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 قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم
 جلامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رايو 
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 أ  

 إقرار الباحثة
 

 أان ادلوقعة أدانه:
 االسم          : ليلي مرينيت

 22621121364يد      : رقم الق
 العنوان        : روكن ىيلري

أقر أبف ىذا البحث الذم قدمتو لتكميل شرط من الشركط ادلقركرة لنيل شهادة  
ادلرحلة اجلامعة يف قسم تعليم اللغة العربية بكلية الًتبية كالتعليم جبامعة السلطاف الشريف 

 قاسم اإلسالمية احلكومية رايك، كموضوعو:
لرتقية نشاط تعلم اللغة العربية لدى تالميذ الصف  كلمة عشوائيةوذج تعليم  فعالية من

 الثامن يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية مبعهد واقف القرآن 
أك أتليف اآلخرين، كإذا  ث أعددتو بنفس كليس من إبداع ادعائوكىذا البح 

مل ادلسللية على فإٍل أحت ادعى أحد يف ادلستقبل أنو من أتليفو كتتبُت صحة االدعاء
ذالك كلن تكوف ادلسلكلية على ادلشرؼ أك على جامعة السلطاف الشريف قاسم 

 االسالمية احلكومية رايك.
 حرر ىذا اإلقرار بناء على رغبيت كال جيربٍل أحد. 

 
 قٕٗٗٔذالقعدة  ٖٔبكنبارك، 
 ـ ٕٕٔٓيونيو   ٖٕ

 توقيع الباحثة
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 موافقة ادلشرف
 

لًتقية نشاط  كلمة عشوائيةفعالية منوذج تعليم  ميلي حتت ادلوضوع:البحث التك
تعلم اللغة العربية لدل تالميذ الصف الثامن يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية مبعهد كاقف 

قد مت لو  ٕٕٕ٘ٚٗٓٔٚٔٔ" الذم أعدتو الطالبة ليلي مر ينيت، رقم القيد: القرآف
ئي لنيل شهادة ادلرحلة يف االمتحاف النها التعديالت من قبل ادلشرؼ كمواقف للمناقشة

اجلامعة يف قسم تعليم اللغة العربية بكلية الًتبية كالتعليم جلامعة السلطاف الشريف قاسم 
 اإلسالمية احلكومية برايك.

 
 ق  ٕٗٗٔذكاحلجة  ٖٔبكنبارك,

 ـ ٕٕٔٓيوليو  ٖٕ
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قا إىل اجلنة، وإن ادلالئكة لتضع " من سلك طريقا يلتمس فيو علما، سهل هللا لو طري
 أجنحتها رضا لطالب العلم"

 ) ركاه ابن ماجة(
 

 قاؿ الشافعي هنع هللا يضر:
 

 من أراد الدنيا فعليو ابلعلم، ومن اآلخرة فعليو ابلعلم، فإنو حيتاح إليو يف كل منهما.
 ( ٜٔ) ادلنهج السوم:
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 اإلىداء
 

 لوالدم احملبوب الفاضل
احملًتمة لوالديت احملبوبة  

 ألساتذ الكراـ كالفضالء
 جلميع األصحاب يف قسم تعليم اللغة العربية

 جلميع األصدقاء يف كلية الًتبية كالتعليم
كجلميع األصدقاء يف جامعة السلطاف الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية راي



 
 

 و 

 سللص 

الميذ الصف لرتقية نشاط تعلم اللغة العربية لدى ت كلمة عشوائيةفعالية منوذج تعليم  
 الثامن يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية مبعهد واقف القرآن 

 

الصف الثامن يف  تالميذ ترقية نشاط تعلم إىل دؼيهىذا البحث حبث جتريب 
يف ادلادة   كلمة عشوائية  منوذج تعليمادلدرسة ادلتوسطة مبعهد كاقف القرآف، من تطبيق 

لًتقية نشاط تعلم اللغة العربية لدل  كلمة عشوائية  منوذج تعليممعرفة فعالية  اللغة العربية، 
. كسلاؿ تالميذ الصف الثامن يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية مبعهد كاقف القرآف

أف حيسن أنشطة تعليم الطالب يف فعاؿ  كلمة عشوائية  ىل منوذج التعليمالبحث" 
 كلمة عشوائيةج تعليم  منوذ  ؟ادلتوسطة اإلسالمية مبعهد كاقف القرآفالصف الثامن مدرسة 

 تالميذىذا منوذج يدعوا  ىو منوذج كاحد اليت ديكنو حتسُت أنشطة التعليم الطالب.
للبحث عن إجابة السلاؿ أك قرين  من ادلفهـو خالؽ  بًتتيب احلركؼ مرتبة بشكل 

، ىذا البحث حبث جتريب، موضوعو عشوائي لتشكيل إجابة أك قرين من ادلفهـو ادلعٍت
حتليل  ،كالستبانة  ، ادلالحظة يبدأ ىذا البحث بتصميم خطوات التعليم . ميذتال ٖ٘

كمن حتليل البياانت، ديكن أف تتلخص الباحثة أف  البياانت البحث حيصل اب إلحصائية
=To ٓ،ٕٗٙ  أكرب منTt ٓ،ٖٚٗ مبعٌت أف ،Ha   مقبولة كHo  مردكدة. مبعٌت

اط تعلم اللغة العربية لدل تالميذ لًتقية نش فعاؿ كلمة عشوائيةتعليم  آخر أف منوذج 
 .الصف الثامن يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية مبعهد كاقف القرآف
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ABSTRAK 

 

Lili Maryanti (0202):  The effectiveness of the scramble learning model to 

increase the activeness of learning Arabic in the 

eighth grade students of islamic boarding school 

Waqaf al-Qur'an 

 

The aims of this study is to determine the effectiveness of the scramble 

learning model to increase the activeness of learning Arabic in the eighth grade 

students of  Islamic boarding school waqaf al-qur'an. The formulation of the 

problem is: " do the scramble learning model can increase student activity in 

learning Arabicin the eighth grade students of  Islamic boarding school waqaf al-

qur'an. This research is an experimental research that starts with designing 

learning steps, observation, tests and questionnaires. The research population is all 

8th grade students of Waqaf Al-Qur'anislamic boarding school in academic year 

0202-0202. The  sample of the research is grades 8A and 8Bof Waqaf Al -

Qur'anislamic boarding school. The subjects of this study were students in grades 

8A and 8B of  Waqaf Al-Qur'anIslamic boarding school.the object was the 

effectiveness of the scramble learning model to increase Arabic learning activity 

of students at class VIII of waqaf al-Qur'anIslamic boarding school. Based on the  

data analysis  obtained, it can be concluded that the scramble model is effective in 

increasing the activeness of learning Arabic at class VIII of waqaf al-qur'an 

Islamic boarding school. This is proven by the value of To= 26460 which is 

greater than Tt = 263.4. its  means that Ha is accepted and Ho is rejected. In other 

words, the scramble model is effective in increasing the activeness of learning 

Arabic in the eighth grade students of  Islamic boarding school waqaf al-qur'an. 

 

Keywords: Learning Effectiveness, Scramble Model, Learning Activity 
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ABSTRAK 

 

Lili Maryanti (0202) :  Efektifitas model pembelajaran scramble untuk 

meningkatkan keaktifan belajar Bahasa arab  siswa 

kelas VIII MTs pasantren waqaf  al-qur’an 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektifitas Model pembelajaran 

scramble untuk meningkatkan keaktifan belajar Bahasa arab siswa kelas VIII MTs 

pasantren waqaf  al-qur’an. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

:“Apakah model pembelajaran scramble dapat meningkatkan keaktifan siswa 

dalam belajar bahasa Arab kelas VIII MTs Pasantren Waqaf Al-Qur’an? 

Penelitian ini adalah penelitian eksperimen yaitu dimulai dengan merancang 

langkah pembelajaran, observasi, dan angket, Populasi penelitian adalah seluruh 

siswa kelas 8 MTs  Pasantren Waqaf Al-Qur’an tahun ajaran 0202-0202, dengan 

sampel siswa kelas 8A dan 8B MTs Pasantren Waqaf Al-Qur’an. Subjek 

penelitian ini adalah siswa kelas 8A dan 8B MTs Pasantren Waqaf Al-Qur’an, dan 
objeknya adalah Efektifitas model pembelajaran scramble untuk meningkatkan 

keaktifan belajar Bahasa arab siswa kelas VIII MTs pasantren waqaf  al-qur’an. 

