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 الشكر والتقدير
 

احلمدهللالذيىداناهلذاوماكنالنهتديلوالأنىدانااهلل،والصالةوالسالم
لووصحبوأمجعُت،وبعد.آعلىحبيباهللحممدص.م.وعلى

البحث ىذا كتابة الباحثمن مت لنيلقد املقررة الشروط من شرط لتكميل
شهادةاملرحلةاجلامعيةيفقسمتعليماللغةالعربيةكليةالًتبيةوالتعليمجامعةالسلطان

الشريفقاسماإلسالميةاحلكوميةرياو.
الوالداناحملبوبانمهاجزيلالشكروالعرفانإىلويفىذهاملناسبةيقدمالباحث

صاحبالفضيلة:وأديباوربياىنتربيةحسنةمسوانومرويّةأحسنت
قاسم .6 الشريف السلطان جامعة مدير جماىدين أمحد احلاج الدكتور األستاذ

نائبالثاىن و الدكتوراحلاجسريانمجرة رياوونائباملدير احلكومية اإلسالمية
 الدكتوراحلاجكوسنادياملاجسًتونائبالثالثالدكتوراحلاجفرومادي.

السلطانالدكت .0 جامعة والتعليم الًتبية كلية عميد الدين شيف حممد احلاج ور
األول نائبالعميد الدين علم رياووالدكتور احلكومية اإلسالمية الشريفقاسم
الًتبيةوالتعليم بكلية الثانية العميدة نائبة والتعليموالدكتورروىاين الًتبية بكلية

 .الثبكليةالًتبيةوالتعليموالدكتورنورساملنائبالعميدالث
الدكتوراحلاججونباميلرئيسقسمتعليماللغةالعربيةكليةالًتبيةوالتعليمجامعة .1

 السلطانالشريفقاسماإلسالميةاحلكوميةرياو.
 املاجستَتةوأمحدشاهاملاجستَتاملشرفانيفكتابةىذاالبحث.أفريزاالدكتور .2
 يتوجهٍتوأرشدينيفأداءالواجباتاألكادمكية.دادنجفردوساألكادمكيةال .3
مجيعاحملاضرينوأعضاءاملوظفُتيفكليةالًتبيةوالتعليمجامعةالسلطانالشريف .4

 .قاسماإلسالميةاحلكوميةرياو



 و

 

األستاذيسريلومشعاينوفرامتاوأمارخاطوكّلأساتيذكّليةاملعلمُتاإلسالمية .5
 مبعهدالكوثرباكنبارو

 اإلنشاءالذيأرشدينىفكتابةالبحثالتكميلي.مدةمعلمفرمتاريكي .6
 مبعهدالكوثرباكنباروثانويّةمجيعاملعلمُتوأعضاءاملوظفُتىفاملدرسةال .7

ال .62 كتابةتالميذمجيع انتهاء ساعدوينىف الذين "ب" و "أ" العاشر الفصل ىف
 البحثالتكميلي.

كرنيو .66 وحيو اجلميل الصغَت الذانأخي جّنة نور نيسا مايا الصغَتة وأخيت ان
 ساعداينودافعاىنإلمتامكتابةىذاالبحث.

يفسييتالقيميصاحبيتخرجيفمعهدالكوثرالعصريومتأصدقائياألعزاء .60
 رياو

السلطانأصدقائي .61 جلامعة والتعليم الًتبية بكلية العربية اللغة تعليم قسم ىف
 وميةرياو.الشريفقاسماإلسالميةاحلك

 
ىلاهللأتوكلوأشكرإليوعلىباركاهللهلمولعلاهللأنجيزهبمجزاءوافقاوأخَتاإ

نعمةىفكتابةىذهالبحث. كل
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 ملخص
تنمية  على كفاءة   -تجهيز -استراتيجّية تقليدل استعما تأثير (:2ٕٔٓ) م. يودي ىداية اهلل،

لدى تالميذ الفصل العاشر في مدرسة الكوثر اإلنشاء 
.بكنباروالثانوية اإلسالمية 

تنمية-جتهيز-اسًتاتيجّيةتقليدل:استعمايهدفإىلمعرفةىذاالبحثحبثجترييبو
 اإلنشاء  الفصلالعاشرعلىكفاءة اإلسالميةلدىتالميذ الثانوية الكوثر يفمدرسة

الذييًتكبمنتصميمخطةتجرييب،البحثالمننوعىذاالبحثومنهج.بكنبارو
 التالميذالتعليم، مجيع من فيكون البحث وجمتمع واالختبار. واملالحظة، والتطبيق،
بكنباروالعاشرالفصل اإلسالمية الثانوية الكوثر الدراسييفمدرسة /2 020لعام
التالميذ12وXAالتالميذلفصلالدراسي12،وجمموعةتالميذ42عدده0267

يفمدرسةالكوثرالثانويةالفصلاألول"أ"و"ب"تالميذوعينتو.XBلفصلالدراسي
يفمدرسة"ب"و"أ"العاشرتالميذالفصلووأماأفرادالبحثفه.اإلسالميةبكنبارو

-جتهيز-اسًتاتيجّيةتقليدلتأثَتاستعماووموضوع.الكوثرالثانويةاإلسالميةبكنبارو
 اإلنشاء  كفاءة على  تنمية الفصل تالميذ الثانويةلدى الكوثر مدرسة يف العاشر

نتيجةىذاومنأدواتجلمعالبيانات:املالحظة،واالختبار. اإلسالميةبكنبارو. أما
يكونتنمية-جتهيز-سًتاتيجّيةتقليدالالبحثفيمكنأنيلّخصالباحثأناستعما

كفاءةمؤثراً ال على الكوثر مدرسة يف العاشر الفصل تالميذ لدى ثانويةاإلنشاء
يفدرجةداللةTtأكربمناجلدول2022=   .كمادّلعليوأناإلسالميةبكنبارو

مقبولة.وىذهتدل   و مردودة    يعٌت5622=3%ومندرجةداللة56,2=%6
استعما تقليد لعلىأّن -جتهيز-اسًتاتيجّية  اإلنشاء علىكفاءةيكونمؤثراًتنمية

.لدىتالميذالفصلالعاشريفمدرسةالكوثرالثانويةاإلسالميةبكنبارو


  تنمية(، كفاءة -تجهيز -)تقليد   ل استراتيجيّةاستعما الكلمات األساسية:
 .اإلنشاء
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ABSTRACT 

 

M. Yudi Hidayatullah, (2019): The Effect of Using 3M (Imitating-Processing 

and Developing) Strategy toward Student 

Insya’ Ability at the Tenth Grade of Islamic 

Junior High School Al Kautsar Pekanbaru 

This research was an experiemental research aimed at knowing the effect of using 

3M (Imitating-Processing and Developing) strategy toward student Insya’ ability 

at the Tenth Grade of Islamic Junior High School Al Kautsar Pekanbaru.  By 

seeing there was or not improving  student insya’ ability either experimental 

group nor control group. It was an Experimental type, it were started from  design 

the lesson plan, implementing, observating and testing.  Population ofthis research 

were students  at Islamic Junior High School Al Kautsar Pekanbaru in the 

Academic Year of 2019/2020 totaling 30 students of class XA and 30 students of 

class XB.  X A and X B as the samples at Islamic Junior High School Al Kautsar 

Pekanbaru.  Subject of this research were  student at the grade of X A and X B 

classes.  Object of this research were Effect of Using 3M (Imitating-Processing 

and Developing) Strategy toward Student Insya’ Ability at the Tenth Grade of 

Islamic Junior High School Al Kautsar Pekanbaru.  Observation and test were the 

instruments of collecting the data. From the data obtained, it could be concluded 

that 3M (Imitating-Processing and Developing) Strategy  affect toward Student 

Insya’ Ability at the Tenth Grade of Islamic Junior High School Al Kautsar 

Pekanbaru.  Because, T0 4.00 was higher than tt at 1% was 2.65 significant level 

and 5% was 2.00 significant level. It meant that H0 was rejected and Ha was 

accepted. In other words, 3M (Imitating-Processing and Developing) Strategy  

affect toward Student Insya’ Ability at the Tenth Grade of Islamic Junior High 

School Al Kautsar Pekanbaru. 

 

Keywords: 3M (Imitating-Processing and Developing) Strategy, Insya’ Ability 
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ABSTRAK 

 

M. Yudi Hidayattullah, (2019): Pengaruh Strategi  3M (Meniru- Mengolah-

Mengembangkan) Terhadap Kemampuan 

Insya’ Siswa Kelas X MA Al-Kautsar 

Pekanbaru 

 

Penelitian ini adalah penelitian eksperimen yang bertujuan untuk mengetahui: 

Pengaruh Strategi 3M (Meniru-Mengolah-Mengembangkan) terhadap 

kemampuan insya’ siswa kelas X MA Al-Kautsar Pekanbaru. dengan melihat ada 

tidaknya peningkatan kemampuan Insya’ siswa baik kelas eksperimen maupun 

kelas kontrol Penelitian ini terdiri dari perancangan rencana pengajaran, 

implementasi, observasi, dan pengujian. . Populasi penelitian adalah Siswa 

Madrasah ‘Aliyah Pondok Modern Al-Kautsar Pekanbaru tahun ajaran 2019/2020 

 berjumlah 30 siswa kelas XA dan 30 siswa kelas XB, dengan sampel siswa kelas 

XA dan XB Madrasah Aliyah Al-Kautsar Pekanbaru. Subjek penelitian adalah 

siswa  kelas XA dan XB Madrasah ‘Aliyah Pondok Modern dan objek penelitian 

adalah pengaruh strategi  3M (Meniru-Mengolah-Mengembangkan) terhadap 

kemampuan insya’ siswa kelas X MA Al-Kautsar Pekanbaru. Instrumen yang 

digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini terdiri dari observasi 

dan test. Dari analisis data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa strategi 3M 

(Meniru-Mengolah-Mengembangkan) berpengaruh terhadap kemampuan insya’ 

siswa kelas X MA Al-Kautsar Pekanbaru. Karena nilai To = 4,00 lebih besar dari 

Tt pada taraf signifikansi 1% = 2,65 dan taraf signifikansi 5% = 2,00, ini berarti 

bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. Dengan kata lain strategi  3M (Meniru-

Mengolah-Mengembangkan) berpengaruh terhadap kemampuan insya’ siswa 

kelas X MA  Al-Kautsar Pekanbaru. 

 

 

Kata Kunci: Strategi  3M (Meniru- Mengolah-Mengembangkan), Kemampuan 

Insya’ 
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 الفصل األول

 أساسيات البحث

 أ.خلفية البحث
ّمتنوعة فنوف من وفكيت كبمر ّ نظاـ كىو كأسسو، قواعده لو نظاـ اللغة إف

 كيتأ ثرّاآلخر يف ثرّؤي منها فن ككلّ  كاستماعان، كحتدثاّن ككتابة قراءة ّاللغات، كلّ  عرفتها
 هات ّيّ نػّ ب ّ يف كاللغةّ.كاالستخداـ البناء يف ناظمة كضوابط قواعد منها لكلّ  أف كما بو،
 مع تآلفها يف تشكل كاليت ادلعٌت،ّذات كالرموز ةوقّ طّ نادل األصوات من رتلة تهايعّ كطبّ 

1ّة.ككتاب نطقاّن أبنائها لدل عليهاّمتعارؼ دالالت لو مفهوماّن كالماّن بعضها
ّكّ.الكتابةّمهارةّفهيّتالميذالّيتقنهاّأفّجتبّاليتّمهارةّالعربيةّاللغةّتعليمّيف

ّكّبُتّالناسّللتواصلّكسيلةّىيّالكتابة اللغوية.ّّمهارةّأربعّأعلىّمنّىيّالكتابةّمهارة
 2.كالز مافّادلكافّعلىّمتػ ن اهّ ّكالّاألخرين

ّ ىي الكتابة ّاإلنساني ة، ّاحلضارة ّتطور ّمراحل ّمن ّمتقدمة ّمفخرةّمرحلة كتعد
العقلّالبشرمّكّأعظمّماّأنتجوّعقلّاإلنسافّكالّتغارلّإذاّقلنا:ّإفّاإلنسافّحُتّإعًتعّ
ّكتابة،ّّككمّ الكتابّبدأّترخيوّاحلقيقيّفكمّضاعّمنّتراثّاألممّبسببّعدـّتسجيلو

ّكتابة. 3ّمنّأممّخلدىاّالتاريخّبسببّتسجياّترائها
عنوفّ)نظريةّكتطبيقّمنهجي ةّيفّالكتابّادل (عبدّاحلميدّكآخركف)كماّذكرّ
 :تعليمّالكتابةّعلىّثالثةّأمورأف ّمبدأّّتعيلمّاللغةّالعربي ة(

 القدرةّعلىّالكتابةّالصحيحة . أ

                                                             

،ّوالتقويم للتدريس متعددة والكتابة استراتيجيات القراءة مهارات تنميةدّحامتّحصيصّالباصيص،ّّ .1 
 15ص.ّ،ـ(2١11ّّذليئةّالعامةّالسوريةّللكتاب،ّّ:دمشق)

2
 . Matsna Moh dan Erta Mahyudin,  Pengembangan Evaluasi dan Tes Bahasa Arab,  (Tangerang: 

Al-Kitabah,2012), h. 161 
،ّ)ّاجلامعةّاإلسالمي ةّالعالمي ةّالمدخل إلى تدريس اللغة العربّية لناطقين بغيرها رتاؿّعبدّالناصرّزكريا، . 3

 88مبالزياّللناشر(،ص.



