
صف اللبات اط ىمهارة الكالم لدببين استخدام وسيلة أفالم اللغة العربية  ارتباط 

  بنكينخاألول في المدرسة الثانوية اإلسالمية المتكاملة في 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

    

  إعداد

  ليديا غوماال ساري

    ١١٥١٢٢٠١١٢٦رقم القيد: 

 

 

 

  

  قسم تعليم اللغة العربية بكلية التربية والتعليم

  لطان الشريف قاسم اإلسالمية الحكومية رياولجامعة الس

 ه ١٤٤١م /  ٢٠١٩



صف اللبات اط ىمهارة الكالم لدببين استخدام وسيلة أفالم اللغة العربية ارتباط 

  بنكينخاألول في المدرسة الثانوية اإلسالمية المتكاملة في 
  

  البحث التكميلي

  ةيمقدم لنيل شهادة املرحلة اجلامع

 

 

 

 

 

  

  إعداد

  ليديا غوماال ساري

   ١١٥١٢٢٠١١٢٦رقم القيد: 
    

  إشراف:

  مشفيك هندري الماجستير 

١٩٧٧٠٩١٥٢٠٠٧٠١١٠١٥ 

  

  

  قسم تعليم اللغة العربية بكلية التربية والتعليم

  لجامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية الحكومية رياو

  ه ١٤٤١م /  ٢٠١٩
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  )٢ (يوسف : 

  

  عن أيب درداء رضي اهللا عنه، أن رسول اهللا ص.م قال :

  "كن عالما، أو متعلما، أو مستمعا، أو محبا و ال تكن خامسا فتهلك"

  (يف اإلبانة الكربى إلبن بطة)

  

  قال عمر ابن خطاب :

 "احرصوا على تعلم اللغة العربية فإنه جزء من دينكم"

)Azhar Arsad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya, ٧(  
  

  يف كتاب فائد القدير، شرخ اجلامع الساغر: : قال رسول اهللا ص.م

 احبوا العرب لثالث : ألني عربي و القرأن عربي و كالم أهل الجنة عربي""

 (منقولة من كتاب فائدة القدير، شرخ اجلامع الساغر)
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  اإلهداء

 

o لوالدي احملبوب الفاضل 

o الكرام و الفضالء ةلألساتذ 

o ألسريت احملبوبة 

o  قسم تعليم اللغة العربيةجلميع األصحاب يف احتاد طالب 

o جلميع األصحاب يف قسم تعليم اللغة العربية 

o جلميع األصدقاء يف كلية الرتبية و التعليم 

o  اإلسالمية احلكومية رياوجلميع األصدقاء يف جامعة السلطان الشريف قاسم 
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 البحث ملخص

   

مهارة ب تخدام وسيلة أفالم اللغة العربيةارتباط بين اس : ) ٢٠١٩( ،ليديا غوماال ساري 

الكالم لدى طالبات الصف األول في المدرسة الثانوية 

 اإلسالمية المتكاملة في بنكينخ.

لدى  الكالممهارة  و ,تعلم اللغة العربية أفالم يفاستخدام وسيلة اهلدف من البحث ملعرفة     

لدى  هارة الكالممباللغة العربية  استخدام وسيلة األفالمرتباطية بني اإل مقدر ملعرفة، و اتبلاط

 الباتط هي. أفراد البحث اإلسالمية املتكاملة بنكنانج الثانويةىف املدرسة  األولالصف  تابلاط

 مهارة الكالم و ,اللغة العربيةأفالم وسيلة استخدام  . و موضوعهالثانويةىف املدرسة  األولالصف 

يف املالحظة  قد قام  .املالحظة واإلختبار : . تقنيات مجع البيانات املستخدمةالطالبات لدى

استخدام وسيلة األفالم اللغة العربية  ارتباط ت اخلطوات عنانتيجة الطالب  ٣٥من  ٣٠

و مهارة الكالم ودراجة تنفيذ استخدام وسيلة األفالم اللغة العربية و مهارة الكالم يف 

فرضية ىف هذا البحث هي  إختبارتقنية التحليل املستخدمة  "جيد جدا". ٨٥,٧املالحظة % 

و مهارة  أفالم اللغة العربيةوسيلة  استخدامبني  عرف انّ ي. Product Moment رتباطيةإلا

وجد االرتباط ي الكالم لدى طالبات الصف األول يف املدرسة الثانوية اإلسالمية املتكاملة بنكينانج

تقع هذا النتيجة بني  ٠,٥٩٥هو  ”r“, يدل هذا البحث على النتيجة الكايف وهناك التأثري بينهما

وعند  ٠,٢٩١%=٥ عند  r”  table”أما حبثب على اجلدوال  ٠,٤٠٠ – ٠,٧٠٠النتيجة 

تدّل أيضا يف حال متشابه ٠,٣٧٦>٠,٥٩٥<٠,٢٩١ نفرا ٤٦بالدرجة احلرية ٠,٣٧٦%=١

الفرضية البديلة مقبولة والفرضية  وذلك مبعىن أنبه. هذا االرتباط تدل على "االرتباط الكايف" 

  املبدئية مردودة.
 مهارة الكالم، سيلة األفالمو ,االرتباط:   كلمة األساسية
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ABSTRACT 

Lidia Gumalasari, (٢٠١٩): The Correlation between the Use of Film Media and 
Student Speaking Skill at the First Grade of Islamic 
Integrated Senior High School Bangkinang 

This research aimed at knowing the use of film media, student speaking skill, the 
correlation between the use of film media and student speaking skill at the first grade 
of Islamic Integrated Senior High School Bangkinang.  The subjects of this research 
were the first-grade students, and the object were the use of Arabic film media and 
student Arabic speaking skill.  Observation and test were the techniques of collecting 
the data.  It was obtained the use of Arabic film media score ٣٠ of ٣٥, speaking skill 
in the observation was ٨٥.٧٪ and it was on very good category.  The analysis 
technique used to test the hypothesis in this research was Product moment 
correlation.  It could be known that there was an enough correlation between the use 
of film media and student speaking skill at the first grade of Islamic Integrated Senior 
High School Bangkinang, so it was supposed that there was a correlation between 
both variables.  It showed that “r” score ٠.٥٩٥ was on the range of ٠.٧٠٠-٠.٤٠٠ based 
on the correlation coefficient interpretation table of Product moment.  Based on the 
table analysis, “r” score of Product moment was ٠.٣٧٦ at ١٪ significant level and 
٠.٢٩١ at ٥٪ significant level with the degree of freedom that was ٤٦ persons, 
٠.٢٩١<٠.٥٩٥>٠.٣٧٦.  It showed the same thing, the correlation was on enough 
category.  It meant that Ha (Alternative hypothesis) was accepted and H٠ (Null 
hypothesis) was rejected. 

Keywords: Correlation, Film Media, Speaking Skill 
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ABSTRAK 
 

Lidia Gumalasari, (٢٠١٩): Korelasi Antara Penggunaan Media Film dengan   
Kemampuan Berbicara Siswa kelas ١ di SMA 
Islam Terpadu Bangkinang 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan media film dan 

kemampuan berbicara pada siswa, serta untuk  mengetahui seberapa besar korelasi 

antara penggunaan media film bahasa Arab dengan kemampuan berbicara siswa 

kelas ١ SMA Islam Terpadu Bangkinang. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 

١ SMA Islam Terpadu Bangkinang. Objek penelitian ini adalah  penggunaan 

media film bahasa Arab dan kemampuan berbicara bahasa arab pada siswa. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan test. Telah 

didapatkan” ٣٠ dari ٣٥” skor nilai penggunaan media film bahasa Arab  dan 

kemampuan berbicara didalam observasi yaitu ٨٥,٧٪ dan tergolong “sangat baik”. 

Teknik analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam  penelitian  ini 

adalah korelasi product moment. Diketahui bahwa, antara penggunaan media film 

bahasa Arab dan kemampuan berbicara siswa kelas ١ SMA Islam Terpadu 

Bangkinang terdapat hubungan yang cukup sehingga dianggap ada korelasi atau 

pengaruh antara keduannya, yang ditunjukkan dengan nilai “r” adalah ٠,٥٩٥ 

berada pada ٠,٧٠٠-٠,٤٠٠ pada tabel interpretasi koefisien korelasi Product 

Moment. Sedangkan berdasarkan analisis tabel nilai “r” Product Moment ditingkat 

١٪ adalah ٠,٣٧٦ dan ٥٪ adalah ٠,٢٩١ dengan derajat kebebasannya adalah ٤٦ 

orang ٠,٢٩١< ٠,٥٩٥ >٠,٣٧٦ juga menunjukkan hal yang sama. hubungan ini 

termasuk dalam kategori “cukup”. Hal ini berarti bahwa Ha (Hipotesis Alternatif) 

diterima dan Ho (Hipotesis Nihil) ditolak. 

 
 

Kata Kunci: Korelasi, Media Film, Kemampuan Berbicara 
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  تقديرالشكر و ال

 

احلمد هللا الذي هدانا هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهللا، والصالة و السالم   

  على حبيب اهللا حممد ص.م. و على اله وصحبه أمجعني، وبعد.

قد متت الباحثة من كتابة هذا البحث لتكميل شرط من الشروط املقررة لنيل   

لغة العربية كلية الرتبية و التعليم جامعة السلطان شهادة املرحلة اجلامعية يف قسم تعليم ال

  الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياو.

  : جزيل الشكر و العرفان إىل صاحب الفضيلةتقدم الباحثة و يف هذه املناسبة   

اسم اإلسالمية قشريف السلطان المدير جامعة  أمحد جماهدين الدكتوراألستاذ  .١

اج سريان مجرة نائب املدير األول والدوكتور احلاج  و الدوكتور احل احلكومية رياو

 كوسنادي املاجسرت نائب املدير الثاين والدوكتور احلاج فرومادي املدير الثالث.

عميد كلية الرتبية والتعليم جامعة  احلاج حممد سيف الدين املاجستري الدكتور  .٢

دين نائب العميد والدكتور عليم ال اسم اإلسالمية احلكومية رياوقشريف السلطان ال

 األول والدكتورة روحاين نائبة العميد الثانية والدكتور نور سامل نائب العميد الثالث.

اللغة العربية كلية الرتبية والتعليم  عليمرئيس قسم ت ون بامل املاجسترياحلاج جالدكتور  .٣

وفعاديلن رميب املاجستري   سم اإلسالمية احلكومية رياوقاشريف السلطان الجامعة  

  كاتب لقسم تعليم اللغة العربية.

