامل، يبلغ 

مليون نسمة كلغة األم وأغلبهم يسكن يف  ٢٨٠عدد املتحدثني هبا تقريبا 

الشرق األوسط ومشال أفريقيا. وقد استخدمت اللغة العريب يف كثري من 

لكرمي أنزهلا هللا تعاىل هبذه اللغة الشريفة كما بني يف عبادات املسلمني والقرآن ا

لزخروف األية   :٣سورة ا

 ِا�َّ َجَعل نُه قُرٰءً� َعَربِيًّا لََّعلَُّکم َتعِقُلونَ  

ومما سبق يعرف أمهية اللغة العربية من عدة جوانبها، سواء لكو�ا لغة 

العبادات أو لكو�ا لكالم هللا القرآن الكرمي أو لكو�ا تستخدم يف كثري من 

تستخدم للتواصل بني البشر على مستوى العامل. ولذلك ال خيتلف رجالن ن 

                                                
23Sahkholid Nasution, Pengantar Linguistik Bahasa Arab,  (Sidoarjo : CV Lisan Arabi, 

2017),  h. 38. 
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تعلم اللغة العربية يعد من مفاتيح العلوم الدينية واالجتماعية والسياسية 

 واالقتصادية والثقافية.

 أهداف مهارة الكالم ابللغة العربية ) ب

الطالب حىت يتمكنوا بشكل عام،  إن مهارة الكالم هتدف إىل مترين 

من التواصل شفاهيا مبعىن أن املخاطبني يفهمون الكالم لتوافقه مع القواعد 

 ٢٤النحوية  والصرفية، ويف ما �يل املزيد من اإلضاح ألهداف مهارة الكالم:

 نطق األصوات العربية نطقا صحيحا .١

 واضحاالتمييز عند النطق بني األصوات املتشاهبة متييزا  .٢

حلركات القصرية والطويلةالتمييز عند  .٣  النطق بني ا

واع النرب والتنغيم بطريقة مقبولة عند متحدثى العربية .٤  أتدية أن

ورة نطقا صحيحا .٥  نطق األصوات املتجا

 التعبري عن األفكار ابستخدام الصيغ النحوية املناسبة .٦

 استخدام التعبريات املناسبة للمواقف املختلفة .٧

 استخداما سليما يف ضوء الثقافة العربية استخدام العبارات اجملاملة والتحية .٨

 استخدام النظام الصحيح لرتاكيب الكلمة العربية عن الكالم .٩

                                                
24Zulheddi, “Pengembangan Kurikulum Metode Pengajaran Bahasa Arab”, (Medan: 

IAIN Press, 2010), h. 71-72. 
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ورة لغوية متكن من اإلختيار الدقيق  .١٠  للكلمةالتعبري عن احلديث عند توافر ث

 ترتيب األفكار ترتيبا منطقيا .١١

وال هو التعبري عن األفكار ابلقدر املناسب من اللغة فال هو ابلطويل اململ  .١٢

 القصري املخل

التحدث بشكل متصل ومرتابط لفرتات زمنية مقبولة مما يوطد الثقة  .١٣

 ابلنفس والقدرة على مواجهة اآلخرين

 نطق الكلمات املنونة نطقا صحيحا مييز التنوين عن غريه من الظواهر .١٤

حلركات غري اللفظية استخداما معربا  .١٥ استخدام اإلشارات واإلمياءات وا

 من أفكارعما يريد توصيل 

التوقف يف فرتات مناسبة عند الكالم، عند إعادة األفكار أو توضيح شيء  .١٦

 بعض األلفاظمنها، أو مراجعة صياغة 

 االستجابة ملا يدور من حديث استجابة تلقائية .١٧

لرتكيز عند الكالم على املعىن وليس على الشكل اللغوي .١٨  ا

 تغيري جمرى احلديث بكفاءة عندما يتطلب املوقف ذلك .١٩

 ة اخلربات الشخصية بطريقة جذابة ومناسبةحكاي .٢٠

 إلقاء خطبة قصرية مكتملة العناصر .٢١
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شرتكني .٢٢  إدارة مناقشة يف موضوع معني واستخالص النتائج من بني آراء امل

 .إدارة حوار تلفوين مع أحد الناطقني ابلعربية .٢٣

 حبث الصلة . ب

 البحوث ذات الصلة هبذه الدراسة هي البحوث اليت أجريت من قبل:

من اجلامعة اإلسالمية  )Jayanti Putriningtyas(جاينيت فوطري نغتياس حبث .١

تطبيق منوذج التعاونية التعلم  " بعنوان ٢٠١٥يف عام لونج أغونج و ت احلكومية

املدرسة نوع من صورة وصورة لتحسني نتائج التعلم من فئة طالب العلوم 

البحث اليت أجراها من نتائج ويتان تولونج أغونج". بيندياليت  اإلبتدائية

 قة التعليم الصورة والصورةيتطبيق طر  جيب أن تدرك متاًما أن الباحثون،

وميكن رؤية ذلك من خالل عملية التعليم . لرتقية نتائج تعلميساعد الطالب 

و  ١ودرجات االختبار النهائي على عملية التعلم من دورة التدريس  والتعلم

الطالب الذين تبلغ قيمتهم . ٧٥.٦٢ يف دورة أ� متوسط الدرجات الصف. ٢

بينما يف  ).٪٥٠طالب ( ٧٥) و٪٥٠طالب ( ٨> ما يصل إىل ٧٥قيمتهم 

> ٧٥الطالب الذين تبلغ قيمتهم  .٨٦.٨٧الدورة الثانية متوسط القيمة هو 

وابلتايل على متوسط  ).٪١٢.٥طالًبا ( ٧٥) و٪٨٧.٥طالًبا ( ١٤ما يصل إىل 

وهذا هو ، إىل الدورة الثانيةمتوسط نتائج تعلم الطالب من الدورة األوىل 
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٪ من  ٣٧.٥فضال عن تقدمي دراسة العلوم كان هناك ز�دة بنسبة  ١٣.٧٥

 .الدورة األوىل إىل الدورة الثانية

من اجلامعة اإلسالمية   (Mega Zulfy Lestari)ميغا زولفي ليستاري حبث .٢

 تطوير منوذج التعلم " بعنوان ٢٠١٨يف عام  اغ�ن كاليجاو س احلكومية

سليمان  ١القائم على اسرتاتيجية صورة وصورة الصف العاشر مان املفردات 

ا كبريا بني ". ٢٠١٧/٢٠١٨السنة الدرس  وخلصت الدراسة إىل أن هناك فرق

 وبعد احلاجة إىل الصورة والصورة يتم تطبيق اسرتاتيجية يف التعلم. قبل

لرانريي (Khairunnisa)النساء خري  حبث .٣  ٢٠١٧ يف عامبندا أجتيه  من اجلامعة ا

 ٢تائج تعلم طالب الفقه مني تطبيق منوذج صورة وصورة لتحسني ن " بعنوان

هذا البحث النتائج يف استنتاج مفاده أنه مع تطبيق مناذج الصورة ". بيسار أجتيه

ميكن حتسني الطالب 'نتائج التعلم لتصبح أكثر نشاطا  والصورة

 واملعلمينقدرات حتسني حنو األفضل.

 هيكل عظمي للتفكري . ج

، ال يتم فصل مستوى منخفض من نتائج التعلم من أساليب التعلم املستخدمة

تصف نتائج التعلم أيًضا األنشطة . وهو أحد العوامل اليت تؤثر على جناح التعلم

 .املستخدمة يف عملية التعليم والتعلم
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ورا من الطالب ا ملشبعة طريقة التعلم املستخدمة من قبل املعلمني خيلق شع

تعلم اللغة العربية يتطلب جدية الطالب ، املزيد يف دورات تعليم اللغة العربية، للتعلم

لذلك ، جيب أن يكون هناك املزيد . ليتمكنوا من فهم الدروس اليت سيتم تدريسها

التعلم وذلك لتحسني  يفو  فرصة لتزويد الطالب بفرص لتطوير اإلمكا�ت من التعلم

 .والصورةواملقصود يف هذه احلالة هو تطبيق طريقة الصورة ، لتحسني فهم الطالب

. ميكن حتقيق أهداف التعلم يف احلد األقصى يف تنفيذ طريقة الصورة والصورة

اركة بنشاط يف عملية التعلم الطالب قدموا صورًا من قبل املعلمني من خالل  املش

ة كل صورة معروضة / األساس  حول السبب بعد ذلك سأل املعلم الطالب. مراقب

 متطلبات الكفاءات األساسيةأو  قصه، عاليه، املنطقي وراء األمر للعثور على صيغة

حبيث من األنشطة اليت مت احلصول عليها تقييم ، بناء على املؤشرات اليت تريد حتقيقها

 نتائج التعلم.

 فرضية العمل . د

يتم تنفيذ كل دورة وفقا ، دورات ٣مت التخطيط للدراسة مقسمة إىل 

 .انعكاس، املراقبه، العمل، من بينها التخطيط لإلجراءات يف جمال البحوث

قة التعليم الصورة يتطبيق طر : يتم تسمية فرضية البحث على النحو التايل

 .نتائج تعلم اللغة العربية ميكن أن تزيد والصورة
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 ثالثالباب ال

 طريقة البحث

 ث�ج وأنواع البح .أ 

أجريت هذه الدراسة حلل . طريقة البحث املستخدمة هي أحباث العمل الطبقي

يصف  ، يتضمن هذا البحث أيًضا حبثًا وصفًيا. مشاكل التعلم يف الفصول الدراسية

إن البحث وابلتايل ف وكيف ميكن حتقيق نتائج التعلم املرجوة.. كيفية تطبيق طريقة التعلم

هو يف األساس  يقوم هبا املعلمون يف الفصول الدراسية يف العمل الطبقي هو إجراء حبثي

يتم ذلك يف ترتيب وبعدها"  مل والبحث والعمل والبحث والعملالبحث والع" سلسلة

إجراء جمموعة   (Arikunto)عند أريكونتو ٢٥.حىت مت حل املشكلة، دوري حلل املشكلة

 اهلدف من حتسني / ية اليت أجريت يف الفصول الدراسية البحوث العمل البحوث

هذه الدورة ال تدوم دورة واحدة فقط ولكن عدة  ٢٦حتسني نوعية ممارسات التعلم.

 حتقيق األهداف املتوقعة يف تعلم اللغة العربية يف الفصول الدراسية. مرات

مل صياغة البحوث يف الع (Komalasari)كومالساري يف   (Hopkins)هوفسكني 

إجراء اختذ ابنضباط يف  مع العمل البمهارة، الطبقي كبحث جيمع بني إجراءات البحث

                                                             
25Ekawarna, Penelitian Tindakan Kelas, (Jakarta : Referensi GP Press Group, 2013), h.5. 
26S Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Karya, 

2008), h. 58. 
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املشاركة يف إجراء تصحيحي ، حماولة الشخص فهم ما حيدث، أو جمال التحقيق

إجراء قال  Komalasari)( يف كومالساري (Suharjono)سوحرجونو   بينما ٢٧.وتغيريي

من (أو  التعاون مع الباحثني اآلخرين علمون،البحوث اليت أجراها امل جمموعة البحوث

مع الرتكيز على  يف الصف أو يف املدرسة حيث يدرس )قبل املعلم الذي يعمل كباحث

 ٢٨.حتسني العملية والتعلم العمليأو  تعزيز

، وتشمل هذه التدابري  (Arikunto)يف أريكونتو Hopkins)(هوفسكني عند 

، ختطيط اإلجراءات اجلماعية، لتشخيصا، مرحلة التحضري: البحثية اجلماعية

 هذا اإلجراء البحث العمل فئة هو:. الستكشاف املشكلة وإصالحها

 املراقبه)٣( ،(Action)تنفيذ اإلجراءات اجلماعي)٢، ((Planning)التخطيط)١(

(Observation)  انعكاسو (reflection) ٢٩.يف كل دورة 

 مواضيع البحث . ب

ابملدرسة السابع  الصف هو طالب موضوع هذا البحث الدعوى اجلماعية

 ١٣طالبة و ١٩طالبًا من  ٣٢ة يضم ما جمموع جديلي سريدان ٢احلكومية   الثانوية

 .طالباً 

                                                             
27K. Komalasari, Pembelajaran Kontekstual, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2010),  h. 

271. 
28Ibid., 
29S Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 

2010), h.14. 
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 حبث املكان والوقت . ج

الوقت . جديلي سريدان ٢احلكومية   ابملدرسة الثانويةسيتم إجراء هذا البحث 

سي الذي سيستخدمه الباحث إلجراء هذا البحث هو يف الفصل الدرا

٢٠١٩/٢٠٢٠. 