2 

 

 إصالحّاخلط .ب
4ّ.ّبوضوحّكتفصيلّعنّأفكارّأكّاإلنشاءّالقدرةّعلىّالتعبَت . ج

أكّّالتعبَتّعلىّتالميذالّةقدّرلًتقيةّكتطويرّالكتابةّىيّّةأىداؼّتعليمّمهاّرأماّ
ّكبالتارل، إنشاءّ.ّعلىّتطورّالقدرةّّةىذهّادلهاّرّكّكتابةّ،الاألفكارّيفّّاإلنشاءّّعن

ّّّ.منّيقرأىاّفهميكيّّّ صبّأفكارىمّيفّالكتابةّاجليدة،ّتالميذالّعلىّجيب
ّاللغةّالعربية،ّالكتابةّتنقسمّإذلّثالثةّأقساـ،ّ كيفّمادةّتعليمّاللغاتّكالّسيما

5ّّ.كاإلمالءّكاإلنشاءكىيّاخلطّالعريبّ

ّ ّىو ّفاإلنشاء ّّنمفئة ّإذل ّتت جو ّاليت ّاخلواطرّّعنّتعبَتالالكتابة ّمن األفكار
 6ّّ.عرّكغَتّذلكّيفّاللغةّالكتابيةّ،ّكىوّينقسمّإذلّالتحريرمّكالشفهياكادلشّرسالةكال

ّتعبَتّ ّيف ّشخص ّاستطاعة ّىو ّكمش اإلنشاء ّاللغةّاأفكاره ّباستعماؿ عره
 7.ككتابي االصحيحةّتكل مي اّ

ّ ّّقاـمث  ّخاصةتالميذللّةّنعّ شلتػّ ّتعليميةّ ّعمليةّ بادلعلم ّأفّيتعلّيفّ، ّاللغة، م
ّالتعل ّكاحدياسًتاتيجيات ّىي ّالت م ّعناصر ّالتعلميمن ّأىداؼ ّحتقيق ّحتدد ّاليت  .علم

ّةكحيلّّاكرةنّاإلسًتاتيجيةّلغةّىي.كحتديدّاسًتاتيجيةّالتعلمّشيءّمهمّيفّعمليةّالتعلم
ىيّعبارةّعنّسلططّلالجتاهّيفّالعملّلتحقيقّعامةّعامةّأفّاإلسًتاتيجيةّىفّّّة،قيكطّر

ّالتعليمّ،اذلدؼّادلقصود ّكالّيةاسًتاتيجية ّادلعلم ّأنشطة ّمنوذجّعاـ ّأهنا يفّحتقيقّتالميذ
ّ 8نة.أنشطةّتعليمّّلتحقيقّأىداؼّتعليميةّمعيّ 

                                                             
4
. Muna Wa, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab Teori dan Aplikasi.( Yogyakarta: 

Teras, 2011). h. 124 
5
 . Ulin Nuha, Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab (Jogjakarta: Diva 

Press, 2012), h. 33 
6 
. Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab (Bandung: PT.Remaja 

Rosdakarya, 2013), h. 163 
7 
. Ahmad Muradi, Pembelajaran Menulis Bahasa Arab (Jakarta: kencana, 2015), h. 64 

8 .
 Syah Muhibbin, Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru, (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2007). h. 7 
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نّرلموعةّسًتاتيجية"ّمنّاليونانيةّخطةّعملّتتكوفّمإكلمةّ" فسي،نّ الّعلمّيف
9ّّؼ.منّاخلطواتّحللّمشكلةّّأكّحتقيقّىد

ّالباحث ّخربة ّعلي ّك كبناء ّّكادلتخر ج ّعملي ةّ قاـّاليتادلالحظة ّبنظر الباحث
ّم ّيف ّالتعل م ّاإلنشاءانشاط ّّد ة ّاالعاشر ّالفصل ّتالميذ ّالثانويةّلدل ّالكوثر ّمدرسة يف
ّبكنبارك ّالسلطافّّاإلسالمية ّمتخرجّيفّجامعة ّفيها ّاإلنشاء ّمنّادلدرسّالذمّيعلم ك

يستخدـّالطريقةّاحلواريةّّاإلنشاءكادلدرسّالذمّيعلمّالشريفّالقاسمّكّمعهدّالكوثرّ.ّ
.ّكيرجوّليكوفّالتالميذّكالطريقةّادلباشرةّكاسًتاتيجيةّالتدريسّالتعاكىنّكّالوسائلّادلتنو عة

ّكتابةّاإلنشاءّالص حيحةّباستعماؿّادلفرداتّكاألساليبّمنّتلقاءّأنفسهم.ّقادرينّعلى
ّكفاءةّاإلنشاءّلدلّ كّلكنّبعدّماّقاـّالباحثّمبالحظةّدتهيديةّعنّمهارةّالكتابةّعلي
ّعليهاّ ّدلت ّكما ّمنخفضة ّالتالميذ ّلدل ّاإلنشاء ّكفاءة ّأف ّالباحث ّفوجد التالميذ

 :ّالظواىرّاآلتية

ّالعربيةّباللغةّكتابةالمنّاخلطأّيفّكاخلوؼّّدلللباّاّكيشعّر تالميذالّأكثر.1ّ
ّالّأكثرّ.2 ّحيتالميذ ّجموا ّاألفكاريف ّاإلنشاءّتعبَت ّيأمّرّأك كتابةّّعلمّ ادلّىمحينما

 اإلنشاءّباللغةّالعربية
ّادلفردات.ّاساسّعلىّاجلملةّيرت بواّأفّّّيستطيعواّّدلّّتالميذالّأكثرّ.3
ّصحيحةّاجلملةّواأفّيكتبّّّواعييستطّدلّتالميذالّأكثر.4ّ
كاّّواعيدلّيستطّتالميذالّأكثر.5ّ ّادلناسبةّبالسياؽّصحيحاّنّاجلملةأفّيغَت 
ّتكوفّرتلةّمفيدةّواعيدلّيستطّتالميذالّأكثر.6ّ ّأفّيرت بواّالكلماتّحيت 

تأثَتّّبتجريبّاستخداـّأفّيقـوّإذلّالباحثِّذبّ علىّالظواىرّالسابقةّجت ّ ّاّنبناءف
ّتقليداستعماؿّ ّّ-جتهيزّ-اسًتاتيجي ة ّاإلنشاء ّ ّكفاءة ّعلى ّ ّالفصلّتنمية لدلّتالميذ

ذلكّيفّّتالميذةّإنشاءّالاءكفّّالعاشرّيفّمدرسةّالكوثرّالثانويةّاإلسالميةّبكنباركّدلعرفة
ّادلعهد ّأك ّكسادلدر س ة ّادلوضوعي، ّحتت ّعلميا ّحبثا ّالتجريب ّىذا ّالباحث ّجعل تأثير :

                                                             
9
 . Fathurrohman Pupuh & M.Sobry Sutikno, Strategi Belajar Mengajar, ( Bandung: PT. Refika 

Aditama, 2011) h.5 
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لدى تالميذ تنمية  على كفاءة  اإلنشاء  -تجهيز -استراتيجّية تقليداستعمال 
ّ.الفصل العاشر في مدرسة الكوثر الثانوية اإلسالمية بكنبارو

 ب.مشكالت البحث
ّكماّيليّـّالباحثقدّ ي ّ:ادلشكالتّادلوجودةّيفّىذاّالبحث

ّيفّتعليمّاللغةّالعربي ةّّاستعماؿّاسًتاتيجي ةّّتأثَت .1
 العربي ةّتعليمّاللغةّيف تنميةّّّ-جتهيزّ-اسًتاتيجي ةّتقليدتأثَتّاستعماؿّ.2ّ

 العربي ةّاللغةّتعليمّيفّّالتالميذّلدلّاإلنشاءّكفاءة .3
ّيفّاإلنشاءّكفاءةّعلى تنميةّّّ-جتهيزّ-اسًتاتيجي ةّتقليدتؤثرّاستعماؿّّاليتّالعوامل .4

 العربي ة.ّاللغةّتعليم
ّ.تالميذلدلّالّكفاءةّاإلنشاءلًتقيةّّّعلمطريقةّالتدريسّاليتّيستخدـّادلّ.5
لدلّتالميذّتنميةّّعلىّكفاءةّّاإلنشاءّّ-جتهيزّ-اسًتاتيجي ةّتقليد.ّتأثَتّاستعماؿ6ّ

 الفصلّالعاشرّيفّمدرسةّالكوثرّالثانويةّاإلسالميةّبكنبارك

   ج.حدود البحث
ّّىذاّيفّادلوجودةّادلشكالتّكلكثرة تأثَتّّيّفّحيددّأفّالباحثّفأرادّالبحث،

ّكفّّتنميةّّّ-جتهيزّ-اسًتاتيجي ةّتقليداستعماؿّ ةّ"ّلدلّتالميذّيرّ حاإلنشاءّّ"ّةاءعلى
  الفصلّالعاشرّيفّمدرسةّالكوثرّالثانويةّاإلسالميةّبكنبارك

 د.سؤال البحث
ّكفاءةّاإلنشاءّلدلّ ؤثريّتنميةّّّ-جتهيزّ-اسًتاتيجي ةّتقليدىلّاستعماؿّ على

 مدرسةّالكوثرّالثانويةّاإلسالميةّبكنباركّ؟تالميذّالفصلّالعاشرّيفّ
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 ه. أهداف البحث
ّالبحثّ دّ ي ه ّىذ ّإستعماؿّعرفةدلّؼ ّّتأثَت ّاستعماؿ ّتقليدتأثَت ّ-اسًتاتيجي ة

كفاءةّاإلنشاءّلدلّتالميذّالفصلّالعاشرّيفّمدرسةّالكوثرّالثانويةّعلىّّ تنميةّّّ-جتهيز
  اإلسالميةّبكنبارك

  و. أهّمية البحث

اّدلاّيليىذاّالبحثّ ّ :مفيدن
  تالميذّّلل.1ّ

ّ العربي ةّاللغةّتعليمّيفّّإنشاءىمّّيرقيّكديكنّاإلنشاءّبتعلمّالتالميذّيهتم
ّلمعلملّ.2

ّمعلمّديكن ّّاستخداـ ّاستعماؿ ّتقليدتأثَت ّّ-جتهيزّ-اسًتاتيجي ة ّ ّتعليم تنمية ّّّخيار
ّالعربي ةّاللغةّتعليمّاإلنشاءّيف

 /ّللمعهدمدرسةلل .3
 العربي ةّّّّاللغةّيفّتعليمّاإلنشاءّّجودةّّتعليمّّاستخداـّديكن

ّ.للباحث4ّ
ّتالميذ.ّالتوسيعّمعرفةّالباحثّيفّطريقةّالتعلمي ةّادلناسبةّمباد ةّاإلنشاءّلدلّ

 ر.مصطلحات البحث
ّفايوض حّالباحثّاإلصطالحاتّ ّالبحث  إلبعادّاألخطاءّعنّفهمّموضوعّىذا

ّكماّيلىّ: ّادلوجودةّيفّىذاّالبحث
ىيّتطويرّإسًتاتيجيةّالنسخّالرئيسية،ّحرفياّنّتنميةّّّ-جتهيزّ-اسًتاتيجي ةّتقليد .1

فإفّّ.ّكفقاّذلذهّاالسًتاتيجيةلتقلدعٍتّالنموذجّمبنسخّسيدّيأيتّمنّاإلصلليزية،ّ
ّيكوفّأفّيلـزّالللمطالبةّبتمارينّالكتابةّكفقاّلتلكّاليتّقدمهاّالسيد.ّّالكتابة
 1١ّكنموذج.ّادلعلمّاستخداـّمنّقبلّأيضناّديكنّكلكنّاخلبَت،ّكتابةّيفّّالسيد

                                                             
10

 . Wicaksono Andri, Menulis Kreatif Sastra dan Beberapa Model Pembelajarannya, 

(Yogyakarta: Garudhawaca, 2014), h. 92-96 
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ّكمشّىوّاإلنشاء .2 ّأفكاره ّتعبَت ّيف ّشخص ّاللغةّعّ ااستطاعة ّباستعماؿ ره
11ّ.مي اّككتابي االصحيحةّتكلّ 
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 الفصل الثانى

 اإلطار النظري

 .مفهوم النظري -أ
 تعريف مهارة اإلنشاء -1
 :كىيّمكونات،ّأربعةّعلىّاللغويةّادلهاراتتشتملّّ

 االستماعّمهارات(1ّ
 احملادثةّمهارات(2ّ
 القراءةّمهارات(3ّ
 .الكتابةّمهارات(4ّ

ّكذلكّّ كلّمهارةّلغوي ةّمنّادلهاراتّاألربعةّترتبطّبعضهاّبالبعضّكترتبطّأيضا
ّكل ّمهارةّمنّ ّكاللغةّالعربي ة.ّكّللحصوؿّعلى ّكانتّأكّأجنبي ة بعمليةّتعليمّاللغةّزللية

12ّادلهاراتّاللغويةّاألربعةّحيتاجّإذلّشلارسةّكتدريباتّمر ات.ّّ
ّّمهارةّ ّزلتوياتّعنّالتعبَتّكصفّعلىّالقدرةّىيّّ(writing skill) الكتابة
ّ.كاإلنشاءّادلعقدةّاجلوانبّإذلّالكلماتّكتابةّمثلّبسيطةّجوانبّمنّبدءاّالعقل،
ّ:كىيّإذلّثالثةّأقساـ،ّّالكتابةّتنقسم

ّّاإلمالء.ّأ
ّكاجلملةّالكلماتّيفّاحلركؼّتركزّاليتّالكتابةّفئةّىوّاإلمالءّ ّ)زلمودّكقاؿ.

ّيفّىرمواف، ّللحفظّالكلماتّيفّصحيحّبشكلّاحلركؼّكتابةّىوّاإلمالءّمعركؼ(
13ّ.ادلعٌتّأخطاءّحدكثّعلى
ّّاخلط.ّب

                                                             
12

 . Guntur Henry Tarigan, Menulis Sebagai Keterampilan Berbahasa, (Bandung: 

Angkasa Bandung: 2008), h. 1 
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ّتشكيلّيفّاحلركؼّعلىّفقطّتشددّالّالكتابةّمنّمس يّاخلاطّبفنّالكتابة،ّفئةّ
14ّ.ّاجلماليةّاجلوانبّأيضناّتلمسّبلّكاجلمل،ّالكلمات

 اإلنشاءّ.ج
ّاألفكارّشكلّيفّالرئيسيةّاألفكارّعنّالتعبَتّضلوّادلوجهةّالكتابةّاإلنشاءّىوّّ

ّاحلركؼّمظهرّأكّشكالّالتصورّكليسّادلكتوبة،ّاللغةّيفّذلكّإذلّكماّكادلشاعرّكالرسائل
15ّ.متو رطّالكاتبّكخربّرؤلّكعليو.ّاجلملّأكّكالكلمات

ّصبغّيتمّكيفّبلّادلنظمة،ّالكتابةّيفّاجلملّأكّالكلماتّيصفّالّاإلنشاءّّ
ّادلؤلفة ّالقارئّإلقناعّادلنهجيةّاألفكار .ّ ّ)منهجيةTariganّ))كفقاؿ ّادلعنوف ّالكتاب ّيف

ّيفهمهاّلغةّتصفّاليتّالرسوميةّالرموزّكصفّأكّىيّتقليلّكتابةّالعربية(ّاللغةّتعلم
ّادلعاين،ّاللوحاتّأكّالصورّتنقلّشلكن.ّاللغةّتعبَتاتّكحدةّدتثلّالكتابةّىيّشخص.