 يف كتابة هذا البحث. املشرف مشفيك هندري املاجسترياألستاذ  .٤

وجهين وأرشدين يف أداء  الذي األكادمكي املشرف أفرجيون أفنديالدكتور  .٥

 الواجبات األكادمكية.



 

 ي 
 

شريف السلطان الامعة  جلكلية الرتبية والتعليم مجيع احملاضرين و أعضاء املوظفني يف   .٦

 .اسم اإلسالمية احلكومية رياوق

 .تربية حسنةو لقد رباين  حيايتنور  وهف ايب علي اكرب .٧

 هي امرأة نصحتين نصيحة كثرية الصغرية  أخيت .٨

 يم اللغة العربيةلمني وأعضاء املوظفني ىف قسم تعلمجيع املع .٩

غسيت ، ، يوليا سارتيكا، عفة الوطثقة، اهللا نور فيطريانا عبد:  صديقايت احملبوبات .١٠

 ،  حممد رجب لوبس. ديان يونيتا ، تري واهيوين، ريال فطرا وايت، مندا ساري

نبيلة  ، رفقي عبدي ، ريض إله ، ف (أ) :أغوستارأصدقائي يف فصل الدراسي أل .١١

 ، أيو دسيت أمالية ، سري والن الفطري ، محرية الزهرة ، خسنة العني ، أزهري

 ، غوسيت مند سري، نور فرتي ييين ، ينكسميا  ، غوسلني كرلينا ، هداية نور علمى

 ، يوليا سرتيك ، ريا وهيوين ، نور أديلة ، ديان يونتا ، نور أفين هريايت ، يومسيتا

 سوجي رهيو .م.ج. ، صلحة النساء ، سري أندا نسوها

 ، رزقي أولدي بوتر ، زمالئي زميلتاين يف مساعدة اتمع: حممد رجب لوبيس .١٢

سييت مرفوعة و  ، دوي مند ، ريندي جنيدي ، أفنديحممد صفيان  ، حممد شكور

 أوكتو فيمي نوال.

سلطان الاللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم جلامعة  عليمىف قسم ت أصدقائي األعزاء .١٣

 .اسم اإلسالمية احلكومية رياوقشريف ال

 

ه على  ليإ شكرأتوكل و أخريا إىل اهللا أاهللا هلم ولعل اهللا أن جيزم جزاء وافقا و  بارك

  بحث.نعمة ىف كتابة هذه الكل 



 

 ك 
 

  ه ١٤٤١صفر   ١٠، بكنبارو    

 م  ٢٠١٩ أكتوبر ٩                       

 

  الباحثة                                                                 

  

  

  ليديا غوماال ساري                                                                     

  

 



 

 ل 

 

 محتويات البحث

إقرار 

  أ.....الباحثة....................................................................

 ب  ...............................................................  املشرف ةموافق

  ج  ...................................................................  االستهالل

  د  .......................................................................  اإلهداء

  ه  ..............................................................  ملخص البحث

 و ................................................................ الشكر والتقدير

 ك .............................................................. بحثحمتويات ال

  م ... …………………………………………… لااجلدو  قائمة

   البحث اتالفصل األول : أساسي

 ۱  .......................................................  البحثخلفية   .أ 

 ٤  ...................................................  مشكالت البحث  .ب 

 ٥  .......................................................  حدود البحث  .ج 

 ٥  .......................................................  البحثأسئلة   .د 

 ٦  ......................................................  البحثهداف أ  .ه 

 ٦  ........................................................  البحث امهية  .و 

 ٧  ..................................................  مصطلحات البحث  .ز 

  اإلطار النظريالفصل الثانى : 

 ٨  .........................................................  وسيلة التعليم  .أ 

 ٨  ....................................................  املفهوم الوسيلة - ۱

 ١٢  .....................................................  وسيلة الفيلم - ۲

 ١٥  .....................................................مهارة الكالم - ۳



 

 م 
 

 ٢١  ......................................................  مفهوم اإلجرائي  .ب 

 ٢٢  ....................................................  السابقة اتالدراس  .ج 

 ٢٣  .......................................................  فروض البحث  .د 

 منهجية البحثالفصل الثالث: 

 ٢٤  ...............................................  تصميم البحثالنوع و   .أ 

 ٢٤  ...............................................  هأفراد البحث و موضوع  .ب 

 ٢٤  ..................................................  مكان البحث وزمانه  .ج 

 ٢٥  ................................................  البحث ةو عين تمعا  .د 

 ٢٦  ..................................................  مجع البيانات أدوات  .ه 

 ٢٦  ..................................................  حتليل البيانات طريقة  .و 

  عرض البيانات وتحليلهاالفصل الرابع : 

 ٢٧  .................................................  وصف ميدان البحث  .أ 

 ٣٣  .......................................................  عرض البيانات  .ب 

 ٣٩  .......................................................  حتليل البيانات  .ج 

 الفصل الخامس : الخاتمة

 ٥٠  ........................................................  نتائج البحث  . أ

  ٥١  .....................................................  توصيات البحث  . ب

 المراجعالمصادر و 

  المالحق

  السيرة الذاتية

 

 



 

 ن 

 

ولاالجد قائمة  

 

 ٢٨ ............................................................. )١رقم ( جدول

 ٢٨ ............................................................. )٢رقم ( جدول

 ٣٠ ............................................................. )٣رقم ( جدول

 ٣٠ ............................................................. )٤رقم ( جدول

 ٣١ ............................................................. )٥رقم ( جدول

 ٢٢ ............................................................. )٦رقم ( جدول

 ٣٣ ............................................................. )٧رقم ( جدول

 ٣٥ ............................................................. )٨رقم ( جدول

 ٤٦ ............................................................. )٩رقم ( جدول

   ٤٧ ........................................................... )١٠رقم ( جدول

 



١ 

 

  الفصل األول

  أساسيات البحث

 خلفية البحث  .أ 

اللغة العربية هي اللغة املنسوبة إىل أهل البالد العربية أو شبه جزيرة 
 اللغة العربية. وهي ككوا لغة القرآن والتخاطب ولغة الثقافة واحلضارة ،  العرب

 ثابتة يف وهي ،  أداة االتصال بني ماليني البشر املنتشرين يف آفاق األرض هي
متجددة بفضل ميزاا وخصائصها. اللغة العربية هي أداة  ،  هلا وجذورهاأصو 

وشعوب كثرية يف هذه األرض. اللغة العربية  االتصال ونقطة االلتقاء بني العرب
طريقها و بوساطتها وعن  ،  هي األداة اليت نقلت الثقافة العربية عرب القرون

ور طويلة. اللغة العربية إحد لعربية جيال بعد جيل يف عصاتصلت األجيال ا
  ١اللغات املهمة يف العامل.

تعليم اللغة العربية يف اندونيسا عندما يدخل دين اإلسالم إليها ألن اللغة 
العربية هي آلة لتعلم القرآن واحلديث ويف ذلك الوقت تعليم اللغة العربية  هو 

العرب عن   اواللغة العربية هي الكلمات اليت يعرب لفهم دين اإلسالم فقط.
 املهارات يف تركيزا أكثر هو العربية اللغة تعليم من الغرض اآلن ولكنأغراضهم. 

 مهارةو  قراءة،مهارة الو  ،  مكالمهارة الو  ستماع،مهارة اال وهي األربع اللغوية
وحفظها لنا القرآن الكرمي  ،  وقد وصلت إلينا من طريق النقل ٢.كتابةال
التعلم هو  ٣.منظومهمرواه الثقات من نثور العرب و  وما ،  األحاديث الشريفةو 

                                                           
١
 Muspika Hedri,حتليل علم اللغة , (Pekanbaru : Kreasi Edukasi, ٢٠١٣) hlm. ٦٦ 

٢
 Daryanto, Belajar dan Mengajar, (Bandung: CV. Yrama Wdya), ٢٠١٠, hal.٧٧  

٣
   ٣, (القاهرة: دار ابن اجلوازي), ص: جامع الدروس العربية موسوععة في ثالثة أجزاءمصطفى الغاليب:  



٢ 

 

. فالتعلم هو حماولة الرتبية رسةااملم ،  التدريس ،  عملية التعلم افيهاألنشطة اليت 
وجود الرتبية و من معروف أن التعليم هو عملية التعامل بني  فيها منهجية ميكن

  ٤الطالب و املدرس.

و   Miarso. ذكرا٥إىل ختطيط جيد أيضا املستخدمة ختتاجالوسيلة 
Gagne وسيلة التعليم هي كل شيء مستخدم لتوجيه الرسائل ويستطيع  فإن 

هتمامهم واستعدادهم حبيث ميكن أن يشجع حتفيز أفكار الطالب وشعورهم وا
كوسيلة   األفالم وسيلةتقدمي . سيطرعلى عملية التعليم املقصود واملصمم وامل

 اتلباتمكن الطي، حبيث املعلم موضوعلل وفقاللتدريس ألخذ الرسائل من القصة 
ميكن أيًضا و . او من فهم الدروس واستيعاا بسهولة من األفالم اليت يشاهد

فضال عن تعلم مهارة االستماع.  الكالممهارة  تعلمل األفالم وسيلة استخدام
، سواء   واألفالم جبميع أشكاهلا ممكن استخدامها كوسيلة تعليم اللغة العربية

أو أفالما ملونة أو غري ملونة أو متحركة ،  غري أو أفالم متحركةكانت أفالمًا 
، وكلها ميكن استخدامها لتعليم املهارات اللغوية. فاألفالم أفالما قصرية أو طويلة

فالطالبات ال يشعرن . ٦مفرحةهي على قصص ، لذلك فهي ممتعة و  دةعا
بالسرور فحسب بل جيدون أشياء كثرية عما يتعلق باللغة العربية من تكوين 

فمن هذه النظريات وضح لنا أن هناك ارتباط بني استخدام .اجلمل أو غريها
   ٧وسيلة األفالم مبهارة الكالم باللغة العربية لدى الطالبات.

 يستماع. مهارة الكالم ههي املهارة اللغوية بعد مهارة االمهارة الكالم 
 ،  جيةاستنتاالهي املهارة  ةحصول عليها. وهذه املهاللاملهارة األساسية املهمة 
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 نحوهل اتبالمع الط االتصال نأن يستطع اتلباطلب الطتألن هذه املهارة 
بني استخدام  اارتباط، من الواضح أن هناك  السابقةمن النظريات  ٨لسان.لبا

  .و مهارة كالم اللغة العربيةباللغة العربية  فالما ةليوس

ناك مادة اللغة العربية ه  املدرسة الثانوية اإلسالمية املتكاملة بنكيننخ يف  

الطالبات داخل الفصل الدراسى مرتني يف األسبوع  من قبل هااليت جيب تعلم

هم القواعد العربية ا لكي يتمكنن الطالبات على العربية يف فواألهداف من تعلمه

هارة الكالم. كانت املعلمة يف تعليم اللغة العربية استخدمت الوسائل والقراءة وم

والوسائل السمعية والوسائل السمعية  املتنوعة منها: الوسائل البصرية ،التعليمية

. شرحت معلمة درس اللغة و كلها مستخدمة يف كل حصة اللغة العربية والبصرية

العربية بالعربية يف إلقاء مادة تعليم اللغة العربية ولكن مهارة الطالبات يف الكالم مل 

  .تكن جيدة 

 بنكيننجكما وجدت الباحثة الظواهر يف املدرسة الثانوية اإلسالمية املتكاملة 
  كما يايل:   عندها لعب و بعد هذا الفيلم.