 إجراءات املراقبة . د

). اعاده التدوير( اإلجراءات املنفذة ابستخدام دورات العمل، يف هذه الدراسة

 مراقبه، (Action) العمل، (Planning) إعادة التدوير يف البحوث تبدأ ابلتخطيط

(Observation) ،اختبار والقيام انعكاسات (Reflection) ،�دة إىل أن يتم الوصول إىل الز

ميكن رؤية إجراءات الدعوى اجلماعية يف الرسم هوفسكني يف أريكونتو قال ، املتوقعة

 ٣٠:البياين أد�ه
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 التخطيط تنفيذ

 املراقبه اختبار

 انعكاس

 الدورة األوىل
 



٢٨ 

 

 

 الدورة الثانية              

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

إجراء دورة البحث  ٣.١صور   

 :ابلتفصيل تنفيذ هذا البحث العمل الطبقي يتضمن اخلطوات التالية

 الدورة األوىل

ابلتعاون بني املعلمني  تبدأ األنشطة يف الدورة األوىل إبنشاء أجهزة تعليمية

من أجل  ابستخدام طريقة الصورة والصورة، مث خطط لتنفيذ أنشطة التعلم والباحثني،

 املعلمني كفاءة وفعالية حتتاج إىل إيالء االهتمام ملا يلي:

 التخطيط . أ

مع املعلم  مرحلة التخطيط من قبل الباحثنياخلطوات اليت جيب اختاذها يف 

أدوات . مث املضي قدما يف إعداد أداة االختبار وغري اختبار. إعداد أجهزة التعلم هو

 تنفيذ التخطيط
 

 املراقبه
 

 اختبار
 

 انعكاس
 

 االستدالل
 



٢٩ 

 

يل أداة غري اختبارية يف شكل ورقة دل االختبار يف شكل أداء االختبار والتقييم.

 أداء املعلمني يف عملية التعلم.و  مراقبة ملراقبة النشاط الطالب

 نفيذت . ب

األنشطة ، يف هذه الدورة األوىل وهذه املرحلة هي تنفيذ التخطيط املقرر.

م يلتنفيذ طريقة تعل كيفية تعلم الطالبو  األولية للمعلم هي فهم خصائص الطالب

 والصورة. ةالصور 

أما ابلنسبة للخطوات ، يتم التنفيذ وفقا لطريقة الصورة والصورة املستخدمة

 :التالية

 النشاط األوىل

 ملعلمون ينظمون حضوراً للطالبا )١

 يقوم املعلمون إبجراء األسئلة واألجوبة اليت تؤدي إىل املوضوع )٢

 شرح أهداف التعلم )٣

 األنشطة األساسية

 املعلمون ينقلون الكفاءات األساسية للمواضيع العابرة )١

من  املعلمون يقدمون الصور ويدعون الطالب للمشاركة بنشاط يف عملية التعلم )٢

 كل صورة معروضةخالل مراقبة  



٣٠ 

 

يقوم املعلمون بتعيني/استدعاء الطالب ابلتناوب إلقران الصور املتسلسلة  )٣

 واملنطقية

للعثور على  يسأل املعلمون الطالب عن السبب/ األساس املنطقي وراء األمر )٤

متطلبات الكفاءة األساسية على أساس املؤشرات اليت ، أو قصه، عاليه، الصيغة

 يتعني حتقيقها

ميكن للمعلمني شرح ،  التعليقات أو التفسريات أو تسلسل الصوراستنادا إىل )٥

 املزيد وفقا للكفاءات اليت تريد حتقيقها

 النشاط النهائي

 املعلمون والطالب خيتتمون نتائج التعلم على املواد )١

 اختبارات تكوينية يف �اية الدرسيقوم الطالب إبجراء  )٢

 ةالب بشكل فردي الواجبات املنزلييتم إعطاء الط )٣

 وميالتق و املراقبه . ج

كشريك للمتعاونني /  املالحظات أو املالحظات اليت يقوم هبا الشركاء

املتعاونون يسجلون . وهذا مبثابة تقييم ألنشطة تعلم الطالب وأداء املعلمني الشركاء

بدء األنشطة حىت ، مجيع األنشطة اليت يقوم هبا املعلمون والطالب أثناء التعلم

. ملعرفة مسار التعلم اقبة أنشطة التعلم اليت أجريت أثناء التنفيذمر . النشاط النهائي



٣١ 

 

املالحظات ، استنادا إىل نتائج املراقبة. �اية مع اختبار يف �اية الدورة األوىل

 .ميكن تنفيذ الدورة القادمة، امليدانية ونتائج االختبار

 انعكاس . د

. ح والفشلمت حتليل النتائج وتقييم النجا ، خالل الدراسة اليت أجريت

إذا كان التحليل يؤدي إىل  البيا�ت اليت مت احلصول عليها يف عملية التعليم والتعلم

يف  ينعكس التحليل لتحديد اإلجراء ال توجد تنقيحات أو أوجه قصور ١دورة 

 من أجل حتقيق اهلدف. ٢الدورة 

 الدورة الثانية

 مت القيام به على دورة يف تنفيذ الدورة الثانية هذا هو حتسني نتائج التفكري اليت

 .األوىل

 التخطيط . أ

مع املعلم  اخلطوات اليت جيب اختاذها يف مرحلة التخطيط من قبل الباحثني

أدوات . مث املضي قدما يف إعداد أداة االختبار وغري اختبار. إعداد أجهزة التعلم هو

دليل  أداة غري اختبارية يف شكل ورقة االختبار يف شكل أداء االختبار والتقييم.

 أداء املعلمني يف عملية التعلم.و  مراقبة ملراقبة النشاط الطالب

 



٣٢ 

 

 تنفيذ . ب

األنشطة ، يف هذه الدورة الثانية. تنفيذ التخطيط املقرر اتابيت إين عدالة

يف تطبيق طريقة  فهم خصائص الطالب وكيفية دراسة الطالب األولية للمعلم هي

 .الصورة والصورة

أما ابلنسبة للخطوات ، ورة والصورة املستخدمةوفقا لطريقة الص التنفيذ هو

 التالية:

 النشاط األوىل

 املعلمون ينظمون حضوراً للطالب )١

 يقوم املعلمون إبجراء األسئلة واألجوبة اليت تؤدي إىل املوضوع )٢

 شرح أهداف التعلم )٣

 األنشطة األساسية

 املعلمون ينقلون الكفاءات األساسية للمواضيع العابرة )١

من  الصور ويدعون الطالب للمشاركة بنشاط يف عملية التعلم املعلمون يقدمون )٢

 خالل مراقبة كل صورة معروضة

يقوم املعلمون بتعيني/استدعاء الطالب ابلتناوب إلقران الصور املتسلسلة  )٣

 واملنطقية



٣٣ 

 

للعثور على  يسأل املعلمون الطالب عن السبب/ األساس املنطقي وراء األمر )٤

متطلبات الكفاءة األساسية على أساس املؤشرات اليت ، أو قصه، عاليه، الصيغة

 يتعني حتقيقها

ميكن للمعلمني شرح ، استنادا إىل التعليقات أو التفسريات أو تسلسل الصور )٥

 املزيد وفقا للكفاءات اليت تريد حتقيقها

 النشاط النهائي

 املعلمون والطالب خيتتمون نتائج التعلم على املواد )١

 بارات تكوينية يف �اية الدرسيقوم الطالب إبجراء اخت )٢

 يتم إعطاء الطالب بشكل فردي الواجبات املنزلية )٣

 وميالتق و املراقبه . ج

كشريك للمتعاونني /  املالحظات أو املالحظات اليت يقوم هبا الشركاء

املتعاونون يسجلون . وهذا مبثابة تقييم ألنشطة تعلم الطالب وأداء املعلمني الشركاء

بدء األنشطة حىت ، وم هبا املعلمون والطالب أثناء التعلممجيع األنشطة اليت يق

. ملعرفة مسار التعلم مراقبة أنشطة التعلم اليت أجريت أثناء التنفيذ. النشاط النهائي

املالحظات ، استنادا إىل نتائج املراقبة. �اية مع اختبار يف �اية الدورة األوىل

 .ة القادمةميكن تنفيذ الدور ، امليدانية ونتائج االختبار



٣٤ 

 

. مت حتليل النتائج وتقييم النجاح والفشل، خالل الدراسة اليت أجريت

إذا كان التحليل يؤدي إىل  البيا�ت اليت مت احلصول عليها يف عملية التعليم والتعلم

حليل لتحديد اإلجراء على الدورة ينعكس الت �قص و يوجد تنقيحاألوىل  دورة

 .حتقيق األهدافالثانية 

 ع البيا�تتقنيات مج . ه

يف هذه الدراسة هي  تقنيات مجع البيا�ت املستخدمة جلمع البيا�ت

 الواثئق. و احلوار، املراقبه االختبارات،

 اختبار .١

يتم استخدام االختبارات جلمع البيا�ت اليت هي يف شكل قيم الطالب، من 

الصف  م يف كل دورة، يفيالتعل طريقةأجل حتديد نتائج التعلم للطالب بعد تنفيذ 

 . ابملدرسة الثانوية  الطبيعية العلوم سابعال

 املراقبه .٢

أنشطة املعلم والطالب  تستخدم كأداة جلمع البيا�ت املراقبة أو املالحظة

الدور . يساعد الباحثني املراقب الذي هو املعلم يف الصف، ملراقبة. أثناء عملية التعلم

وتقدمي تقييمات تستند إىل  بة املعدةاليت تسرتشد ورقة املراق مراقبة أنشطة التعلم هو



٣٥ 

 

ملعرفة مدى حتقيق  مت تسليم نتيجة املالحظة هذه إىل الباحث. املالحظات املقدمة

 التعلم.

  يتم حتديد حساب القيمة النهائية لورقة املراقبة على أساس:

P =  

  :وصف

 = P متوسط الدرجات اليت حصل عليها كل فرد 

التوجيهية ملشاهدة أوراق مراقبة املعلم والطالب من قبل ��  ميكن رؤية املبادئ

 ٣١:سودجا� على النحو التايل

 ٣.١اجلدول 

 إرشادات لعرض أوراق املراقبة

 مستوى الفئة

 ١،٥ – ١،٠ أقل جدا

٢،٥ – ١،٦ أقل  

٣،٥ – ٢،٦ جيد  

                                                             
31Nana Sudjana, Hasil Proses Belajar Mengajar, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2009),  h. 78. 



٣٦ 

 

٤،٠ – ٣،٦ ممتاز  

مع  ٤و مقياس مقياس القيمة املستخدمة يف احلكم على نتيجة املالحظة ه

 الوصف:

 = ليست جيدة ١

 = جيد مبا فيه الكفاية ٢

 = جيد ٣

 = جيد جدا ٤

أداة البحث املستخدمة للمراقبة هي ورقة مراقبة هي مراقبة للمجال الفعال 

 جديلي سريدان ٢ احلكومية  لطالب الصف السابع ابملدرسة الثانويةواجملال احلركي 

 صورةلم الصورة وايعلالت ةقيعملية التعلم مع طر  ومراقبة املعلمني (الباحثني) أثناء

 .تطبيقها

 احلوار .٣

، األدوات املستخدمة هي املبادئ التوجيهية للمقابلة ، والقرطاسية 

معرفة وار، تعطى من خالل احلاستخبارات  والكامريات ، ومسجالت التسجيل.

 .بيةحول املوضوع لتحسني نتائج اللغة العر  الصعوابت اليت يواجهها الطالب

 



٣٧ 

 

 الواثئق .٤

ميكن للباحثني احلصول على بيا�ت الطالب واملدارس من الواثئق. ميكن 

للباحثني طلب من املدرسة حىت تكون نتائج البيا�ت اليت حصل عليها الباحثون 

 العقارات احلقيقية وذات الصلة. -صحيحة 

 تقنيات حتليل البيا�ت . و

اءات التصحيحية، مبا يف حتليل البيا�ت من أجل أن تعكس بعد تنفيذ اإلجر 

ذلك عملية وأتثري جمموعة من اإلجراءات التصحيحية يف دورة من الباحثني يف العمل 

 الطبقي. وأجرى التحليل ثالث مراحل هي:

 احلد من البيا�ت .١

تتم عملية حترير البيا�ت عن طريق اختيار وتبسيط وتوليف واليت مت تقدميها 

ف النشاط التحريري إىل االطالع على أخطاء يف السجالت امليدانية للنصوص. يهد

إجاابت الطالب يف حل األسئلة حول اإلسم و الفعل وما هي اإلجراءات اليت يتم 

 .اختاذها لتصحيح اخلطأ

حلساب متوسط قيمة تعلم الطالب. قياس جناح الطالب 'القوة املاصة 

 ابستخدام الصيغة على النحو التايل:

PDS =  100% 



٣٨ 

 

 ف:وص

PDS = نسبة الطاقة املاصة 

Y = الطالب حصل على درجة 

Z = احلد األقصى للنقاط 

. ميكن رؤية معايري P ≥ 75٪بشكل فردي ميكن القول أن تكون دراسة كاملة إذا 

 مستوى الطالب للدراسة يف النسبة املئوية يف اجلدول أد�ه:

 ٣.٢جلدول ا

 معايري التقدمي الفردية

 حالة النجاح

 املؤهالت

 حالة النجاح

 عملية التعلم

٪١٠٠ - ٪٨٦ (SB) ممتاز  

٪٨٥ - ٪٧٥ (B) جيد  

٪٧٤ - ٪٦٥ (C) يكفي  

٪٦٤ - ٪٥٠ (K) اقل  

٪٤٩ - ٪٠ (SK) أقل من ذلك  

وعالوة على ذلك، لتحديد النسبة املئوية للطالب الذين يتم االنتهاء يف التعلم يف 

 الكالسيكية ميكن صياغتها على النحو التايل:



٣٩ 

 

P =  100% 

 حيث: 

P = رقم النسبة املئوية 

F = تكرار العرض التقدميي الذي مت البحث عنه بشدة 

N = (عدد الرتددات/عدد األفراد) عدد احلاالت 

وميكن االطالع على تصنيف  ٪.P ≥ 70ويقال إن الكالسيكية أن تكتمل عندما 

 ه:مستو�ت تعلم الطالب يف نسبة تصنيف يف اجلدول أد�

 ٣.٣ اجلدول

 معايري التقدمي الكالسيكية

 وصف مستوى التقدمي

 عالية جدا 100% - 85%

 عاليه 84% - 70%

 يكفي 69% - 55%

 اقل 54% - 40%

 أقل من ذلك 39% - 0%



٤٠ 

 

 التعرض للبيا�ت .٢

التعرض للبيا�ت هو عملية بسيطة لعرض البيا�ت يف اجلداول أو الرتددات 

 م جرا.أو الرسوم البيانية وهل

 اإلفصاح عن البيا�ت .٣

سحب االستنتاج ملعرفة النسبة املئوية للطالب 'القدرة اليت وضعتها مبدرسة 

العالية جفت سيمفنج دولوك يف الفصل العاشر ابتو ابرا. وكان رد الطالب يف وقت 

الحق يف التحليل لتحديد قدرة الطالب. من حتليل البيا�ت اليت حصل عليها 

علم على أساس تعليم عملية التعلم للحصول على معايري اإلمالء الطالب نتائج الت

 الفردية والكالسيكية:

٪ من املواد ٧٥ويقال إن واحدة كاملة إذا كان الطالب قد وصلت إىل درجة  )١

 املقدمة.