Dari analisis data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa model scramble 

efektif untuk meningkatkan keaktifan belajar bahasa Arab siswa kelas VIII MTs 

pasantren waqaf  al-qur’an. Ini di buktikan oleh nilai To= 2, 460 lebih besar dari 

Tt = 273.4 Ini berarti bahwa Ha diterima dan Ho di tolak. Dengan kata lain, 

model scramble efektif untuk meningkatkan keaktifan belajar bahasa Arab siswa 

kelas VIII MTs pasantren waqaf  al-qur’an. 

 

Kata Kunci: Efektifitas Pembelajaran, Model Scramble, Keaktifan Belajar 
 

 
 

 
 

 

  



 
 

 ط 

 الشكر والتقدير

 
ال أف ىداان هللا، كاالصالة كالسالـ على  احلمدهلل الذم ىداان ذلذا كما كنا لنهتدم لو

 حبيب هللا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص كعلى آلو كصحبو أمجعُت، كبعد.
قد دتت الباحثة من كتابة ىذا البحث لتكميل شرط من شركط ادلقررة لنيل شهادة 

الشريف ادلرحلة اجلامعة يف قسم تعليم اللغة العربية بكلية الًتبية كالتعليم جلامعة السلطاف 
 قاسم اإلسالمية احلكومية رايك    

 كيف ىذه ادلناسبة تقدـ الباحثة جزيل الشكر كالعرفاف إىل صاحب الفضيلة:
اسم قشريف السلطاف المدير جامعة خَت الناس راجب  الدكتوراألستاذ  .ٔ

 .اإلسالمية احلكومية رايك
ريف قاسم كلية الًتبية كالتعليم جبامعة السلطاف الشعميد قدر الدكتور احلاج  .ٕ

ًتبية انئب األكؿ بكلية ال حلكومية رايك ك الدكتور علم الزركاشيواإلسالمية ا
 انئب العميد الثالث بكلية الًتبية كالتعليم. كالتعليم كالدكتورة آمَتة دينيت

الدكتور احلاج جوف فاميل بصفتو رئيس قسم تعليم اللغة العربية بكلية الًتبية  .ٖ
 شريف قاسم اإلسالمية احلكومية رايك. كالتعليم، جلامعة السلطاف ال

 األستاذ فيغاديالف رميب مشرؼ يف كتابة ىذا البحث. .ٗ
مجيع احملاضرين كاحملاضرات كادلوظفُت كادلوظفات يف كلية الًتبية كالتعليم جبامعة  .٘

 السلطاف الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رايك
 اأيب كأمي الكرديُت اللذين ربياٍل صغَتا ككعظاٍل كبَت  .ٙ
 مجيع العائليت .ٚ
 مجيع أصدقاء يف الصف الدراسي )د ( .ٛ

 



 
 

 ي 

بكلية الًتبية  ٕٚٔٓمجيع الطالب كالطالبات قسم تعليم اللغة العربية دلرحلة  .ٜ
 كالتعليم جلامعة السلطاف الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رايك.

 
 قٕٗٗٔذالقعدة  ٖٔبكنبارك، 
 ـ ٕٕٔٓيونيو   ٖٕ

 
 

 ليلي مرينيت
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 ك 

 زلتوايت البحث
 

 أ .................................................................... إقرار الباحثة
 ب ................................................................ موافقة ادلشرؼ

 ج ............................................................. تقرير جلنة ادلناقشة
 د .................................................................... االستهالؿ
 ق ....................................................................... اإلىداء

 ك ................................................................ ملخص البحث
 ط ............................................................... الشكر كالتقدير

 ؾ ............................................................... بحثزلتوايت ال
 ف .................................................................. اجلدكؿ قائمة

 البحث اتالفصل األول : أساسي
 ٔ ........................................................ خلفية البحث .أ 
 ٗ .................................................... مشكالت البحث .ب 
 ٗ ........................................................ حدكد البحث .ج 
 ٗ .......................................................... أسئلةالبحث .د 
 ٘ ....................................................... أىداؼ البحث .ق 
 ٘ ......................................................... لبحثأمهية ا .ك 
 ٙ ................................................... مصطلحات البحث .ز 

 الفصل الثاىن : اإلطار النظري
 ٚ .......................................................... ادلفهومالنظرم .أ 

 ٖٔ ............ ادلفهو اإلجرائي.......................................... . ب
 ٗٔ .................................................... الدراسات السابقة . ج

 ٕٓ ................................................ اإلدعاءكالفرضيةالبحثد. 



 
 

 ل 

 الفصل الثالث: منهجية البحث
 ٕٔ ....................................................... تصميم البحث .أ 
 ٕٔ ................................................. زماف البحث ك مكانو .ب 
 ٕٕ ................................................. عوافراد البحث كموض .ج 
 ٕٕ ................................................. رلتمع البحث ك عينتو .د 
 ٕٕ .................................................. مجع البياانت أدكات .ق 
 ٖٕ ........................................... البياانت كحتليلها مجعطريقة  .ك 
 12 ................................................. طريقة حتليل البياانت .ز 

 عرض البياانت وحتليلهاالفصل الرابع : 
 ٕٙ ..................................................اتريخ إقامة ادلدرسة .أ 
 ٕٙ ....................................................... عرض البياانت .ب 
حتليل  .ج 

 ٕٙ...لبياانت...........................................................
 الفصل اخلامس : اخلامتة

 ٗٙ ......................................................... نتائج البحث . أ
 ٗٙ ...................................................... توصيات البحث . ب

 

 قائمة ادلراجع
 ٙٙ........ ادلراجع العربية................................................. . أ

 ٙٙ.................................... ادلراجع األجنبية..................  . ب
 

 
 



 
 

 م 

 قائمة اجلدوال
 

 ٕٚ  ............................................................. اجلدكؿ األكؿ
  ٕٛ  ............................................................. اجلدكؿ الثاٍل

  ٕٛ  ........................................................... اجلدكؿ الثالث 
  ٜٕ  ............................................................. اجلدكؿ الرابع

  ٖٔ  .......................................................... اجلدكؿ اخلامس 
  ٖٖ  .......................................................... اجلدكؿ اسادس 
  ٖ٘  ............................................................ اجلدكؿ السابع
  ٖٚ  ............................................................ اجلدكؿ الثامن
  ٜٖ  ............................................................ اجلدكؿ التاسع
  ٔٗ  ............................................................ اجلدكؿ العاشر

  ٖٗ  ...................................................... اجلدكؿ احلادم عشر
  ٘ٗ  ........................................................ اجلدكؿ الثاٍل عشر
  ٚٗ  .......................................................اجلدكؿ الثالث عشر

  ٜٗ  ........................................................ بع عشراجلدكؿ الرا
  ٓ٘  ..................................................... اجلدكؿ اخلامس عشر
  ٔ٘  .................................................... اجلدكؿ السادس عشر 
  ٕ٘  ......................................................اجلدكؿ السابع عشر 
  ٖ٘  ...................................................... اجلدكؿ الثامن عشر 
 ٗ٘  ....................................................... اجلدكؿ التاسع عشر
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 األول الفصل
 أساسيات البحث

 
 ة البحثيأ . خلف

نشاط تعلم الطالب ىو أحد األشياء ادلهمة يف عملية التعليم، ألف نشاط 
م ىو االتعليم الذم يالتعليم للطالب تتحق إىل أقص حد، نشاط التعل الطالب  أىداؼ

يتضمن الطالب يف األصوؿ إىل ادلعلومات كادلعارؼ دلناقشتها كفحصها يف عملية التعليم 
يف الفصل،  حىت حيصلوف على جتارب الذم ديكن أف حتسُت كفائتهم، ككذالك نشاط 

ليلية كالتوليفية كالقدرة على صياغو قيمة تعلم ديكن للطالب أيضا تطوير ادلهارات التح
 ٔجديدة مأخوذة من نتائج حتليلهم.