 يف الفيلم ااملفردات الذي وجد نطق ات مل يستطعن يفلباالطبعض   .١
 .جيدا

شاهدت األفالم باللغة  نا الطالبات مل جينب السؤال من املدرسة بعدبعض  .٢
 العربية.

 .الطالبات مل يستطعن أن يستنبطن ما وجد يف الفيلم بالعربية .٣

                                                           
٨
 M. Khalilullah, Loc.Cit, hlm. ٦٦  
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ارتباط استخدام وسيلة األفالم مبهارة ولذالك تريد الباحثة أن تبحث عن  

نظرا إىل  .بنكيننجالكالم لدى الطالبات يف املدرسة الثانوية اإلسالمية املتكاملة 

اخللفية والظواهر السابقة فرتيد الباحثة إىل معرفة حقيقة واقعية. معتمدا إىل 

بني ارتباط  " :املوضوع املتقّدمة أخذت الباحثة للبحث حتتاملوجودة  املشكلة

صف األول يف ال اتلباط ىلد هارة الكالممباستخدام وسيلة أفالم اللغة العربية 

  ." بنكيننجملة يف اثانوية اإلسالمية املتكلاملدرسة ا

 مشكالت البحث  .ب 

 وسيلة األفالم دائما.استخدام بتعلم اللغة العربية  .١

 تكلم اللغة العرية.ام وسيلة األفالم ملؤشرات قدرة استخد  .٢

 تكلم اللغة العربية. علىقدرة الطالبات  .٣

 أفالم اللغة العربية.ماشاهدوا بعد  ستدعلى االقدرة الطالبات  .٤

 أن يكررن املفردات يف األفالم. اتلباالط قدرة .٥

أفالم املمثلة و غري ذلك الذي يتعلق ب ،  نطق املوضوع على اتلباالط قدرة .٦
 اللغة العربية.

 باستخدام التكلم على والقدرة العربية األفالم وسيلة استخدام بني ارتباط .٧
 .الطالبات على العربية اللغة

  

 



٥ 

 

 حدود البحث  .ج 

 ارتباط عن الباحثة فتحدد ،  ولكثرة املشكالت املوجودة ىف هذا البحث    
صف األول يف ال اتلباط ىلد هارة الكالممببني استخدام وسيلة أفالم اللغة العربية 

  .بنكيننجملة يف ااملتك ثانوية اإلسالميةلاملدرسة ا

 : وهي يف

 وسيلة األفالم دائما.استخدام بتعلم اللغة العربية  .١

 باستخدام التكلم على والقدرة العربية األفالم وسيلة استخدام بني ارتباط .٢
   .الطالبات على العربية اللغة

 البحث أسئلة      . د

 أما أسئلة البحث يف هذا البحث فهو :"   

يف املدرسة الثانوية وسيلة األفالم  دائما باستخدام كيف تعلم اللغة العربية  .١
 ؟" بنكيننجاإلسالمية املتكاملة يف 

   هارة الكالممب تخدام وسيلة أفالم اللغة العربيةهل وجد ارتباط قوي بني اس .٢

لدى طالبات الصف األول يف املدرسة الثانوية اإلسالمية املتكاملة يف 
 ؟" بنكيننج

  

 

 



٦ 

 

   أهدف البحث   .   ه

  البحث فهو : هدفأ اما  

يف املدرسة الثانوية اإلسالمية املتكاملة وسيلة األفالم فة تعلم اللغة العربية بملعر  .١
  بنكيننجيف 

لدى  هارة الكالممببني استخدام وسيلة أفالم اللغة العربية   ملعرفة قوة االرتباط  .٢
 " بنكيننجطالبات الصف األول يف املدرسة الثانوية اإلسالمية املتكاملة يف 

 أهميات البحث    .و

الذي يتم  البحث يف تطوير وحتسني التعلم أن يكون من الناحية النظرية:
  احلصول عليه بشكل عام من البحث.

  من الناحية العلمية: 

أفالم اللغة العربية و  استخدام وسيلةإضافة املعرفة حول هذا البحث عن  .١
 مهارة الكالم

 يف ترقية مهارة الكالم املعلمةملساعدة  .٢

شهادة املرحلة املقررة لنيل  لزيادة اخلربة وعلم ولتكميل شرط من الشروط .٣
بية والتعليم جلامعة السلطان ة يف قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرت ياجلامع

 ريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياو.الش

  

 



٧ 

 

  مصطلحات البحث ز.

 :مايلىفهي  ث ححلفظ عن خطأ الفهم حيتاج هذا املوضوع إىل مصطلحات الب

ارتباط: ىف املنجد هو ربط به وعلق. وىف طرق البحث إنه يعىن ارتباط املتبادل  .١
ىف علم اإلحصائية مصطلح  ،مصدر من ارتبط مبعىن اتصل بني متغريين.

تقصد باإلرتباط يف هذا البحث  ٩او أكثر.متغريتني قة بني اإلرتباط مبعىن كالعال
لغة عربية و قدرة الطالبة على كالم باللغة الهو استخدام وسيلة األفالم بال

 العربية.

عن األدوات  لة: الوسيلة شيئ متالعب ومنظور ومسموع ومقروءوسي .٢
 ١٠.إىل مثري فعال الربنامج التعليمياملستخدمة عند عملية التعلم والتعليم هدفا 

إليصال رسالة  مسعي و بصريلة اتصالية وهذا هو اتصال الفيلم: وسي وسيلة .٣
 ١١اىل جمموعة من الناس الذين جيتمعون يف مكان معني

أو الكلمة الصحيحة لتعبري أفكار م : قدرة على نطق األلفاظ مهارة الكال .٤
 ١٢إىل األخرينوإدراك و مشاعر 
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  الفصل الثاني

 اإلطار النظري

  تعليم اللغة العربية وسيلة ١.

  مفهوم الوسيلة  .أ 

وقد دخلت هذه الوسائل املختلفة يف جماالت الرتبية والتعليم حتت أمساء  

كثرية فعرفت أول األمر باسم الوسائل "املعينة" أو معينات التدريس أو الوسائل 

 ١٣السمعية والبصرية.

mediusلالتينية مبعىن إن كلمة "الوسيلة" مشتقة من اللغة ا
ومعنها   ١٤

احلريف "وسيط ووسيلة " واجلمع من وسيلة وسائل أى إلقاء املعلوملت من املرسل 

و من البيان السابق أن الوسيلة ما متكن استخدامها أللقاء    إىل مقبلها.

طوا ىف عملية التعلم ام ورغبة املتعلم حىت يتور االهتم ،  املعلومات وهيج التفكري

ارس اللغوية " املوجه الفين يف املدالعامل إبراهيم ىف كتابهعند عبد والتعليم.والوسيلة 

با صطالح الوسيلة التوضيحية. ومعىن الوسيلة األخر أا واضحة املادة العربية ،  

الدراسية. واملصطلحات األخرى الوسائل املعينة السمعية البصرية والوسائل 

 ألة مساعدة مسعية بصرية الثاىن ،  التعلمية. املعىن األول أن الوسيلة ألة مساعدة
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�ن ��دى ا�طو����. و���ل ا���ل  ���م ا�!و�ت ص #$  ٢٣وا�!'و�و��� &% ا�

١٤
 Azhar Arsyad, Op. Cit hlm ٣ 



٩ 

 

الثالث ألة مساععدة تعليمية. وبعبارة أجرى أن الوسيلة التعلمية ما متكن 

   ١٥استخدامها لسهولة إلقاء املادة الدراسية.

فلذا أن تكنولوجيا وسيلة تعلم اللغة العربية تبحث عن كيفية املدرس ىف 

 ،  ا عن املهارة استخدام الوسيلة ىف عملية التعلم داخل الفصل و تبحث أيض

العمل إسرتاتيجي تعليم اللغة العربية . أمهية الوسيلة ىف عملية التعلم  ،  املوقف 

وتعليم اللغة العربية . إن عملية التعلم عملية  النشاط الىت تورط عدة العناصر. 

وقال أمحد سامل  ىف كتابة "مذاكرة الدورة الرتبوية إن عملية التعلم نشاط 

مقبل املعلومات والوسيلة.  ،  ورط أربعة العناصر منها : املتصل االتصال الذى ي

 ،  و مقبل املعلومات ،  فاملتصل هو من يلقى املعلومات يعىن املدرس 

   واملعلومات مادة مقدمة والوسيلة ألة مستخدمة إللقء املعلومات.

ل االتصا ،  املادة التعليمية  ،  و هلذه الوسيلة مصطلحات أخرى كألة النظر

  ١٦التكنولوجي الرتبوي. ،  الرتبية  ،  السمعي البصري

  ين فهي فيما يلي : ر وأما تعريفات الوسيلة عند املفك 

مادة أو حادسة تبىن حالة الطالب  ،  الوسيلة على الشكل العام إنسان  )١

 للحصول على العلم واملهارة واملوقف.

 الوسيلة عنده ألة تصلح بني الشيئن  )٢

 الوسيلة قناةلالتصالموليندا وروسيل.  ،  هينيج )٣
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٤( )Association for Education and Communication Technologi (

 الوسيلة ما تستخدم لعملية تقدمي املعلومات 

(اجلمعية الرتبوية). الوسيلة شيئ متالعب ومنظور م مسموع ومقروؤ عن  )٥

 فعال الربنامج األدوات املستخدمة عند عملية التعلم والتعليم هدفا إىل مثري

 ١٧التعلميمى.

الوسيلة نافعة للمدرس و الطالب ألا تساعد الطالب ىف التعلم والتعبري ىف 

  انفسهم والوسيلة ألة مستخدمة يف عملية التعلم والتعليم.

 ،  ينبغي أن يكون املدرس والطالب متولينب ألن مهنة املدرس مهنة متعمقة 

وقدرة املدرس على التعليم اظتهرت من استطاعنة عند أداء التعليم 

واإلشراف واإلداري واملدرب. وينبغي أن يستوعب الطريقة والوسيلة 

  ١٨التعليمية ملقتضيات الطالب هدفا إىل أن حيصلو هدف التعلم كامال.