ّرسمّإذا.ّكالرسمّالكتابةّبُتّالفرؽّكىذاّىو.ّاللغةّمنّمفردةّكحدةّتصفّالّكلكنها
ّ.الكتابةّليسّاحلركؼ
ّللغايةّادلهمةّكتابة.ّمباشرةّغَتّاتصاؿّكأداةّىيّللكتابةّالرئيسيةّإفّالوظيفة 
ّتشجيعهمّأعلىّمستولّعلىّالتفكَتّيفّالتالميذّعلىّالسهلّجتعلّألهناّللتعليمّبالنسبة
ّحلّعلىّقدرهتمّكحتسُتّإدراكهم،/استجابتهمّكتعميقّكادلنهجي،ّالنقدمّالتفكَت

 .كغَتىاّيواجهوهنا،ّاليتّادلشكالت
ّثانيةّلغةّيستخدموفّكافّالتالميذّإذا.ّاللغويةّادلهاراتّأصعبّاإلنشاءّكتابة

ّيستطيعّ،(الشفوم)لفظياّأجنبيةّأك ّغَتّالنطقّكتقبلّفهمّاألصليّادلتحدثّلذالك
ّأجنبيةّلغةّيستخدـّالتالميذّعندماّكلكن.ّالنحويةّالقواعدّعلىّادلتوافقّغَتّأكّادلناسب

ّالكتاباتّالىتّّتقوًنّيصعبّعليهمّّيقرؤهناّالذينّاألصليُتّادلتحدثُتّفإفّّالكتابة،ّيف

                                                             

153ّ.ّنفسّادلراجع،ّص.14ّ
163ّ،ّص.ّكافنفسّادلّىرموافّأجيف،ّ.15
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ّالقواعدّّمنّكثَتاّحتتوم ّكىف ّاألساليب ّك ّإنشائهم ّيف ّالكلمات ّإستعماؿ األخطاءىف
16ّ.ّالنحوي ة

ّبفكرّاحلياةّموضوعاتّيفّنصرّيبحثّىوّاذلزاع،ّّاإلنشاءّعبداهلل صاحلّكقاؿ
 17رتيل.ّكأسلوبّمنظم

ّكماّكتابةّعنّآراءّىناؾّ   :احلكيمّّزلفوظّأستاذّكتابّيفّمكتوبّىوّإنشاء
ككتابةّالتعبَتّبألفاظّىوّإنشاء ىفّنفسّمنّاألغراضّن طقاّن ّكادلعٌت.ّعماّن

ّالكلماتّأكّالكتابةّمنّيتكوفّنطقّباستخداـّشعورّأكّفكرةّعنّكشفّإنشاءّّمبعٌت
18ّ.معٌتّأمّحتتومّاليت

ّمنجده:ّيفّمعلوؼّل و يسّقاؿّبينما
 علم ىو اإلنشاء كعلم .صنعة فيها بألفاظ ادلعاىن تأدية طريقة ىو اإلنشاء"

 ."احلاؿ مقتضى يوافق بكالـ عنها التعبَت مع كتأليفها ادلعاىن استنباط كيفية بو يعرؼ
ّمبعٌت ّالعملّمعّالكلماتّهباّتتمّاليتّالطريقةّإنشاء ّىوّعلم. ّعلمّاإلنشاء

ّىوّللحالةّكىذاّكفقاّالكلماتّعنّالتعبَتّمعّكالتكوينّادلعٌتّللحصوؿّكوسيلةّيعرؼ
 19لفظ.ّبعضّمعّمعٌتّطريقةّإنشاءّجلعل

ّادلعٌتّأخذّطرؽّعنّمعركفناّيكوفّالذمّالعلمّىوّاإلنشاءّعلمّقاؿ،ّبينما
ّكالظركؼّللوضعّمالئمةّبكلماتّعنوّالكشفّمعّكتشكيلو ّادلذكور،ّادلعٍتّمن.
ّّحتتومّاليتّالكلماتّتشكيلّأكّاألفكارّانتخابّعليوّإنشاءّىوّيطلقّماّأفّمالحظة

ّأشكاؿّشخصّمنّادلعٌتّبعض ّإذلّ.القيادةّما ّاإلنشاء ّيسمىّينقسم إنشاءّّاثنُت،
2١ّ.الكتابةّيفّلفظّالذمّّاإلنشاءّىوّكىذاّكاإلنشاءّالتحريرمّّ،ّشفوم

                                                             
 163.ّنفسّادلراجع،ّص.18ّ

5١ّّ(،ّص.2١١8ّالطبعةّاألكرلّ: الرياض(،ّمهارة  التعبيىر و الكتابة عبداهللّاذلزاع،ّ صاحل .17ّ
18

. Dihyatun Masqon, Yoke Suryadarma, Achmad Farouq Abdullah, 2017, “ Analisis Problematika 

Pembelajaran Insya’ Arabi at-Tahriri Santri Kelas V (KMI) di Pondok Modern Gontor Dua” ,  

( Jurnal At-Ta’dib, Vol. 12. No. 2, December 2017). h. 146 
962ّ(.ّصّ.2١١1،ّادلنجدّيفّاللغةّكالعالـ،ّ)بَتكت،دارّادلسرؽ،ّ.ّل و يسّمعلوؼّ 19

20
  Hermawan Acep .Op.Cit, H. 124-125 
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 ّ:مهاّ،ّقسمُتّينقسمّاإلنشاءّإذل
 ادلوجو21ّاإلنشاء .ّأ

ّىوّاإلنشاءّ ّشكلّيفّزلددةّإرشاداتّمعّبسيطةّفقراتّأكّرتلّعملّادلوجو
ّمبهارةّادلوجهةّالكتابةّتسمىّأفّديكنّكما.ّذلكّإذلّكماّكاملةّغَتّكرتلّكأمثلةّاجتاه

ّادلقيدّاالنشاء)ّزلدكدة ّالسائل،ّّيعطيهاّاليتّبالقياساتّألفّإنشاءّالتالميذّزلدكدةّ،(
ّاللغةّتعليمّيفّمعركفة.ّحبريةّعقوذلمّالتالميذّتطويرّيتطلبّالّالعمليةّالناحيةّمنّلذلك

ّيفّكاحدّعنصرّتغيَتّادلثاؿّسبيلّعلىّ)تغيَت(،/استبداؿ:ّأخرلّأمورّبُتّمنّالعربية،
ّالعكس،ّأكّسلبيةّإذلّإجيابيةّالعكس،ّأكّسلبيةّلتكوفّالنشطةّاجلملةّتغيَتّاجلملة،
ّمنّالفعلّادلضارعّالعكس،ّأكّسؤاالنّّاألخبارّتصبح ّأكّالفعلّادلاضيّيصبح"ّاجلملة

ّكىكذاّبالعكس،ّالعكس ّكاملة،ّرتلّإذلّادلتاحةّالكلماتّكترتيبّالفراغات،ّملء:
ّكماّالقراءة،ّّحوؿّاألسئلةّعنّاإلجابةّ،(بأـّ)التكوينّاجلملّمعينةّكاملةّرتلّكجعل

ّ.ذلكّإذل
 احلرّإنشاءّ .ّب

ّالكاملّغَتّاجلملّعلىّأمثلةّ،ّتوجيوّبدكفّفقراتّأكّرتلّصنعّاحلرّىوّإنشاء
ّكبعضوّ، ّحرمّىذاّيفّالتالميذّإعطاءّيتم. ّأشياءّحوؿّأفكارىمّعنّالتعبَتّاحلاؿ

ّلسلسلةّاستمرارّألنوّ،ّادلوجهةّالكتابةّمنّادلستولّأعلىّالنموذجّىذاّبناءّإف.ّمعي نةّ 
ّيعٍتّإنشاءّ.ادلوجهةّالكتابةّأنشطةّمن ّيتمّاليتّاجلملّخالؿّمنّاألفكارّصبّاحلر

ّيفّ.اآلخرينّإذلّبنجاحّادلؤلفّأفكارّتوصيلّيتمّحبيثّككاضحةّككاملةّبالكاملّترتيبها
 22.حبريةّاألفكارّالتالميذّصبّمنّيطلبّ،ّاجملانيةّالكتابةّاختبارات

ّاحلرّأصبحّذلك،ّبعد ّالتالميذ،ّلدلّمعركفةّمعينةّمشكالتّحوؿّاإلنشاء
ّعلىّفقطّينطومّالّألنوّالسابقة،ّالثالثةّادلستوياتّمنّبكثَتّأصعبّادلستولّكىذا

ّاألفكارّعنّأيضناّيعربّبلّكادلفردات،ّاللغويةّكالبنيةّاخلط،ّدراسةّاستخداـّيفّمهارات
                                                             
21.

  https://www.almaany.com/ar/dict/ar-

ar/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7/ 
21 . Hermawan Acep .Op.Cit, H. 124-125 

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7/
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7/
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7/
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ّدعوةّدتتّالنموذج،ّاإلنشاءّىذاّيف.ّمناقشتهاّدتتّاليتّالقضاياّحوؿّأكسعّنطاؽّعلى
ّمبشكلةّاإلنشاءىمّبدأّالتالميذّكقد.ّاحلياةّيفّحتدثّاليتّالظواىرّيفّللتفكَتّالتالميذ

ّ.كاسعة
 :التارلّالنحوّعلىّاإلنشاءّتدريسّيفّللمعلمّادلهمةّاألمورّ
 ّنطاقو.كّتلميذلاّلغةّلمستوّلىإّرهختيااّسيتمّملذاّعلموضواّتعديلّيجبّ•
ّالكتابة،ّىذهّمنّالغرضّمقدماّحتديدّيتمّأفّجيبّالكتابة،ّنشاطّتنفيذّيتمّأفّقبلّ•

ّجيبّ،(فصل)ّزلدكدّمكافّيفّالتدريبّإجراءّيفّأنوّّالرغمّعلى.ّادلقصودةّاجلهةّكإذل
.ّاجملتمعّيفّسينشرّاإلنشاءّأفّلوّكماّكاسعة،ّمنطقةّإذلّالتلميذّخياؿّج ل بّ ّيتمّأف
 .ادلعُتّاإلنشاءّصنعّيفّخياذلمّلتحفيزّذلكّيتم

 .ل إل نشاءّ ّالعريضةّاخلطوطّحتديدّجيبّكصفّاإلنشاء،ّلتسهيلّ•
ّالفهمّاخلاطئ،ّالبدأّمنّالتالية:ّاخلطواتّخالؿّّكيفضلّالورؽ،ّعلىّاإلنشاءّإدراؾّ•
ّمكتوبةّكانتّأفّبعدّخاطئة،ّتكوفّأشياءّىناؾّكانتّرمباّالفهمّىذاّتصحيحّمتّمث

 23.الورؽّعلىّبدقة
ّاإلنشاء،ّيفّمهاراهتمّلتحسُتّللتالميذّالتدريبّتقنياتّالكتابة،ّمؤشراتّقدرة

ّاسًتاتيجيةّحتديدّيفّللغايةّضركريةّكانتّاإلنشاء،ّإذاّكأنواعّالكتابة،ّّتدريباتّكمراحل
 .إنشاءّالتالميذّمهارةّلتحسُتّجيدةّالتعلم

ّكّحيتاجّأيضاّنّجيداّنّيفهمواّأفّللتالميذّكديكنّشلتعاّنّاإلنشاءّتعلمّجعلّلذلك،ّ
 .اإلنشاءّتعيلمّيفّتطبيقهاّديكنّجيدةّإسًتاتيجيةّإذل
 تعريف اإلستراتيجّية -2

ّكيرتبطّ.سلفاّزلددّىدؼّلتحقيقّزلاكلةّيفّللعملّاجتاهّاالسًتاتيجيةّإف
ّأنشطةّحتقيقّللتالميذّكّادلعلمّألنشطةّعاـّمنوذجّأهناّاإلسًتاتيجيةّكالتعليم،ّبالتعليم
ّ.احملددةّللحصوؿّعلىّاألىداؼّّالتعليم

                                                             
22ّ.Hermawan Acep. Ibid, H. 165-166 
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ّيفّكالتالميذّادلعل مّألعماؿّالعاـّالنظاـّقاؿّراكاّجاينّيفّ)سورياين(،ّإسًتاتيجيةّ
 24.مستقر ةّّالتعليمّأنشطةّحتقيق

ّج.ر ّيفّكفقاؿ ّكطرؽّخططّالتعليمّإسًتاتيجياتّتشملّسورياين،ّديفيد
25ّ.معينةّتعليميةّأىداؼّلتحقيقّادلخططةّاألنشطةّمنّكرلموعات

ّكطرؽّاألنشطة،ّتسلسلّمزيجّىيّاإلسًتاتيجيةّسورياينّيفّسوفرمافّأتومّذكر
ّعمليةّيفّادلستخدـّالوقتّإذلّباإلضافةّكادلواد،ّكادلعدات،ّكالتالميذ،ّادلوضوعّتنظيم
26ّ.احملددةّالتعليمّأىداؼّلتحقيقّالتعليم

ّأفّكينبغيّديكنّكاليتّللغايةّمهمةّأشياءّأربعةّأفّاالستنتاجّادلذكور،ّقوؿّمن
ّكىيّمتوقع،ّىوّكماّالنتائجّتكوفّحبيثّالتعليمّّلتنفيذّتوجيهيةّكمبادئّّيستخدـ

 :التارلّالنحوّعلى
 .تعليميةّكعواقبّادلرغوبةّكمؤىالتوّالسلوؾّمواصفاتّتغيَتّأكالن،ّ

ّلتحقيقّكالفعالةّاألنسبّالطريقةّيعتربّالذمّكالتعلمّالتعليمّمنهجّطريقةّاختيارّثانينا،
 .اذلدؼ
ّكأكثرىاّالطرؽّأنسبّتعتربّاليتّكالتعلمّالتعليمّأساليبّأكّإجراءاتّككضعّاختيارّثالثنا،
ّآرائهم،ّعنّكالتعبَتّتشجيعهمّالتالميذّعلىّلتحفيزّالعرضّأكّالعرضّكأساليبّفعالية

ّاجلمعّأكّمتعددةّاسًتاتيجياتّاستخداـّعلىّالقدرةّلديوّيكوفّأفّادلعلمّمنّي طلبّمث
 .الصلةّذاتّالطريقةّعدةّبُت

ّتقوًنّكتدبَتّاستخداموّديكنّمقبضّللمعلمّيكوفّحبيثّالنجاحّمعايَتّتطبيقّرابعان،
27ّ.هباّقاـّاليتّادلهاـّصلاحّمدل

                                                             
24

 . Suryani  Nunuk& Leo Agung, Strategi Belajar Mengajar, (Yogyakarta: Ombak, 2012), h. 2  
2ّادلراجع،ّص.ّ.ّنفسّ 25
3ّ-2.ّنفسّادلراجع،ّص.ّ 26
 4ّ-3.ّنفسّادلراجع،ّص.27ّ
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 .تنمية   -تجهيز -استراتيجّية تقليدتعريف  -3
ىيّتطويرّإسًتاتيجيةّالنسخّالرئيسية،ّحرفياّنّتنميةّّّ-جتهيزّ-اسًتاتيجي ةّتقليد

ّفإفّالكتابةّ.ّكفقاّذلذهّاالسًتاتيجيةلتقلدعٍتّالنموذجّمبنسخّسيدّيأيتّمنّاإلصلليزية،ّ
ّكتابةّيفّّالسيدّيكوفّأفّيلـزّالللمطالبةّبتمارينّالكتابةّكفقاّلتلكّاليتّقدمهاّالسيد.ّ

جيبّقراءةّالنموذجّأكالن،ّمثّكنموذج.ّّادلعلمّاستخداـّمنّقبلّأيضناّديكنّكلكنّاخلبَت،
مشاىدةّالشكلّكاحملتول،ّكحتليلو،ّكجعلوّاإلطار،ّكأشياءّأخرلّجيبّالقياـّهبا،ّمثّبعدّ
ّرتيعّ ّنسخ ّحىت ّتقلد ّال ّبالطبع ّالكتابة ّعملية ّتكوف ّعندما ّللكتابة. ّالوقت ذلك

.ّةالتقنيّأكّاألسلوبّحىتّّالفكرةّأكّاإلطار،ّىوّتقليده/نسخوّيتمّماّلكنالنماذج.ّ
ّأفّىيّاإلنشاءّالنماذجّبتأليفّارتبطتّإذاّالرئيسيةّاإلسًتاتيجيةّنسخةّفإفّ،ّلذا

ّاإلنشاءّادلقاؿّأكّيفّشخصياتّادلثاؿّسبيلّعلىّأكالن،ّالعناصرّتقليدّيستطيعوّالتالميذ
ّ.ّذلكّإذلّكماّمقالة،ّنظرّكجهاتّخلفية،ّمقاالتّينسخوا،ّأفّيريدكفّالذين

 :ّ تنميةّّّ-جتهيزّ-اسًتاتيجي ةّتقليدمراحلّ
ّ.تقليدّ•

ّاليتّالقصَتةّالقصصّقراءةّطريقّعنّالكتابةّقبلّماّبنشاطّالتقليدّمرحلةّبدأ
ّكنماذجّاستخدامهاّيتم ّيتمّقصَتةّقصةّالتالميذّإعطاءّسيتمّادلرحلة،ّىذهّيف.