ديكن أف يظهر نشاط تعلم  الطالب أبشكاؿ سلتلفة كلكن جيب أف يعاد كل 
ذالك إىل إحدل خصائص النشاط هبدؼ اسًتاتيجية تعليمالنشاط ، كىي النشاط 

اب ك الضيافة ادلعريف يف حتقيق الفكرم ك العاطفي يف أنشطة التعليم اليت كثيق االستيع
يف تكوين ادلهارات كالتقدير feed backادلعرفة كألعمل كاخلربة ادلباشرة للتغذية الراجعة 

 ٕكاستيعاب القيم يف تكوين ادلوقف.
من ىذا البياف ديكن للمرء  أف يستنتاج أف ادلقصود ابلتعلم النشاط كىو كسيلة 

ب على النحو األمثل قدر اإلمكاف حىت ديكن للتدريس كالتعلم اليت تطلب نشاط الطال
الطالب من تغيَت سلوكهم بفعالية ككفاءة، مزاكلة النشاط الطالب يف عملية التعليم ىي 

                                                             
2
Abdul Rahman Saleh, Pendidikan Agama dan Pembangunan Watak Bangsa, (Jakarta : 

Raja Grafindo Persada, 6002), hlm. 751 
0
 Hamdani, Strategi Belajar Mengajar, (Bandung: CV Pustaka Setia, 0222), hlm.  44 
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جيب على ادلعلم أف تفكَت طريقة اليت تقـو هبا، حىت  ٖجوىر يف عملية التعلم الفعالة.
التعليم ادلناسب،  ديكن الطالب أف يكوف نشاط يف تعليمهم. لذالك البد أف تطبيق

كىي لعبة جيد على كلمات  معينة يف عمود مرتبة  كلمة عشوائيةأحدىا منوذج التعليم  
يرل إف اللعب تعبَت عن طاقة   ،فالعامل سبنسر ادلذكور يف السيدٗبشكل عشوائي،

الكلمة يف البحث ىي ادلفردات اليت حتتوم  ٘كنشاط زائد يفتقر إىل الغاايت كاألىداؼ.
اب ستخداـ ادلادة التعليمية بُت سلسلة من الكلمات مرتبة ترتيبا عشوائيا. على معٌت 
 سوؼ يساعد الطالب على تذكَت الكلمات. كلمة عشوائيةمنوذج التعليم  
 كلمة عشوائيةالبحث كالعثور على الكلمات يف التعليم من خالؿ منوذج   

 اب ستخداـ لمة.كاألنشطة اليت تقـو هبا الطالب من خالؿ البحث للعثور على الك
سيساعد الطالب أف يكوف نشاطا مرة أخرل. كقاؿ  كلمة عشوائية  منوذج التعليم 

Rober B. Taylor  ىوأحد منوذج التعليم  اليت دتكن حتسُت تركيز الطالب كسرعة
 ٙتفكَتىم. ىتيج ىذا النموذج للطالب اجلمع بُت الدماغ األدين كالدماغ األيسر.

عمل ليتضمن الطالب أف يكوف متحمسوف يف التعليم، ألف يف ىذا التعليم جيدا يست
إحدل مزااي ىذا النموذج ىي أف التعليم سيكوف مفرح كال مطوؿ، فيتضمن الطالب 

                                                             
3
 Kartika Dian Leatari, Prestasi Belajar Matimatika Ditinjau Dari Kepercayaan Diri dan 

Keaktifan Siswa Di Kelas, Jurnal Formatif, 0226, hlm. 50 
4
 Alamsyah Said dan Andi mudimanjaya, 45 Strategi Mengajar Multiple Intelligences 

(Jakarta:PT Fajar Interpratama Mandiri 0225), hlm.22. 

بية، مكتبة الطلبة اجلامعية، شارع الدكتور دمحم علي على الصويركي، األلعاب اللغوية كدكرىا يف تنمية مهارات اللغة العر  ٘
   ٜ. ص. ٕ٘ٓٓاجلامعة، 

 

 

6
 Miftahul Huda, Model-Model Pengajaran dan Pembelajaran, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar 0223), hlm. 323 
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مباشرة يف سببيل عمل التعليم. عندئذ سيكوف الطالب نشاطا يف تعليمهم. فكلما 
 ٚسعادة شخص  يف الدرس كلما زاد احلماسة يف متابعة الدرس.

انشط، يتضمن  كلمة عشوائيةيف نور فإف منوذج التعليم   Sujanaك  hanifahقاؿ 
الطالب أف يكوف انشط يف العمل معا كمشارؾ منصبا جملموعاهتم الستكماؿ بطاقات 

ىذا النموذج يدعو  ٛاألسئلة منفعة للحصوؿ نقطة مقدر أف تزيد شراكة الطالب.
طريقة خالؽ عن طريقة ترتيب الطالب إىل البحث عن إجاابت لسلاؿ أك قرين مفهـو ب
 ٜحركؼ مرتبة تتيبا عشوائيا لتشكيل إجابة/ قرين اليت مراد.

نشاط الطالب  مبعهد كاقف القرآفة اإلسالميةطبناء ادلالحظات األكلية يف مدرسة ادلتوس
 منخفضة يف تعلم اللغة العربية،

 ىذا شيء ديكن أف ينظر من العرض اآليت:    
 ف عندما يشرح ادلعلم ادلادة التعليمية ادلوجةيوجد الطالب ال يهتمو  -ٔ
 يوجد الطالب ال يستطيع أف يستجيب األسئلة - ٕ
 يوجد الذم اليريد أف يسألوا - ٖ
حاكؿ ادلعلم لزايدة نشاط التعليم الطالب بطريقة تنوع يف التعليم، كتعطي دترين  - ٗ

أتثَت مأكد يف إضايف، كتعطي زلفوظات مهمة إىل الطالب. كلكن ىذا شيء ليس لو 
 تعليم الطالب.

                                                             
.
 Darmansyah, Strategi Pembelajaran Menyenangkan Dengan Humor, ( Jakarta : Bumi 

Aksara 0220), hlm. 8 
8
Hanifah dan Suhana, Penerapan Model Pembelajaran Scramble untuk meningkatan 

Hasil Belajar Ipa Siswa Kelas, Jurnal , Vol 2 022.,  hlm. 030 
4
 Rahma Diani, Yuberti, Shella Syafitri, Uji Effect Size Model Pembelajaran Scramble 

Dengan Media Vidio Terhadap Hasil Belajar fisikaa Peserta Didik Kelas X Man 2 Pesisir Barat, 

Jurnal Ilmiah Pendidikan Fisika Al-Biruni, 0226, hlm. 06. 
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ة للممارسة البحث ثبناء على ادلشكالت اليت كجدىا الباحثة، لذالك هتتم الباح 
لًتقية نشاط تعلم اللغة العربية لدل  كلمة عشوائيةحتت ادلوضوع:فعالية منوذج تعليم  

 تالميذ الصف الثامن يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية مبعهد كاقف القرآف
 

 ت البحثب . مشكال
 عن ىذا ادلادة ىي: ةة البحث، فإف مسألة معلقيبناء على خلف

يف حتسُت نشاط تعليم الطالب يف الصف الثامن  كلمة عشوائيةفعالية منوذج التعليم   -ٔ
 لم حد أقصىادلتوسطة اإلسالمية مبعهد كاقف القرآنمدرسة 

 
نشاط تعليم الطالب يف  يف زايدة  كلمة عشوائية العوامل اليت تلثر منوذج التعليم - ٕ

 ادلتوسطة اإلسالمية مبعهد كاقف القرآفالصف الثامن مدرسة 
ادلتوسطة العوامل اليت تلثَت نشاط تعليم الطالب يف الصف الثامن مدرسة  - ٖ

 اإلسالمية مبعهد كاقف القرآف
 

 ج . حدود البحث
ة، ركز ابلتذكر إىل ادلشكالت ادلتعلقة هبذه ادلادة كما ذكر يف تعرؼ ادلشكل

لًتقية نشاط تعلم اللغة العربية لدل  كلمة عشوائية الباحثة على: فعالية منوذج تعليم
 تالميذ الصف الثامن يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية مبعهد كاقف القرآف