  و أما وظائف الوسيلة عند فيما يلى:

الوسيلة البصرية نواة أى جذابة وتوجيه االهتمام  ،لالهتهام   .١

ملعىن البصري املعرض. وكان  الطالب بالرتكز على الدرس املتعلق با

 ب غري متجذبني باملادة الدراسية حىت ال يهتموا االطال منكثري 

الوظيفة الوجدانية. الوسيلة البصرية اظتهرت من ممتعة الطالب عند  .٢

ه الصورة. والصورة تستطيع أن حتت قراءة النص الذى تضمنت في

                                                           
١٧Azhar Arsyad Hlm ٣, Op. Cit 

١٨ Oemar Hamlik, Media Pendidikan.(PT. CitraAdityaBakti, Bandung ١٩٩٤. Hlm٥ 



١١ 

 

املثال معلومات مرتبطة باحلالة  ،الوجداين وموقف الطالب

 االجتماعية.

الوظيفة املعرفية. الوسيلة البصرية اظتهرت مناكتشاف البحوث الىت  .٣

اكتشفت أن الرمز البصري تساعد الوصول إىل اهلدف والفهم 

 وتذكر املعلومات املتضمنة يف الصورة.

التعويضية. الوسيلة التعليمية اظتهرت من حاصلة البحث الوظيفة  .٤

من حيث أن الوسيلة البصرية تساعد الطالب الضاعفني يف فهم 

النص والقراءة تنظيم املعلومات داخل  النص و مساعدة الطالب 

  ١٩على القبول وفهم الدرس املعرض باللفظي.

  ب. أقسام الوسائل التعليم اللغة العربية  

 ،  ليم اللغة العربية هي يتطور قدرة اإلتصال يف اللغة العربية إحدى أهداف تع

مهارة  ،  بالسان أو بالكتبة. الذي مشتملها يف أربعة املهارة اللغة هي مهارة اإلستماع

  مهارة القرأة و مهارة الكتابة. من بني الوسائل لرتقيه أربعة املهارة اللغة : ،  الكلم

  أ. الوسائل لسمعية

  ) تليفيزيون (ج) شريط تسجيل (د) أفالم (ه) قرص اليلكتورين مطغوط.(أ) مزياع (ب

  ب. الوسائل مهارة الكالم
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(أ) امللصق (ب) سبورة (ج) صورة (د) ساعات (ه) أفالم (و) النزهة (ي) انرتنيت 

  (ح) العاب (ز) جملس الفانيال (م) لوحة اإلعالنات (ر) الوجه الرسم البياين.

  ج. الوسائل القرأة

بطقة (ب) معمل اللغة (ج) انرتنيت (ح) الشفافية النفقات العامة (ه) اإلسقاط (أ) ال

  مبهمة (و) اخنفاض (ي) ألالعاب

  د. الوسائل الكتابة

(أ) البطقة (ب) معمل اللغة (ج) انرتنيت (د) الكلمات املتقاطعة (ه) صور و صورة 

  ٢٠األالعاب.

  وسيلة االفيلمجـ. 

بشكل خمتلفة يستطيع أن يستعمل لوسيلة التدرس اللغة العربية . و أما  الفيلم   

خطوات إستعمل وسيلة الفيلم لرتقية مهارة الكالم يعين: تشعل مدرسة فيلم مث يسأل إىل 

الطالب عن ما موضعة ؟ ومن فاعلة؟ وكيف طريقة قصته ؟ و أين أعلى قصته ؟ و  

رة الذي جذب أو يتحدث عن كيف إنتهاء قصته ؟ أو الطالب يتحدث عن عبا

 ٢١الفيلم

 

                                                           
٢٠ M.Kholilullah. Op.Cit., hlm. ٢٨-٢٧  

٢١ Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, ( Malang : UIN Malang Press ٢٠٠٩) 

hlm. ٦٧ 



١٣ 

 

  بعض مزايا الوسائل الفيلم :

 الفيلم يستطيع أن يتجذب اإلهتمام الطالب لتعلم. )١

 توقف مناسبة ضروريات. ،  الفيلم واقعي و يستطيع مرار   )٢

 الفيلم يستطيع لدافعية نشط الطالب. )٣

  ٢٢الفيلم يستطيع أن يقدم على فرقة الكبري و صغري و متخالف و شخصيا )٤

وسيلة الفيلم هي وسيلة اإلتصالية و هذا هو اإلتصال السمعية والبصرية إليصال 

رسالة اىل جمموعة من الناس الذين جيتمعون يف مكان معني. الفيلم ميكن أن يفسر أيضا 

و يسمى كل صورة  ،  يف فيلم  ،  صورة من احلياة اليت هي تطوير للصور استسنائية

والصورة ينظر على شاشة  ،  من خالل عدسة اإلسقاط إطار. مث تشغيل فيلم ميكانيكيا

الفلم هو جمموعة من الصورة غري املتحركة  إال بألة املخصوصة فكأا حىت ٢٣احلياة.

متحرك مسعية كانت أو بصرية و أحيانا مسعية و بصرية معاىن يف حني واحد إليصال 

  رسالة اىل جمموعة من الناس الذين جيتمعون يف مكان معني.

الم بأشكاهلا ااملتنوعة  ميكن للمدرس أن يستخدمها كو سيلة التعليم يف أداء األف

عملية العليم عامة و على الوجه اخلاص يف أداء عملية التعليم اللغة العربية لرتقيه مهارة 

  الكالم لدى الطالب.

الفيلم ميكن أن يفسر ايضا أعمال الناس اليومية يف حيام ويف تعاملهم مع األخرين 

والصورة ينظرها  ،  تشعل أفالم تشعلها ميكانيكيا من خالل عدسة اإلسقاط. 

                                                           
٢٢

 Arief Sadiman, Media Pendidikan, ( Jakarta : PT Raja Grafindo Persada ٢٠١٢) hlm ٦٧ 

٢٣ Hamalik Oemar, Media Pendidikan,( Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,١٩٩٤), hlm ٤٨   



١٤ 

 

إنطالق مما سبق ذكرها إىل حد    ،املشاهدون شاشة احلياة امودة  أمام املشاهدين 

ألا اسرع إستعماال و أسهل حصوال على أهداف  ، كبري يف أدام عملية التعليم الفعال 

املطلوبة من ارد القراءة و استخدام وسيلة األفالم حتسني فعالية و كفاءة العملية 

  و من مميزات استخدام وسيلة األفعال ما يأتى: ،  التعليمية

 التغلب على قيود املسافة والزمن )١

 يضاح املواد الدراسةالفيلم ميكن أن تكرره إذا كانت احلاجة إليه ال  )٢

 لتطوير و ترقية تنمية خيال الطالب )٣

 تأثري على قوة عواطف شخصية الطالب )٤

 تطوير أفكار وأراء الطالب )٥

  واقرتح عمر محليك أن الفيلم جيد ألداء عملية التعليم ألن له اخلصائص التالية:

 ميكن جتذيب الطالب به )١

 تقدمية صحيح وأصلى و احيانا واقعى )٢

 لنضج الفكرى و العقلى والعلم لدى الطالبوفقا على مستوى ا )٣

 ٢٤تقدمي املفردات صحيح و أثر ه على أذهان الطالب قوية )٤

 

 

 

                                                           
٢٤

 Munadi, Yudhi. Media Pembelajaran. (Ciputat: Gaung persada press.٢٠٠٦) hlm ٢٦   



١٥ 

 

  مهارة الكالم.٢

. والكالم يف اللغة عبارة عن ٢٥املهارة الكالم هي القدرات على القيام باألحكام

 ،  و عند املتكلمني هو املعىن القائم بالنفس الذي يعرب عنه بألفاظ ،  األصوات املفيدة 

. التكلم هو ٢٦و يف اصطالح النحاة : اجلملة املركبة املفيدة ،  يقال يف نفسي كالم 

قسم من املهارة اللغوية الىت حتتاج املفردات الكثرية و القواعد اللغوية اليت تتعلق بالرتاكيب 

  ٢٧الصحيحة.

وتبليغ األفكار والشعور.  ،  وات أو األلفاظ للتعبري نطق األصالكالم مهارة 

الكالم هي آلة اتصاالت األفكار  ،  والكالم ليس نطق األصوات أو األلفاظ فحسب

  ٢٨املرتتبة واملناسبة حبوائج احملدث واملستمع.

يعترب تظهر أمهية تعليم الكالم يف اللغة ألجنبية من أمهية الكالم ذاته يف اللغة. فاكالم 

ويعتربه القائمون على هذا امليدان من أهم  ،  جزءا أساسيا يف منحج تعليم اللغة األجنبية

ذلك أنه ميثل يف الغالب اجلزاء العملي والتطبيقي لتعلم  ،  أهداف تعلم لغة أجنبية 

  اللغة.

إننا كثريا ماجند أن نسبة عالية ممن يقبلون على تعلم اللغة العربية دف أوال إىل 

كما أننا حينما نقول (فالن يعرف اللغة   ،  لتمكن من الكالم والتحدث ذه اللغةا
                                                           

  �9١١١٩دا�$#�م إ�راھ�م, ا��و�7 ا�6'� ��درس ا�#34 ا�$ر��3, (ا�0�ھرة: ٧٠) �ز٢٥

٢٦
  ���٨٠٦; ا�#34 ا�$ر��3, ا��$:م ا�و��ط, ص.  

٢٧
 Fatimah Depi Susanti, Evaluasi Pembelajaran Bahasa Arab, Pekanbaru : Education matter 

smost Publishing, ٢٠١٢, hlm.٤٥ 

٢٨
 Pengadilan rambe,Pembelajaran Bahasa Arab Tingkat Dasar ,Pekanbaru : Adefa Grafika, ٢٠١٥. 

Hal.٧٨ 



١٦ 

 

معىن ذلك أن هناك ضرورات لتعلم  ،  مثال) يتبادر إىل األذهان أنه يتحدثها،  االجنلزية

  الكالم ميكن أن توجز بعضها فيما يلي:

 أن األسرة عندما تعلم ابنها لغة أجنبية إمنا توقع أن يتحدث ا )١

 الكبري عندما يقبل على تعلم لغة ما يكون التحدث ا يف مقدمة أهدافه. أن )٢

 أن النجاح يف تعلم الكالم باللغة األجنبية يدفع إىل تعلمها وإتقاا. )٣

أننا ال نتصور إمكانية االستمرار يف تعلم القراءة والكتابة باللغة األجنبية دون  )٤

 التحدث.