 .٪ اليت وصلت إىل االمتصاص٧٠ويقال إن فئة أن تكتمل إذا كان للفئة  )٢

 

 

 



٤١ 
 

 الباب الرابع

البحث نتائج  

 التعرض للبيا�ت . أ

 جديلي سريدان ٢ احلكومية املدرسة الثانوية نبذه اترخيية .١

 أو يشار إليها عادة ابسم جديلي سريدان ٢ احلكومية الثانويةاما املدرسة 

املستوى  املؤسسات التعليمية الرمسيةاحلكومية لوبوك بكام هي  الثانويةاملدرسة 

 .جرجينسي ديلي سريدانسكنت يف ظل وزارة الدينية  ماألول املتقد

 عن طريق االقرتاض مثالية الثانويةكمدرسة  ١٩٩٤ يف السنةيبدأ املدرسة 

 جديلي سريدان. ستة فصول دراسيةلوبوك بكام  يف شارع مترنة مبىن مدرسة خاص

خالل من يف لوبوك بكام احلكومية  الثانويةاملدرسة  دعم املؤسسة رجينسي احلكومة

ديلي سريدانغ رجينسي  يف جممع املكاتب االراضي منح حقوق االستخدام املناسبة

. حجم مخسة آالف مرت مربع مقاطعة لوبوك ابكام قرية جايت ساري احلكومة

احلكومية  الثانوية تصبح املدرسةمصدق  مثالية الثانويةمدرسة  ١٩٩٦مارس 

 لوبوك بكام.

 

 



٤٢ 
 

 جديلي سريدان ٢ احلكومية الثانويةدرسة رؤية والرسالة املال .٢

االهتمام و  العمل اإلبداعي، ممتاز يف العلوم، يف اإلميان وتقوى هائله:  رؤية . أ

 .ابلبيئة

 البعثة :  . ب

 و أخالق الكرمية عن طريق بناء األحرف تنفيذ تعليم الشخصية .١

 وفقا للمنهج الدراسي إجراء التعلم .٢

 متعهو  ،فعاله، االبداعيه، مبتكره، إجراء التعلم النشط .٣

 عامليا أن تكون قادرة على املنافسة إجنازات تعلم الطالبترقية  .٤

 للتخصص ومكرسة للغاية سكان مدرسة حاضنة .٥

 لغرس اهتمام سكان القراءة ابملدرسة .٦

 حتسني موارد التعلمو  التعلم املرافق والبنية التحتية كامله .٧

 تعزيز وتطوير مهارات الطالب .٨

 جلميع سكان املدرسة عش ثقافة حياة نظيفة وصحية .٩

إنقاذ األرض من خالل زراعة " الذهاب األخضر " دور نشط يف الرب�مج .١٠

 الصفحات اخلضراءو  األشجار

 شاديد و ابر ، صندوق االما�ت خلق بيئة املدرسة .١١
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 هيكل التنظيمي .٣

 :جديلي سريدان ٢ الثانوية احلكومية وفيما يلي اهليكل التنظيمي للمدرسة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ملدرسةا هيكل التنظيمي ٤.١الصورة 

KEPALA MADRASAH 
Muammad Syukur Harahap, 

S.Pd.I MA 
NIP.197311081993031002 

DARMA 

WANITA 

KOMITE 

KEPALA TATA 
USAHA 

Siti Rasita Bancin 
NIP.  

BENDAHARA 
Desi Juliasary 

NIP.  

STAFF 

TATA 

USAHA 

WKM 
KURIKULU

M 
M. Hartoyo, 

S.Pd 

WKM SARANA 
& PRASARANA 

Nurlen, S.Pd.I 
NIP. 

196609082006041
017 

WKM 
KESISWAAN 

Edi Sundowo,MA 
NIP. 

199707032005011
005 

WKM HUMAS 
Ahmad Fauzi, 

S.Pd.I MA 
NIP.19800415200

7011006 

KOORDINA
TOR 

KONSELIN
G 

A. Fadhlan, 

PA 
PERPUSTAKAA

N 
Istiharoh, S.Pd.I 

NIP.19670304200

KEPALA LAB 
IPA 

Fithriana, S.Si 
NIP.19810730201

4112001 

KEPALA LAB 
KOM 

Ali Imran Saragih 
NIP. 

WALI KELAS / 
GURU 

SISWA - 
SISWI 
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 بيا�ت املعلم والطالب .٤

ديلي  ٢ الثانوية احلكومية للمدرسة والطالبفيما يلي بيا�ت املعلم 

 ج:سريدان

 جديلي سريدان ٢ الثانوية احلكومية للمدرسة بيا�ت املعلم والطالب ٤.١اجلدول   

No Pengelola Lk Pr 
Jumlah 

                    Tenaga Pendidik 
1 Guru ASN 9 35      44 
2 Guru DPK - 1 1 
3 Guru Honorer 2 7 9 
4 Guru BK 2 3 5 

         Tenaga Pendidik  

5 ASN (Pegawai Kantor Tata 
Usaha) 

1 1 2 

6 Honorer 1 2 3 
JUMLAH 15 49 65 

 

 اختبار الفرضية . ب

 املالحظة املبكرة قبل العمل .١

تسليم تصريح حبثي صادر عن  اخلطوة األوىل اليت يقوم هبا الباحثون هي

ج ديلي سريدان ٢احلكومية  الثانوية رئيس املدرسة عن طريق النتيجة األوىل الكلية

وما  القصد والغرض اقول طلب اإلذن إببداء مالحظات مبكرة، مدير الغرفةيف 

 أثناء إجراء البحوث يف املدرسة. سيتم القيام به
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العربية  تليها مالحظة أولية مع املعلم بعد احلصول على إذن من املدرسة

إجراء املالحظات املبكرة إدريس روماريو هرهاف و أي األستاذ  ٧-الصف السابع

 السلوك إلقناع تنفيذاملالحظة املبكرة  االنشطه مباشرة يف الفصول الدراسية.

 .سيقوم الباحثون بذلك وفقا لصياغة املشكلة اليت كانت

 ويهدف. االختبارات األولية أوالً الباحثة تفعل  ١قبل العمل على الدورة 

الصورة  ميقبل استخدام طريقة التعل الفقرية املبكرة للطالبملعرفة مكان األحياء 

واد بييت. استناداً يف حل األسئلة على املت الطالب وجد لرؤية العقباتوالصورة، و 

 ميكن املشاهدة نتائج تقدمي الطالبإىل اإلختبارات األولية اليت أجراها الباحثة، 

 :يف اجلدول أد�ه

 اإلختبارنتيجة ما قبل  ٤.١اجلدول 

 قيمة اسم ؤ
 وصف

 غري كمل كمل
١ Achmad Rizky Arifi غري كمل  ٤٠ 

٢ Aditya غري كمل  ٣٠ 

٣ Aditya Nugroho غري كمل  ٣٥ 

٤ Aini Risqi Zahara غري كمل  ٤٥ 

٥ Ariska Tantyana Devi غري كمل  ٥٠ 

٦ Cahya Kamila غري كمل  ٣٠ 

٧ Cicha Keysah Salsabila كمل  غري  ٣٠  
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٨ Dinda Sabila Putri كمل ٨٠  

٩ Dio Prastyo غري كمل  ٤٠ 

١٠ Fadiah Nabilah Sani كمل ٨٠  

١١ Fakhri Maula Akhtar كمل ٩٠  

١٢ Fifi Alayda Pasya كمل ٨٠  

١٣ Halimah Tasya كمل ٧٥  

١٤ Icha Latifah Nabila غري كمل  ٤٠ 

١٥ Intan Nur Aulia Harahap كملغري    ٤٠  

١٦ Jihan Sakinah Siregar غري كمل  ٣٠ 

١٧ Khairul Fahmi Ramzani غري كمل  ٣٠ 

١٨ Khairun Nisa غري كمل  ٤٠ 

١٩ Mhd. Yudha Kurniawan غري كمل  ٤٥ 

٢٠ Muhammad Haris Fadillah غري كمل  ٣٥ 

٢١ Muhammad Rafi Alfasya غري كمل  ٦٠ 

٢٢ Muhammad Ridho Mustafa غري كمل  ٣٥ 

٢٣ Novia Leilani غري كمل  ٤٥ 

٢٤ Novryan Sikumbang غري كمل  ٣٠ 

٢٥ Panji Eko Atmojo غري كمل  ٥٠ 

٢٦ Putri Ramadani Lubis غري كمل  ٣٥ 

٢٧ Rangga Pratama غري كمل  ٤٠ 

٢٨ Rosalina Harahap غري كمل  ٥٠ 

٢٩ Ryan Apriansyah غري كمل  ٤٠ 
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٣٠ Sani Syah Aura غري كمل  ٤٥ 

٣١ Tazkira Aulia غري كمل  ٤٥ 

٣٢ Vivi Resti Putri غري كمل  ٣٠ 

 

 ٢٧ ٥ ١٤٧٠ جمموع

   ٤٥،٩٣ متوسط

  ٪١٥،٦٣  الكالسيكية اكتمال

 ٪٨٤،٣٧   غري كمل

طالًبا ، ال تزال نتائج  ٣٢ االختبار التمهيدي الذي أجري علىمن نتائج 

 نخفضة حيث بلغت القيمة اإلمجاليةالقدرة على قراءة النص العريب للطالب م

طالب بنسبة  ٥الطالب الذين يكملون ما يصل إىل . ٤٥،٩٣ مبتوسط ١٤٧٠

دول أعاله، استنادا إىل اجل .٪٨٤،٣٧طالبا مل ينتهوا بنسبة  ٢٧و  ،٪١٥،٦٣

، الب أقل بكثري من املتوسطللط اللغة العربيةالكالم  ةميكن مالحظة أن مهار 

 وكما جاء يف جدول معايري التصنيف الكالسيكي أد�ه:

 معايري التقدمي الكالسيكية ٤. ٢اجلدول 

 مستوى التقدمي وصف
۸٥ ‒ ۱۰۰٪  عالية جدا 
۷۰ – ۸٤٪  عالية 
٦ – ٥٥۹٪  ما يكفي 
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٤۰ – ٥٤٪  اقل 
۰ – ۳۹٪ جدا اقل   

 

 ١الدورة  عملية التنفيذ ونتائج .٢

من نتائج االختبار املسبق (ما قبل اإلجراء) أعاله ميكن أن يعرف أن 

وال يزال حتت  ٤٥،٩٣متوسط قيمة قدرة الطالب يف مرحلة ما قبل االختبار هو 

وبناء على ذلك، يعرف الباحثون أن بعض  قيمة احلد األدىن من معايري التقدمي.

 م هي االفتقار إىل التعلم الفعال.املشاكل اليت ميكن حتديدها يف عملية التعل

مع العلم ما سبق، فمن الضروري القيام بعمل حبثي. وتشمل أنشطة 

التخطيط وتنفيذ اإلجراءات واملراقبة  ١حبوث العمل املضطلع هبا يف الدورة 

 والتفكري.

 مرحلة التخطيط للدورة األوىل . أ

الباحثون  يف هذه املرحلة، قبل أن يقوم الباحثون بعملية التعلم، يقوم

 أوال إبعداد التخطيط.تشمل هذه اخلطط:

 . وميكن رؤيته يف التذييل) املتعلقة بتدابري التعلمRPPوضع خطة تنفيذ التعلم ( )١

 إعداد املواد التعليمية مثل الكتب املدرسية املتعلقة ابملواد )٢

 طريقة الصورة والصورةهي  تعيني طريقة التعلم الستخدامها )٣
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 صورة نوع الغرفة داخل املنزلهي  الستخدامها لإعداد الوسائ )٤

 إعداد ورقة مراقبة ملراقبة أنشطة التدريس والتعلم )٥

 مرحلة دورة تنفيذ اإلجراءات . ب

مث اخلطوة التالية اليت يقوم هبا الباحثون  بعد جتميع مرحلة التخطيط.

ة كمعلم  ةعمل الباحثتيف هذه املرحلة  هي الدخول يف مرحلة تنفيذ العمل.