 
 البحثسؤال د. 
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ة البحث كاألعراض السابقة دتكن للباحثة أف تسبك ادلشكلة يف يبناء على خلف
أف حيسن أنشطة تعليم فعاؿ  كلمة عشوائية ل منوذج التعليمىذه البحث، كىي: ى

 ادلتوسطة اإلسالمية مبعهد كاقف القرآفالطالب يف الصف الثامن مدرسة 
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 ه. أىداف البحث
 كلمة عشوائية منوذج التعليماب ستخداـ الغرض من ىذه البحث ىو يعلم ىل 

ادلتوسطة اإلسالمية مبعهد أف حيسن أنشطة تعليم الطالب يف الصف الثامن مدرسة  فعاؿ
 كاقف القرآف
 

 و. أمهية البحث
 بناء على الغرض من ىذا البحث متعمد أف يكوف منتفع:

 أ.  للمدرسة: كمدلوؿ لتحسُت النشاط يف ادلدرسة كيرقي الًتبية
ب. للمعلم: كأداة أك منوذج ديكن أف تطبيق يف تعليم اللغة العربية، حىت ديكن أف يغلب 

 لطالبادلشكالت خاصة 
مقدـ اخلربة  كلمة عشوائية ج.  للطالب: لزايدة النشاط الطالب من خالؿ منوذج

اجلديدة إىل الطالب ك تعلق بعملية التعليم يف الفصل، كسبيل لزايدة نشاط تعليم 
 ادلتوسطة اإلسالمية مبعهد كاقف القرآفالطالب يف الصف الثامن مدرسة 

ة كالباحثُت اآلخرين الذم يبحث نفس ادلشكلة د. للباحثة: لدراسة كمرجع للباحثة متابع
يف الوقت كادلكاف سلتلفة، لزايدة ادلعرفة كالبصَتة كالعلياء التفكَت، كشرط ال ستكماؿ 
درجة ادلاجستَت يف قسم تعليم اللغة العربية يف كلية الًتبية كالتعليم يف جامعة السلطاف 

 الشريف قاسم رايك
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 ز. مصطالحات البحث 
 خطاء يف فهم ادلوضوع، فتوض  الباحثة ادلصطلحات ادلوجودة ىذا ادلوضوع:لدفع عن األ

م ىو منظور اليت يعترب التعليم عملية لبناء معٌت أك تعريف للخربة كادلعلومة أ. نشاط تعل 
اليت تقـو هبا ادلتعلم، كليس من ادلعلم كيعترب تعليم عملية يتكوف بيئة لتطوير مبادرة 

 كمسلكلية ادلعلم.
 ٓٔيتمٌت أف يستمر يف التعليم طوؿ عمرىم.حىت 
ىو التعليم الذم يدعوا الطالب إىل حبث إجاابت لسلاؿ أك قرين  كلمة عشوائية ب.

من ادلفهـو بطريقة خالؽ عن طريقة ترتيب أحركؼ مرتبة عشوائيا لتشكيل إجابة أك 
.  ٔٔقرين مفهـو

 
 
 

  

                                                             
22

 Agus N. Cahyo, Panduan Aplikasi Teori-Teori Belajar Mengajar Teraktual dan 

Terpopuler, ( Jogjakartaa: Diva Press, 0223) hlm. 236 
22

 Rakhmawati dkk, Penerapan Model Pemblajaran Scramble Untuk Meningkatkan 

Kemampuan Berfikir Kreatif Siwa, Jurnal pengkajian ilmu dan Ipa IKIP Mataram, Vol 4  0226, 

hlm 40 
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 الفصل الثاين
 اإلطار النظري

 ادلفهوم النظري .أ 
 . فعالية ٔ

فاعل يعٍت إنتاج نتيجة مستحب أك متعمد. بينما يف Oxford Dictionaryموسقا
القاموس اإلندكنيسيا الكبَت، أتيت الكلمة الفاعل من الكلمة التأثَت اليت معناه عاقبة ك 
أتثَت. تعريف الفعالية امجاال يظهر على حتقيق األىداؼ.الفعالية ىي الفاعلة كتتمثل 

ىذا شيء موفق بتعريف  ٕٔعن اإلمكانيات ادلستخدمة، حتقيق األىداؼ بعض النظر
الذم يبُت ما يلي: الفعالية ىو مقدار يصرح على حتقيق  Hidayatالفعالية كفقا ب 

 ٖٔاذلدؼ ) كمية، كيفية كالوقت ( حتقيقا. كلما تقدَل للهدؼ، زادت فعالية شيء.
مثل، خاصة للطالب. تعليم الفاعل ىو التعليم الذم لو أتثَت كديكن أف حيمل نتيجة األ

التعليم الفاعل يعٍت تعليم الصحي  على اذلدؼ، كفقا ألىداؼ كاحلاجات الطالب، 
سواء يف احلاضر أك ادلستقبل. فاعل، يريد أف يكوف التعليم قادرا على ينتفع مجيع مورد 

 ليكوف انج .
 يف احلقيقة الفعالية  معركض لإلجابة السلاؿ حوؿ بعد أىداؼ التعليم اليت يتم
الطالب،  البد يتذكر أف سًتاتيجية منتهى فاعل ال تصب  سًتاتيجية فاعل. لقياس 
فعالية من اذلدؼ التعليم ينطبق على بيسبك إىل مدل مفهـو يف التعليم متنقل إىل 

 ادلوضوع التايل أك التطبيق العملي يف احلياة اليومية.

                                                             

تصادية كعلـو التسَت جامعة شوقي بورقبة ، التميز بُت الكفاءة كالفعالية كاألداء، أستاذ مساعد كلية العلـو كالق  ٔٔ 
 ٔٔ( ص. ٕٛٓٓاجلزائر، ) -سطيف -فرحات عباس

23
 Aziz Fachrurrozi dan Erta Mahyudin, Pembelajaran Bahasa Asing Tradisional dan 

Kontemporer ( Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 0226)  hlm. 025 
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  كلمة عشوائية . منوذج التعليم ٕ
خطة أك منط ديكن استعمالو لتشكيل ختطيط ) خطة  منوذج التعليم عبارة عن

 التعليم طويل األجل ( لتصميم ادلواد التعليمية، كتوجيو التعليم يف الفصل أك غَته.
:منوذج التعليم ديكن استعاؿ  Nurdin  MohamadوHamzahفيWeil وJoyce قاؿ:   

كفاعل لتحقيق كنمط اختيار، معناه كل ادلعلم جيوز اختيار منوذج التعليم مناسبة 
 ٘ٔمنوذج التعليم معناه كاسع من السًتاتيجية، الطريقة ك التقنية. ٗٔأىدافو.

 ىو منوذج كاحد اليت ديكنو حتسُت أنشطة التعليم الطالب. كلمة عشوائيةمنوذج التعليم  
ىذا منوذج يدعوا الطالب للبحث عن إجابة  :Rahma Dianiفي   Huda: قاؿ 

خالؽ  بًتتيب احلركؼ مرتبة بشكل عشوائي لتشكيل السلاؿ أك قرين  من ادلفهـو 
قادر على زايدة نشاط  كلمة عشوائيةمنوذج التعليم   ٙٔإجابة أك قرين من ادلفهـو ادلعٍت.

الطالب، ىذا شيء  مالحظة من انشط الطالب يف اجملموعة لتكمل بطاقة السلاؿ 
 كيكوف الطالب يتولوف ك زلتاطوف يف اإلجابة كاإلجابة موجود.

 ادلزااي من ىذا النموذج فهي فيما يلي: Rita Rahmaniati يف Hudaا كفق
 أ . تدريب الطالب على التفكَت بسرعة ك صحي 

 ب . شجع الطالب لتعليم كيدكر السلاؿ اب إلجابة العشوائي
 ٚٔج. تدريب اإلنضباط الطالب

                                                             
24

 Hamzah dan Nurdin Mohamad, Belajar dengan Pendekatan Pailkem ( Jakarta: PT 

Bumi Aksara 0225) hlm. 024 
25

 Jumanta Hamdayama, Metologi Pengajaran ( Jakarta: PT Bumi Aksara 0226 ) hlm. 