و ملشاهدة برامج  ،  ماع للربامج اإلذاعية إننا اآلن نعلم أجيال أكثر ميال لالست )٥

 التمفزيون و األفالم. و أقل ميال للقراءة والتعامل مع الكلمة املكتوبة.

أن الفرد عندما عندما يقرأ ويكتب إمنا يفكر بوساطة ما تعلمه شفويا استماعا  )٦

وحديثا. ففي القراءة مثال حنن نفحص ما وراء السطور حبثا عن املقابل الشفوي 

 ث نضيف فكريا  و معنويا أشياء ليست ظاهرة يف الكلمة البكتوبة(املنلوج).حي

حيث عندما نكتب لغة أدبية  ،  ويف الكتابة حنن نكتب ما نقوله شفويا ألنفسنا

فنحن عن طريق احلوار الداخلى نقوم بتخري الكلمات و الرتاكيب واجلمل 

  والصور الىت تعبري أدىب عن املعىن الذى نريدة.

فاملعلم يف ،  لية تعلم اللغة ذاا والإلستفادة من املعلم تعتمد على احلديثان عم )٧

وهو حىت عندما  ،  تدريسه و تصحيحه أخطاء الداسني يستخجم الكالم

 يصحح كتابات الدارسني إمنا يناقشهم يف ذلك شفويا.



١٧ 

 

ان هناك حقيقة إثبتتها الدراسات وخربات املمارسة تقول : إن معظم الذين  )٨

ن اللغة األجنبية من خالل القراءة والكتابة فقط يفشلون عند أول ممارسة يتعلمو 

 شفوية للغة.

وبالر غم من هذه الضرورة الىت تدفع األفراد لتعلم اللغة و من مث تعلم الكالم إال 

حيث  ،  أننا جند أن هذه املهارة ال تلقى اهتمام الكاىف يف عملية تعليماللغة

ثانويا أو عرضيا من اللغة ميكن أن ينمو و يتحقق  ينظر إليها باعتبارها جزءا

بطريقة تلقائية مع تقدم الدراس يف تعلم اللغة. و لعل هذه النظرة جاطئة متاما و 

يرجع إليها سبب الفشل يف تعلم استخدام اللغة استخداما فعاال. ولعل هذا 

طائها وإع ،  يدعونا أىل ضرورة االلتفات إىل إكساب هذه املهارة بطرق فعالة

         ٢٩االهتمام الذيعطى للقراءة والكتابة و القواعد أن مل يكون أكثر.

  مهارة النطق والكالم   .أ 

 نطق األصوات العربية نقطا صحيحا .١

 التمييز عمد النطق بني احلركة القصرية والطويلة .٢

 استخدام النظام الصحيح لرتكيب الكلمة العربية عند الكالم .٣

  ٣٠يلمسه السامعترتيب األفكار ترتيبا منطقيا  .٤

 ،  املهارة الكالم هي قدرة على تعبري االصوات اللفظية أو الكلمات لتعبري الفكرة

أن مهارة الكالم دف إىل  ،  اإلرادة واإلحساس إىل املخاطب. و عموما  ،  الرأي

     ٣١جعل املتعلم القادر على االتصال شفهيا و جيدا باستخدام اللغة اليت تعلموها.

                                                           
٢٩

  ٦٨يثمرالدين بردانشه, طرق تدريس, ص  

٣٠
  ١٩٨٥رشدي امحد طبية , جليل يف اعداد املواد الطرعية لربنايج تطهم اللغة العربية, مكه املكرمة الدكتور  



١٨ 

 

" الكالم هو القدرة على نطق أصوات التعبري أو كلمات   H.G Tarigan قاىل   

هناك بعض املصطلحات تؤدي معىن  .٣٢اليت تعبري عن أفكار واألعراض واملشاعر"

الكالم يف اللغة وهي: األصوات املفيدة، أو املعىن القائم بالنفس الذي يعرب عنه 

  ٣٣بألفاظ.

املزدوج بني املتكلم واملستمع.  مهارة الكالم أساسية و مرتبطة بقدرة االتصال

قدرة التكلم ال ختلو عن مهارة االستماع. فتطوير قاسرة التكلم مرتبط بتطور قدرة 

االستماع اجليدة وتعليق األصوات باجلمل. مهارة الكالم حتتاج اىل ربط التفكر و الشعور 

 ٣٤ومهارة االستماع ليكون التكلم جاربا بالطالقة. 

تخدم اللغة من حيث أنه يعرب أنفسهم شفويا. نشاط لغوي فعال من مس

والكالم ألة مراقبة اجتماعية  ٣٥والكالم جزء من أجزاء املهارة اللغوية الفعالة واإلنتاجية.

 ٣٦ضرورية لإلنسان.

يف واحدة من مهارت تعلم اللغة اليت جيب أن يلم هي مهارات التحدث لدى 

مسة من قدراهم التواصلية للطالب. الطالب. مهارات التحدث حتتل موقعا هاما ألنه هو 

وهذا يعين أن مئشر واحد من جناح الطالب القدرة على التعلم للتعبري عن أفكارهم 

                                                                                                                                                               
٣١ Imam makruf, Op Cit. h. ٣١  

٣٢ Henry guntur Tarigan, Berbicara: Bandung ١٩٨١) hlm.١٥ 

٣٣
  عجم املعاين عريب عريبم 

٣٤ Imam Makruf,loc cit, h. ٣٢  

٣٥ Khalilullah,Loc Cit,h. ٦٧ 

٣٦ Ulin Nuha, Loc Cit, h. ٩٩ 



١٩ 

 

فإن عملية التعلم لتحسني مهارات  ،  شفويا يف الصف يف نطاق موضوع معني. ولذلك

يكون سهال إذا املتعلمني التواصل بنشاط. فاالعامل االخر ميكن أن يشجع املدرسة 

طالب أن بتكلموا اللغة العربية بال خوف وال حياء ولو كانوا خطا. هذه املهارة هي 

 ا يتفاهم املتكلمون عن أغراضهم و حاجاهم ،  عملية لغوية مهمة يف احلياة اليومية

.٣٧  

  أهداف مهارة الكالم:  .ب 

أن ينطق املتعلم أصوات اللغة العربية وأن يؤدى أنواع النرب والتنغيم املختلفة  .١

 ذلك بطريقة مقبولة من أبناء العربية.و 

 أن ينطق األصوات املتجاورة واملتشاة. .٢

 أن يدرك الفرق ىف النطق بني احلركات القصرية واحلركات الطويلة. .٣

 أن يعرب عن أفكار مستخدما الصيغ النحوية املناسبة. .٤

أن يعرب عن أفكر مستحدما النطام الصحيح لرتكيب الكلمة ىف العربية  .٥

 اللغة الكالم.خاصة ىف 

أن يستخدم بعض خصائص اللغة ىف التعبري الشفوى مشل التذكري والتأنيث  .٦

و متييز العدد و احلال و نظام الفعل وأزمنته وغري ذلك مما يلزم املتكلم 

 بالعربية.

و  ،  ن يكتب ثروة لفظية كالمية مناسبة لعمرة و مستوي نضجة و قدراتهأ .٧

 أنيشتخدم هذه الثورة ىف امتام عمليات اتصال عصرته.

                                                           
٣٧

 Imam makruf Loc, Cit hlm ٦ 



٢٠ 

 

أن يستخدم بعض اشكال الثقا العربية املقبولة واملناسبة لعمره ومستواه  .٨

وأن يكتسب بعض املعلومات االساسية عن  ،  اإلجتماعي و طبيعة عمله

 الرتاث العريب واإلسالمي.

 سطة.أن يعرب عن نفسه واضحا و مفهوما يف مواقف احلديث الب .٩

أن يتمكن من التفكري باللغة العربية و التحديث يها بشكل متصل و  .١٠

  ٣٨مطرابط لفرتات زمنية مقبولة.

  ينقسم الكالم إلى قسمين رئيسين:  .ج 

             الكالم الوظيفي       ) أ

والكالم الوظيفي هو الذي يكون الغرض منه اتصال الناس بعضهم ببعض، 

احملادثة، واملناقشة، وأحاديث االجتماعات، لتنظيم حيام، وقضاء حاجام، مثل: 

والبيع والشراء، وأحاديث املتطلبات اإلدارية، وإلقاء التعليمات، واإلرشادات، واألخبار، 

 واملناظرات والندوات، واخلطب السياسية واإلجتماعية ، وأحاديث السعر.

             الكالم اإلبداعي  ) ب

لنفس، وترمجة اإلحساسات املختلفة إظهار املشاعر، واإلفصاح عن العواطف وخلجات ا

بعبارة منتقاة اللفظ، جيدة النسق، بليغة الصياغة مبا يتضمن صحتها لغويا وحنويا، حبيث 

تنقل سامعها أو قارئها إىل املشاركة الوجدائية ملن قاهلا، كي يعيش معه يف جوه، وينفعل 

 ٣٩الوطنبانفعالته، أو التذوق الشعري، النشر القصصي، أو التكلم عن جب 

                                                           
٣٨

٧١�<�را�د�ن �ردا'=7, طرق در�س, ص    

٣٩
  ١٠٢أ��د &ؤاد ���ود #9��ن،ا��ر�; ا����ق، ص.  



٢١ 

 

 ب. المفهوم اإلجرائى

استخدام وسيلة األفالم باللغة العربية و مهارة وهذا البحث يتعلق بارتباط بني   
  ال اتلباطلدى  الكالم

  كما يلي:  ،   .بنكيننجملة يف اثانوية اإلسالمية املتكلصف األول يف املدرسة ا

  )استخدام وسيلة األفالم باللغة العربية( xاملؤشرات ملتغري  .١

 ترمجة دون الناجحة العربية األفالم قبول )١

 االسرتاتيجية وضع خالل من الرتكيز ضبط )٢

 ترتيب الفصل الستقرار فاعلة  )٣

 ترتيب الطالبات للرتكيز )٤

 ترتيب الطالبات على تركيز )٥

  العربية باللغة التقاطها مت اليت األفالم عرض يف البدء )٦

 ترمجة دونب العربية األفالم عرض )٧

 بوضوح يف كل الطالباتتعيني حجم األفالم العربية حىت متكن أن تسمع  )٨

 بثه يتم الذي الفيلم معىن فشيًئا شيًئا تشرح )٩

 تم املعلة بالطالبات للفصل مرتب )١٠

 الدر على الطالبات اليت سئلن عن الفلم يف أثناء العرض )١١

 يعطي االرشاد إىل الطالبات لتذكر احملادثات و املفردات عندما ينقلب )١٢

 الفيلم

 يعطي األرشاد اىل الطالبات عن عقرة الفيلم )١٣

 االرشاد اىل الطالبات ال سنتاج عن فيلم يف اللغة العربية يعطي )١٤



٢٢ 

 

 .يعطي االرشاد إىل الطالبات لتذكرالفنان يف الفيلم اللغة العربية )١٥

  :)مهارة الكالم(y املؤشرات ملتغري  .٢

 اليت شهدنباللغة العربية عن الفيلم  احلدث على الطالبات قدرة )١

 قدرة الطالبات على ذكر إسم الالعب يف الفلم )٢

  استخالص و مرجعة على الطالبات قدرة )٣

 الفيلم يف املوجودة املفردات تعبريعلى  الطالبات قدرة )٤

 استخدام اجلملة يف الفلممهارة الكالم الطالبات على  )٥

 مهارة الكالم الطالبات عن استجابتها بعد مشاهدة الفلم )٦

 الفيلم يف األخالقية الرسائل عن التحدث على الطالبات قدرة )٧

 الفيلم يف الفنان تلعبها اليت احملادثة تكرار على الطالبات قدرة )٨

 الدراسات السابقة  . ج

الدراسة السابقة هي حبث مستخدم كاملقارنة البتعاد التقليد عن كتابة علمية 

  ولتأكيد البحث الذى قامت ا الباحثة.