 طة على النحو التايل: األنش

 حيةالصف ابلت دخلت ةاملعلم )١

 والطالب يقرأون الصلوات أوالً  ةاملعلم، قبل أن يبدأ التعلم )٢

 قرأ قائمة حضور الطالبت ةاملعلم )٣

 إلعطاء التقدير وحتفيز الطالب ةاملعلم )٤

 املعلمون يشرحون أهداف التعلم )٥

 اليت سيتم استخدامها يف التعلم طريقة الصورة والصورةيشرح املعلم  )٦

 يف سطر جيلس جمموعات ٤الطالب إىل  قسمت ةاملعلم )٧

 تقدمي صور عن املنزلب يشارك املعلم املواد )٨

وفقا لرأي كل  مث جعله احلق، مراقبة كل صورة لكل جمموعة ةتعيني املعلم )٩

 جمموعة
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 على السبب وراء ترتيب الصورة سأل الطالبت ةاملعلم )١٠

وفقا للكفاءات اليت تريد  شرح املزيدت ةاملعلم، التعلمبعد االنتهاء من  )١١

وفقا لالختبارات املوجودة يف الكتب  مث تعطي ممارسة شفو�، حتقيقها

 ة الكالموممارسة مهار  معرفة إتقان املواد الطالب املدرسية

 اختتام الدروس ةاملعلم )١٢

 )١( مرحلة املراقبة / دورة املراقبة األوىل . ج

 أنشطة املعلم )١

من مدرس عريب يدرس يف الصف  ةالدورة األوىل، طلب الباحثيف وقت 

وأبدي مالحظات  السابع أن يراقب الباحثني يف القيام ابألنشطة التعليمية.

اليت طريقة الصورة والصورة العريب للطالب ابستخدام  الكالم ملعرفة القدرة على

 كما هو موضح يف اجلدول على النحو التايل: ةيطبقها الباحث

 ١ورقة املراقبة التدريس دورة املعلم  ٤.٣ل اجلدو 

 رقم
املؤشرات/األوجه 

 اليت مت تقييمها
 وصف

 نقاط
٤ ٣ ٢ ١ 

      يقوم املعلم إبعداد خطط الدروس.١ جتهيز .١

      املعلم يعد الطالب للدراسة.٢

      يعرض املعلم أهداف التعلم.٣
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أنشطة التعلم  .٢
 األساسية

     املواد التعليمية. التمكن من أ

      . إظهار إتقان املواد التعليمية١

      . ربط املواد مع املعرفة ذات الصلة٢

      . نقل املواد بوضوح٣

     ب. �ج التعلم / االسرتاتيجية

. إجراء التعلم وفقا للكفاءات اليت ١

 يتعني حتقيقها

  
   

      . التعلم يف العملية٢

      يف فئة CIRC. استخدام اسرتاتيجية ٣

      . إتقان الفئة٤

      . التعلم وفقا لتخصيص  الوقت املقرر٥

ج. استخدام مصادر وسائط اإلعالم 

 التعليمية

    

      . استخدام الوسائط بفعالية وكفاءة١

. إشراك الطالب يف استخدام وسائل ٢

 اإلعالم
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     وتنشئة الطالبد. إطالق 

. تشجيع املشاركة الفعالة للطالب يف ١

 التعلم

  
   

. إظهار موقف مفتوح جتاه ٢

 استجاابت الطالب

  
   

. زراعة البهجة يف محاس الطالب يف ٣

 التعلم

  
   

     هـ. تقييم العملية ونتائج التعلم

      . مراقبة مهارات الدراسة١

      للكفاءة. تقييم وفقا ٢

     و. استعمال اللغه

. استخدام اللغة بشكل واضح وجيد ١

 وصحيح

  
   

      . نقل الرسالة مع النمط املناسب٢

تقدمي أتمالت أو إنشاء ملخصات من .١ التغطية .٣

 خالل إشراك الطالب
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املتابعة من خالل تقدمي اإلحاالت أو .٢

 كعالج/إثراءاألنشطة أو املهام  

  
   

 ٧٥ جمموع
 ٣،٤ متوسط

وفيما يلي نتائج مراقبة أنشطة تدريس املعلمني أثناء تنفيذ الدورة األوىل 

 للتعلم:

 : (أقل)١

 : (كفى) ٢

 : (جيد)٣

 : (جيد جدا).٤

 أنشطة الطالب )٢

مسبًقا أوراق  ةأنشطة تعلم الطالب، أعد الباحث القيام مبالحظات حول

. سوف يساعد بعد ذلك من قبل مدرس مواد اللغة العربيةالذي  مراقبة الطالب

يف اجلدول  ١ميكن االطالع على نتائج تعلم الطالب اليت أجريت يف الدورة 

 أد�ه:
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 ورقة مراقبة نشاط الطالب ٤.٤ اجلدول

 ٤ ٣ ٢ ١ الفئات اليت متت مالحظتها رقم

      استمع واستمع إىل شرح املعلم .١

٢. 
يف فرز الصور  اجملموعةمناقشات مدجمة مع 

 للطالب ةاليت قدمها املعلم
 

   
 

      نشط وخالق يف التفكري يف حل املشاكل .٣

      مسؤوليات الطالب الذين يكملون واجباهتم .٤

      فهم األسئلة اليت طرحها املعلم .٥

      انتبه لنتائج التقييم وردود الفعل من املعلم .٦

 ١٦ جمموع
 ٢،٧ متوسط

 

 ١يف الدورة  العريب الكالمنتائج القدرة على  )٣

هتدف إىل رؤية  ١يف هذه الدورة، يتم إعطاء الطالب دورة دراسية من 

ومعرفة الصعوبة حيث الطالب يعانون  ١قدرة الطالب بعد العمل على الدورة 

 يف اجلدول أد�ه: ١. وميكن رؤية نتيجة قيمة دورة الكالممن 

 

 



٥٥ 
 

 نتائج التنفيذ يف الدورة األوىل ٤.٥ اجلدول

 قيمة اسم رقم
 وصف

 غري كمل كمل
١ Achmad Rizky Arifi غري كمل  ٤٥ 

٢ Aditya غري كمل  ٣٥ 

٣ Aditya Nugroho غري كمل  ٥٥ 

٤ Aini Risqi Zahara غري كمل  ٦٥ 

٥ Ariska Tantyana Devi كمل ٧٥  

٦ Cahya Kamila غري كمل  ٤٥ 

٧ Cicha Keysah Salsabila غري كمل  ٥٠ 

٨ Dinda Sabila Putri كمل ٨٥  

٩ Dio Prastyo غري كمل  ٤٥ 

١٠ Fadiah Nabilah Sani كمل ٨٠  

١١ Fakhri Maula Akhtar كمل ٩٥  

١٢ Fifi Alayda Pasya كمل ٨٥  

١٣ Halimah Tasya كمل ٨٠  

١٤ Icha Latifah Nabila كمل ٧٥  

١٥ Intan Nur Aulia Harahap كمل ٧٥  

١٦ Jihan Sakinah Siregar غري كمل  ٥٥ 

١٧ Khairul Fahmi Ramzani غري كمل  ٥٥ 

١٨ Khairun Nisa غري كمل  ٦٥ 
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١٩ Mhd. Yudha Kurniawan كمل ٧٥  

٢٠ Muhammad Haris Fadillah غري كمل  ٦٠ 

٢١ Muhammad Rafi Alfasya كمل ٧٥  

٢٢ Muhammad Ridho Mustafa غري كمل  ٤٥ 

٢٣ Novia Leilani غري كمل  ٦٠ 

٢٤ Novryan Sikumbang غري كمل  ٤٠ 

٢٥ Panji Eko Atmojo كمل ٧٥  

٢٦ Putri Ramadani Lubis غري كمل  ٦٥ 

٢٧ Rangga Pratama كمل ٨٠  

٢٨ Rosalina Harahap كمل ٨٠  

٢٩ Ryan Apriansyah غري كمل  ٥٠ 

٣٠ Sani Syah Aura كمل ٨٥  

٣١ Tazkira Aulia كمل ٧٥  

٣٢ Vivi Resti Putri غري كمل  ٤٥ 

 

 ١٧ ١٥ ٢٠٧٥ جمموع

   ٦٤،٨٤ متوسط

  ٪٤٦،٨٨  الكالسيكية اكتمال

 ٪٥٣،١٢   غري كمل
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طالبا ، زادت نتائج  ٣٢من نتائج تنفيذ الدورة األوىل اليت أجريت على 

الطالب الذين أمتوا  .٦٤،٨٤مبعدل  ٢٠٧٥بنسبة  قدرة الطالب على القراءة

طالبا  ١٧وغري مكتملة ما يصل إىل  ٪٤٦،٨٨ طالبا بنسبة ١٥ما يصل إىل 

 .٪٥٣،١٢بنسبة 

تبدأ يف  كالماستنادا إىل اجلدول أعاله ، ميكن مالحظة أن قدرة ال

على الرغم من  ، ١يف الدورة  طريقة الصورة والصورةتخدام إظهار ز�دة ابس

 كما يتضح يف اجلدول أد�ه:،  الكالسيكية لةكو�ا غري مكتم

 معايري التقدمي الكالسيكية ٤. ٦ اجلدول

 مستوى التقدمي وصف
١٠٠ ‒ ٨٥٪  عالية جدا 

٨٤ – ٧٠٪  عالية 

٦٩ – ٥٥٪  ما يكفي 

٥٤ – ٤٠٪  اقل 

٣٩ – ٠٪ جدا اقل   
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 انعكاس املرحلة . د

أن متت  من حتليل البيا�ت أعاله، بعد إجراء االختبار للطالب بعد

العريب  كالممالحظته ومراقبته واتضح أنه ال يزال هناك طالب مل يتمكنوا من ال

اليت مت احلصول عليها يف الدورة األوىل أنه  ة الكالمتبني من نتائج مهار  جيدا.

ميكن مالحظة ذلك من . ال يزال هناك طالب مل حيققوا هدف التعلم املتوقع

وما زال  ٦٤،٨٤متوسط القيمة اليت مت احلصول عليها يف الدورة األوىل مببلغ 

 هناك العديد من الطالب الذين مل ينتهوا بعد.

وقد الحظ معلم الفصل نتائج مراقبة املعلم اليت مت احلصول عليها يف 

املواد اليت يتم الدورة األوىل واليت جيب على الباحثني فيها إدارة التعلم يف 

 .تدريسها

 الصعوابت اليت يواجهها الطالب تشمل:

 أقل متكينا يعملون يف جمموعات أل�ا �درا ما يتم القيام به من قبل معلميهم )١

 الطالب الذين هم أقل نشاطا يف عملية التعلم )٢

 أعرب عن رأيهو  كالم العريبال يزال الطالب يشعرون ابخلجل للرد على ال )٣

  شعرت أقل مالءمةإدارة الوقت اليت )٤



٥٩ 
 

إبجراء حتسينات والتخطيط  ةقوم الباحثتمن صعوابت الطالب أعاله، 

لتنفيذ أفضل وسيتم تنفيذها يف الدورة القادمة، و�مل أن تزيد قدرة الطالب 

 على األقل حتقيق احلد األدىن من املعايري. كالم العريبعلى ال

 ٢ عملية التنفيذ ونتائج الدورة .٣

يف الدورة األوىل ميكن أن يعرف أنه  ةالنتائج اليت حققها الباحثاستنادا إىل 

 كالمال يزال هناك العديد من الطالب الذين جيدون صعوبة ومل يتمكنوا من  

 العربية.

 )٢( مرحلة التخطيط للدورة الثانية . أ

اليت أجريت سابقا.  ١إىل تنفيذ الدورة  ةيف هذه الدورة الثانية، يشري الباحث

وابلنظر إىل عدم حتقيق إجراء التنفيذ املستهدف، يلزم مواصلة الدورة الثانية 

 إلكمال هذا اهلدف.

أوجه القصور والضعف  ةحسن الباحثتوعند التخطيط للدورة الثانية، س

 البدائل التالية: ةالباحث تاملوجودة يف الدورة األوىل. وقدم

 طريقة الصورة والصورةاملتعلقة خبطوات التعلم ابستخدام  RPPتصميم وجتميع  )١

 إعداد املواد التعليمية املتعلقة ابملواد املراد تدريسها )٢

 قم إبعداد ورقة مراقبة ملراقبة عملية التعلم )٣



٦٠ 
 

 توفري العديد من الفرص إلجراء سؤال وجواب يف عملية التعل )٤

يف  قادرة على التعاون بشكل جيدو  توجيه الطالب ليكونوا أكثر نشاطا )٥

 املناقشات

 مرحلة تنفيذ الدورة الثانية . ب

 والدعاء معا يفتتح املعلم الدرس بتحية )١

 قرأ قائمة حضور الطالبت ةاملعلم )٢

 املعلمني إلعطاء التقدير وحتفيز الطالب )٣

 أهداف التعلم شرحت ةاملعلم )٤

 استخدامها يف التعلماليت سيتم  طريقة التعليم الصورة والصورة ةاملعلمشرح ت )٥

 يف سطر جيلس جمموعات ٤قسم الطالب إىل ت ةاملعلم )٦

 تقدمي صور عن املنزلب يشارك املعلم املواد )٧

وفقا لرأي كل  مث جعله احلق، مراقبة كل صورة لكل جمموعة ةتعيني املعلم )٨

 جمموعة

. تقدمي نتائج املناقشة إىل أصدقاء اجملموعة اآلخرين كل جمموعة ابلتناوب )٩

 االستماع والتدقيق الوقت نفسه جمموعة أخرىويف 

 على السبب وراء ترتيب الصورة سأل الطالبت ةاملعلم )١٠



٦١ 
 

 اختتام نتائج املناقشة معا دعو الطالبت ةاملعلم )١١

وفقا  عزز املواد اليت متت مناقشتهات ةاملعلم، بعد االنتهاء من التعلم )١٢

لالختبارات وفقا  مث تعطي ممارسة شفو�، للكفاءات اليت تريد حتقيقها

 كالمالة وممارسة مهار  عرفة إتقان املواد الطالبيةمل املوجودة يف الكتب املدرسية

يذّكر املعلم الطالب إبعادة تعلم املواد اليت مت تدريسها واملواد اليت سيتم  )١٣

 .تدريسها بعد ذلك

 )٢ثانية (املراقبة / دورة املراقبة ال مرحلة . ج

 أنشطة املعلم )١

من مدرس عريب  ةالباحث تطلبيف هذه املرحلة  ،نفس الدورة األوىل

وأبدي  يف القيام ابألنشطة التعليمية. ةيف الصف السابع أن يراقب الباحثيدرس 

طريقة الصورة  العريب للطالب ابستخدام الكالممالحظات ملعرفة القدرة على 

 كما هو موضح يف اجلدول على النحو التايل: ةطبقها الباحثتاليت  والصورة

 