20. 
26

 Rahma diani Dkk, Uji Effect Size Model Pembelajaran Scramble dengan Media Vidio 

Terhadap Hasil Belajar Fisika Peserta Didik Kelas X Man 2 Pesisir Barat, Jurnal Ilmiah 

Pendidikan Fisika  Al- Biruni, Vol 25, No  0, Tahun 0226,  hlm. 06. 
2.

 Rita Rahmaniati Dkk, Model Pembelajaran Scramble Menggunakan Media Wayang 

Pahlawan Untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPS Peserta didik Kelas V-A SDN 2Sabaru 

Palangka Raya, Jurnal Anterior, Vol 2., No 0, Tahun 0228 hlm. 82 
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 كعيوف ىذا النموج فيما يلي:
 ديكن الطالب خداع عن اإلجابة أصدقائهم . أ
 ٛٔالطالب ادلادة اخلاـ اليت حتتاج فقط  معاجلتها بشكل صحي  يستقبل  . ب
 . نشاط التعليم ٖ

نشاط التعليم ىو كل معرفة اليت يتواجد مبالحظة النفس بيدكر النفس مبرفق اليت 
من ادلفًتض أف يكوف نشاط التعليم فيتعلم  ٜٔمكوف النفس بطريقة إنشاءىا ركحيا كتقنيا.

ألنشطة يف التعليم عليو التعليم مل حيصل بصحي ، لذالك ضركراي لوجود األنشطة، بدكف ا
 يف التعلم الطالب جيب أف يكونوا نشطُت يف تعليمهم.

نشاط التعليم ينظر إىل األنشطة البصرم، أنشطة الشفهي، أنشطة السمع، 
أنشطة الكتابة، أنشطة الرسم حىت األنشطة العقلي ك العاطفي يف شكل القرأة كالكتابة 

ستماع إىل تفسَتات ادلعلم كمناقشة اجملموعة، كيكتب ادلادة، كيدكر الواجب كالسلاؿ اإل
ك التمرين اليت تعطي ادلعلم، كمحاسة يف العمل اجلماعي يف اجملموعة جترؤ على التعبَت عن 

 ٕٓاآلراء يف ادلناقشة، كاإلجابة على األسئلة كالتعبَت عن آراء اآلخرين.
عٍت متحمس أك مستعجل، حيصل نشاط نشاط التعلم حرفيا من الكلمة نشاط ي

 على ابدئة إىل، حىت نشاط يكوف معناه نشاط أك اإلشتغاؿ.

                                                             
28

 Pratiwi Indah Sari, Perbandingan Penggunaan Model Pembelajaran Scramble dan 

Probing  Promting Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas IX Pada Mata Pelajaran IPS Di SMP 

Negeri  6 Kota Jambi, Jurnal Ilmiah, Vol 0, No 2, Tahun 0228, hlm. 22.  
24

 Endah Dwi Rahmawati, Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif tipe Group 

Investigion (GI) Untuk Meningkatkan Keaktifan Belajar dan Hasil Belajar Mata Pelajaran  

Sosiologi Pada Siswa Kelas X 3 SMA Negeri Colomadu Tahun Pelajaraan 0222/0220, Jurnal 

Sosialitas, Vol 0 No 2, Tahun 0220, hlm. 023 
02

 Lorentya Yulianti Kurnianingtyas dan Mahendra Adhi Nugroho, Implementsi Strategi 

Pembelajaran Kooperatif Teknik Jigsaw Untuk Meningkatkan Keaktifan Belajar Akuntasi Pada 

Siswa Kelas X Akuntasi 3 SMK Negeri . Yogyakarta Tahun Ajaran 0222/0220, Jurnal 

Pendidikan Akuntasi Indonesia, Vol X, No 2, Tahun 0220, hlm. 6. 
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كالتعلم ىو حادثة اليت حيدث عندما مبحث الطالب بطريقة النشاط يتفاعل مع بيئتهم. 
التعلم ىو إكساب ادلتعلم معلومات كخربات جديدة تلىلو دلراقبة كاحملافظة كتقييد حرية 

التعلم اليت ترتيب ادلعلم، لذالك  ٕٔاع، قصد أتمُت الثبات كمقاكمة التغَت.التفكَت كاألبد
التعلم ىو زلاكلة ليصور بيئة حىت  يستطيع الطالب حيصل ادلعرفة مم خالؿ الًتتيب 

 ٕٕالنشاط يف أنشطة التعلم.
التعلم ىو أيضا عملية لتحقيق اذلدؼ يعٍت تغيَت ضلو األفضل، كىذا التغيَت ىي تغيَت يف 

 ٖٕعرفة كالفهم كادلهارة كادلوقف ك السلوؾ اليت يتم حلها.ادل
 نشاط الطالب يف التعلم بطريقة الفاعل فيما يلي:

 نتائج تعلم الطالب عادة فقد حتصل إىل حد اتقاف، ىو أدٌل شكل من نتائج التعلم. .ٔ
مصادر التعلم اليت استعماؿ عادة مقصور على ادلعلم ) مالحظة توضيحو من ادلعلم(  .ٕ

 ك دفًتين.كاحد أ
 ادلعلمُت يف التدريس أقل حتفيز أنشطة التعلم على النحو األمثل. .ٖ

يعد النشاط نفسو زلركا يف أنشطة التعليم أك يف التعلم، الطالب متهم دائما للنشاط 
العملية ك يدابر نتائج تعلمهم، للعملية ك يدابر نتائج التعلم بطريقة الفاعل، الطالب 

 ٕٗاطفيا.متهم لنشاط جسداي كفكراي كع

                                                             

ية، جامعة اجلزائر، د. زردكمي زلد، معٌت التعلم كإشكاليات التعليم يف ظل التحوالت احمللية كالرىاانت ادلستقبل ٕٓ
 ٕٛ. ص  ٕٓٔٓ

00
 Riry Mardiyan, Peningkatan Keaktifan dan Hasil Belajar Siswa Dalam Pembelajaran 

Akuntansi Materi Jurnal  Penyesuaian Pada Siswa Kelas XI IPS 3 SMA Negeri 3 Bukit Tinggi 

Dengan Metode Bermain Peran (Role Playing), Jurnal Pakar Pendidikan, Vol 22, No 0, Tahun 

0220, hlm. 253 
03

 Sri Meiasih, Penerapan Model Kooperatif Tipe Stad Pada Materi Turunan Fungsi, 

Jurnal Penelitian Tindakan Kelas, Vol 2., No 0, Tahun 0226, hlm. 02 
04

 Fendi Lestiawan dan Arif Bintoro Johan, Penerapan Metode Pembelajaran Example 

Now Example Untuk Meningkatkan Keaktifan Dan Hasil Belajar Dasar-dasar Pemesinan, Jurnal 

Taman Vokasi, Vol 6, No 2, Tahun 0228, hlm. 222 
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  نشاط الطالب يف متابعة عملية التعلم فيماMarah Doly Nstفي   Nana Sudjanaقاؿ
 يلي:

 ادلشاركة يف تنفيذ كظيفة التعلم  . أ
 ادلشاركة يف حل ادلشكالت . ب

ت. اطرح أسئلة إىل الطالب اآلخرين أك ادلعلم إذا كانوا ال يفهموف 
 ادلشكالت اليت يواجهوهنا

 مات ادلختلفة الالزمة حلل ادلشكلةج.  حاكؿ البحث على ادلعلو 
 د . إجراء مناقشة رلمع كفقا داللة ادلعلم
 ذ.  تقييم قدرتو كنتائج اليت حتصلوىا

من التعريف أعاله، ديكن أف نستنتج أف النشاط يف التعلم ىو كل  
األنشطة اليت تنفيذىا يف عملية التفاعل ) ادلعلم ك الطالب ( من أجل حتقيق 

نشاط ىنا ىو أتكيده إىل الطالب، ألف مع نشاط الطالب أىداؼ التعلم. ال
 يف عملية التعلم موجود حاؿ التعلم النشاط.