قام نيلفيانا ساري  يتتعلق ذ البحث فهي: البحث الذ دراسة السابقة الىتالاما 

رميب من قسم تعليم اللغة العربية حتت املوضوع " فعالية استخدام وسيلة األفالم 

لرتقية مهارة الكالم لدي طالب يف املدرسة الثانوية حممدية باكنبارو" يف سنة 

٢٠١٥  

  

 



٢٣ 

 

  والفرق بني البحث األول والثاين كما يأتى:

 ،  ارتباط بني استخدام وسيلة األفالم و مهارة الكالم البحث األول عن   . أ

 والبحث الثاين عن فعالية استخدام وسيلة أفالم  .

 ،  بنكيننجاملدرسة الثانوية املتكملة يف  عنالبحث األول يبحث   . ب

 والبحث الثاىن يبحث يف املدرسة الثانوية حممدية بباكنبارو.

  د. فروض البحث

،  استخدام وسيلة األفالم باللغة العربية و مهارة الكالمإذا كان هناك ارتباط بني 

  مث الفرضية ىف هذه الدراسة هي كما يلي:

Ha  هارة وماستخدام وسيلة األفالم باللغة العربية  جاد ارتباط إجيايب بني و : ي

ملة يف اثانوية اإلسالمية املتكلصف األول يف املدرسة اال طالبات لدى الكالم

 .بنكيننج

Hoهارة مب م وسيلة األفالم باللغة العربية استخداجاد ارتباط إجيايب بني و : ال ي

ملة يف اثانوية اإلسالمية املتكلصف األول يف املدرسة اال طالبات لدى الكالم

 .بنكيننج

 

 

  

 



٢٤ 

 

  الثالث فصلال

 منهجية البحث

  

 تصميم البحث  .أ 

 البياناتل ليتظهر باألرقام وحت اليت بياناتألن الي، هذا البحث حبث كمّ 
وهذا ٤٠البحث الكمي يتكون من املنهج التجرييب وغري التجرييب.و . حصائيباإل

 باللغة  أفالم وسيلة استخدام بني ارتباطالبحث يبحث ىف منهج غري التجرييب يعين 
  ).Y( الكالم هارةمب  ،)X( العربية

 مكان البحث وزمانه  .ب 

.  بنكيننج يف املتكملة اإلسالمية ثانويةلا املدرسة يفبالبحث  ةالباحث تقام
   ٢٠١٩-٢٠٢٠ث ىف املرحلة الدراسية  وزمان البح

 أفراد البحث وموضوعه  .ج 

 ثانويةلا املدرسة يف األول صفال ىف الطالباتأما أفراد هذا البحث فهو 
 وسيلة استخدام بني ارتباط . وأما موضوعه فهوبنكيننج يف ملةااملتك اإلسالمية

  . الكالم هارةمب العربية باللغة  األفالم

   

 

                                                           
٤٠ Moch. Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab, (Hilal Pustaka, Malang,٢٠٠٧), hlm. ١٢  

 



٢٥ 

 

  مجتمع البحث وعينته  .د 

ثانوية لا املدرسة يف األول صف الطالبأما جمتمع البحث فهو مجيع 
و  مئة وعددهم ٢٠١٩- ٢٠٢٠. سنة دراسية بنكيننج يف ملةااملتك اإلسالمية

 نفرا.) ١١٠(عشرة 

  نىالجدول الثا

 في ملةاالمتك اإلسالمية الثانوية المدرسة في األول صف الطالبمجموع مجتمع 

  .بنكيننج

  النمرة
  

  حمدد الطالب  الفصل

  ٣٢  صف اول "أ"   .١

  ٣٠  صف ثاين "ب"   .٢

  ٢٥  "ج" ثثالصف    .٣

  ٢٣  "د" رابعصف    .٤

  ١١٠  ة جمموعة الطالب   .٥

  

  

  

  



٢٦ 

 

  لثالجدول الثا

 في ملةاالمتك اإلسالمية الثانوية المدرسة في األول صف الطالبات عينه مجموع

  بنكيننج

  النمرة
  

  حمدد الطالب  الفصل

  ٢٥  صف اول "ج"   .١

  ٢٣  صف ثاين "د"   .٢

  ٤٨  ة جمموعة الطالب   .٣

 

، إن كان جمتمع البحث أقل من مائة فيحسن  Suharsimi Arikunto وقال
أن يؤخذ كله. فيسمى البحث حبثا جمتمعيا وإن كان أكثر من مائة فجاز أن يؤخذ 

  ٤١ىف مائة أو أكثر. ١٥%-١٠%ىف مائة أو  %٢٥-٢٢%بني 

 باستعمال ةأخذ الباحثتو االول الفصل الدراسي  اتلباط وعينته يعىن
Purposive Sampling . منية واربعونثا ةالباحث نأخذهت يتال اتلباوعدد الط 

  .ت من الفصل الدراسي األول دطالبا

  

                                                           
٤١

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Yogyakarta:PT Rineka. 

Cipta, ٢٠٠٦), hal.١٣٤.  

 



٢٧ 

 

  

  البيانات أدوات لجمع  .ه 

 :افهم طريقتني طريقة مجع البيانات ىف هذا البحث تتكون من

 مالحظة  .أ 
 ارتباطأفالم ملعرفة  ةليوس استخدام ونتائج املالحظةبانات فرد البي ةالباحث تقابل
  .الكالم مهارة و العربية باللغة األفالم وسيلة استخدام بني

 شفوي االختبار  .ب 
من الطالبات ملعرفة العوامل املؤثرة  شفوي االختبار جتمع الباحثة البيانات بطريقة

 .الكالم هارةمب  العربية باللغة األفالم وسيلة استخدام بني ارتباط يف.
   

  طريقة تحليل البيانات  .و 

طريقة اإلحصائية بسبب  ةستعمل الباحثتلتحليل البيانات ىف هذا البحث 
أن البيانات عليها متعلقة بالتأثري أو االرتباط بني املتغريين . فلذلك أن طريقة 

طريقة  ةالباحث ت. أخذ Product Moment مناسبة ذه البيانات هي حلظة املنتج
حتليل البيانات ىف هذا البحث بطريقة اإلحصائية املعتمدة  مبشكلة موجودة ىف 

  البحث وهو حلظة املنتج برموز: 

r�� =
�	�Σ	
� − �Σ	��Σ
�

[��Σ	٢� − �Σ	�٢][�	�Σ
٢� − �Σ
�٢]
 

   



٥٢ 

 

 

 الفصل الخامس

  الخالصة

 نتائج البحث  .أ 

الباحثة  عيتستط ،  وبعد ما حبثت الباحثة عن حبث الذي يتعلّق باملوضوع
  أن تأخذ اخلالصة املهمة كما يلي:

قد تعلمت اللغة العربية .  بنكيننجاملدرسة الثانوية اإلسالمية املتكاملة يف     
واملعلمة اليت تعلم اللغة العربية فيها خريج من جامعة السلطان الشريف قاسم 
الإلسالمية احلكومية رياو. ويستخدم الوسائل يف عملية تعليم اللغة العربية خاصة 
يف وسائل الفيلم باللغة العربية واألهداف من استخدامها هي لتسهيل املعلمة يف 

استخدام وسيلة أفالم اللغة إجيايب بني  رتباطوجد ادة التعليم .و هناك يإلقاء ما
ثانوية اإلسالمية لصف األول يف املدرسة اال اتلباط ىلد العربية و مهارة الكالم

 وهذا االرتباط يدّل على ارتباط كايف كما تأيت النتيجة اآلتية: بنكيننجملة يف ااملتك

من  النتيجةو "جيد جدا".  ٧،  ٨٥نتيجة الطالبات يف املالحظة   .أ 

 ٧٠٠،  ٠ – ٤٠٠،  ٠تقع بني النتيجة  )٥٩٥،  ٠( اإلختبار
 النتيجةوكذلك . r” product moment”نتيجة االرتباط اإلجيايب يف 

 )٥٩٥،  ٠من االختبار (  

من  كربأ )٥٩٥،  ٠(من اإلختبار  rxy النتيجة االرتباطية  .ب 
وعند الدرجة ) ٢٩١،  ٠%(٥) عند ٤٦الدرجة احلرية(



٥٣ 

 

 Ho مقبولة و Ha) فتكون ٣٧٦،  ٠%(١) عند ٤٦(احلرية
 .مردود

 

 توصيات البحث  .ب 

  تقدم الباحثة التوصيات كما يلي:
 للمدرسة  . أ

 أرجو املدرسة أن تسهل تسهيلة وافيه لتعلم اللغة خصصا لتعلم اللغة العربية 

 العربيةللمدرسة اللغة   .ب 

من هذا البحث نعرف أن باستخدام الوسيلة "الفيلم اللغة العربية" تكون 
فعاال لرتقيه مهارة الكالم لدي الطالبات فينبغي على املدرسة أن تستخدم هذه 

 الوسيلة يف التعليم خصوصا لرتقيه مهارة الكالم لدي الطالبات.

 للطالبات  .ج 

ارج احلروف نطقا أرجو من الطالبات أن تتعلمن كيفية النطق مبخ .١
 صحيحا.

ن التكلم باللغة العربية يوميا داخل املدرسة أرجو من الطالبات أن ميارس .٢
 و خارجها. 