 ورقة مالحظة لألنشطة التعليمية لدورة املعلم الثاين ٤. ٧ول اجلد

 رقم
املؤشرات/األوجه 

 اليت مت تقييمها
 وصف

 نقاط
٤ ٣ ٢ ١ 

      يقوم املعلم إبعداد خطط الدروس.١ جتهيز .١



٦٢ 
 

      املعلم يعد الطالب للدراسة.٢

      يعرض املعلم أهداف التعلم.٣

أنشطة التعلم  .٢
 األساسية

     . التمكن من املواد التعليميةأ

      . إظهار إتقان املواد التعليمية١

      . ربط املواد مع املعرفة ذات الصلة٢

      . نقل املواد بوضوح٣

     ب. �ج التعلم / االسرتاتيجية

. إجراء التعلم وفقا للكفاءات اليت ١

 يتعني حتقيقها

  
   

      العملية. التعلم يف ٢

      يف فئة CIRC. استخدام اسرتاتيجية ٣

      . إتقان الفئة٤

      . التعلم وفقا لتخصيص  الوقت املقرر٥

ج. استخدام مصادر وسائط اإلعالم 

 التعليمية

    

      . استخدام الوسائط بفعالية وكفاءة١



٦٣ 
 

. إشراك الطالب يف استخدام وسائل ٢

 اإلعالم

  
   

     د. إطالق وتنشئة الطالب

. تشجيع املشاركة الفعالة للطالب يف ١

 التعلم

  
   

. إظهار موقف مفتوح جتاه ٢

 استجاابت الطالب

  
   

. زراعة البهجة يف محاس الطالب يف ٣

 التعلم

  
   

     هـ. تقييم العملية ونتائج التعلم

      . مراقبة مهارات الدراسة١

      تقييم وفقا للكفاءة. ٢

     و. استعمال اللغه

. استخدام اللغة بشكل واضح وجيد ١

 وصحيح

  
   

      . نقل الرسالة مع النمط املناسب٢



٦٤ 
 

تقدمي أتمالت أو إنشاء ملخصات من .١ التغطية .٣

 خالل إشراك الطالب

  
   

املتابعة من خالل تقدمي اإلحاالت أو .٢

 كعالج/إثراء  األنشطة أو املهام

  
   

 ٧٧ جمموع
 ٣،٥ متوسط

 وفيما يلي نتائج مراقبة أنشطة تدريس املعلمني أثناء تنفيذ الدورة األوىل للتعلم:

 : (أقل)١

 : (كفى) ٢

 : (جيد)٣

 : (جيد جدا).٤

 أنشطة الطالب )٢

القيام مبالحظات حول أنشطة تعلم الطالب، أعد الباحثون مسبًقا 

سوف يساعد بعد ذلك من قبل مدرس مواد اللغة الذي  أوراق مراقبة الطالب

يف  ٢. ميكن االطالع على نتائج تعلم الطالب اليت أجريت يف الدورة العربية

 اجلدول أد�ه:

 



٦٥ 
 

 ورقة مراقبة نشاط الطالب ٤. ٨اجلدول 

 ٤ ٣ ٢ ١ الفئات اليت متت مالحظتها رقم

      استمع واستمع إىل شرح املعلم .١

٢. 
يف فرز الصور  اجملموعةمناقشات مدجمة مع 

 للطالب ةاليت قدمها املعلم
 

   
 

      نشط وخالق يف التفكري يف حل املشاكل .٣

      مسؤوليات الطالب الذين يكملون واجباهتم .٤

      فهم األسئلة اليت طرحها املعلم .٥

      انتبه لنتائج التقييم وردود الفعل من املعلم .٦

 ٢٠ جمموع
 ٣،٣٣ متوسط

 

 )٢( نتائج القدرة على قراءة النص العريب يف الدورة الثانية )٣

 ميكن رؤية نتائج قيمة الدورة الثانية يف اجلدول أد�ه:

 العربية للطالب يف الدورة الثانيةكالم   النتائج القدرة على ٤. ٩اجلدول 

 قيمة اسم رقم
 وصف

 غري كمل كمل
١ Achmad Rizky Arifi كمل ٧٥  



٦٦ 
 

٢ Aditya غري كمل  ٦٠ 

٣ Aditya Nugroho كمل ٨٠  

٤ Aini Risqi Zahara كمل ٨٥  

٥ Ariska Tantyana Devi كمل ٧٥  

٦ Cahya Kamila كمل ٧٥  

٧ Cicha Keysah Salsabila كمل ٧٥  

٨ Dinda Sabila Putri كمل ٩٠  

٩ Dio Prastyo غري كمل  ٧٠ 

١٠ Fadiah Nabilah Sani كمل ٩٠  

١١ Fakhri Maula Akhtar كمل ١٠٠  

١٢ Fifi Alayda Pasya كمل ٩٥  

١٣ Halimah Tasya كمل ٩٠  

١٤ Icha Latifah Nabila كمل ٨٥  

١٥ Intan Nur Aulia Harahap كمل ٨٠  

١٦ Jihan Sakinah Siregar غري كمل  ٧٠ 

١٧ Khairul Fahmi Ramzani كمل ٧٥  

١٨ Khairun Nisa كمل ٨٠  

١٩ Mhd. Yudha Kurniawan كمل ٩٠  



٦٧ 
 

٢٠ Muhammad Haris Fadillah كمل ٧٥  

٢١ Muhammad Rafi Alfasya كمل ٨٠  

٢٢ Muhammad Ridho Mustafa غري كمل  ٦٥ 

٢٣ Novia Leilani كمل ٨٠  

٢٤ Novryan Sikumbang غري كمل  ٧٠ 

٢٥ Panji Eko Atmojo كمل ٨٥  

٢٦ Putri Ramadani Lubis كمل ٨٠  

٢٧ Rangga Pratama كمل ٩٠  

٢٨ Rosalina Harahap كمل ٨٠  

٢٩ Ryan Apriansyah غري كمل  ٦٥ 

٣٠ Sani Syah Aura كمل ٨٥  

٣١ Tazkira Aulia كمل ٨٥  

٣٢ Vivi Resti Putri غري كمل  ٧٠ 

 

 ٧ ٢٥ ٢٥٥٠ جمموع

   ٧٩،٦٩ متوسط

  ٪٧٨،١٣  الكالسيكية اكتمال

 ٪٢١،٨٧   غري كمل

 



٦٨ 
 

بدأت تشري  كالموفقا للجدول أعاله، ميكن مالحظة أن القدرة على ال

 .٦٤،٨٤مبتوسط  ١يف الدورة  طريقة الصورة والصورةإىل ز�دة ابستخدام 

 كالم العريبطالبا، زادت قدرة ال ٣٢من نتائج الدورتني أجريت إىل 

 ٢٥الطالب الذين يكملون . ٧٩،٦٩مع متوسط  ٢٥٥٠الطالب ما جمموعه 

على الرغم من ، ٪٢١،٨٧طالب بنسبة  ٧والذين مل يكملوا  ٪٧٨،١٣ بنسبة

 كما ميكن أن نرى يف اجلدول التايل: الكالسيكية مكتملة كو�ا

 معايري التقدمي الكالسيكية ٤. ١٠ اجلدول

 مستوى التقدمي وصف
١٠٠ ‒ ٨٥٪  عالية جدا 

٨٤ – ٧٠٪  عالية 

٦٩ – ٥٥٪  ما يكفي 

٥٤ – ٤٠٪  اقل 

٣٩ – ٠٪ جدا اقل   

 

 انعكاس املرحلة . د

وأدى تنفيذ إجراءات الدورة الثانية إىل متوسط قيمة الطالب البالغ 

كالم   يف حتسني القدرة على طالباً  ٢٥طالبًا حيث جنح  ٣٢طالبًا من  ٧٩،٦٩



٦٩ 
 

طالب مل يتم إكمال مع نسبة  ٧يف حني أن  يف املائة، ٪٧٨،١٣العريب بنسبة 

مراقبة الطالب زادت يف بقاء هذه الدراسة مما ، كما أن قيمة ٪٢١،٨٧مئوية من 

يعين أن تنفيذ الدورة الثانية قد جنح وحقق هدف احلد األدىن من معايري التقدمي 

)KKM.(  وبناء على ذلك، فإن تنفيذ هذه الدورة �جح وال يستأنف يف الدورة

 التالية.

 . املناقشةج

 العربيةابللغة  مهارة الكالم ترقية يف الدراسة هذه يف املستفادة املشكلة تكمن

إن عدم القدرة على  .)Picture and Picture Method(طريقة الصورة والصورة  ابستخدام

 واالسرتاتيجيات اإلعالم وسائل :وهي العربية للطالب يرجع إىل عدة أسباب كالم

 كالم لتعلم محاًسا أقل الطالب فإن وابلتايل ، جاذبية أقل املعلمون يستخدمها اليت

 كبرية، اجلو بسرعة ابمللل رتيبة تكون أن إىل متيل املستخدمة العربية، األساليب اللغة

 التعلم إدارة متت إذا .راحة أقل الطفل جيعل مما مالءمة، أقل هو الدراسية الفصول يف

 اإلدارة من واحدة .واملعلمني للطالب فعالة تعلم عملية خلق سيتم فإنه جيد بشكل

 هي والتكوين التعاونية املتكاملة القراءة اسرتاتيجية ابستخدام مصممة التعلم هو املعنية

مت إجراء هذا البحث يف دورتني ، مها الدوراتن  .الدراسة هذه يف املفضلة االسرتاتيجية

 .األوىل والثانية مع اجتماعني



٧٠ 
 

 الدورة األوىل .١

التعلم التعاوين مع طريقة الصورة  ةستخدم الباحثالدورة األوىل، تيف 

 ١٥الذي ية الطالب العرب كلمبيا�ت القدرة تت اسرتداد من هذه الدورة والصورة.

مل طالب  ١٧و ٪٤٦،٨٨ مع النسب املئوية وصلت إىل مستوى التعلم طالب

 . ٦٤،٨٤ مع متوسط القيمة ٪٥٣،١٢ مع النسب املئوية تصل إىل مستوى التعلم

 ةالباحث حصول دورة األوىل تنفيذيف  انعكاس وميكن رؤية ذلك من

من  والطالب. ةلكل من املعلماألوىل يف عملية التعلم يف دورة  بعض الصعوابت

الطالب أقل قدرة على ، أقل قدرة يف إدارة الوقتعلمة عمل كمت ةابحث بينها

يشعرون والطالب الذين ال يزالون ، ال يزال الرأي أكثر أ�نيةو  التعاون يف جمموعات

 العربية وأعرب عن رأيه. كلمت ابخلجل حملاولة

 من قال هذا م الصورة والصورةيكتاب طريقة تعلادة يف  كما رأى صع

، يستغرق الكثري من الوقت املستخدمة يف هذا التعلم ةاملعلم الصورة والصورة طريقة

 هذا ميكن أن يكون سبب، فتقر إىل الوقت املناسبت ةحىت عندما يكون املعلم

غري قادر طالب الذين إىل جانب ال يزال هناك ال ٣٢أصبحت الطبقة غري مواتية.

 أقل يسري على ما يرام اليت تسمح ابلتعلم العمل بشكل جيد مع اجملموعة بعد على

ويدعم هذا الرأي . معايري الكفاءة احلالية الطالب ال يزالون كثريين ممن مل حيققواو 

                                                
32Jamilatus Sa’adah, Metode Pembelajaran “Picture and Picture”…, h.47. 



٧١ 
 

م الصورة يفعالية منوذج تعلهو محداين يف ود�ويت يف كتاب  من قبل الرأي اآلخر

 ٣٣دة.االذين لديهم نفس رأي صع، والصورة

 ميكن أن ينظر إىل أن النتائج اليت مت احلصول عليها مث من تلك البيا�ت

تاج حتو ، واإلصالحات الالزمة معايري التقدمي مل تصل بعدو  غري مناسب بعد

 إىل املضي قدما يف الدورة القادمة. ةالباحث

 ثانيةالدورة ال .٢

ألول مرة صعوابت تعلم الطالب يف دورة  ةالباحث يرأ هذه الدورةيف 

يف الدورة،  .األوىلتطوير وحتسني دورة  وهذا يعين أنه يف تنفيذ الدورة الثانيةاألوىل. 