ّعادلهمّمنّقريبّكنموذجّاستخدامها ّطريقّعنّالقصَتةّالقصصّالتالميذّحيددّمث.
ّالتالميذّبتكييفّذلكّبعد.ّدلاذاّأين،ّكيف،ّمىت،ّمن،ّفيو.ّصياغّادلقدـّملء ّسيقـو

علىّّتتوافقّاليتّاألحرؼّكإعداداتّعناصرّاستبداؿّطريقّعنّالقصَتةّالقصةّمنوذج
 التالميذّأحواؿ

ّ.جتهيزّ•
.ّالعناصرّبعضّىفّ،ّالتعديالتّنتائجّمبعاجلةّسيقوموفّالتالميذّجتهيزّمرحلةّيف

 ألفّعناصرّثالثةّاستخداـّيفّالنظر.ّكاألخاديدّكاإلعداداتّاألحرؼّىيّالعناصرّىذه
 العناصرّالشخصيةّكاخللفيةّكادلؤامرةّىيّالعناصرّاألسهلّاليتّديكنّتطويرىاّبشكلّّ
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إبداعيّكللكفاءةّيفّكقتّالتعلم.ّيفّمرحلةّجتهيزّالشخصياتّ،ّماّيفعلوّالتالميذّىوّإضافةّ
ّ ،ّ ّالقصة ّيف ّيفّشخصيات ّبينما ّبادلثل. ّنسبينا ّالقصة ّكتغيَت ،ّ ّالشخصية ّشخصية كصف

ّمرحلةّجتهيزّالقصةّ،ّتتمّاألنشطةّعنّطريقّكضعّتسلسلّاألحداثّاجلديدة.
 تنمية.•ّ

ّالتالميذّ ّسيقـو ،ّ ّادلرحلة ّبعدّمراحلّالتجهيز.ّيفّىذه ّالتالميذ ّيقـو مرحلّالنامية
ناميةّخلفياتّجديدةّكّناميةّأحداثّبالناميةّمواضيعّجديدةّكّناميةّشخصياتّجديدةّكّ

(ّمتّناميةّالفكرةّاألصليةّكفريدةّمنّنوعها،1ّجديدة.ّإفّتفاصيلّكلّعنصرّمتّناميتوّىي:ّ)
(ّالنامية3ّ(ّالناميةّالشخصياتّمنّخالؿّاستكماؿّاحلواراتّكادلونولوجاتّكالتعليقات،ّ)2)

ّاألحداثّيفّاجل4اخللفيةّمنّخالؿّكصفّبالتفصيل،ّ) ّالنامية )(ّ ّكاملة، (كاستخداـ5ّمل
 28لغةّالتواصل.

ّالكتابةكبالتارل ّتعلم ّنتائج ّلتحسُت ّيفّ ، ّسلطئُت ّنكوف ّأف ّلنا ّينبغي ّال اإلنشاء،
اختيارّاسًتاتيجيةّالتعلم.ّديكنّأفّتكوفّنسخةّاالسًتاتيجيةّالرئيسيةّىيّاسًتاتيجيةّبديلةّمتّ

ّاسًتاتيجيةنميهت ّلتصبح ّا ّكىي ّتقليد، ّتنميةّ-هيزجتّ-اسًتاتيجي ة ّاختيار ّمت سًتاتيجي ةّا.
ّكانتّمناسبةّللغايةّاإلنشاءّ كاسًتاتيجيةّلتعلمتنميةّّّ-جتهيزّ-تقليد ألفّىذهّاالسًتاتيجية

اّلًتقيةّمهارةّّ-جتهيزّ-.ّإفّاسًتاتيجي ةّتقليدليتمّتطبيقها تنميةّّليستّيفّالواقعّجديدةّجدن
 29اإلنشاءّلدلّالتالميذ.

 اإلجراءى ب.مفهوم
ّتعليم ّّاإلنشاءّأما ّاستعماؿ ّتأثَت ّتقليدباستخداـ ّ تنميةّّّ-جتهيزّ-اسًتاتيجي ة

 :التاليةّاخلطواتّخالؿّمنّديكن
 

 فتحّادلدر سّالدرسّبالسالـّكّالدعاءي .1

                                                             
28

 Wicaksono Andri, Menulis Kreatif Sastra dan Beberapa Model Pembelajarannya, (Yogyakarta: 

Garudhawaca, 2014), h. 92-96 
29

 . Santoso, Djoko. April 2018. “Penerapan Strategi 3M (Meniru, Mengolah, Mengembangkan) 

untuk Meningkatkan Kemampuan Siswa dalam Menulis Poster”. Jurnal Pendidikan: Riset & 

Konseptual. Vol. 2 No. 2, http://journal.unublitar.ac.id/pendidikan/index.php/Riset_Konseptual: 

hlm. 166 

http://journal.unublitar.ac.id/pendidikan/index.php/Riset_Konseptual
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 ّّسأؿّادلدرسّعنّاستعدادّالتلميذاتّيفّالتعلُّم.ي .2
 .يعطيّادلدر سّمثاؿّاإلنشاءّلدمّالتالميذ .3
ّّّّّّّّىذهّكيفّتقليده،ّيريدكفّالذمّاإلنشاءّبقراءةّللكتابةّالنشاطّتقليدّالتالميذّيبدأ .4

 .عادلهمّمنّقريبةّاإلنشاءّّالتالميذّادلدرسّأعطيّادلرحلة
 يتعرؼّالتالميذّاإلنشاءّالذمّّأفّيردكفّتقليدهّ. .5
ّالذلّبتكييفّالتالميذّيقـو .6 ّالشخصياتّبتغيَتّتقليدهّيريدكفّاإلنشاء

 التالميذّ.ّلعادلّادلناسبةّكاإلعدادات
ّمنهاّبعضّكلكنّبالتجهيز،ّالتالميذّيقـو .7 ّفحسب ّاألحرؼّّالعناصر

ّكاألخاديدّكاإلعدادات ّأضاؼّيف. ّالتجهيز ّالشخصياتّمرحلة ّالقصةّيفّالتالميذ
ّتتمّّالقصة،ّالتجهيزّّّمرحلةّيفّبينما.ّبادلثلّمناسبناّالقصةّكتغيَتّالشخصية،ّ،ككصف

 .اجلديدةّاألحداثّتسلسلّكضعّمناسباّالتالميذّأنشطة
ّادلرحلةّيقـوّ .8 ّخلفياتّجديدة،ّشخصياتّجديدة،ّمبواضيعّالناميةّالتالميذ

 .جديدةّكّأحداثّجديدة،
 يكتبّالتالميذّإنشاءىم. .9

ّادلدر سي .1١  .أحسنّالتالميذّكوفّإنشاءيلّبتصحيحّقـو
 و مؤشرات كفأة اإلنشاء  كما يلي :

 ادلفردات.ّأساسّاجلملةّعلىّيرت بواّأفّالتالميذّيستطيع .1
ّصحيحة.ّاجلملةّواأفّيكتبّّّالتالميذّيستطيع .2
كاّّّيستطيع .3 ّّادلناسبةّبالسياؽّصحيحاّنّاجلملةالتالميذّأفّيغَت 
ّتكوفّرتلةّمفيدة.ّالكلماتالتالميذّأفّيرت بواّّيستطيعّ .4  3١حيت 
 

 

                                                             
30 . Matsna Moh dan Erta Mahyudin,  Op.Cit,  h. 161 
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 اإلنشاء، فيما يلى :  على كفأة تنمية   -تجهيز -استراتيجّية تقليدأثر استعمال 

ادلقاؿّّيفّشخصياتّادلثاؿّسبيلّعلىّأكالن،ّالعناصرّتقليدّيستطيعوّالتالميذّأف .1
ّكماّمقالة،ّنظرّكجهاتّخلفية،ّمقاالتّينسخوا،ّأفّيريدكفّالذينّاإلنشاءّأك
 ذلكّإذل

ّّالتالميذّسيقـو .2 ّبسهولةّالقصةّكخطوطّكاإلعداداتّاحلركؼّتكيفبتجهيز
 فعاؿّتعليميّككقتّإبداعيةّبطريقةّكتطويرىا

3. ّ (2ّ)ّنوعهاّ،ّمنّكفريدةّاألصليةّادلواضيعّتطوير(1ّ) بسهولة:ّالتالميذسيقـو
كالتعليقات،ّّكادلونولوجاتّاحلواراتّاستكماؿّخالؿّمنّالشخصياتّالنامية

ّاجلملّيفّاألحداثّالنامية(4ّ)ّبالتفصيل،ّكصفّخالؿّمنّالناميةّاخللفيةّ(3)
 31.التواصلّلغةّكاستخداـ(5)كاملة،ّ

 ج.الدراسات السابقة.
ّىي ّالسابقة ّيفّالتالعبّلتجنبّكمقارنةّيستخدـّالذمّالبحثّالدراسات

 .آخرّشخصّأمّبوّيقـوّالّبالفعلّادلؤلفّهباّيقـوّالذمّالبحثّكتعزيزّالعلميّالعمل
ّكماّالتارلّ:  ّالدراساتّالسابقة،

جامعةّالسلطافّّىفطالبّوّ،ّكىراجابّلوبسالذمّقاـّبو2١19ّّّالبحثّسنة .1
ّ ّقاسم ّرياكالشارؼ ّاحلكومي ة ّاإلسالمي ة .ّ ّالعنواف: ّيفّحتت ّالنحوي ة ّاألخطاء حتليل

ّالدراسيّ ّالدراسيّالسادسّلعاـ بّالفصل ّلدمّطال  ّالتعليم2١18ّّاإلنشاء يفّقسم
الفرؽّبُتّحبثوّكالبحثّّ.النحوي ةّيفّاإلنشاءكثرةّاألخطاءّّوكحاصلّحبث.ّاللغةّالعربي ة

حتليلّاألخطاءّالنحوي ةّيفّاإلنشاءّيبحثّعنّع.ّأنوّالذمّقاـّبوّالباحثّيفّادلتغَتّالتاب
ّكأما ب ّطال  ّمعرفةّلدم ّإذل ّيهدؼ ّّتأسَتّالباحث ّاستعماؿ ّتقليدتأثَت ّ-اسًتاتيجي ة

 .تالميذّلدمّاإلنشاءّكفأةّعلىّّ تنميةّّّ-جتهيز

                                                             
96ّ-92.ّنفسّادلراجع.ّقّ 31
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ّةطالبّي،ّكىفًتمّرازتوايتالذمّقامتّبو2١12ّّّالبحثّسنة .2  جامعةّفلىّ
ّ اإلسالمية ّيغياكرتااحلكومية ّالعنواف: ّحتت باستعماؿّّالكتابةّمهاراةّلزيادةّاجلهود.

ّ يفّّّ(نامية-جتهيز-تقليد/ ) 3M (Meniru-Mengolah-Mengembangkan)اسًتاتيجي ة
ّادلدرسةّعاليةّالواحدةّاحلكوميةّديفوؾّيغياكرتاّ ّالفرؽّبُتّجداّفعالةّوكحاصلّحبث. .

ّ ّاستعمل ّأنو ّالتابع. ّادلتغَت ّيف ّالباحث ّبو ّقاـ ّالذم ّكالبحث ّاستعماؿّحبثو تأثَت
كأماّالباحثّ لتالميذ،ّاألقصوصةّالكتابةّمهاراةّلزيادة تنميةّّّ-جتهيزّ-اسًتاتيجي ةّتقليد

ّكفأةّاإلنشاء تنميةّّّ-جتهيزّ-اسًتاتيجي ةّتقليدتأثَتّاستعماؿّستعملّي  .على
جامعةّسونافّّّىفطاؿّوّ،ّكىشوكرّفرىانتوركالذمّقاـّبو2١13ّّّالبحثّسنة .3

ّيغياكرتا ّاحلكومي ة ّاإلسالمي ة ّكلجاغا .ّ ّالعنواف: ّاإلنشاءّمشاكلحتت ّالتعلم ّطالبةّ
ّاإلبنّالثاينّالفصل ّمدرسة ّاإلسالمي ةّيف ّادلتوسطة ّقي م ّيغياكرتاّ ّحبث. كثرةّّوكحاصل
ّاإلنشاءّمشاكل ّيفّّ.طالبةّلدلّتعليم ّالباحث ّبو ّكالبحثّالذمّقاـ الفرؽّبُتّحبثو

ّ ّأنو الباحثّيهدؼّإذلّّكأماّ طالبة،ّالتعلمّاإلنشاءّمشاكليبحثّعنّادلتغَتّالتابع.
ّلدمّاإلنشاءّكفأةّعلىّّ تنميةّّّ-جتهيزّ-اسًتاتيجي ةّتقليدتأثَتّاستعماؿّّمعرفةّالتأثَت

 .تالميذ

 د.فرضية البحث
 أماّفرضي ةّالبحثّفهماّ: 

Haّ:ّّ ّتقليدااستعماؿ ّّ-جتهيزّ-سًتاتيجي ة ّكفأةتنمية ّعلى ّلدلّ مؤثر اإلنشاء
  تالميذّالفصلّالعاشرّيفّمدرسةّالكوثرّالثانويةّاإلسالميةّبكنبارك.