 أنواع نشاط التعلم
 أف نشاط التعلم تصنيف فيما يلي:Paulكفقا ؿ  

( أم مشاىدة الصورة، كمراقبة،  visual activitiesاألنشطة البصرم ) -أ
 اآلخرين. كجتريب، كمظاىرة، كمعركض، كمراقبة العمل

( أم التعبَت عن حقيقة أك مبدأ، oral activitiesاألنشطة الشفهي ) -ب
 كالتعبَت الرأم، كادلقابلة، كمذاكرة ك مقاطعة. 



 13 

( أم عرض ادلاد، اإلستماع احملادثة listen activitiesاألنشطة السمعي ) -ج 
 ك ادلذاكرة اجملموعة، كاإلستماع إىل لعبة.

( أم كتابة القصة، كتابة التقرير، writing activitiesاألنشطة الكتابة ) -د
 فحص التأليف، إعداء ادلخلخصة، إجراء جتربة، كملء استبياف

( أم الرسم، إجراء خط، رسم بياٍل، drawing activitiesاألنشطة الرسم ) -ذ
 خريطة ك خطة

 العوامل اليت تلثر على نشاط التعلم
م كتطوير مواىبهم، ديكن للطالب ديكن حتفيز نشاط الطالب يف عملية التعلي

أيضا شلارسة التفكَت النقدم كديكنهم حل ادلشكلة يف احلياة اليومية. ىناؾ 
عوامل ديكن أف تلثر على خركجا نشاط الطالب يف عملية التعلم. كفقا ؿ 

Martinis يف  Briggs  ك Gagne  يبُت سلسلة األنشطة التعلم اليت تنفيذىا يف
على النشاط يف تعلم تعزيز نشاط الطالب الفصل ىي عوامل تلثر 

 كمشاركتهم، فيما يلي:
أ . تشجيع الطالب أك جذب انتباىهم، حىت يسامههم النشاط يف أنشطة 

 التعلم.
 ب . شرح األىداؼ التعلمية ) القدرة األساسية للطالب(

 ج . التذكَت كفاءة التعلم إىل الطالب
 يلي تعليم ( د. إجراء حافز ) مشكلة، موضوع، كمفهـو اليت

 ق. كمقدـ داللة طريقة تعليمها إىل الطالب
 ك. طرح األنشطة، كمشاركة الطالب يف أنشطة التعليم
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 ( feed backز. تقدَل ادلالحظة )
 ر. إجراء فاتورة يف شكل اختبار، حىت دائما مرقبة كملموس قدرة الطالب 

 ٕ٘ف. خيتتم كل ادلادة اليت موجو يف آخر الدرس
 ئيادلفهوم اإلجرا .ب 

 . تقدَل ادلعلم إبعداء خطاب، مث أيخذ مجلة الواردة يف بطاقات اجلملةٔ
. يصنع ادلعلم بطاقة األسئلة مع بطاقة اإلجابة اليت تكوف أرقامها عشوائية ٕ

 كفقا دلادة التدريس النص اليت توزيعها من قبل كتوزع بطاقة األسئلة
بحثوف عن بطاقة . يعمل الطالب يف رلموعاهتم ادلعنية على األسئلة كيٖ

 األسئلة لإلجابة اليت موفق قبل اإلجابة عشوائية
. جيب على الطالب قادرين على ترتيب الكلمة اإلجابة اليت متوفر يف ٗ

 الوقت ادلخصص
 . مجع نتائج عمل الطالب كفحصها ٘

 أماملشر نشاط التعلم كما يلي:
 . اىتماـ الطالب بشرح ادلعلم ٔ
 . مشًتؾ يف اجملموعةٕ
 ة الطالب على التعبَت إىل أصدقائهم. قدر ٖ
 . إعطاء فرصة لتعبَت مع األصدقاء يف اجملموعةٗ
 . إستماع مبتزف عندما الطالب تعبَت٘
 . إعطاء فكرة منَتٙ

                                                             
05

 Marah Doly Nst, Penerapan Strategi Instant Assessment Untuk Meningkatkan 

keaktifan Belajar Matematika Siswa SMP Al- Hiayah Medan T.P 0223/0224, Jurnal Edutech, Vol 

2, No 2, Tahun 0225, hlm 4  



 15 

 االنتباه كاالستماع إىل شرح ادلعلم .ٚ
 أجب على أسئلة ادلعلم. ٛ
 . االستفادة قوة األعضاء اجملموعةٜ
 . مساعدة يف حل ادلشكلةٓٔ

 راسات السابقة الد .ج 
تقـو الباحثة بقراءة كتعليم مجلة من األعماؿ العملية السابقة، البحث كثيق 

 فيما يلي:
الداسة السابقة ىي حبث مستخدـ كادلقرنة البتعاد التقليد عن كتابة   .ٔ

 علمية كالتأكيد البحث الذم قامت هبا الباحثة.
لذم قامت أما دراسة السابقة اليت تتعلق هبذا البحث فهي: البحث ا

إسنا فطراي يف قسم تعليم كيميا جبامعة الدكلة اإلسالمية يف رانَتم دار 
السالـ ابندا آتش يف كلية الًتبية كالتعليم حتت ادلوضوع: تطبيق منوذج 
التعلم التدرجيي لتحسُت نتائج تعلم الطالب يف مادة التسميات يف 

تائج التعلم اليت ادلدرسة الثانوية احلكومية كاحد يف بَتكف، بناء على ن
لتحسُت نتائج  كلمة عشوائيةم  يتنفيذىا، التعليم ابستخداـ منوذج التعل

الطالب، أما التشبيو البحث إسنا فطراي مع البحث اليت قامت الباحثة 
ىناؾ   Xمثل ادلتغَت  كلمة عشوائية ميىي نفسها ابستخداـ منوذج التعل

قع البحث، كأيضا كاالختالؼ يف ادلادة، كمواYاختالؼ يف ادلتغَت 
 مستول الفصل البحث.
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الداسة السابقة ىي حبث مستخدـ كادلقرنة البتعاد التقليد عن كتابة  .ٕ
 .علمية كالتأكيد البحث الذم قامت هبا الباحثة

: أما دراسة السابقة اليت تتعلق هبذا البحث فهي البحث الذم قامت
ة يوجياكارات،  قسم تعليم الرايضيات، جامعة كاليفي اريفو نور ترم ايٍل،

منوذج تعليم كلية الرايضيات كالعلـو الطبيعية، حتت ادلوضوع: 
Kooperatif Tipe Team- Games Tournament لزايدة نشاط التعلم

بناء على ديفوؾ يوجياكارات الفصل األكؿ ج،  ٗالطالب يف الوالية 
 Kooperatifمينتائج التعلم اليت تنفيذىا، التعليم ابستخداـ منوذج التعل

Tipe Team- Games Tournament .أما لزايدة نشاط التعلم الطالب
مع البحث اليت قامت الباحثة ىي اريفو نور ترم ايٍل  التشبيو البحث

ىناؾ اختالؼ يف ،   Yمثل ادلتغَتلزايدة نشاط التعلم الطالب 
كاالختالؼ يف ادلادة، كمواقع البحث، كأيضا مستول الفصل Xادلتغَت

 البحث.
لسابقة ىي حبث مستخدـ كادلقرنة البتعاد التقليد عن كتابة الداسة ا .ٖ

 .علمية كالتأكيد البحث الذم قامت هبا الباحثة
: ليدم أما دراسة السابقة اليت تتعلق هبذا البحث فهي البحث الذم قاـ

سونرتوا يف قسم تعليم معلم ابتدائي، جامعة دمحمية سوكاكرات، كلية الًتبية 
نشاط التعلم الطالب من االسًتاتيجيات : كالتعليم. حتت ادلوضوع

Group investigation يف ادلادة الًتبية األسرية الوطنية يف الفصل اخلامس
بناء على نتائج التعلم اليت تنفيذىا،التعليم مدرسة اإلبتدائية العامة. 
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لزايدة نشاط التعلم Group investigationالسًتاتيجيات  ابستخداـ
مع البحث اليت قامت ليدم سونرتوا  لبحثأما التشبيو ا الطالب،

ىناؾ اختالؼ يف xمثل ادلتغَتلزايدة نشاط التعلم الطالب الباحثة ىي 
كاالختالؼ يف ادلادة، كمواقع البحث، كأيضا مستول الفصل Yادلتغَت
 البحث