 أرجو من الطالبات أن يفعلن الواجبات املنزلية بكل جهد و نشاط. .٣

 ال بد على الطالب أن يسألوا احملاضر الصعوبة يف فهم الدرس. .٤

  زلية بكل جهد ونشاط.على كل الطالب أن يعملوا الواجبات املن .٥

 



















































RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)

Satuan Pendidikan : Madrasah  Aliyah
Mata Pelajaran : Bahasa Arab
Kelas/Semester : X/Genap

Materi Pokok : المهنة والحياة
Tahun Pelajaran : 2018/2019
Alokasi Waktu : 10 JP ( 5 Pertemuan)

A. Kompetensi Inti
KI 1: Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
KI 2: Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong

royong, kerja sama, toleran, damai) santun,  responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap
sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif
dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa
dalam pergaulan dunia.

KI 3: Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural
berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, tehnologi, seni, budaya, dan
humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait
penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang
kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah..

KI 4: Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan
pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan
metode sesuai kaidah keilmuan.

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)
Kompetensi Dasar (KD) Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)

1.1 Menyadari kemampuan
berbicara adalah nikmat yang
penting yang dianugerahkan
oleh Allah SWT.

1.2 Mensyukuri nikmat Allah
berupa kemampuan berbicara
dengan baik dan benar

1.3 Mensyukuri kemampuan
mengungkapkan gagasan dan
ide dengan pembicaraan yang
baik sehingga bisa di mengerti
orang lain

1.4 Mensyukuri kesempatan dapat
mempelajari bahasa Arab
sebagai bahasa pengantar
komunikasi internasional yang
diwujudkan dalam semangat
belajar

1.1.1 Meyakini kemampuan berbicara adalah nikmat yang
penting yang dianugerahkan oleh Allah SWT.

1.2.1 Terbiasa mensyukuri nikmat Allah berupa kemampuan
berbicara dengan baik dan benar

1.3.1 Terbiasa mensyukuri kemampuan mengungkapkan
gagasan dan ide dengan pembicaraan yang baik
sehingga bisa di mengerti orang lain

1.4.1 Terbiasa mensyukuri kesempatan dapat mempelajari
bahasa Arab sebagai bahasa pengantar komunikasi
internasional yang diwujudkan dalam semangat belajar

2.1 Menunjukan prilaku santun dan
peduli dalam melaksanakan
komunikasi ant

2.2 Menunjukan prilaku jujur,
disiplin, percaya diri dan
bertanggung jawab dalam
melaksanakan komunikasi
transaksional dengan guru dan
teman

2.3 Menunjukan prilaku tanggung
jawab, peduli, kerjasama dan
cinta damai dalam
melaksanakan komunikasi
fungsional

2.4.1 Berprilaku santun dan peduli dalam melaksanakan
komunikasi ant

2.4.2 Berprilaku jujur, disiplin, percaya diri dan
bertanggung jawab dalam melaksanakan komunikasi
transaksional dengan guru dan teman

2.4.3 Berprilaku tanggung jawab, peduli, kerjasama dan
cinta damai dalam melaksanakan komunikasi
fungsional

2.4.4 Menunjukan prilaku santun, antusias, kreatif,
ekspresif, interaktif, kerjasama dan imajinatif dalam
menghargai budaya dan bahasa



2.4 Menunjukan prilaku santun,
antusias, kreatif, ekspresif,
interaktif, kerjasama dan
imajinatif dalam menghargai
budaya dan bahasa

3.2 Mengidentifikasi bunyi,makna
kalimat, gagasan , unsur
kebahasaan, struktur teks dan
unsur budaya bahasa Arab
yang   terkait   topik :

المهنة والحياة Baik secara lisan

maupun tertulis

3.2.1 Menjelaskan isi teks yang didengar yang berkaitan:

المهنة والحياة
3.2.2 Mendeskripsikan unsur kebahasaan , dan struktur

teks ليس عندي/معي والعطف

4.2 Mengungkapkan dialog ,
informasi lisan atau tulisan,
merespon berita sederhana
terkait topik

المهنة والحياة Dengan

memperhatikan unsur
kebahasaan, struktur teks dan
unsur budaya secara benar dan
sesuai  konteks

4.2.1 Menerapkan percakapan terkait topik : ة والحياةالمهن
4.2.2 Menerangkan isi teks bacaan yang terkait topik :

المهنة والحياة
4.2.3 Menyusun teks tulis yang terkait topik : المهنة والحياة

Nilai Karakter
 Religius
 Mandiri
 Gotong royong
 Kejujuran
 Kerja keras
 Percaya diri
 Kerjasama

C. Tujuan Pembelajaran
Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi dan  mengkomunikasikan
peserta didik mampu mendengar, bercakap, membaca dan menulis dengan bahasa Arab yang

berkaitan dengan  topic المهنة والحياة

Fokus nilai-nilai sikap:
 Kejujuran,
 Kedisiplinan
 Kepedulian dan
 Tanggung jawab

D. Materi Pembelajaran
1. Fakta:

 Istima’ المهنة والحياة
 Hiwar المهنة والحياة
 Tarkib المهنة والحياة
 Qira’ah المهنة والحياة
 Kitabah المهنة والحياة



2. Konsep
 Mengidentifikasi bunyi,makna kalimat, gagasan , unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur

budaya bahasa Arab yang   terkait   topik :

المهنة والحياة Baik secara lisan maupun tertulis

 Mengungkapkan dialog , informasi lisan atau tulisan, merespon berita sederhana  terkait
topik

المهنة والحياة Dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur budaya

secara benar dan sesuai  konteks
3. Prinsip
 Menyimak dan menirukan pengucapan ujaran guru
 Menunjukan prilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi ant
 Menunjukan prilaku jujur, disiplin, percaya diri dan bertanggung jawab dalam melaksanakan

komunikasi transaksional dengan guru dan teman
 Menunjukan prilaku tanggung jawab, peduli, kerjasama dan cinta damai dalam

melaksanakan komunikasi fungsional
 Menunjukan prilaku santun, antusias, kreatif, ekspresif, interaktif, kerjasama dan imajinatif

dalam menghargai budaya dan bahasa
 Menyimak dan menirukan bacaan
 Mencari kosakata yang kurang di fahami
 Mengungkapkan  isi bacaan terkait topik

4. Prosedur
 Menyebutkan makna dari kosakata yang dipaparkan pada slide
 Melengkapi kalimat dengan kosakata yang sesuai
 Menyusun kata/frase menjadi kalimat sempurna

E. Metode Pembelajaran
Pendekatan : Saintifik
Metode : Teknik ATM (Amati, Tiru dan Modifikasi), tanya jawab
Model : Problem Based Learning
1. Mengorientasikan
2. Mengorganisasikan kegiatan pembelajaran
3. Membimbing penyelidikan mandiri dan kelompok
4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya
5. Menganalisis dan evaluasi proses pemecahan masalah

F. Media Pembelajaran
1. Lembar penilaian
2. Laboratorium komputer sekolah
3. Perpustakaan sekolah
4. Alat/Bahan :
 Laptop & infocus
 Slde presentasi (ppt)

G. Sumber Belajar :
1. Buku Pedoman Guru Mapel Bahasa Arab Kelas X MA,
2. Buku Pegangan Siswa Mapel Bahasa Arab Kelas X MA
3. elektronik sesuai materi pembelajaran

H. Langkah-langkah Pembelajaran

2. Pertemuan Ke-2 ( 2 x 45 menit ) Waktu
Kegiatan Pendahuluan

Guru :
Kegiatan Pendahuluan
Guru :
Orientasi (Menunjukkan sikap disiplin sebelum memulai proses pembelajaran, menghayati
dan mengamalkan ajaran agama yang dianut  (Karakter) serta membiasakan membaca dan
memaknai isi dalam doa (Literasi))
 Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  untuk  memulai

15
menit



2. Pertemuan Ke-2 ( 2 x 45 menit ) Waktu
pembelajaran

 Peserta didik mengucapkan salam khas sekolah.
 Guru mengecek kehadiran peserta didik dan  mengajak mereka untuk merapikan meja,

kursi serta kebersihan kelas.
 Peserta didik mempersiapkan buku siswa, alat, dan bahan untuk mengikuti pelajaran.
 Sebelum memulai pelajaran, guru mengajak peserta didik untuk bernyanyibersama

yang ada pada buku siswa, guru juga bisa mengajak peserta didik menyanyikan lagu
lain yang sesuai dengan tema pelajaran.

Apersepsi
 Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan

pengalaman peserta didik dengan materi/tema/kegiatan sebelumnya, yaitu :

 Istima’ المهنة والحياة
 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 ini

dikuasai dengan baik, maka peserta didik diharapkan dapat menjelaskan tentang:

 Hiwar والحياةالمهنة 
 Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang  berlangsung
 Mengajukan pertanyaan.

Pemberian Acuan
 Memberitahukan  materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu.
 Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan KKM pada

pertemuan yang  berlangsung
 Pembagian kelompok belajar
 Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar  sesuai dengan langkah-

langkah pembelajaran.
 Menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan pada pertemuan ini

berupa:
 Penilaian Kompetensi Spiritual
 Observasi
 Jurnal
 Penilaian diri sendiri
 Teman sebaya

 Penilaian Kompetensi Sosial
 Observasi
 Jurnal
 Penilaian diri sendiri
 Teman sebaya

 Penilaian Kompetensi Pengetahuan
 Tes Tertulis

- Pilihan ganda
- Uraian/esai

 Tes Lisan
 Penilaian Kompetensi Keterampilan
 Proyek, pengamatan, wawancara
 Portofolio / unjuk kerja
 Produk, hasil karya

Kegiatan Inti
Sintak

Model Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran

Orientasi peserta didik
kepada masalah

Mengamati
Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan
perhatian(Berpikir kritis dan bekerjasama (4C) dalam mengamati
permasalahan (literasi membaca) dengan rasa ingin tahu, jujur
dan pantang menyerah (Karakter) pada topik:

60
Menit



2. Pertemuan Ke-2 ( 2 x 45 menit ) Waktu

 Hiwar المهنة والحياة
dengan cara :
 Melihat (tanpa atau dengan alat) Berpikir kritis dan

bekerjasama (4C) dalam mengamati permasalahan (literasi
membaca) dengan rasa ingin tahu, jujur dan pantang
menyerah (Karakter)
Menayangkan gambar/foto berikut ini

 Mempelajari buku teks dan sumber lain, menyimak
tayangan/demo tentang materi pokok tentang

 Membaca (dilakukan di rumah sebelum kegiatan
pembelajaran berlangsung),
materi dari buku paket atau buku-buku penunjang lain, dari
internet/materi yang berhubungan dengan ;

 Hiwar المهنة والحياة
 Mendengar

pemberian materi oleh guru yang berkaitan dengan

 Hiwar المهنة والحياة
 Menyimak,

penjelasan pengantar kegiatan secara garis besar/global
tentang materi pelajaran  mengenai :

 Hiwar المهنة والحياة
untuk melatih kesungguhan, ketelitian, mencari informasi.