Hoّ:ّّّكفأة تنميةّّّ-جتهيزّ-اسًتاتيجي ةّتقليداستعماؿ اإلنشاءّلدلّّ غَتّمؤثرّعلى
ّك.يةّبكنباّرتالميذّالفصلّالعاشرّيفّمدرسةّالكوثرّالثانويةّاإلسالم

ّ

ّ
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 الفصل الثالث

 منهجية البحث

 أ.تصميم البحث
ّجترييبّحبثّىوّالبحثّىذا ّمنّىذاّيتكوف. ّتأثَتّكمهاّادلتغَتين،ّالبحث

 ّ.Yّاإلنشاءكمتغَتّكفأةّ،Xّكمتغَتّّّ تنميةّّّ-جتهيزّ-اسًتاتيجي ةّتقليداستعماؿّ

كصفّّ(X A)ّالعاشرّأّالفصلّمهاّفصلُت،ّإذلّالباحثّيقسموّالبحث،ّىذاّيف
ّ.جترييبّكصفّ X Bّ)ّ(الفصلّالعاشرّّكّضبطي

ّباستعماؿّ:ستخدـّالباحثّيكّتصميمّالبحثّالذمّ
ّ Penelitian Desain Randomized Control Group Pre test-Post test  ّ:  

 3.1الجدول 
البعدياإلختبار     الفصل      اإلختبار القلبي المعالجة 

ّّّّّّT1 ّّّّّّّّX ّّّّّّّّTo      ب" العاشر" 
ّّّّّّT1 ّّّّّّّ- ّّّّّّّّTo     أ" العاشر" 

 اإليضاح 
ّ:ّالفصلّالضبطيّ"أ"ّالعاشر

 التجرييبّ:ّالفصل "بالعاشرّ"
To ّّ:ّالقبليّللفصلّالتجرييبّّكّالفصلّالضبطيّاإلختبار
X  ّالفصلّالذلّفيوّمعاجلة:ّ
ّ:ّالفصلّالذلّليسّفيوّمعاجلةّّ-

T1ّ ّ:التجرييبّكّالفصلّالضبطيّصفّ البعدمّللّاإلختبار 
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 مكان البحث و زمانه .ب
ّبالبحثسي ّالباحث ّّقـو ّبكنبارك. ّاإلسالمية ّالثانوية ّالكوثر ّمدرسة سنةّيف

ّ.ـ2١19ّ

 ج. أفراد البحث و الموضوع
ّفهوّّ ّالبحث ّىذا ّأفراد ّّالفصلّتالميذكل ّكادلدر س ّالكوثرّالعاشر ّمدرسة يف

ّبكنبارك. ّاإلسالمية ّّالثانوية ّفهوّّّـ.2١19ّسنة ّموضوعو ّلدلّّ كفاءةكأما اإلنشاء
ّتالميذّالفصلّالعاشرّيفّمدرسةّالكوثرّالثانويةّاإلسالميةّبكنبارك.

 د. مجتمع البحث و عينته
ّىو ّالبحث ّىذا ّيف ّال اجملتمع ّرتيع ّّالفصلتالميذ ّالكوثرّالعاشر ّمدرسة يف

ّّ(ّتلميذان.6١.ّكّعددىمّ)الثانويةّاإلسالميةّبكنبارك
 3.2الجدول 

ّ.يفّمدرسةّالكوثرّالثانويةّاإلسالميةّبكنباركالعاشرّّالفصلالتالميذّرلتمعّّ

ّتلميذا3١ّّعددىمّ"أ"ّّّالعاشرالفصلّكّأماّعينتو،ّأخذّالباحثّصف ُتّكّمهاّ
ّالفصل ّّ"ب"ّالعاشرّك 3١ّّعددىم ّتقنيةّّتلميذا. ّادلستخدمة ّالبيانات ّرتع كتقنية

 .(Purposive Sampling) بالعينةّالغرضيةّأكّالقصدية

  

 عدد التالميذ الفصل الرقم
 3١ العاشرّ"أ"الفصل1ّّ
 3١ العاشرّ"ب"الفصلّ 2

 66  ةالمجموع
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 أدوات البحث ه.
 . المالحظة1

 ال نعم مالَحظة رقم
1 2 3 4 

ّّ ادلدر سّالدرسّبالسالـّكّالدعاءّيفتح1ّ

ّادلدرسّادلاد ة2ّ ّّ يبُت 

ّّ .يعطيّادلدر سّمثاؿّاإلنشاءّلدمّالتالميذ3ّ

4ّ
ّيريدكفّالذمّاإلنشاءّبقراءةّالكتابةّالنشاطّتقليدّالتالميذّيبدأ

ّمنّقريبةّاإلنشاءّّالتالميذّادلدرسّأعطيّادلرحلةّىذهّكيفّتقليده،
 .عادلهم

ّّ

ّّ التالميذّاإلنشاءّالذمّّأفّيردكفّتقليدهّ.يتعرؼ5ّّ

6ّ
ّبتغيَتّتقليدهّيريدكفّاإلنشاءّالذلّبتكييفّالتالميذّيقـو

ّّ التالميذّلعادلّادلناسبةّكاإلعداداتّالشخصيات

7ّ

ّالعناصرّفحسبّمنهاّبعضّكلكنّبالتجهيز،ّالتالميذّيقـو
ّمرحلةّالتجهيزّأضاؼّيف.ّكاألخاديدّكاإلعداداتّاألحرؼّ

ّالقصةّكتغيَتّالشخصية،ّ،ككصفّالقصةّيفّالتالميذّالشخصيات
ّأنشطةّتتمّّالقصة،ّالتجهيزّّّمرحلةّيفّبينما.ّبادلثلّمناسبنا

 .اجلديدةّاألحداثّتسلسلّكضعّمناسباّالتالميذ

ّّ

ّجديدة،ّشخصياتّجديدة،ّمبواضيعّالناميةّالتالميذّادلرحلةّيقـو8ّ
 جديدةّكّأحداثّجديدة،ّخلفيات

ّّ

ّّ يكتبّالتالميذّإنشاءىم.9ّ
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ّادلدر سي1١ّ ّّ .أحسنّالتالميذّكوفّإنشاءيلّبتصحيحّقـو
ّ  المجموعةّ

 
 . اإلختبار  2

ّالىتّتستخدـّيفّتقوًنّكّنتيجة.ّ ّكفأةّعلىّاحلصوؿّإذلّينشدّاإلختبار32ّآلة
ّمباشرة.ّاإلنشاءّبصناعةّالتالميذّاإلختبارّعلىّّادلعل مّيقـوّكّ.اإلنشاء

 
 

 
 رقم

 
 
 

 إسم
ّ

 ؤشرات التقويمم

ّ
طيع

يست
ّ

بواّ
ّيرت 

ّأف
ميذ

لتال
ا

ات
كلم

ال
ّ

وفّ
ّتك

حيت 
دة.

مفي
رتلةّ

 
 ّ

طيع
يست

ّ
كاّ

غَت 
ّي

ّأف
ميذ

لتال
ا

ملة
اجل

ّ
ّّّّ

ةّّّ
اسب

ادلن
حاّن

صحي
ؽّ

سيا
بال

ّّ
ّّ

طيع
يست

ّ
ميذ

لتال
ا

ّ
كتب

فّي
أ

ّوا
ملة

اجل
ّ

حة.
صحي

ّ
ّّ

طيع
يست

ّ
ميذ

لتال
ا

ّأفّ
بوا رت 

ي
ّ

ّّّّ
ّّّّ

ّّّّ
ّّّّ

ّّّّ
ملةّ

اجل
ّعلى

اس
أس

ّ
ت.

فردا
ادل

 
ّ

    1ّالتالميذ1ّّّ
    ّاخل2ّ
 

 و. طريقة جمع البيانات
ّكماّحيد ث،ّكتسجيل ّماّ .ّادلالحظة،ّىي1 ّأ كّغَتّطبيعيٍّ ّطبيعي  ّأ كّحاؿ  مراقبة ّشيء 

ّأ كّع م ليّ   33.يبدكّلغرضّعلمي 
                                                             
32 

. Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan.  (Jakarta: PT . Raja Grafindo Persada, 

2015).h.  66 
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ّ-اسًتاتيجي ةّتقليداسًتاتيجيةّتأثَتّإستعماؿّتأثَتّاستعماؿّّتأثَتّىذهّادلالحظة
ّكفاءةّّاإلنشاءّّ-جتهيز ّالعربية.ّاللغةّتعليمّيفتنميةّّعلى

ّاالختبار،2 ّالتلميذّعلىّإستيعابّادلواد34ّكامتحانوّجر ب وّشيءّىوّ. ّقدرة ّأكّدلعرفة ،
 ادلتلمة،ّكينقسمّإذلّاختربينّ:

 االختبارّالقبلي أّ
ّ ّالنتيجة ّالبحثّك ّقبلّأداء ّالقبليّمستخدـ ّاالختبار ّىذا ّمنك ىذاّ ادلأخذة

ّإذل ّيهدؼ ّالقبلي. ّّمعرفةّاالختبار ّقدرة ّّكفاءةّعلىّتالميذلامقياس ّباللغةّاإلنشاء
 ّالعربيةّيفّتعليمّاللغةّالعربي ة.

 االختبارّالبعدم بّ
ّادلأخذةّمنّىذاّّ ّاالختبارّالبعدمّمستخدـّبعدّأداءّالبحثّكّالنتيجة كّىذا

ّكفاءةّرفةمعّاالختبارّالبعدم.ّكّىذاّاالختبارّيهدؼّإذل ّاللغةّتعليمّاإلنشاءّيفّترقية
ّ تنميةّّّ-جتهيزّ-اسًتاتيجي ةّتقليدلدلّالتالميذّأكّتأثَتّإستعماؿّتأثَتّاستعماؿّّّالعربية

ّكفاءة  العربية.ّاللغةّتعليمّاإلنشاءّيفّ على

ّىو .3 ّكالكتبّكالنصوصّادلالحظاتّشكلّيفّادلتغَتّعنّبيافّعنّيبحثّالتوثيق،
ّأكّصورّأكّكتابةّشكلّديكنّالتوثيقّيف 35ّ.ذلكّإذلّكماّاألعماؿّكجداكؿّكاجملالت

 36.ّشخصّمنّضخمةّأعماؿ
ّالباحثّبوّيقـوّشيءّىوّالتوثيقّبطريقّالبياناتّرتعّبأفّاالستنتاج 

ّكادلراجعّاألشخاصّتناقشّاليتّادلطبوعةّاإلعالـّمسائلّسلتلفّمنّالبياناتّجلمع

                                                                                                                                                                       
ّ)قاموسّالكًتكين(..ّادلعجمّالوسيطّيفّادلعاينّعريبّعريب.ّ 33
167ّ،ّادلرجعّالسابقّ،ّص.ّّ.ّل و يسّمعلوؼّ 34

35 
. Suharsimi Arikunto,  Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, )Jakarta: Bumi Aksara, 2005) h. 231 

36
 . Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif  Kualitatif dan R&D ,(Bandung: Alfabeta, 2010). h. 

240 
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ّسي ت مُّّّالذمّدرسةكادلّكادلدر سّالتالميذّحوؿّبياناتّعنّحبثّالتوثيقّكّيهدؼ.ّلتحقيق
ّالباحثّحبثوّ.

 ز. طريقة تحليل البيانات
 باستخداـّالرمزّاآليتّ:ّادلالحظةّيفّالذلّيستخدموّالباحثحتليلّالبياناتّ (1

  
 

 
      

Pّّّّّنسبةّمئوية:ّ
Fّّّ:ّالًتدد(Frekuensi) 

Nّّّّّّرلموعة: 
تنميةّّعلىّّّ-جتهيزّ-اسًتاتيجي ةّتقليدتأثَتّاستعماؿّّستخدـّالباحثّمعايَتّدلعرفةي

ّمنها:كفاءةّّاإلنشاءّ

ّ:ّ)جيدّجدا(ّ%1١١ّّ-81ّّ% .1
ّ:ّ)جيد(ّّ%8١ّ-61ّّ% .2
 :ّ)مقبوؿ(ّّ%%6١ّّ_4١ّّ .3
 37ّ:ّ)ناقص(ّّ%2١ّّ-%١ّّ .4
 Test “t”:38ّّىفّاالختبارّبالرموزّاآليت:ـّالبياناتّالىتّإستخد (2

   
     

√(
   

√   
)
 

 (
   

√   
)
 
 

ّرمزّمعيارّاضلراؼّالتغيَت
    √

∑   

 
 

  
ّرمزّمعيارّاضلراؼّالتغيَت

 

                                                             
37

 . Riduwan ,Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian, (Bandung: Alfabeta,2011), h. 15 
38.

 Hartono, Statistik Untuk Penelitian,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 206  
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    √
∑   

 
 

ّرمزّادلعدؿ
   

∑ 

 
 

ّرمزّادلعدؿ
   

∑ 

 
 

 
 يلى:ّّفيماّالتأثَتّمعيار

 البيافّ:

N = ّّعددّادلستجيبُت

Σxyّّقيمة ك قيمة الضرب حاصل =ّرتلة

Σyّقيمةّ =ّرتلةX 

Σy  =  قيمةّ رتلةY 

Interpretasi Koefesien Korelasi Product Moment:  
ّ:ّمنخفضّجد ا١،2١١ّّإذل١،١١ّّبُتّ -
ّ:ّمنخفض١،4١١ّّإذل١،2١١ّّبُتّّ -
ّكاؼ١،7١١ّإذل١04١١ّّبُتّّ - :ّ
 :ّجيد١،9١١ّّإذل١،7١١ّّبُتّّ -
 39ّ.:ّجيدّجد ا١،1١١١ّإذل١،9١١ّّبُتّ -

                                                             
39

 . Anas Sudijiono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta, Raja Grafindo, 2007), h.43 



66 

 

 الفصل الخامس

 الخاتمة

 نتائج البحث .أ 
ّأف ّاإلجابة ّفوجد ّادلوجودة ّادلشكلة ّالباحث ّحلل ّأف ّّبعد اسًتاتيجي ةّاستعماؿ

ّّ-جتهيزّ-تقليد ّاإلنشاء ّ ّكفاءة ّعلى ّ ّمدرسةّتنمية ّيف ّالعاشر ّالفصل ّتالميذ لدل
ّالكوثرّالثانويةّاإلسالميةّبكنبارك ّ%5يفّدرجةّداللةTtّّمنّّأكربToّىذهّبظهورّ.