ميكن أن . والصورةالصورة يقة ستخدم التعلم التعاوين بنفس الطر ت ةزال الباحثتال 

الذي  ةتبدأ من املعلم إىل عملية التعلم يف الدورة الثانية. نرى التطور الذي حيدث

الطالب النشطون  حبيث تكون أنشطة التعلم مواتية، ميكن حصاد أفضل الوقت

ة  ها املعلمتيف فرز الصور اليت قدم تعاون جيد مع اجملموعة، واملبدعون يف التفكري

أكثر و  مثل مفردات جديدة الدرس الطالب بسرعة أكرب تلقي ،كوسيلة يف التعلم

ألن عملية التعلم  مع ز�دة الشجاعة ومستو�ت الثقة ابللغة العربية تكلم مهارة يف

 خيال الطالب أنفسهم.و  وهذا يعزز البهجة تساعد مع الصور

                                                
33Wiwik Yully Widyawati, Keefektifan Model Pembelajaran Picture and Picture…, h. 
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٧٢ 
 

هذه إسرتاين وهو قال  منها وهو يف انسجام مع آراء العديد من اخلرباء

الطريقة  كعالمة على االبداعيه، و مبتكره، تؤكد على الطالب تصبح نشطة الطريقة

يف الواقع يهدف  قال أن هذه الطريقةو رأي سوبرجيون مقرو� ٣٤الصورة والصورة.

قدرة على فرز الصور برتتيب ال ختيلو  ز�دة القوة النشطة للطالب يف التفكري إىل

اليت  ابللغة العربية تكلمتتعاون مع  مث كشف عن السبب وراء النظام، و منطقي

 ٣٥وإن كان جبملة بسيطة جدا. نطق اللغة العربيةو  تساعد الطالب على التعود

يف  يةالطالب العرب كلمبيا�ت القدرة تت كن معروفًا،  من التفسري أعاله

مع  طالبًا حققوا قيمة التعلم ٢٥هناك  طالباً  ٣٢من جمموع ، ز�ده الدورة الثانية

 مع النسب املئوية طالب مل يصلوا إىل قيمة التعلم ٧و  ٪٧٨،١٣ املئويةالنسب 

 . ٧٩،٦٩مبتوسط قيمة  ٪٢١،٨٧

   ٤.١١ ميكن رؤيته يف اجلدول ابللغة العربية لدى الطالب كالمال ةمهار  رقيةت

 أد�ه:

 القدرة على كالم اللغة العربية الطالب قبل وبعد دورات ٤. ١١اجلدول 

 تظاهرة الطاليباإلجناز  رقم
 دورات

٢ ١ 
 ٧٩،٦٩ ٦٤،٨٤ ٤٥،٩٣ متوسط القيمة .١

                                                
34Ibid., h.229. 
35Ibid., h.231. 
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 ٢٥ ١٥ ٥ عدد الطالب .٢

 ٪٧٨،١٣ ٪٤٦،٨٨ ٪١٥،٦٣ نسبة االكتمال .٣

 

كملوا التعلم قبل من اجلدول أعاله، ميكن مالحظة أن الطالب الذين أ

 )، مث أكمل طالب٤٥،٩٣٪) مبعدل متوسط (١٥،٦٣أشخاص ( ٥ االختبار كانوا

 لدورةأكمل طالب ابينما  ،)٦٤،٨٤٪) مبتوسط قيمة (٤٦،٨٨( ١٥األوىل  لدورةا

 ). ٧٩،٦٩( مبتوسط قيمة) ٪٧٨،١٣( ٢٥ثانية ال

ستخدام طريقة الصورة والصورة ميكن أن حيسن من قدرة الطالب الناطقني اب

تزيد من البيا�ت التالية  م.ياملشاركة بنشاط يف أنشطة التدريس والتعلو  ابللغة العربية

ميكن رؤيته يف جدول النتائج خالصة التعلم  القدرة على كالم اللغة العربية الطالب

 على النحو التايل:

 خالصة قدرة الطالب على كالم ابللغة العربية ٤. ١٢اجلدول 

 تظاهرة اسم رقم
 الدورات

 وصف
٢ ١ 

١ Achmad Rizky Arifi ز�دة ٧٥ ٤٥ ٤٠ 

٢ Aditya ز�دة ٦٠ ٣٥ ٣٠ 

٣ Aditya Nugroho ز�دة ٨٠ ٥٥ ٣٥ 
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٤ Aini Risqi Zahara ز�دة ٨٥ ٦٥ ٤٥ 

٥ Ariska Tantyana Devi ز�دة ٧٥ ٧٥ ٥٠ 

٦ Cahya Kamila ز�دة ٧٥ ٤٥ ٣٠ 

٧ Cicha Keysah Salsabila ز�دة ٧٥ ٥٠ ٣٠ 

٨ Dinda Sabila Putri ز�دة ٩٠ ٨٥ ٨٠ 

٩ Dio Prastyo ز�دة ٧٠ ٤٥ ٤٠ 

١٠ Fadiah Nabilah Sani ز�دة ٩٠ ٨٠ ٨٠ 

١١ Fakhri Maula Akhtar ز�دة ١٠٠ ٩٥ ٩٠ 

١٢ Fifi Alayda Pasya ز�دة ٩٥ ٨٥ ٨٠ 

١٣ Halimah Tasya ز�دة ٩٠ ٨٠ ٧٥ 

١٤ Icha Latifah Nabila ز�دة ٨٥ ٧٥ ٤٠ 

١٥ Intan Nur Aulia Harahap ز�دة ٨٠ ٧٥ ٤٠ 

١٦ Jihan Sakinah Siregar ز�دة ٧٠ ٥٥ ٣٠ 

١٧ Khairul Fahmi Ramzani ز�دة ٧٥ ٥٥ ٣٠ 

١٨ Khairun Nisa ز�دة ٨٠ ٦٥ ٤٠ 

١٩ Mhd. Yudha Kurniawan ز�دة ٩٠ ٧٥ ٤٥ 

٢٠ Muhammad Haris Fadillah ز�دة ٧٥ ٦٠ ٣٥ 

٢١ Muhammad Rafi Alfasya ز�دة ٨٠ ٧٥ ٦٠ 

٢٢ Muhammad Ridho Mustafa ز�دة ٦٥ ٤٥ ٣٥ 

٢٣ Novia Leilani ز�دة ٨٠ ٦٠ ٤٥ 

٢٤ Novryan Sikumbang ز�دة ٧٠ ٤٠ ٣٠ 



٧٥ 
 

٢٥ Panji Eko Atmojo ز�دة ٨٥ ٧٥ ٥٠ 

٢٦ Putri Ramadani Lubis ز�دة ٨٠ ٦٥ ٣٥ 

٢٧ Rangga Pratama ز�دة ٩٠ ٨٠ ٤٠ 

٢٨ Rosalina Harahap ز�دة ٨٠ ٨٠ ٥٠ 

٢٩ Ryan Apriansyah ز�دة ٦٥ ٥٠ ٤٠ 

٣٠ Sani Syah Aura ز�دة ٨٥ ٨٥ ٤٥ 

٣١ Tazkira Aulia ز�دة ٨٥ ٧٥ ٤٥ 

٣٢ Vivi Resti Putri ز�دة ٧٠ ٤٥ ٣٠ 

  ٢٥٥٠ ٢٠٧٥ ١٤٧٠ جمموع

 ٧٩،٦٩ ٦٤،٨٤ ٤٥،٩٣ متوسط

 ٪٧٨،١٣ ٪٤٦،٨٨ ٪١٥،٦٣ نسبة االكتمال
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 الباب اخلامس

 اخلامتة

 اخلالصة . أ

 إىل الباحثون وقدم الثانية، املرحلة خالل به القيام مت اليت األحباث إىل واستنادا

 :التايل االستنتاج

 يف (Picture and Picture Method)طريقة اتعليم الصورة والصورة قبل تطبيق  .١

ج، ديلي سريدان ٢احلكومية   الثانويةمن  ٧-يف الفصل السابع بييت"  "املادة 

عربية لطالب تكلم ابل أن القدرة على الباحثون يكتسبون نتائج ما قبل االختبار

وأقل بكثري من معايري اكتمال احلد األدىن  منخفضة للغاية ٧ –الصف السابع 

 .٤٥،٩٣ مبتوسط قيمة

تكلم  على ميكن حتسني القدرة يف أنشطة التعلم م الصورةيعلالت ةقيتطبيق طر  .٢

 على احلصول الطالب من عملية التعلمبييت".  "يف املادة  لطالبابلعربية 

 عند تقدمي الطالب الشجاعة تبدأ يف البحث، نشط ومتحمس، جيدة استجابة

 الكشف عن نتائج الصورةو  �قش مع اجملموعة على التوايل نتيجة تسلسل الصورة

 تدريسها.اليت مت  ميكن للطالب فهم الدرسو  من خالل التحدث ابللغة العربية



٧٧ 

 

، ٢،٧ مبتوسط قيمةيف دورة األوىل  وميكن رؤية ذلك يف نتائج املالحظة للطالب

 .٣،٥ مبتوسط قيمةيف دورة الثانية  مث كان هناك ز�دة

. استمرت الدراسة على التعلم يف الدورة األوىل بعد مراقبة نتائج ما قبل االختبار .٣

لنتائج التعلم الشاملة . ٦٤،٨٤متوسط القيمة  من املراقبة يف دورة األوىل

 اليت يقال أ�ا "كاملة" ٧٥القيمة فوق ) شخصا ١٥( ٪٤٦،٨٨ للطالب

 اليت يقال أ�ا "غري مكتملة". ٧٥النتيجة أقل من شخصا)  ١٧( ٪٥٣،١٢و

حىت اآلن ، ٪٥٣،١٢مت احلصول عليها بنسبة  معايري التقدمي الكالسيكيةمن 

، ٪ البقاء على قيد احلياة٧٠صل إىل ألنه مل ي املتوقع. للوصول إىل الكالسيكية

 نتائج املالحظات على هذه الدورةلدورة الثانية.  مث استمرت األنشطة البحثية

) شخصا ٢٥( ٪٧٨،١٣ لنتائج التعلم الشاملة للطالب. ٧٩،٦٩ مبتوسط قيمة

النتيجة أقل شخصا)  ٧( ٪٢١،٨٧و  اليت يقال أ�ا "كاملة" ٧٥القيمة فوق 

مت احلصول  معايري التقدمي الكالسيكية. من أ�ا "غري مكتملة"اليت يقال  ٧٥من 

من الدورة  معايري التقدمي الكالسيكية لذلك هناك ز�دة. ٪٧٨،١٣عليها بنسبة 

خاصة يف حتسني  وهذا يشري إىل ز�دة. ٪٢٥،٠١وىل إىل الدورة الثانية بنسبة األ

 الصورة والصورة.بعد تعيني طريقة  ابللغة العربية تكلمالقدرة على 
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 االقرتاحات . ب

 مبتكرة وخالقة، بشكل متنوع إلجراء التعلم لتحفيز املعلمني ينصح �ظر املدرسة .١

م الطلبة ينتائج تعلرتقية ل الصحيحة ميالتعل طرقو ستخدام االسرتاتيجيات اب

 .وحتسني نوعية التعليم

قادرة على ينصح املدرسون أنه عند إجراء التعلم يف الصف، من املتوقع أن تكون  .٢

 الناشطني الطالب جتعل أن شأ�ا من اسرتاتيجية إتقان الصف ومبتكرة الستخدام

 .للطالب العلمي التحصيل لتحسني التعلم يف

ابلنسبة للباحثني الذين يرغبون يف القيام بنفس البحث، فمن املستحسن لتطوير  .٣

ل على حبوث املزيد من البحوث يف جمال الدراسة واملواد املختلفة من أجل احلصو 

 أكثر مثالية.
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KRITERIA PENILAIAN TES 
Pre Test 

 
KEMAMPUAN BERBICARA 

No. Aspek Yang Dinilai Skor 

1. 

Pengucapan (Makhroj) 1-5 

Sangat Jelas 5 

Sudah Jelas (Kesalahan tidak lebih dari 3x) 4 

Cukup Jelas (Kesalahan antara 3 sampai 6x) 3 

Kurang Jelas (Kesalahan antara 6 sampai 8x) 2 

Tidak Jelas (Kesalahan lebih dari 8x) 1 

2. 

Kelancaran 1-5 

Sangat Lancar  5 

Sudah Lancar (Kesalahan tidak lebih dari 3x) 4 

Cukup Lancar (Kesalahan antara 3 sampai 6x) 3 

Kurang Lancar (Kesalahan antara 6 sampai 8x) 2 

Tidak Lancar (Kesalahan lebih dari 8x) 1 

 
3. 

Penguasaan Topik 1-5 

Sangat Menguasai 5 

Sudah Menguasai (Kesalahan tidak lebih dari 3x) 4 

Cukup Menguasai (Kesalahan antara 3 sampai 6x) 3 

Kurang Menguasai (Kesalahan antara 6 sampai 8x) 2 

Tidak Menguasai (Kesalahan lebih dari 8x) 1 

4. 