Mengorganisasikan
peserta didik

Menanya Nilai Karakter: rasa ingin tahu, jujur, tanggung jawab,
percaya diri dan pantang menyerah
Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk
mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan
dengan materi/gambar yang disajikan oleh guru
Guru memberikan kesempatan untukmemberikan tanggapan
dengan menunjukkan sikap kesungguhan, rasa ingintahu, dan sikap
toleransi, guru memberikan konfirmasi atas pertanyaan atau
tanggapan siswatersebut (menanya) Nilai Karakter: rasa ingin tahu,
jujur, tanggung jawab, percaya diri dan pantang
menyerah.(Pembelajaran HOTS)
Peserta didik diminta mendiskusikan hasil pengamatannya dan
mencatat fakta-fakta yang ditemukan, serta menjawab
pertanyaanberdasarkan hasil pengamatan yang ada pada buku
paket;
Pendidik memfasilitasi peserta didik untuk menanyakan hal-hal
yang belum dipahami berdasarkan hasil pengamatan dari buku
paket yang didiskusikan bersama kelompoknya;
 Mengajukan pertanyaan (Kritis dan kreatif, serta berani

mengemukakan ide/pendapat-nya dengan rasa ingin tahu,
pantang menyerah, jujur dan percaya diri) tentang :

 Hiwar المهنة والحياة
yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan
untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang
diamati (dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan



2. Pertemuan Ke-2 ( 2 x 45 menit ) Waktu
yang bersifat hipotetik) untuk mengembangkan kreativitas,
rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan pertanyaan untuk
membentuk pikiran kritis yang perlu untuk hidup cerdas dan
belajar sepanjang hayat. Misalnya  :
Kemampuan berfikir tingkat tinggi (HOTS)

 Hiwar المهنة والحياة
Membimbing
penyelidikan individu
dan kelompok

Mengumpulkan informasi (Berpikir kritis, kreatif, bekerjasama
dan saling berkomunikasi dalam kelompok (4C), dengan  rasa
ingin tahu, tanggung jawab  dan pantang menyerah
(Karakter),literasi (membaca)
Peserta didik dibagi ke dalam beberapa kelompok untuk
bekerjasama.
Peserta didik diberikan permasalahan dalam bentuk Lembar Kerja
Peserta Didik (LKPD).
Peserta didik diarahkan untuk mengumpulkan dan mengeksplorasi
data dari aneka sumber yang akan digunakan untuk menyelesaikan
permasalahan di Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) dengan sikap
memiliki rasa percayadiri, tangguh menghadapi masalah,
tanggungjawab, dan kerjasama (menalar dan mencoba).
Peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan untuk
menjawab pertanyan yang telah diidentifikasi melalui kegiatan:
 Mengamati obyek/kejadian, Berpikir kritis dan bekerjasama

(4C) dalam mengamati permasalahan (literasi membaca)
dengan rasa ingin tahu, jujur dan pantang menyerah
(Karakter)

 Membaca sumber lain selain buku teks,
mengunjungi laboratorium computer sekolah, perpustakaan,
untuk mencari dan membaca artikelatupaun materi yang
berhubungan dengan

 Hiwar المهنة والحياة
 Mengumpulkan data/informasi melalui diskusi kelompok atau

kegiatan lain guna menemukan solusi masalah terkait materi
pokok yaitu

 Hiwar والحياةالمهنة 
 Aktivitas Mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif,

berkomunikasi dan bekerjasama (4C)
 Peserta didik diminta untuk mengerjakan soal latihan pada

buku siswa halaman 80-84
 Mempraktekan Mengembangkan kemampuan berpikir kritis,

kreatif, berkomunikasi dan bekerjasama (4C)
 Peserta didik diminta untuk memperaktikan hiwar

(percakapan) tentang المهنة والحياة
COLLABORATION (BEKERJA SAMA)
Peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk :
 Saling tukar informasi tentang :

 Hiwar المهنة والحياة
 dengan ditanggapi aktif oleh peserta didik dari kelompok

lainnya sehingga diperoleh sebuah pengetahuan baru yang
dapat dijadikan sebagai bahan diskusi kelompok 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 mengamati  melalui
berbagai cara yang dipelajari, mengembangkan kebiasaan
belajar dan belajar sepanjang hayat.

Mengembangkan dan Mengkomunikasikan



2. Pertemuan Ke-2 ( 2 x 45 menit ) Waktu
menyajikan hasil
karya

Peserta didik dibagi ke dalam beberapa kelompok untuk
bekerjasama. Penguatan Pendidikan Karakter dan Pembelajaran
Abad 21
Peserta didik mempresentasikan hasil diskusi kelompok
mengenai permasalahan di Lembar Kerja Peserta Didik
(LKPD),dengan sikap penuh percaya diri dan komunikatif
sedangkan kelompok lainnya menanggapi
 Mendiskusikan Berpikir kritis, kreatif, bekerjasama dan

saling berkomunikasi dalam kelompok (4C), dengan  rasa
ingin tahu dan pantang menyerah (Karakter)
Peserta didik diminta berdiskusi dalam kelompok untuk
membahas mengenai

 Hiwar المهنة والحياة
Peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan
 Membuat kesimpulan tentang masalah dan solusinya
 Mengaitkan dengan konsep dan masalah lainnya
 Menyampaikan hasil diskusi berupa kesimpulan berdasarkan

hasil analisis secara lisan, tertulis, atau media lainnya untuk
mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, kemampuan
berpikir sistematis, mengungkapkan pendapat dengan sopan

 Mempresentasikan (Komunikasi dan bekerjasama (4C)
dalam menyampaikan hasil gagasan/ ide-ide (Karakter), serta
membiasakan menuliskan hasil kerja pada media sederhana
(Literasi) Berpikir kritis, bekerjasama dan mampu
berkomunikasi) hasil diskusi kelompok secara klasikal tentang
:

 Hiwar المهنة والحياة
 Mengemukakan  pendapat  atas presentasi yang dilakukan dan

ditanggapi oleh kelompok yang mempresentasikan
 Bertanya atas presentasi yang dilakukan dan peserta didik lain

diberi kesempatan  untuk menjawabnya.
CREATIVITY (KREATIVITAS)
 Menyimpulkan(Berpikir kritis dan bekerjasama (4C) dalam

menyusun kesimpulan yang tepat sesuai dengan konsep
(Literasi) dengan rasa ingin tahu dan percaya diri
(Karakter)tentang point-point penting yang muncul dalam
kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan berupa : Laporan
hasil pengamatan secara tertulis tentang

 Hiwar المهنة والحياة
 Menjawab pertanyaan yang terdapat pada buku pegangan

peserta didik atau lembar kerja yang telah disediakan.
 Bertanya tentang hal yang belum dipahami, atau guru

melemparkan  beberapa pertanyaan kepada siswa.
 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

Menganalisa &
mengevaluasi proses
pemecahan masalah

Mengasosiasikan
Peserta didik melakukan refleksi dengan dibimbing oleh guru
terhadap hasil diskusi yang telah dilaksanakan.
Peserta didik menganalisa masukan, tanggapan dan koreksi dari
guru terkait pembelajaran
 Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan dari hasil

kegiatan/pertemuan sebelumnya maupun hasil dari kegiatan
mengamati dan kegiatan mengumpulkan informasi yang
sedang berlangsung dengan bantuan pertanyaan-pertanyaan
pada lembar kerja.

 Peserta didik mengerjakan beberapa soal mengenai
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 Hiwar المهنة والحياة
CREATIVITY (KREATIVITAS)
 Menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada

pengolahan informasi yang bersifat mencari solusi dari
berbagai sumber yang memiliki pendapat yang berbeda sampai
kepada yang bertentangan untuk mengembangkan sikap jujur,
teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, kemampuan
menerapkan prosedur dan kemampuan berpikir induktif serta
deduktif dalam membuktikan :

 Hiwar المهنة والحياة
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
Peserta didik :

 Membuat rangkuman/simpulan pelajaran.tentang point-point penting yang muncul
dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan.Membiasakan sikap bertanggung
jawab dan peduli dengan tugas yang diberikan (Karakter)

 Melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan.
Guru :

 Memeriksa pekerjaan siswa  yang selesai  langsung diperiksa. Peserta didik yang
selesai mengerjakan projek dengan benar diberi paraf serta diberi nomor urut peringkat,
untuk penilaian projek.

 Memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang
baikPenguatan Pendidikan Karakter dan Pembelajaran Abad 21

 Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk tugas kelompok/ perseorangan (jika
diperlukan).

 Mengagendakan pekerjaan rumah.Membiasakan sikap bertanggung jawab dan peduli
dengan tugas yang diberikan (Karakter)

 Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya
 Memberi salam.Sikap disiplin dan mengamalkan ajaran agama yang dianut(Karakter)

15
menit

LEMBAR PENGAMATAN PENILAIAN SIKAP
PENILAIAN OBSERVASI

Rubrik:
Indikator sikap aktif dalam pembelajaran:

1. Kurang baik jika menunjukkan sama sekali tidak ambil bagian dalam pembelajaran
2. Cukup jika menunjukkan ada sedikit usaha ambil bagian dalam pembelajaran  tetapi belum

ajeg/konsisten
3. Baik jika menunjukkan sudah ada  usaha ambil bagian dalam pembelajaran  tetapi belum

ajeg/konsisten
4. Sangat baik jika menunjukkan sudah ambil bagian  dalam menyelesaikan tugas kelompok  secara

terus menerus dan ajeg/konsisten

Indikator sikap toleran terhadap proses pemecahan masalah yang berbeda dan kreatif.
1. Kurang baik jika sama sekali tidak bersikap toleran terhadap proses pemecahan masalah yang

berbeda dan kreatif.
2. Cukup jika menunjukkan  ada sedikit usaha untuk bersikap toleran terhadap proses pemecahan

masalah yang berbeda dan kreatif tetapi masuih belum ajeg/konsisten
3. Baik jika menunjukkan sudah ada usaha untuk bersikap toleran terhadap proses pemecahan masalah

yang berbeda dan kreatif tetapi masuih belum ajeg/konsisten.
4. Sangat baik jika menunjukkan sudah ada usaha untuk bersikap toleran terhadap proses pemecahan

masalah yang berbeda dan kreatif secara terus menerus dan ajeg/konsisten.



Bubuhkan tanda √pada kolom-kolom sesuai hasil pengamatan.
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