مبعٌتّ"جيدّجدا"ّألنوّيقعّيفّدرجةّّ%01كّيفّجدكؿّادلراقبةّنيلّّ%.0كدرجةّداللةّ
10-011.%ّ

ّتقليدأفّاستعماؿّكلذالكّ ّكفاءةّيكوفّمؤثراّتنميةّّّ-جتهيزّ-اسًتاتيجي ة ّ على
ّلدلّتالميذّالفصلّالعاشرّيفّمدرسةّالكوثرّالثانويةّاإلسالميةّبكنبارك.ّاإلنشاء

 توصيات البحث .ب 
ّكماّيليّ:ّّتوصياتقدـّالباحثّي
 مدرسلل -1

يفّتعليمّاللغةّّتنميةّّّ-جتهيزّ-اسًتاتيجي ةّتقليداستخداـّّمنّىذاّالبحثّنعرؼّأف
ّتالميذلدلّالّالكتابةّاإلنشاءلًتقيةّمهارةّكّخصوصاّتعليمّاإلنشاءّيكوفّمؤثراّّ العربية

ّاإلنشاء ّتعليم ّيف ّاالسًتاتيجية ّىذه ّيستخدـ ّأف ّادلدرس ّعلى ّفينبغي ّمهارةّّ، لًتقية
 تالميذ.لدلّالالكتابةّ

 لتالميذل -2
ّكتابةّاإلنشاءتعلميأفّّتالميذالّوّمنرجأ .1 ّكيفية  حيحا.صّوا
ّكتابةّاإلنشاءّيومياّيفّادلدرسةّكّخارجها.ّتالميذالّأرجوّمن .2  أفّديارسوا
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 ابطو الر 
 

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-
ar/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7/ 

 
 

 

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7/
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7/


  



  



  



 



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



 



 سادسالجدول ال
 ىجدول في المالحظة األولال

 (تنمية -تجهيز -تقليد/  ) 3M (Meniru-Mengolah-Mengembangkan) إستراتيجّية تأثير

 

 :  موضوع المادة  : م.يودي هداية اهلل المعلم
 :  التاريخ   : اإلنشاء الدرس
 أالعاشر :  الفصل

 ال نعم مالَحظة رقم
1 2 3 4 
   الدرس بالسالم و الدعاء املدّرسفتح ي 1

   عن استعداد الطالبات يف التعلُّم. سأل املدرسي 2

   العربية اللغة لتعّلم الدافع تالميذيعطي املدرس ال 3

   يبّّي املدرس املاّدة 4
   .يعطي املدّرس مثال اإلنشاء لدي التالميذ 5

6 
 يريدون الذي اإلنشاء بقراءة الكتابة النشاط تقليد التالميذ يبدأ

 من قريبة اإلنشاء  التالميذ املدرس أعطي املرحلة هذه ويف تقليده،
 .عاملهم

  

   يتعرف التالميذ اإلنشاء الذي  أن يردون تقليده . 7

8 
 بتغيري تقليده يريدون اإلنشاء الذى بتكييف التالميذ يقوم

   التالميذ لعامل املناسبة واإلعدادات الشخصيات

9 
 العناصر فحسب منها بعض ولكن بالتجهيز، التالميذ يقوم

 مرحلة التجهيز أضاف يف. واألخاديد واإلعدادات األحرف 
 القصة وتغيري الشخصية، ،ووصف القصة يف التالميذ الشخصيات

  



 أنشطة تتم  القصة، التجهيز   مرحلة يف بينما. باملثل مناسًبا
 .اجلديدة األحداث تسلسل وضع مناسبا التالميذ

11 
 جديدة، شخصيات جديدة، مبواضيع النامية التالميذ املرحلة يقوم

   جديدة و أحداث جديدة، خلفيات

   يكتب التالميذ إنشاءهم. 11
   .أحسن التالميذ كون إنشاءيل بتصحيح قوم املدّرسي 12
   المجموعة 

  اكن بارو،ب
  مدّرس اإلنشاء

 
 
(Yasril, S.Hi) 

 
 3Mإسرتاتيجّية خطوات  اثنتا عشرةمن  اثنتا عشرةالتجريبة األوىل قد قام املدرس يف 

(Meniru-Mengolah-Mengembangkan)( /تنمية -جتهيز -تقليد) 3إسرتاتيجّية  تأثري. ودرجةM 

(Meniru-Mengolah-Mengembangkan)( /تنمية -جتهيز -تقليد ) األوىل "جيد جدا".  التجريبة 
 
 
 
 
 
 

 
  



 
 السابعدول جال

 الثانيةجدول في المالحظة ال
 (تنمية -تجهيز -تقليد/  ) 3M (Meniru-Mengolah-Mengembangkan)إستراتيجّية استخدام 

 :  موضوع المادة  : م.يودي هداية اهلل المعلم
 :  التاريخ   : اإلنشاء الدرس
 أ: العاشر  الفصل

 ال نعم مالَحظة رقم
1 2 3 4 
   الدرس بالسالم و الدعاء املدّرسفتح ي 1

   عن استعداد الطالبات يف التعلُّم. سأل املدرسي 2

   العربية اللغة لتعّلم الدافع تالميذيعطي املدرس ال 3

   يبّّي املدرس املاّدة 4
   .يعطي املدّرس مثال اإلنشاء لدي التالميذ 5

6 
 يريدون الذي اإلنشاء بقراءة الكتابة النشاط تقليد التالميذ يبدأ

 من قريبة اإلنشاء  التالميذ املدرس أعطي املرحلة هذه ويف تقليده،
 .عاملهم

  

   يتعرف التالميذ اإلنشاء الذي  أن يردون تقليده . 7

8 
 بتغيري تقليده يريدون اإلنشاء الذى بتكييف التالميذ يقوم

   التالميذ لعامل املناسبة واإلعدادات الشخصيات

9 
 العناصر فحسب منها بعض ولكن بالتجهيز، التالميذ يقوم

   مرحلة التجهيز أضاف يف. واألخاديد واإلعدادات األحرف 



 القصة وتغيري الشخصية، ،ووصف القصة يف التالميذ الشخصيات
 أنشطة تتم  القصة، التجهيز   مرحلة يف بينما. باملثل مناسًبا

 .اجلديدة األحداث تسلسل وضع مناسبا التالميذ

11 
 جديدة، شخصيات جديدة، مبواضيع النامية التالميذ املرحلة يقوم

   جديدة و أحداث جديدة، خلفيات

   يكتب التالميذ إنشاءهم. 11
   .أحسن التالميذ كون إنشاءيل بتصحيح قوم املدّرسي 12
   المجموعة 

  اكن بارو،ب
  مدّرس اإلنشاء

 
 

(Yasril, S.Hi) 

 
 3Mإسرتاتيجّية خطوات  اثنتا عشرةمن  حادية عشرة قد قام املدرس الثانيةالتجريبة يف 

(Meniru-Mengolah-Mengembangkan) /(تنمية -جتهيز -تقليد) 3إسرتاتيجّية  تأثري. ودرجةM 

(Meniru-Mengolah-Mengembangkan)( /تنمية -جتهيز -تقليد ) جيد جدا".  الثانية التجريبة" 
 
 
 
 
 
 
 



 دول الثامنجال
 لثةالثاجدول في المالحظة ال

 -تجهيز -تقليد/  ) 3M (Meniru-Mengolah-Mengembangkan)إستراتيجّية استخدام 
 (تنمية

 : ...... موضوع المادة  : م.يودي هداية اهلل المعلم
 :........  التاريخ   : اإلنشاء الدرس
 أ: العاشر  الفصل

 ال نعم مالَحظة رقم
1 2 3 4 
   الدرس بالسالم و الدعاء املدّرسفتح ي 1

   عن استعداد الطالبات يف التعلُّم. سأل املدرسي 2

   العربية اللغة لتعّلم الدافع تالميذيعطي املدرس ال 3

   يبّّي املدرس املاّدة 4
   .يعطي املدّرس مثال اإلنشاء لدي التالميذ 5

6 
 يريدون الذي اإلنشاء بقراءة الكتابة النشاط تقليد التالميذ يبدأ

 من قريبة اإلنشاء  التالميذ املدرس أعطي املرحلة هذه ويف تقليده،
 .عاملهم

  

   يتعرف التالميذ اإلنشاء الذي  أن يردون تقليده . 7

8 
 بتغيري تقليده يريدون اإلنشاء الذى بتكييف التالميذ يقوم

   التالميذ لعامل املناسبة واإلعدادات الشخصيات

9 
 العناصر فحسب منها بعض ولكن بالتجهيز، التالميذ يقوم

   مرحلة التجهيز أضاف يف. واألخاديد واإلعدادات األحرف 



 القصة وتغيري الشخصية، ،ووصف القصة يف التالميذ الشخصيات
 أنشطة تتم  القصة، التجهيز   مرحلة يف بينما. باملثل مناسًبا

 .اجلديدة األحداث تسلسل وضع مناسبا التالميذ

11 
 جديدة، شخصيات جديدة، مبواضيع النامية التالميذ املرحلة يقوم

   جديدة و أحداث جديدة، خلفيات

   يكتب التالميذ إنشاءهم. 11
   .أحسن التالميذ كون إنشاءيل بتصحيح قوم املدّرسي 12
   المجموعة 

 اكن بارو،ب
  مدّرس اإلنشاء

 
 
(Yasril, S.Hi) 

 
-3M (Meniruإسرتاتيجّية خطوات  اثنتا عشرةمن  عشر قد قام املدرس الثالثةالتجريبة يف 

Mengolah-Mengembangkan) /(تنمية -جتهيز -تقليد) 3إسرتاتيجّية  تأثري. ودرجةM (Meniru-

Mengolah-Mengembangkan)( /تنمية -جتهيز -تقليد ) جيد جدا". الثالثة التجريبة" 
 
 
 
 
 
 
 



 دول التاسعجال
 الّربعةجدول في المالحظة ال

 -تجهيز -تقليد/  ) 3M (Meniru-Mengolah-Mengembangkan)إستراتيجّية استخدام 
 (تنمية

 :  موضوع المادة  : م.يودي هداية اهلل المعلم
 :  التاريخ   : اإلنشاء الدرس
 أ: العاشر  الفصل

 ال نعم مالَحظة رقم
1 2 3 4 
   الدرس بالسالم و الدعاء املدّرسفتح ي 1

   عن استعداد الطالبات يف التعلُّم. سأل املدرسي 2

   العربية اللغة لتعّلم الدافع تالميذيعطي املدرس ال 3

   يبّّي املدرس املاّدة 4
   .يعطي املدّرس مثال اإلنشاء لدي التالميذ 5

6 
 يريدون الذي اإلنشاء بقراءة الكتابة النشاط تقليد التالميذ يبدأ

 من قريبة اإلنشاء  التالميذ املدرس أعطي املرحلة هذه ويف تقليده،
 .عاملهم

  

   يتعرف التالميذ اإلنشاء الذي  أن يردون تقليده . 7

8 
 بتغيري تقليده يريدون اإلنشاء الذى بتكييف التالميذ يقوم

   التالميذ لعامل املناسبة واإلعدادات الشخصيات

9 
 العناصر فحسب منها بعض ولكن بالتجهيز، التالميذ يقوم

   مرحلة التجهيز أضاف يف. واألخاديد واإلعدادات األحرف 



 القصة وتغيري الشخصية، ،ووصف القصة يف التالميذ الشخصيات
 أنشطة تتم  القصة، التجهيز   مرحلة يف بينما. باملثل مناسًبا

 .اجلديدة األحداث تسلسل وضع مناسبا التالميذ

11 
 جديدة، شخصيات جديدة، مبواضيع النامية التالميذ املرحلة يقوم

   جديدة و أحداث جديدة، خلفيات

   يكتب التالميذ إنشاءهم. 11
   .أحسن التالميذ كون إنشاءيل بتصحيح قوم املدّرسي 12
   المجموعة 

 اكن بارو،ب
  مدّرس اإلنشاء

 
 
(Yasril, S.Hi) 
 

-3M (Meniruإسرتاتيجّية خطوات  اثنتا عشرةمن  عشر قد قام املدرس الرّبعةالتجريبة يف 

Mengolah-Mengembangkan) /(تنمية -جتهيز -تقليد) 3إسرتاتيجّية  تأثري. ودرجةM (Meniru-

Mengolah-Mengembangkan)( /تنمية -جتهيز -تقليد ) جيد جدا". الرّبعة التجريبة" 
 

 
 
 
 
 
 



 دول العاشرجال
 الخامسةجدول في المالحظة ال

 -تجهيز -تقليد/  ) 3M (Meniru-Mengolah-Mengembangkan)إستراتيجّية استخدام 
 (تنمية

 :  موضوع المادة  : م.يودي هداية اهلل المعلم
 :  التاريخ   : اإلنشاء الدرس
 أ: العاشر  الفصل

 ال نعم مالَحظة رقم
1 2 3 4 
   الدرس بالسالم و الدعاء املدّرسفتح ي 1

   عن استعداد الطالبات يف التعلُّم. سأل املدرسي 2

   العربية اللغة لتعّلم الدافع تالميذيعطي املدرس ال 3

   يبّّي املدرس املاّدة 4
   .يعطي املدّرس مثال اإلنشاء لدي التالميذ 5

6 
 يريدون الذي اإلنشاء بقراءة الكتابة النشاط تقليد التالميذ يبدأ

 من قريبة اإلنشاء  التالميذ املدرس أعطي املرحلة هذه ويف تقليده،
 .عاملهم

  

   يتعرف التالميذ اإلنشاء الذي  أن يردون تقليده . 7

8 
 بتغيري تقليده يريدون اإلنشاء الذى بتكييف التالميذ يقوم

   التالميذ لعامل املناسبة واإلعدادات الشخصيات

9 
 العناصر فحسب منها بعض ولكن بالتجهيز، التالميذ يقوم

   مرحلة التجهيز أضاف يف. واألخاديد واإلعدادات األحرف 



 القصة وتغيري الشخصية، ،ووصف القصة يف التالميذ الشخصيات
 أنشطة تتم  القصة، التجهيز   مرحلة يف بينما. باملثل مناسًبا

 .اجلديدة األحداث تسلسل وضع مناسبا التالميذ

11 
 جديدة، شخصيات جديدة، مبواضيع النامية التالميذ املرحلة يقوم

   جديدة و أحداث جديدة، خلفيات

   يكتب التالميذ إنشاءهم. 11
   .أحسن التالميذ كون إنشاءيل بتصحيح قوم املدّرسي 12
   المجموعة 

  اكن بارو،ب
 مدّرس اإلنشاء

 
 
(Yasril, S.Hi) 

  
-3M (Meniruإسرتاتيجّية  خطوات  اثنتا عشرةمن  عشر قد قام املدرس اخلامسةالتجريبة يف 