الداسة السابقة ىي حبث مستخدـ كادلقرنة البتعاد التقليد عن كتابة  .ٗ
 .قامت هبا الباحثة علمية كالتأكيد البحث الذم

ت: أما دراسة السابقة اليت تتعلق هبذا البحث فهي البحث الذم قام
ريتنو آسيو يف قسم تعليم معلم ابتدائي، جامعة العامة سيمارغ، كلية 

حتسُت جودة تعليم الًتبية األسرية الوطنية ، حتت ادلوضوع: الًتبية كالتعليم
على الطالب يف powerpointللكسر  كلمة عشوائيةبنموذج تعليم  

بناء على الفصل اخلامس مدرسة اإلبتدائية العامة يف مدينة سيمارغ. 
 كلمة عشوائيةمنوذج تعليم   نتائج التعلم اليت تنفيذىا،التعليم ابستخداـ

مع البحث اليت ريتنو آسيو  أما التشبيو البحثلتحسُت جودة تعليم، 
ىناؾ اختالؼ xتغَتمثل ادل كلمة عشوائيةمنوذج تعليم   قامت الباحثة ىي

كاالختالؼ يف ادلادة، كمواقع البحث، كأيضا مستول الفصل Yيف ادلتغَت
 البحث

الداسة السابقة ىي حبث مستخدـ كادلقرنة البتعاد التقليد عن كتابة  .٘
 .علمية كالتأكيد البحث الذم قامت هبا الباحثة
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ور ت:نأما دراسة السابقة اليت تتعلق هبذا البحث فهي البحث الذم قام
ليتا كاميال يف قسم تعليم معلم ابتدائي، جامعة العامة سيمارغ، كلية 

يف  كلمة عشوائيةالًتبية كالتعليم، حتت ادلوضوع: نشاط منوذج تعليم  
موجو، منطقة  ٕٓتعليم ادلادة ادلالية يف الطالب الصف الثالث ابتدائي 

منوذج تعليم   ـبناء على نتائج التعلم اليت تنفيذىا،التعليم ابستخدافيمالغ، 
نور ليتا كاميال  أما التشبيو البحثيف تعليم ادلادة ادلالية.  كلمة عشوائية

مثل  كلمة عشوائيةمنوذج تعليم   مع البحث اليت قامت الباحثة ىي
كاالختالؼ يف ادلادة، كمواقع البحث، Yىناؾ اختالؼ يف ادلتغَتxادلتغَت

 كأيضا مستول الفصل البحث
مستخدـ كادلقرنة البتعاد التقليد عن كتابة  الداسة السابقة ىي حبث .ٙ

 .علمية كالتأكيد البحث الذم قامت هبا الباحثة
: أمحد أما دراسة السابقة اليت تتعلق هبذا البحث فهي البحث الذم قاـ

صادؽ يف قسم تعليم معلم ابتدائي، جامعة تنجوغ فورا بونتيانك كلية 
كلمة منوذج تعليم  Kooperatif أتثَت تعليمالًتبية كالتعليم، حتت ادلوضوع: 

على نتائج تعلم الدراسات االجتماعية يف ادلدرسة االبتدائية.  عشوائية
كلمة منوذج تعليم   بناء على نتائج التعلم اليت تنفيذىا،التعليم ابستخداـ

 أما التشبيو البحثعلى نتائج تعلم الدراسات االجتماعية،  عشوائية
كلمة منوذج تعليم   باحثة ىيمع البحث اليت قامت الأمحد صادؽ 

كاالختالؼ يف ادلادة، Yىناؾ اختالؼ يف ادلتغَتxمثل ادلتغَت عشوائية
 كمواقع البحث، كأيضا مستول الفصل البحث
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الداسة السابقة ىي حبث مستخدـ كادلقرنة البتعاد التقليد عن كتابة  .ٚ
 .علمية كالتأكيد البحث الذم قامت هبا الباحثة

 :ت تتعلق هبذا البحث فهي البحث الذم قامأما دراسة السابقة اليت
جًتمسي يف قسم تعليم معلم ابتدائي، جامعة غانيشا للتعليم يف 

أتثَت منوذج سينجاراجا إندكنيسيا كلية الًتبية كالتعليم، حتت ادلوضوع: 
مبساعدة الوسائط على نتائج تعلم العلـو يف ادلدرسة  كلمة عشوائيةتعليم  

منوذج  تائج التعلم اليت تنفيذىا،التعليم ابستخداـبناء على ناالبتدائية. 
،  كلمة عشوائيةتعليم   جًتمسي  أما التشبيو البحثعلى نتائج تعلم العلـو

مثل  كلمة عشوائيةمنوذج تعليم   مع البحث اليت قامت الباحثة ىي
كاالختالؼ يف ادلادة، كمواقع البحث، Yىناؾ اختالؼ يف ادلتغَتxادلتغَت

 ل البحثكأيضا مستول الفص
الداسة السابقة ىي حبث مستخدـ كادلقرنة البتعاد التقليد عن كتابة  .ٛ

 .علمية كالتأكيد البحث الذم قامت هبا الباحثة
أما دراسة السابقة اليت تتعلق هبذا البحث فهي البحث الذم 

ت:كيدينًتم يف قسم تعليم معلم ابتدائي، جامعة الًتبية غانيشا يف قام
لية الًتبية كالتعليم، حتت ادلوضوع:أتثَت منوذج سينجاراجا إندكنيسيا ك

كسائط فيديو حوؿ نتائج تعلم العلـو مبساعدة كلمة عشوائيةتعليم  
بناء على نتائج لطالب الصف اخلامس االبتدائي يف منطقة بوليلينج.

على  كلمة عشوائيةمنوذج تعليم   التعلم اليت تنفيذىا،التعليم ابستخداـ
 ، مع البحث اليت قامت :كيدينًتم  التشبيو البحثأما نتائج تعلم العلـو



 21 

ىناؾ اختالؼ يف xمثل ادلتغَت كلمة عشوائيةمنوذج تعليم   الباحثة ىي
كاالختالؼ يف ادلادة، كمواقع البحث، كأيضا مستول الفصل Yادلتغَت

 البحث.
الداسة السابقة ىي حبث مستخدـ كادلقرنة البتعاد التقليد عن كتابة  .ٜ

 .ث الذم قامت هبا الباحثةعلمية كالتأكيد البح
ت: أما دراسة السابقة اليت تتعلق هبذا البحث فهي البحث الذم قام

كيدينا يف قسم تعليم معلم ابتدائي، جامعة الًتبية غانيشا يف سينجاراجا 
كلمة إندكنيسيا كلية الًتبية كالتعليم، حتت ادلوضوع: دكر منوذج تعليم  

. عشوائية بناء على نتائج التعلم اليت  يف حتسُت نتائج تعلم العلـو
يف حتسُت نتائج  كلمة عشوائيةمنوذج تعليم   تنفيذىا،التعليم ابستخداـ

مع البحث اليت قامت الباحثة : كيدينا  أما التشبيو البحثتعلم العلـو 
ىناؾ اختالؼ يف xمثل ادلتغَت كلمة عشوائيةمنوذج تعليم   ىي

كأيضا مستول الفصل  كاالختالؼ يف ادلادة، كمواقع البحث،Yادلتغَت
 البحث.