Keberanian 1-5 

Sangat Berani (Berbicara dengan sikap sangat wajar 
dan sangat tidak kaku) 5 

Sudah Berani (Berbicara dengan sikap wajar dan tidak 
kaku) 4 

Cukup Berani (Berbicara dengan sikap cukup wajar dan 
lumayan tidak kaku) 3 

Kurang Berani (Berbicara dengan sikap yang kurang 
wajar dan sedikit kaku) 2 

Tidak Berani (Berbicara dengan sikap tidak wajar dan 
sangat kaku) 1 



Nilai Akhir = 
𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝑺𝒌𝒐𝒓 𝑷𝒆𝒓𝒐𝒍𝒆𝒉𝒂𝒏
𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝑺𝒌𝒐𝒓 𝑴𝒂𝒌𝒔𝒊𝒎𝒂𝒍

 x 100 = 
…
𝟐𝟎

 x 100 = … 

 

No. Nama Siswa 
Aspek Yang Dinilai 

Total 
Pengucapan Kelancaran Penguasaan Topik Keberanian 

1 Achmad Rizky Arifi 2 2 1 3 40 

2 Aditya 1 1 1 3 30 

3 Aditya Nugroho 2 2 1 2 35 

4 Aini Risqi Zahara 2 3 2 2 45 

5 Ariska Tantyana Devi 3 3 2 2 50 

6 Cahya Kamila 2 2 1 1 30 

7 
Cicha Keysah 

Salsabila 2 2 1 1 30 

8 Dinda Sabila Putri 4 5 3 4 80 

9 Dio Prastyo 2 2 2 2 40 

10 Fadiah Nabilah Sani 4 4 4 4 80 

11 Fakhri Maula Akhtar 4 5 4 5 90 

12 Fifi Alayda Pasya 4 4 4 4 80 

13 Halimah Tasya 4 4 3 4 75 

14 Icha Latifah Nabila 2 2 2 2 40 

15 
Intan Nur Aulia 

Harahap 2 3 1 2 40 

16 Jihan Sakinah Siregar 2 2 1 1 30 

17 
Khairul Fahmi 

Ramzani 2 1 1 2 30 

18 Khairun Nisa 2 1 2 3 40 

19 
Mhd. Yudha 

Kurniawan 2 2 2 3 45 

20 
Muhammad Haris 

Fadillah 1 2 1 3 35 

21 
Muhammad Rafi 

Alfasya 3 3 2 4 60 

22 Muhammad Ridho 2 2 1 2 35 



Mustafa 

23 Novia Leilani 3 2 2 2 45 

24 Novryan Sikumbang 2 1 1 2 30 

25 Panji Eko Atmojo 2 2 2 4 50 

26 Putri Ramadani Lubis 2 2 1 2 35 

27 Rangga Pratama 2 1 1 4 40 

28 Rosalina Harahap 3 2 2 3 50 

29 Ryan Apriansyah 2 2 2 2 40 

30 Sani Syah Aura 2 3 2 2 45 

31 Tazkira Aulia 3 3 1 2 45 

32 Vivi Resti Putri 1 1 1 3 30 

Jumlah 1.470 

Rata-Rata 45,93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KRITERIA PENILAIAN TES 
Siklus I 

 
KEMAMPUAN BERBICARA 

No. Aspek Yang Dinilai Skor 

1. 

Pengucapan (Makhroj) 1-5 

Sangat Jelas 5 

Sudah Jelas (Kesalahan tidak lebih dari 3x) 4 

Cukup Jelas (Kesalahan antara 3 sampai 6x) 3 

Kurang Jelas (Kesalahan antara 6 sampai 8x) 2 

Tidak Jelas (Kesalahan lebih dari 8x) 1 

2. 

Kelancaran 1-5 

Sangat Lancar  5 

Sudah Lancar (Kesalahan tidak lebih dari 3x) 4 

Cukup Lancar (Kesalahan antara 3 sampai 6x) 3 

Kurang Lancar (Kesalahan antara 6 sampai 8x) 2 

Tidak Lancar (Kesalahan lebih dari 8x) 1 

 
3. 

Penguasaan Topik 1-5 

Sangat Menguasai 5 

Sudah Menguasai (Kesalahan tidak lebih dari 3x) 4 

Cukup Menguasai (Kesalahan antara 3 sampai 6x) 3 

Kurang Menguasai (Kesalahan antara 6 sampai 8x) 2 

Tidak Menguasai (Kesalahan lebih dari 8x) 1 

4. 

Keberanian 1-5 

Sangat Berani (Berbicara dengan sikap sangat wajar 
dan sangat tidak kaku) 5 

Sudah Berani (Berbicara dengan sikap wajar dan tidak 
kaku) 4 

Cukup Berani (Berbicara dengan sikap cukup wajar dan 
lumayan tidak kaku) 3 

Kurang Berani (Berbicara dengan sikap yang kurang 
wajar dan sedikit kaku) 2 

Tidak Berani (Berbicara dengan sikap tidak wajar dan 
sangat kaku) 1 



Nilai Akhir = 
𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝑺𝒌𝒐𝒓 𝑷𝒆𝒓𝒐𝒍𝒆𝒉𝒂𝒏
𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝑺𝒌𝒐𝒓 𝑴𝒂𝒌𝒔𝒊𝒎𝒂𝒍

 x 100 = 
…
𝟐𝟎

 x 100 = … 

 

No. Nama Siswa 
Aspek Yang Dinilai 

Total 
Pengucapan Kelancaran Penguasaan Topik Keberanian 

1 Achmad Rizky Arifi 3 2 1 3 45 

2 Aditya 2 1 1 3 35 

3 Aditya Nugroho 2 3 2 4 55 

4 Aini Risqi Zahara 3 3 3 4 65 

5 Ariska Tantyana Devi 4 4 3 4 75 

6 Cahya Kamila 2 2 2 3 45 

7 
Cicha Keysah 

Salsabila 3 3 2 2 50 

8 Dinda Sabila Putri 4 5 4 4 85 

9 Dio Prastyo 2 2 2 3 45 

10 Fadiah Nabilah Sani 5 4 3 4 80 

11 Fakhri Maula Akhtar 5 5 4 5 95 

12 Fifi Alayda Pasya 4 5 4 4 85 

13 Halimah Tasya 4 4 3 5 80 

14 Icha Latifah Nabila 4 4 3 4 75 

15 
Intan Nur Aulia 

Harahap 4 3 3 5 75 

16 Jihan Sakinah Siregar 3 2 2 4 55 

17 
Khairul Fahmi 

Ramzani 3 3 2 3 55 

18 Khairun Nisa 4 3 3 3 65 

19 
Mhd. Yudha 

Kurniawan 4 3 4 4 75 

20 
Muhammad Haris 

Fadillah 3 3 3 3 60 

21 
Muhammad Rafi 

Alfasya 4 3 4 4 75 

22 Muhammad Ridho 3 2 2 2 45 



Mustafa 

23 Novia Leilani 3 3 3 3 60 

24 Novryan Sikumbang 2 2 2 2 40 

25 Panji Eko Atmojo 4 3 3 5 75 

26 Putri Ramadani Lubis 3 3 3 4 65 

27 Rangga Pratama 4 4 4 4 80 

28 Rosalina Harahap 4 4 3 5 80 

29 Ryan Apriansyah 2 2 2 4 50 

30 Sani Syah Aura 4 4 4 5 85 

31 Tazkira Aulia 4 3 3 5 75 

32 Vivi Resti Putri 2 2 2 3 45 

Jumlah 2.075 

Rata-Rata 64,84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KRITERIA PENILAIAN TES 
Siklus II 

 
KEMAMPUAN BERBICARA 

No. Aspek Yang Dinilai Skor 

1. 

Pengucapan (Makhroj) 1-5 

Sangat Jelas 5 

Sudah Jelas (Kesalahan tidak lebih dari 3x) 4 

Cukup Jelas (Kesalahan antara 3 sampai 6x) 3 

Kurang Jelas (Kesalahan antara 6 sampai 8x) 2 

Tidak Jelas (Kesalahan lebih dari 8x) 1 

2. 

Kelancaran 1-5 

Sangat Lancar  5 

Sudah Lancar (Kesalahan tidak lebih dari 3x) 4 

Cukup Lancar (Kesalahan antara 3 sampai 6x) 3 

Kurang Lancar (Kesalahan antara 6 sampai 8x) 2 

Tidak Lancar (Kesalahan lebih dari 8x) 1 

 
3. 

Penguasaan Topik 1-5 

Sangat Menguasai 5 

Sudah Menguasai (Kesalahan tidak lebih dari 3x) 4 

Cukup Menguasai (Kesalahan antara 3 sampai 6x) 3 

Kurang Menguasai (Kesalahan antara 6 sampai 8x) 2 

Tidak Menguasai (Kesalahan lebih dari 8x) 1 

4. 

Keberanian 1-5 

Sangat Berani (Berbicara dengan sikap sangat wajar 
dan sangat tidak kaku) 5 

Sudah Berani (Berbicara dengan sikap wajar dan tidak 
kaku) 4 

Cukup Berani (Berbicara dengan sikap cukup wajar dan 
lumayan tidak kaku) 3 

Kurang Berani (Berbicara dengan sikap yang kurang 
wajar dan sedikit kaku) 2 

Tidak Berani (Berbicara dengan sikap tidak wajar dan 
sangat kaku) 1 



Nilai Akhir = 
𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝑺𝒌𝒐𝒓 𝑷𝒆𝒓𝒐𝒍𝒆𝒉𝒂𝒏
𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝑺𝒌𝒐𝒓 𝑴𝒂𝒌𝒔𝒊𝒎𝒂𝒍

 x 100 = 
…
𝟐𝟎

 x 100 = … 

 

 

No. Nama Siswa 
Aspek Yang Dinilai 

Total 
Pengucapan Kelancaran Penguasaan Topik Keberanian 

1 Achmad Rizky Arifi 4 3 3 5 75 

2 Aditya 3 3 3 4 60 

3 Aditya Nugroho 4 4 4 4 80 

4 Aini Risqi Zahara 4 4 4 5 85 

5 Ariska Tantyana Devi 4 4 3 4 75 

6 Cahya Kamila 4 4 3 4 75 

7 
Cicha Keysah 

Salsabila 4 4 3 4 75 

8 Dinda Sabila Putri 4 5 4 5 90 

9 Dio Prastyo 3 3 3 5 70 

10 Fadiah Nabilah Sani 5 4 4 5 90 

11 Fakhri Maula Akhtar 5 5 5 5 100 

12 Fifi Alayda Pasya 5 5 4 5 95 

13 Halimah Tasya 5 4 4 5 90 

14 Icha Latifah Nabila 4 4 4 5 85 

15 
Intan Nur Aulia 

Harahap 4 4 3 5 80 

16 Jihan Sakinah Siregar 4 3 3 4 70 

17 
Khairul Fahmi 

Ramzani 4 4 3 4 75 

18 Khairun Nisa 4 4 4 4 80 

19 
Mhd. Yudha 

Kurniawan 5 4 4 5 90 

20 
Muhammad Haris 

Fadillah 4 4 3 4 75 

21 
Muhammad Rafi 

Alfasya 4 4 4 4 80 



22 
Muhammad Ridho 

Mustafa 4 3 3 3 65 

23 Novia Leilani 4 4 4 4 80 

24 Novryan Sikumbang 4 3 3 4 70 

25 Panji Eko Atmojo 4 4 4 5 85 

26 Putri Ramadani Lubis 4 4 3 5 80 

27 Rangga Pratama 5 4 4 5 90 

28 Rosalina Harahap 4 4 3 5 80 

29 Ryan Apriansyah 3 3 3 4 65 

30 Sani Syah Aura 4 4 4 5 85 

31 Tazkira Aulia 4 4 4 5 85 

32 Vivi Resti Putri 3 3 3 5 70 

Jumlah 2.550 

Rata-rata 79,69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN MENGAJAR GURU 

 

No 
Indikator/Aspek 

yang dinilai 
Uraian 

Skor 

1 2 3 4 

1. Persiapan 1. Guru mempersiapkan RPP     
2. Guru mempersiapkan siswa untuk 

belajar 

  
 

 

3. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran   

   
 

2. Kegiatan Inti 

Pembelajaran 

A. Penguasaan Materi Pembelajaran     

1. Menunjukkan penguasaan materi 

pembelajaran 

  
 

 

2. Mengaitkan materi dengan pengetahuan 

yang relevan 

  
 

 

3. Menyampaikan materi dengan jelas     

B. Metode Pembelajaran     

1. Melaksanakan pembelajaran sesuai 

dengan kompetensi yang akan dicapai 

   
 

2. Melaksanakan pembelajaran secara 

runtut 

  
  

3. Menggunakan metode picture and 

picture di kelas 

  
  

4. Menguasai kelas     

5. Melaksanakan pembelajaran sesuai 

dengan alokasi waktu yang di 

rencanakan 

  

 

 

C. Pemanfaatan Sumber Media 

Pembelajaran 

  
 

 

1. Menggunakan media secara aktif dan 

efisien 

  
 

 



2. Melibatkan siswa dalam pemanfaatan 

media 

  
 

 

D. Pembelajaran yang Memicu dan 

memelihara keterlibatan siswa 

  
 

 

1. Menumbuhkan partisipasi aktif siswa 

dalam pembelajaran 

  
 

 

2. Menunjukkan sikap terbuka terhadap 

respon siswa 

  
 

 

3. Menumbuhkan keceriaan antusiasme 

siswa dalam belajar 

  
  

E. Penilaian Proses dan Hasil Belajar     

1. Memantau kemampuan belajar     

2. Melakukan penilaian sesuai dengan 

kompetensi 

   
 

F. Penggunaan Bahasa     

1. Menggunakan bahasa secara jelas, baik 

dan benar 

  
 

 

2. Menyampaikan pesan dengan gaya 

yang sesuai 

   
 

3 Penutup 1. Melakukan refleksi atau membuat 

rangkuman dengan melibatkan siswa 

  
 

 

2. Melakukan tindak lanjut dengan 

memberikan arahan, atau kegiatan, atau 

tugas sebagai remedial/Pengayaan 

   

 

Jumlah  

Rata-rata  

 

 

 

 

 



LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN SISWA  
 

No Kategori Yang Diobservasi 1 2 3 4 

1 Mendengarkan dan menyimak penjelasan guru     

2 
Kompak berdiskusi bersama kelompok dalam 

mengurutkan gambar yang disajikan guru kepada siswa 

    

3 Aktif dan kreatif dalam berfikir memecahkan masalah     

4 Tanggung jawab siswa dalam melaksanakan tugasnya     

5 Memahami pertanyaan yang diajukan guru     

6 Memperhatikan hasil penilaian dan umpan balik dari guru     

Jumlah  

Rata-Rata  

 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( RPP ) 

 

Nama Madrasah : MTs. Negeri 2 Deli Serdang 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Kelas / Semester : VII / II 

Materi Pokok  : (Rumahku) بیتي 

Alokasi Waktu : 1x 40 Menit (1 Kali Pertemuan) 

 

A. KOMPETENSI INTI 

1. Menghayati dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli 

(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif 

dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 

3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya 

terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 

4.  Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 

merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 

menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah 

dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori. 