Mengolah-Mengembangkan) /(تنمية -جتهيز -تقليد) 3إسرتاتيجّية  تأثري. ودرجةM (Meniru-

Mengolah-Mengembangkan)( /تنمية -جتهيز -تقليد ) جدا". اخلامسة "جيد التجريبة 
 
 
 
 
 
 

 



 الحادي عشردول جال
 السادسةجدول في المالحظة ال

 -تجهيز -تقليد/  ) 3M (Meniru-Mengolah-Mengembangkan)إستراتيجّية استخدام 
 (تنمية

 :  موضوع المادة  : م.يودي هداية اهلل المعلم
 :  التاريخ   : اإلنشاء الدرس
 أ: العاشر  الفصل

 ال نعم مالَحظة رقم
1 2 3 4 
   الدرس بالسالم و الدعاء املدّرسفتح ي 1

   عن استعداد الطالبات يف التعلُّم. سأل املدرسي 2

   العربية اللغة لتعّلم الدافع تالميذيعطي املدرس ال 3

   يبّّي املدرس املاّدة 4
   .يعطي املدّرس مثال اإلنشاء لدي التالميذ 5

6 
 يريدون الذي اإلنشاء بقراءة الكتابة النشاط تقليد التالميذ يبدأ

 من قريبة اإلنشاء  التالميذ املدرس أعطي املرحلة هذه ويف تقليده،
 .عاملهم

  

   يتعرف التالميذ اإلنشاء الذي  أن يردون تقليده . 7

8 
 بتغيري تقليده يريدون اإلنشاء الذى بتكييف التالميذ يقوم

   التالميذ لعامل املناسبة واإلعدادات الشخصيات

9 
 العناصر فحسب منها بعض ولكن بالتجهيز، التالميذ يقوم

   مرحلة التجهيز أضاف يف. واألخاديد واإلعدادات األحرف 



 القصة وتغيري الشخصية، ،ووصف القصة يف التالميذ الشخصيات
 أنشطة تتم  القصة، التجهيز   مرحلة يف بينما. باملثل مناسًبا

 .اجلديدة األحداث تسلسل وضع مناسبا التالميذ

11 
 جديدة، شخصيات جديدة، مبواضيع النامية التالميذ املرحلة يقوم

   جديدة و أحداث جديدة، خلفيات

   يكتب التالميذ إنشاءهم. 11
   .أحسن التالميذ كون إنشاءيل بتصحيح قوم املدّرسي 12
   المجموعة 

  اكن بارو،ب
  مدّرس اإلنشاء

 
 
(Yasril, S.Hi)  

 
 3Mإسرتاتيجّية خطوات  اثنتا عشرةمن  اثنتا عشرة قام املدرس قد السادسةيف التجريبة 

(Meniru-Mengolah-Mengembangkan) /(تنمية -جتهيز -تقليد) 3إسرتاتيجّية  تأثري. ودرجةM 

(Meniru-Mengolah-Mengembangkan)( /تنمية -جتهيز -تقليد ) جيد جدا".السادسة "التجريبة 
 

 

 



 Soal Pretest & Post Tes 
 
 الكلمات التي بين القوسين في جمل مفيدة ! أكتب . أ

 (5)نتيجة   ) أخذ ( .1
 (5)نتيجة   )لعب( .2
 (5)نتيجة   ) قرأ ( .3
 ! فراغلالكلمة الصحيحة في ا أكتب  . ب
 (11)نتيجة   يلعبون( -ألعب -األوالد .... كرّة القدم . ) تلعب .1
     (11)نتيجة     نقرأ (-تقرأ -..... األستاذ القرآن. ) يقرأ .2
ال  -املَدرِّس–يعلِّم ... الدرس اللغة العربية يف الساعة التاسع التماماً )املدَرَسة  .3

 (11)نتيجة  تدرس
 أسطر 5الصورة ، على األقل باستناًدا  اإلنشاءاكتب  . ت

 

 (25)نتيجة    .1
 

 با صحيحا !رتب الجمل التالية ترتي . ث
  (11)نتيجة   رجل –فوق رأسه  –حقيبة  -حيمل –كان  .1
 (11)نتيجة      علي –الباَب  –فتح  .2
 (11)نتيجة   يف –املسجد  –القرآن  –يقرأ  –كان   –األستاذ  .3



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

(Pertemuan I) 

 

A. Identitas 

 

Nama Sekolah   : MA. Al-Kautsar 

Mata Pelajaran   : Insya’ 

Kelas / Semester  : X / B 

Standar Kompetensi : Mengungkapkan pengalaman diri sendiri dan orang 

lain ke dalam Insya’ 

Kompetensi Dasar :Menulis karangan berdasarkan kehidupan diri sendiri 

dalam   Insya’ (pelaku, peristiwa, latar) 

 

Indikator    : 

1. Menentukan topik yang berhubungan dengan 

kehidupan diri sendiri untuk menulis Insya’. 

2. Menulis kerangka Insya’ dengan memperhatikan 

kronologi waktu dan peristiwa. 

3. Mengembangkan kerangka yang telah dibuat dalam 

bentuk Insya’ (pelaku, peristiwa, latar, konflik) dengan 

memperhatikan pilihan kata, tanda baca, dan ejaan. 

Alokasi waktu   : 2 x 45 menit (1 x pertemuan) 

 

B. Tujuan Pembelajaran 

 

1. Siswa dapat menentukkan topik yang berhubungan dengan kehidupan 

orang lain untuk menulis Insya’. 

2. Siswa dapat membuat kerangka karangan Insya’ dengan memperhatikan 

kronologi waktu dan peristiwa. 

3. Siswa dapat mengembangkan kerangka karangan menjadi sebuah Insya’. 

 

C. Materi Pembelajaran 

 

1. Contoh Insya’ 

2. Ciri-ciri Insya’ 

3. Syarat topik Insya’ 

4. Kerangka Insya’ 

5. Unsur-unsur Insya’ (pelaku, peristiwa, latar, konflik) 

6. Strategi 3M (Meniru-Mengolah-Mengembangkan) 

D. Metode Pembelajaran 

 

 

1. Tanya jawab 



2. Strategi 3M (Meniru-Mengolah-Mengembangkan) 

3. Ceramah 

 

 

E. Langkah – langkah Kegiatan Pembelajaran 

 

1. Kegiatan Awal 

a. Guru mengawali pelajaran dengan salam. 

b. Guru mengkondisikan siswa untuk berdoa sebelum memulai 

pelajaran. 

c. Guru mempresensi siswa. 

d. Guru menyampaikan kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa. 

2. Kegiatan Inti 

a. Guru melakukan brainstorming tentang Insya’ dan memotivasi siswa untuk 

mempunyai pikiran positif bahwa menulis Insya’ itu mudah. 

b. Guru memberikan apersepsi tentang sumber cerita Insya’. 

c. Guru menjelaskan tentang strategi 3M. 

d. Guru memberikan contoh Insya’ yang ditulis berdasarkan 

pengalaman pribadi penulisnya dengan berbagai variasi gaya 

penulisan. 

e. Siswa membaca contoh Insya’ yang telah diberikan guru. 

f. Siswa mengidentifikasi ciri Insya’ berdasarkan contoh Insya’ yang telah 

dibaca. 

g. Siswa mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik Insya’. 

h. Guru menegaskan kembali materi tentang ciri Insya’ dan unsur intrinsik 

Insya’. 

i. Siswa mulai menggali ide dari pengalaman pribadi (kehidupan diri sendiri) 

yang menarik untuk dikembangkan menjadi Insya’. 

j. Siswa membuat kerangka Insya’ berdasarkan cerita yang dipilih untuk 

dikembangkan menjadi Insya’. 

3. Kegiatan Akhir 

a. Siswa dan guru melakukan refleksi. 

b. Guru memberikan tugas (PR) untuk mengembangkan kerangka 

Insya’ yang telah dibuat menjadi Insya’ dengan memperhatikan unsur-unsur 

intrinsik Insya’. 

c. Guru mengakhiri pelajaran dengan salam 

 

F. Media dan Sumber Belajar 

 

1. Media : model Insya’ yang ditulis berdasarkan pengalaman pribadi 

penulisnya 

 

 



G. Penilaian 

1. Jenis Tagihan :Tugas Individu 

2. Bentuk Instrumen : Uraian bebas 

3. Instrumen 

a. Tulislah kerangka cerita berdasarkan topik cerita yang telah kamu pilih! 

b. Kembangkan kerangka cerita tersebut menjadi sebuah Insya’ dengan 

memperhatikan unsur-unsur intrinsik Insya’! 

 

 Pekanbaru, 19 November 

2019 

Guru Mata Pelajaran      Mahasiswa Peneliti 

 

 

Ust. Riki Pratama     M.Yudi Hidayattullah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

(Pertemuan II) 

 

A. Identitas 

 

Nama Sekolah   : MA. Al-Kautsar 

Mata Pelajaran   : Insya’ 

Kelas / Semester  : X / B 

Standar Kompetensi : Mengungkapkan pengalaman diri sendiri dan orang 

lain ke dalam Insya’ 

Kompetensi Dasar :Menulis karangan berdasarkan kehidupan diri sendiri 

dalam   Insya’ (pelaku, peristiwa, latar) 

 

Indikator    : 

1. Menentukan topik yang berhubungan dengan 

kehidupan diri sendiri untuk menulis Insya’. 

2. Menulis kerangka Insya’ dengan memperhatikan 

kronologi waktu dan peristiwa. 

3. Mengembangkan kerangka yang telah dibuat dalam 

bentuk Insya’ (pelaku, peristiwa, latar, konflik) dengan 

memperhatikan pilihan kata, tanda baca, dan ejaan. 

Alokasi waktu   : 2 x 45 menit (1 x pertemuan) 

 

B. Tujuan Pembelajaran 

 

1. Siswa dapat menentukkan topik yang berhubungan dengan kehidupan 

orang lain untuk menulis Insya’. 

2. Siswa dapat membuat kerangka karangan Insya’ dengan memperhatikan 

kronologi waktu dan peristiwa. 

3. Siswa dapat mengembangkan kerangka karangan menjadi sebuah Insya’. 

C. Materi Pembelajaran 

1. Contoh Insya’ 

2. Ciri-ciri Insya’ 

3. Syarat topik Insya’ 

4. Kerangka Insya’ 

5. Unsur-unsur Insya’ (pelaku, peristiwa, latar, konflik) 

6. Strategi 3M (Meniru-Mengolah-Mengembangkan 

 

D. Metode Pembelajaran 

 

1. Tanya jawab 

2. Strategi 3M (Meniru-Mengolah-Mengembangkan) 

3. Ceramah 



E. Langkah – langkah Kegiatan Pembelajaran 

 

1. Kegiatan Awal 

a. Guru mengawali pelajaran dengan salam. 

b. Guru mengkondisikan siswa untuk berdoa sebelum memulai 

pelajaran. 

c. Guru mempresensi siswa. 

d. Guru menyampaikan kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa. 

e. Guru mengingatkan kembali pelajaran sebelumnya sebagai 

pengantar untuk melanjutkan materi dan kegiatan pembelajaran hari 

ini. 

2. Kegiatan Inti 

a. Guru menerangkan strategi 3M. 

b. Siswa melanjutkan pekerjaan pada tahap mengembangkan. 

c. Siswa mengembangkan uraian saduran pada pertemuan sebelumnya. 

d. Siswa mulai menggali ide dari pengalaman pribadi (kehidupan diri 

sendiri) yang menarik untuk dikembangkan menjadi Insya’. 

e. Siswa membuat kerangka Insya’ berdasarkan cerita yang dipilih 

untuk dikembangkan menjadi Insya’. 

f. Siswa memperbaiki kembali Insya’ yang ditulisnya dari segi tata 

tulis. 

g. Siswa mengumpulkan Insya’ yang telah selesai. 

3. Kegiatan Akhir 

a. Siswa dan guru melakukan refleksi. 

b. Guru mengakhiri pelajaran dengan salam 

 

F. Media dan Sumber Belajar 

 

1. Media : model Insya’ yang ditulis berdasarkan pengalaman pribadi 

penulisnya 

 

G. Penilaian 

 

1. Jenis Tagihan :Tugas Individu 

2. Bentuk Instrumen : Uraian bebas 

3. Instrumen 

a. Pilihlah salah satu pengalaman pribadi/ pengalaman orang lain yang 

menurutmu menarik untuk dikembangkan menjadi sebuah Insya’! 

b. Tulislah kerangka cerita berdasarkan topik cerita yang telah kamu pilih! 

c. Kembangkan kerangka cerita tersebut menjadi sebuah Insya’ dengan 

memperhatikan unsur-unsur intrinsik Insya’! 

 

   



 

Pekanbaru, 20 November 2019 

 

Guru Mata Pelajaran      Mahasiswa Peneliti 

 

 

 

 

  Ust. Riki Pratama     M.Yudi Hidayattullah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

(Pertemuan III) 

 

 

A. Identitas 

 

Nama Sekolah   : MA. Al-Kautsar 

Mata Pelajaran   : Insya’ 

Kelas / Semester  : X / B 

Standar Kompetensi : Mengungkapkan pengalaman diri sendiri dan orang 

lain ke dalam Insya’ 

Kompetensi Dasar  :Menulis karangan berdasarkan kehidupan diri sendiri 

dalam   Insya’ (pelaku, peristiwa, latar) 

 

Indikator    : 

1. Menentukan topik yang berhubungan dengan 

kehidupan diri sendiri untuk menulis Insya’. 

2. Menulis kerangka Insya’ dengan memperhatikan 

kronologi waktu dan peristiwa. 

3. Mengembangkan kerangka yang telah dibuat dalam 

bentuk Insya’ (pelaku, peristiwa, latar, konflik) dengan 

memperhatikan pilihan kata, tanda baca, dan ejaan. 

Alokasi waktu   : 2 x 45 menit (1 x pertemuan) 

 

B. Tujuan Pembelajaran 

 

1. Siswa dapat menentukkan topik yang berhubungan dengan kehidupan 

orang lain untuk menulis Insya’. 

2. Siswa dapat membuat kerangka karangan Insya’ dengan memperhatikan 

kronologi waktu dan peristiwa. 

3. Siswa dapat mengembangkan kerangka karangan menjadi sebuah Insya’. 

 

C. Materi Pembelajaran 

 

1. Contoh Insya’ 

2. Ciri-ciri Insya’ 

3. Syarat topik Insya’ 

4. Kerangka Insya’ 

5. Unsur-unsur Insya’ (pelaku, peristiwa, latar, konflik) 

6. Strategi 3M (Meniru-Mengolah-Mengembangkan) 

 

 

 



D. Metode Pembelajaran 

 

1. Tanya jawab 

2. Strategi 3M (Meniru-Mengolah-Mengembangkan) 

3. Ceramah 

 

E. Langkah – langkah Kegiatan Pembelajaran 

 

1. Kegiatan Awal 

a. Guru mengawali pelajaran dengan salam. 

b. Guru mengkondisikan siswa untuk berdoa sebelum memulai 

pelajaran. 

c. Guru mempresensi siswa. 

d. Guru menyampaikan kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa. 

2. Kegiatan Inti 

a. Guru melakukan brainstorming tentang Insya’ dan memotivasi 

siswa untuk mempunyai pikiran positif bahwa menulis Insya’ itu 

mudah. 

b. Guru memberikan apersepsi tentang sumber cerita Insya’. 

c. Guru menjelaskan tentang strategi 3M. 

d. Guru memberikan contoh Insya’ yang ditulis berdasarkan 

pengalaman pribadi penulisnya dengan berbagai variasi gaya 

penulisan. 

e. Siswa membaca contoh Insya’ yang telah diberikan guru. 

f. Guru membimbing siswa mengidentifikasi ciri Insya’ berdasarkan 

contoh Insya’ yang telah dibaca. 

g. Guru bersama siswa mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik Insya’. 

h. Guru menegaskan kembali materi tentang ciri Insya’ dan unsur 

intrinsik Insya’. 

i. Siswa mulai menggali ide dari pengalaman pribadi (kehidupan diri 

sendiri) yang menarik untuk dikembangkan menjadi Insya’. 

j. Siswa membuat kerangka Insya’ berdasarkan cerita yang dipilih 

untuk dikembangkan menjadi Insya’. 

3. Kegiatan Akhir 

a. Siswa dan guru melakukan refleksi. 

b. Guru memberikan tugas (PR) untuk mengembangkan kerangka 

Insya’ yang telah dibuat menjadi Insya’ dengan memperhatikan unsur-

unsur intrinsik Insya’. 

c. Guru mengakhiri pelajaran dengan salam 

 

 

 

 



F. Media dan Sumber Belajar 

 

1. Media : model Insya’ yang ditulis berdasarkan pengalaman pribadi 

penulisnya 

G. Penilaian 

1. Jenis Tagihan :Tugas Individu 

2. Bentuk Instrumen : Uraian bebas 

3. Instrumen 

a. Pilihlah salah satu pengalaman pribadi/ pengalaman orang lain yang 

menurutmu menarik untuk dikembangkan menjadi sebuah Insya’! 

b. Tulislah kerangka cerita berdasarkan topik cerita yang telah kamu pilih! 

c. Kembangkan kerangka cerita tersebut menjadi sebuah Insya’ dengan 

memperhatikan unsur-unsur intrinsik Insya’! 

 

 Pekanbaru, 26 November 2019 

 

Guru Mata Pelajaran      Mahasiswa Peneliti 

 

 

 

 

    Ust. Riki Pratama     M.Yudi Hidayattullah 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

(Pertemuan IV) 

 

A. Identitas 

 

Nama Sekolah   : MA. Al-Kautsar 

Mata Pelajaran   : Insya’ 

Kelas / Semester  : X / B 

Standar Kompetensi : Mengungkapkan pengalaman diri sendiri dan orang 

lain ke dalam Insya’ 

Kompetensi Dasar  :Menulis karangan berdasarkan kehidupan diri sendiri 

dalam   Insya’ (pelaku, peristiwa, latar) 

 

Indikator    : 

1. Menentukan topik yang berhubungan dengan 

kehidupan diri sendiri untuk menulis Insya’. 

2. Menulis kerangka Insya’ dengan memperhatikan 

kronologi waktu dan peristiwa. 

3. Mengembangkan kerangka yang telah dibuat dalam 

bentuk Insya’ (pelaku, peristiwa, latar, konflik) dengan 

memperhatikan pilihan kata, tanda baca, dan ejaan. 

Alokasi waktu   : 2 x 45 menit (1 x pertemuan) 

 

B. Tujuan Pembelajaran 

 

1. Siswa dapat menentukkan topik yang berhubungan dengan kehidupan 

orang lain untuk menulis Insya’. 

2. Siswa dapat membuat kerangka karangan Insya’ dengan memperhatikan 

kronologi waktu dan peristiwa. 

3. Siswa dapat mengembangkan kerangka karangan menjadi sebuah Insya’. 

 

C. Materi Pembelajaran 

 

1. Contoh Insya’ 

2. Ciri-ciri Insya’ 

3. Syarat topik Insya’ 

4. Kerangka Insya’ 

5. Unsur-unsur Insya’ (pelaku, peristiwa, latar, konflik) 

6. Strategi 3M (Meniru-Mengolah-Mengembangkan 

 

D. Metode Pembelajaran 

 

1. Tanya jawab 



2. Strategi 3M (Meniru-Mengolah-Mengembangkan) 

3. Ceramah 

 

E. Langkah – langkah Kegiatan Pembelajaran 

 

1. Kegiatan Awal 

a. Guru mengawali pelajaran dengan salam. 

b. Guru mengkondisikan siswa untuk berdoa sebelum memulai 

pelajaran. 

c. Guru mempresensi siswa. 

d. Guru menyampaikan kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa. 

e. Guru mengingatkan kembali pelajaran sebelumnya sebagai 

pengantar untuk 

melanjutkan materi dan kegiatan pembelajaran hari ini. 

2. Kegiatan Inti 

a. Guru menerangkan kembali strategi 3M. 

b. Siswa melanjutkan pekerjaan pada tahap mengembangkan. 

c. Guru membimbing siswa untuk mengembangkan uraian saduran 

pada pertemuan sebelumnya. 

d. Siswa mulai menggali ide dari pengalaman pribadi (kehidupan diri 

sendiri) yang menarik untuk dikembangkan menjadi Insya’. 

e. Siswa membuat kerangka Insya’ berdasarkan cerita yang dipilih 

untuk 

F. Media dan Sumber Belajar 

 

Media : model Insya’ yang ditulis berdasarkan pengalaman pribadi 

penulisnya 

 

G. Penilaian 

 

1. Jenis Tagihan :Tugas Individu 

2. Bentuk Instrumen : Uraian bebas 

3. Instrumen 

a. Tulislah kerangka cerita berdasarkan topik cerita yang telah kamu 

pilih! 

b. Kembangkan kerangka cerita tersebut menjadi sebuah Insya’ 

dengan memperhatikan unsur-unsur intrinsik Insya’! 

        

    

 

 

 



Pekanbaru, 27 November 2019 

 

Guru Mata Pelajaran      Mahasiswa Peneliti 

 

 

 

 

Ust. Riki Pratama                M.Yudi Hidayattullah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

(Pertemuan V) 

 

 

A. Identitas 

 

Nama Sekolah   : MA. Al-Kautsar 

Mata Pelajaran   : Insya’ 

Kelas / Semester  : X / B 

Standar Kompetensi : Mengungkapkan pengalaman diri sendiri dan orang 

lain ke dalam Insya’ 

Kompetensi Dasar  :Menulis karangan berdasarkan kehidupan diri sendiri 

dalam   Insya’ (pelaku, peristiwa, latar) 

 

Indikator    : 

1. Menentukan topik yang berhubungan dengan 

kehidupan diri sendiri untuk menulis Insya’. 

2. Menulis kerangka Insya’ dengan memperhatikan 

kronologi waktu dan peristiwa. 

3. Mengembangkan kerangka yang telah dibuat dalam 

bentuk Insya’ (pelaku, peristiwa, latar, konflik) dengan 

memperhatikan pilihan kata, tanda baca, dan ejaan. 

Alokasi waktu   : 2 x 45 menit (1 x pertemuan) 

 

B. Tujuan Pembelajaran 

 

1. Siswa dapat menentukkan topik yang berhubungan dengan kehidupan 

orang lain untuk menulis Insya’. 

2. Siswa dapat membuat kerangka karangan Insya’ dengan memperhatikan 

kronologi waktu dan peristiwa. 

3. Siswa dapat mengembangkan kerangka karangan menjadi sebuah Insya’. 

 

C. Materi Pembelajaran 

1. Contoh Insya’ 

2. Ciri-ciri Insya’ 

3. Syarat topik Insya’ 

4. Kerangka Insya’ 

5. Unsur-unsur Insya’ (pelaku, peristiwa, latar, konflik) 

6. Strategi 3M (Meniru-Mengolah-Mengembangkan) 

 

D. Metode Pembelajaran 

1. Tanya jawab 

2. Strategi 3M (Meniru-Mengolah-Mengembangkan) 



3. Ceramah 

 

E. Langkah – langkah Kegiatan Pembelajaran 

1. Kegiatan Awal 

a. Guru mengawali pelajaran dengan salam. 

b. Guru mengkondisikan siswa untuk berdoa sebelum memulai 

pelajaran. 

c. Guru mempresensi siswa. 

d. Guru menyampaikan kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa. 

2. Kegiatan Inti 

a. Guru melakukan brainstorming tentang Insya’ dan memotivasi 

siswa untuk mempunyai pikiran positif bahwa menulis Insya’ itu 

mudah. 

b. Guru memberikan apersepsi tentang sumber cerita Insya’. 

c. Guru menjelaskan tentang strategi 3M. 

d. Guru memberikan contoh Insya’ yang ditulis berdasarkan 

pengalaman pribadi penulisnya dengan berbagai variasi gaya 

penulisan. 

e. Siswa membaca contoh Insya’ yang telah diberikan guru. 

f. Guru membimbing siswa mengidentifikasi ciri Insya’ berdasarkan 

contoh Insya’ yang telah dibaca. 

g. Guru bersama siswa mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik Insya’. 

h. Guru menegaskan kembali materi tentang ciri Insya’ dan unsur 

intrinsik Insya’. 

i. Siswa mulai menggali ide dari pengalaman pribadi (kehidupan diri 

sendiri) yang menarik untuk dikembangkan menjadi Insya’. 

j. Siswa membuat kerangka Insya’ berdasarkan cerita yang dipilih 

untuk dikembangkan menjadi Insya’. 

3. Kegiatan Akhir 

a. Siswa dan guru melakukan refleksi. 

b. Guru memberikan tugas (PR) untuk mengembangkan kerangka 

Insya’ yang telah dibuat menjadi Insya’ dengan memperhatikan unsur-

unsur intrinsik Insya’. 

c. Guru mengakhiri pelajaran dengan salam 

 

F. Media dan Sumber Belajar 

 

1. Media : model Insya’ yang ditulis berdasarkan pengalaman pribadi 

penulisnya 

 

G. Penilaian 

1. Jenis Tagihan :Tugas Individu 

2. Bentuk Instrumen : Uraian bebas 



3. Instrumen 

a. Pilihlah salah satu pengalaman pribadi/ pengalaman orang lain yang 

menurutmu menarik untuk dikembangkan menjadi sebuah Insya’! 

b. Tulislah kerangka cerita berdasarkan topik cerita yang telah kamu pilih! 

c. Kembangkan kerangka cerita tersebut menjadi sebuah Insya’ dengan 

memperhatikan unsur-unsur intrinsik Insya’! 

 

 Pekanbaru, 3 Desember 2019 

 

Guru Mata Pelajaran     Mahasiswa Peneliti 

 

 

 

 

     Ust. Riki Pratama       M.Yudi Hidayattullah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

(Pertemuan VI) 

 

A. Identitas 

Nama Sekolah   : MA. Al-Kautsar 

Mata Pelajaran   : Insya’ 

Kelas / Semester  : X / B 

Standar Kompetensi : Mengungkapkan pengalaman diri sendiri dan orang 

lain ke dalam Insya’ 

Kompetensi Dasar  :Menulis karangan berdasarkan kehidupan diri sendiri 

dalam   Insya’ (pelaku, peristiwa, latar) 

 

Indikator    : 

1. Menentukan topik yang berhubungan dengan 

kehidupan diri sendiri untuk menulis Insya’. 

2. Menulis kerangka Insya’ dengan memperhatikan 

kronologi waktu dan peristiwa. 

3. Mengembangkan kerangka yang telah dibuat dalam 

bentuk Insya’ (pelaku, peristiwa, latar, konflik) dengan 

memperhatikan pilihan kata, tanda baca, dan ejaan. 

Alokasi waktu   : 2 x 45 menit (1 x pertemuan) 

 

B. Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa dapat menentukkan topik yang berhubungan dengan kehidupan 

orang lain untuk menulis Insya’. 

2. Siswa dapat membuat kerangka karangan Insya’ dengan memperhatikan 

kronologi waktu dan peristiwa. 

3. Siswa dapat mengembangkan kerangka karangan menjadi sebuah Insya’. 

 

C. Materi Pembelajaran 

1. Contoh Insya’ 

2. Ciri-ciri Insya’ 

3. Syarat topik Insya’ 

4. Kerangka Insya’ 

5. Unsur-unsur Insya’ (pelaku, peristiwa, latar, konflik) 

6. Strategi 3M (Meniru-Mengolah-Mengembangkan) 

 

D. Metode Pembelajaran 

 

1. Tanya jawab 

2. Strategi 3M (Meniru-Mengolah-Mengembangkan) 

3. Ceramah 



E. Langkah – langkah Kegiatan Pembelajaran 

1. Kegiatan Awal 

a. Guru mengawali pelajaran dengan salam. 

b. Guru mengkondisikan siswa untuk berdoa sebelum memulai 

pelajaran. 

c. Guru mempresensi siswa. 

d. Guru menyampaikan kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa. 

e. Guru mengingatkan kembali pelajaran sebelumnya sebagai 

pengantar untuk 

melanjutkan materi dan kegiatan pembelajaran hari ini. 

2. Kegiatan Inti 

a. Guru menerangkan kembali strategi 3M. 

b. Siswa melanjutkan pekerjaan pada tahap mengembangkan. 

c. Guru membimbing siswa untuk mengembangkan uraian saduran 

pada pertemuan sebelumnya. 

d. Siswa mulai menggali ide dari pengalaman pribadi (kehidupan diri 

sendiri) yang menarik untuk dikembangkan menjadi Insya’. 

e. Siswa membuat kerangka Insya’ berdasarkan cerita yang dipilih 

untuk 

F. Media dan Sumber Belajar 

Media : model Insya’ yang ditulis berdasarkan pengalaman pribadi 

penulisnya 

 

G. Penilaian 

1. Jenis Tagihan :Tugas Individu 

2. Bentuk Instrumen : Uraian bebas 

3. Instrumen 

a. Tulislah kerangka cerita berdasarkan topik cerita yang telah kamu 

pilih! 

b. Kembangkan kerangka cerita tersebut menjadi sebuah Insya’ 

dengan memperhatikan unsur-unsur intrinsik Insya’! 

 

Pekanbaru, 4 Desember  2019 

 

   Guru Mata Pelajaran            Mahasiswa Peneliti 

 

 

 

 

Ust. Riki Pratama     M.Yudi Hidayattullah 
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