 

B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN 

PERTEMUAN -1 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

1.1 Menemukan makna atau gagasan dari 

ujaran kata, frase dan kalimat bahasa 

Arab yang berkaitan dengan: 

(rumahku) بييت baik secara lisan 

1.1.1 Mengetahui arti kata dalam bahasa 

Arab dengan benar terkait dengan 

topik (rumahku) بييت 

1.1.2 Memahami makna kalimat dalam 



maupun tertulis bahasa Arab terkait dengan topik 

(rumahku) بييت 

1.1.3 Membaca dan menulis kalimat 

dalam bahasa Arab terkait dengan 

topik (rumahku) بييت 

2.1 Melakukan dialog sederhana sesuai 

konteks dengan tepat dan lancar 

terkait topik: (rumahku) بييت 

memperhatikan unsur kebahasaan, 

struktur teks dan unsur budaya secara 

benar dan sesuai konteks 
 

Peserta didik diharapkan dapat: 

2.1.1 Melafalkan kalimat dalam bahasa 

Arab dengan benar terkait dengan 

(rumahku) بييت 

2.1.2 Memahami penyampaian kata-kata 

dalam bahasa Arab terkait dengan 

topik (rumahku) بييت 

2.1.3 Menggunakan kata-kata dalam 

bahasa Arab terkait dengan topik 

(rumahku) بييت 

2.1.4 Mengungkapkan kalimat sederhana 

dalam bahasa Arab terkait dengan 

topik (rumahku) بييت 

 

 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Peserta didik dapat menyimak dan menirukan pengucapan ujaran kata terkait topik 

tentang  bayti dengan baik 

2. Peserta didik dapat memahami makna kosa kata baru dari topik bayti melalui 

penunjukan gambar dengan baik 



3. Peserta didik dapat menjelaskan isi wacana yang dipertanyakan terkait topik tentang 

bayti secara lisan atau tulisan 

4. Peserta didik dapat membuat contoh dari topik bayti melalui penunjukan gambar 

yang harus disusun terlebih dahulu sesuai urutan yang logis dan diungkapkan secara 

lisan dengan baik 
5. Peserta didik dapat menemukan kosa kata baru sesuai tema/topik bayti 

 

D. MATERI PEMBELAJARAN 

- Bacaan tentang topik بييت 

E. METODE PEMBELAJARAN  

1. Pendekatan :  Scientific Method (metode ilmiah) 

2. Metode          :  Picture and picture, ceramah, Tanya jawab dan diskusi 
 

F. MEDIA, ALAT / BAHAN 

- Media: Buku Siswa Bahasa Arab, Kurikulum 2013, Kementrian Agama RI, 

Potongan gambar, Kamus Bahasa Arab, Papan Tulis 

- Alat  : Spidol, Karton, Selotip 

 

G. SUMBER PEMBELAJARAN 

Buku Siswa Bahasa Arab, Kurikulum 2013, Kementrian Agama RI 

 

H. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 

 Waktu 
Materi :  Hiwar berkaitan dengan   bayti   

 
Kegiatan Pendahuluan 

Guru : 
Orientasi 
 Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  untuk  

memulai pembelajaran 
 Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 
 Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik  dalam mengawali kegiatan 

pembelajaran. 
Apersepsi 

• Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan 
dengan pengalaman peserta didik dengan materi/tema/kegiatan 
sebelumnya. 

10 
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• Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya.  
• Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang 

akan dilakukan.  
Motivasi 

• Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang 
akan dipelajari. 

• Apabila materi/tema/ projek ini kerjakan  dengan baik dan sungguh-
sungguh, maka peserta didik diharapkan dapat menjelaskan     hiwar 
berkaitan dengan   bayti     

• Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang  berlangsung 
 

Pemberian Acuan 
• Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, 

materi pelajaran dan KKM pada pertemuan yang  sedang berlangsung 
• Pembagian kelompok belajar 
• Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar  sesuai 

dengan langkah-langkah pembelajaran. 
 
 

Kegiatan Inti 
Sintak 
Model 

Pembelajara
n 

Kegiatan Pembelajaran 

Stimulation 
(stimullasi/  
pemberian  
rangsangan) 

Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan 
perhatian pada pembelajaran mengenai   hiwar berkaitan dengan   
bayti  dengan cara :  
 
 Mengamati  

 Peserta didik diminta mengamati pelafalan kata 
mufrodat dan hiwar yang berkaitan dengan   bayti          
 

 Perserta didik menirukan kalimat bahasa arab yang 
berkaitan dengan  hiwar bayti 

 
 Berdasarkan hasil pengamatan peserta didik diminta 

untuk mendiskusikan tentang hal-hal yang ingin 
diketahui. 

 
 Membaca  

 Peserta didik diminta membaca materi dari buku paket 
atau buku-buku penunjang lain, yang berhubungan 
dengan   hiwar berkaitan dengan   bayti      

 
 Mendengar 

 Peserta didik diminta mendengarkan penjelasan materi 
oleh guru yang berkaitan  hiwar berkaitan dengan   bayti 
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 Menyimak, 
 Peserta didik diminta menyimak penjelasan pengantar 

kegiatan secara garis besar tentang materi pelajaran  
mengenai  hiwar berkaitan dengan   bayti     
 

Problem  
statemen  
(pertanyaan/ 
identifikasi  
masalah) 

Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk 
mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan 
dengan materi yang disajikan dan akan dijawab melalui kegiatan 
belajar, contohnya : 

 Bagaimana menyebutkan hiwar berkaitan dengan   bayti  
? 
 

Data  
collection  
(pengumpula
n  
data) 

Peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan untuk 
menjawab pertanyan-pertanyaan yang diberikan dengan cara: 
 Mendiskusikan dan saling tukar informasi tentang  hiwar 

berkaitan dengan   bayti   dengan ditanggapi aktif oleh 
peserta didik lainnya sehingga diperoleh sebuah 
pengetahuan baru yang dapat dijadikan sebagai bahan 
diskusi kemudian, dengan menggunakan metode ilmiah yang 
terdapat pada buku pegangan peserta didik atau pada lembar 
kerja yang disediakan dengan cermat untuk mengembangkan 
sikap teliti, jujur, sopan, menghargai pendapat orang lain, 
kemampuan berkomunikasi, menerapkan kemampuan 
mengumpulkan informasi melalui berbagai cara yang 
dipelajari, mengembangkan kebiasaan belajar dan belajar 
sepanjang hayat.  

Data  
processing  
(pengolahan  
Data) 

 Peseta didik berdiskusi mengurutkan gambar-gambar berisi 
mufrodat mengenai materi bayti, kemudian menyusunnya 
menjadi kalimat sesuai petunjuk yang ada di dalam buku 
pegangan peserta didik, lalu diungkapkan melalui lisan 
dengan baik  

 Peserta didik berdiskusi mengolah data hasil pengamatan 
dengan cara mengerjakan beberapa soal mengenai  hiwar 
berkaitan dengan   bayti 

Verification  
(pembuktian) 

 Peserta didik perwakilan kelompok masing-masing secara 
bergantian maju kedepan menyusun gambar-gambar yang 
ada berkaitan dengan topik baity kemudian diungkapkan 
dalam bentuk lisan, diikuti oleh seluruh peserta didik yang 
lain 

 Peserta didik bergantian kedepan mengerjakan soal-soal 
yang berkaitan dengan topik hiwar bayti. 

 Peserta didik dan guru secara bersama-sama membahas 
jawaban soal-soal yang telah dikerjakan oleh peserta didik. 

Generalizatio  
(menarik  
kesimpulan) 

Peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan 
 Mempresentasikan hasil gambar berkaitan dengan topic 

baity yang sudah diurutkan dengan logis secara klasikal, dan 
mengungkapkan alas an di balik susunan gambar 

 Bertanya atas presentasi yang dilakukan dan peserta didik 
lain diberi kesempatan  untuk menjawabnya.  



 

I. PENILAIAN 

a) Idikator Pembelajaran 

(Melafalkan bunyi kata, frasa dan kalimat yang diperdengarkan) 

No. Aspek Yang Dinilai Skor 

1. 

Pengucapan (Makhroj) 1-5 

Sangat Jelas 5 

Sudah Jelas (Kesalahan tidak lebih dari 3x) 4 

Cukup Jelas (Kesalahan antara 3 sampai 6x) 3 

Kurang Jelas (Kesalahan antara 6 sampai 8x) 2 

Tidak Jelas (Kesalahan lebih dari 8x) 1 

2. 

Kelancaran 1-5 

Sangat Lancar  5 

Sudah Lancar (Kesalahan tidak lebih dari 3x) 4 

Cukup Lancar (Kesalahan antara 3 sampai 6x) 3 

 Menyimpulkan  tentang point-point penting yang muncul 
dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan berupa : 
catatan hasil pengamatan secara tertulis tentang materi    
hiwar berkaitan dengan   bayti 

 Menyelesaikan  uji kompetensi  yang terdapat pada buku 
pegangan peserta didik atau pada lembar lerja yang telah 
disediakan secara individu untuk mengecek penguasaan 
siswa terhadap materi pelajaran  

 

Catatan : 
Selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam 
pembelajaran yang meliputi sikap: disiplin, rasa percaya diri, berperilaku 
jujur, tangguh menghadapi masalah tanggungjawab, rasa ingin tahu, 
peduli lingkungan) 

 

Kegiatan Penutup 
 

- Memeriksa pekerjaan siswa  yang selesai  langsung diperiksa. 
- Memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja dan 

kerjasama yang baik 
- Guru dan peserta didik merefleksikan proses pembelajaran 
- Mengadakan evaluasi 
- Menutup dengan mengucapkan salam 
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Kurang Lancar (Kesalahan antara 6 sampai 8x) 2 

Tidak Lancar (Kesalahan lebih dari 8x) 1 

 

3. 

Penguasaan Topik 1-5 

Sangat Menguasai 5 

Sudah Menguasai (Kesalahan tidak lebih dari 3x) 4 

Cukup Menguasai (Kesalahan antara 3 sampai 6x) 3 

Kurang Menguasai (Kesalahan antara 6 sampai 8x) 2 

Tidak Menguasai (Kesalahan lebih dari 8x) 1 

4. 

Keberanian 1-5 

Sangat Berani (Berbicara dengan sikap sangat wajar dan 
sangat tidak kaku) 5 

Sudah Berani (Berbicara dengan sikap wajar dan tidak 
kaku) 4 

Cukup Berani (Berbicara dengan sikap cukup wajar dan 
lumayan tidak kaku) 3 

Kurang Berani (Berbicara dengan sikap yang kurang wajar 
dan sedikit kaku) 2 

Tidak Berani (Berbicara dengan sikap tidak wajar dan 
sangat kaku) 1 

Nilai Akhir = 𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝑺𝒌𝒐𝒓 𝑷𝒆𝒓𝒐𝒍𝒆𝒉𝒂𝒏
𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝑺𝒌𝒐𝒓 𝑴𝒂𝒌𝒔𝒊𝒎𝒂𝒍

 x 100 = …
𝟐𝟎

 x 100 = … 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
b) Penilaian sikap (observasi) 

No Kategori Yang Diobservasi 1 2 3 4 

1 Mendengarkan dan menyimak penjelasan guru     

2 
Kompak berdiskusi bersama kelompok dalam 

mengurutkan gambar yang disajikan guru kepada siswa 

    

3 Aktif dan kreatif dalam berfikir memecahkan masalah     

4 Tanggung jawab siswa dalam melaksanakan tugasnya     

5 Memahami pertanyaan yang diajukan guru     

6 Memperhatikan hasil penilaian dan umpan balik dari guru     

Jumlah  

Rata-Rata  

 

 

No. 
Nama 

Siswa 

Aspek Yang Dinilai 

Total 
Pengucapan Kelancaran 

Penguasaan 

Topik 
Keberanian 

1       

2       

3       

Dst.       

Jumlah  

Rata-Rata  



J. REMEDIAL 

Siswa yang belum mencapai ketuntasan belajar diberikan kesempatan untuk 

memperbaikinya sesuai dengan indikator pembelajaran yang belum tercapai baik 

dengan cara diberikan tugas atau dengan mengulang tes. Jika didapati banyak siswa 

yang belum mencapai ketuntasan belajar maka guru wajib memberikan pembelajaran 

ulang sesuai dengan indikator yang belum tercapai oleh kebanyakan siswa (remedial 

teaching), selanjutnya guru melakukan penilaian kembali  dengan indikator soal  yang 

sejenis. Remedial pembelajaran dilaksanakan pada waktu dan  hari tertentu atas 

kesepakataan antara siswa dan guru 

 

 

 
Mengetahui 
Kepala Madrasah 
 
_________________________ 
NIP/NIK: 

 .............. , ............................... 
Guru Bidang Studi 
 
 
_________________________ 
NIP/NIK: 
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