الداسة السابقة ىي حبث مستخدـ كادلقرنة البتعاد التقليد عن   .ٓٔ
 .كتابة علمية كالتأكيد البحث الذم قامت هبا الباحثة

ت: نور أما دراسة السابقة اليت تتعلق هبذا البحث فهي البحث الذم قام
ـ بالد عزيزة زين الدين يف قسم تعليم معلم ابتدائي، معهد دين اإلسال

فيلوفو، كلية الًتبية كالتعليم، حتت ادلوضوع: زايدة التحفيز كنتائج التعلم 
بناء على نتائج التعلم اليت  كلمة عشوائيةالعلـو بنموذج تعليم  
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يف زايدة التحفيز  كلمة عشوائيةمنوذج تعليم   تنفيذىا،التعليم ابستخداـ
مع زين الدين  : نور عزيزة أما التشبيو البحثكنتائج التعلم العلـو 

مثل  كلمة عشوائيةمنوذج تعليم   البحث اليت قامت الباحثة ىي
كاالختالؼ يف ادلادة، كمواقع البحث،  xىناؾ اختالؼ يف ادلتغَتYادلتغَت

 كأيضا مستول الفصل البحث.
 البحث فروض .د 

فعاؿ لزايد نشاط التعلم  كلمة عشوائية الفرضية البديلة: منوذج التعلم
 الطالب
غَت فعاؿ لزايدة نشاط التعلم  كلمة عشوائيةصفرية: منوذج التعلم  الفرضية ال
 الطالب
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث

 
 أ . تصميم البحث

ىذا البحث يتكوف من  - insta group إف ىذا البحث حبث جتريب بنوع الكمي
غَت متأثر، يف ىذا كلمت Yكلمتغَت التأثَت،  كادلتغَت   Xادلتغَتين، أكال ادلتغَت ادلستقل 

 ىو نشاط التعلم.Yكادلتغَت  كلمة عشوائيةىو منوذج التعلم  Xالبحث، ادلتغَت 
 ٔ.ٖاجلدكؿ 

 الصف االختبار القبلي ادلعاجلة االختبار البعدم
Tٔ X T. الصف التجريب 
Tٕ - T. الصف الضبطى 

 البياف:
 Tٔ :  االختبار القبلي قبل تقدَل ادلادة الدراسة

   كلمة عشوائية X الصف التجريب استخداـ منوذكج التعليم  ادلعاجلة يف
 Tٕ:  االختبار البعدم بعد تقدَل ادلادة الدراسة

 
 ب . زمان البحث ومكانو

، فبدأت ادلتوسطة اإلسالمية مبعهد كاقف القرآفأف ىذا البحث تقـو يف مدرسة 
  ٕٕٔٓ\ٕٕٓٓالباحثة البحث يف فصل دراسي فردم يف السنة 

  



 23 

 اد البحث وموضوعو  ج . أفر 
كأما أفراد البحث فهو تالميذ يف الصف الثاٍل ) أ ( ك ) ب ( يف مدرسة 

كلمة كموضوع البحث ىو فعالية منوذج التعلم   ادلتوسطة اإلسالمية مبعهد كاقف القرآف 
لزايدة أنشطة تعلم الطالب لدل تالميذ الصف الثاٍل يف مرحلة الثانوية يف  عشوائية
 اإلسالمية مبعهد كاقف القرآفادلتوسطة مدرسة 

 
 د . رلتمع البحث وعينو

ادلتوسطة كأما رلتمع البحث فهو مجيع التالميذ الصف الثاٍل يف مدرسة 
 كثالثوف تلميذا.مخسة ، كعددىم  اإلسالمية مبعهد كاقف القرآف

 ٕ.ٖاجلدكؿ 
 عينو البحث التالميذ

 الصف اجملموعة
 الصف الثاٍل ) أ ( تالميذ ٛٔ
 الصف الثاٍل ) ب ( يذتالم ٚٔ

 
 ه . أدوات البحث

 يف ىذا البحث، األدكات الذم يستعمل السًتجاع البياانت ىو:
 . ادلالحظة ٔ
 . االستبانة ٕ
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 و. طريقة مجع البياانت
 . ادلالحظة 2

ادلالحظة ىو يلحظ موضوع البحث مباشرة لنظر من قريب عملية 
دلالحظة لنظر أنشطة التعليم الذم يعمل. يف ىذا البحث، تستعمل الباحثة ا

الطالب يف الصف الثامن يف ادلدرسة ايايسن فاسنًتف كاقف قرأف ادلتوسة 
اإلسالمية، ادلالحظة الذم يستعمل الباحثة ادلالحظة ادلباشرة، حيث يقـو 

 الباحثة مالحظاف على موضوع البحث مباشرة.
 نة. االستبا 1

آلخرين بقصد أف ىو عدد األسئلة اليت تعطي على ا نةاالستبا 
يكوف الشخص مستعدا للمقدـ اإلجابة كفقا لطلبات الباحثة، االستباحة 
للحصوؿ على ادلعلومات حوؿ نشاط الطالب يف مدرسة ايايسن فاسنًتف 

 كاقف قرأف ادلتوسة اإلسالمية قبل البحث.
 
 ز . طريقة حتليل البياانت

, تقـو ابإلختبار يف ىذا البحث, تستخدـ الباحثة ادلقابلة جلمع البياانت
 مثّ ابلتوثيق. كالبعدمالقبلي 

 كما يلي :نشاط تعلم  أما حتديد النتيجة 

 : جيد جدا ٓٓٔٝ - ٔٛٝ . أ
 : جيد ٓٛٝ - ٔٙٝ  . ب
 : مقبوؿ ٓٙٝ - ٔٗٝ  . ج
 : انقص ٓٗٝ - ٕٔٝ . د
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 ٕٙ: انقص جدا ٕٓٝ - ٓٝ . ق
 

 الرمز اآليت: خداـ، حتليل البياانت تستعمل اب ستبعد مجع البياانت
111:x  F=   P 

N 

Pنسبة مئوية : 

Fالتكرار : 
N رلموع : 

 ٕٚ:ابستخداـ الرموز اآليت االحتبارحتليل البياانت ادلستخدمة ىف ك أما 

   
     

√(
   

√  ٔ
)
ٕ
  (

   

√  ٔ
)
ٕ
 

to : االختبار 
Mx : ادلعّدؿ من ادلتغَتx 
My : ادلعّدؿ من ادلتغَتy 

SDx :ضلراؼ ادلعيار من ادلتغَتاإلx 
SDy :اإلضلراؼ ادلعيار من ادلتغَتy 

N :)العينة )عدد الطالب 
 الرقم الثابت : ٔ

سػػتعمل الباحػػث طريقػػة اإلحصػػائية بسػػبب أف يلتحليػػل البيػػاانت ىف ىػػذا البحػػث 
البيػػاانت عليهػػا متعلقػػة ابلتػػأثَت أك االرتبػػاط بػػُت ادلتغػػَتين. فلػػذلك أف طريقػػة مناسػػبة هبػػذه 

                                                             
06

Riduwan, SkalaPengukuranVariabel-VariabelPenelitian, Bandung: Alfabet, 0222, hlm. 

25  
27

Hartono, StatistikuntukPenelitian, (Yogyakarta: PustakaPelajar, 0220), h. 02. 



 26 

يػػاانت ىػػي حلظػػة ادلنػػتج. أخػػذ الباحػػث طريقػػة حتليػػل البيػػاانت ىف ىػػذا البحػػث بطريقػػة الب
 اإلحصائية ادلعتمدة  مبشكلة موجودة ىف البحث كىو حلظة ادلنتج برموز: 

رلتمع = 
R =)أتثَت)ارتباط 
Nرلتمعة العينة= 
X متغَت ادلستقل = 
Y متغَت غَت ادلستقل= 
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 الباب اخلامس
 اخلامتة

 نتائج البحث .2
 كلمة عشوائية أف منوذج تعليم بعد أف حتلل الباحثة ادلشكلة ادلوجودة  فوجد اإلجابة

لًتقية نشاط تعلم اللغة العربية لدل تالميذ الصف الثامن يف ادلدرسة ادلتوسطة فعالية 
 اإلسالمية مبعهد كاقف القرآف

.ك يف جدكؿ ٔكدرجة داللة ٝ ٘لة ٝيف درجة دال Ttأكرب من Toىذه بظهور  
 .ٓٓٔٝ-ٔٛٝمبعٌت "جيد جدا" ألنو يقع يف درجة  ٘ٚ,ٖٜٝادلالحظة نيل

لًتقية نشاط تعلم اللغة العربية لدل تالميذ فعالية  كلمة عشوائية منوذج تعليملذالك، 
 الصف الثامن يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية مبعهد كاقف القرآف

 .توصيات البحثب
 كما يلي:النصائ    ةقدـ الباحثتالفرصة سيف ىذه 

 للمدرسني . أ
ينبغي)خاصة للمدرس اللغة العربية( للمدسُت أف يعلموا ابللغة العربية ك يبتعد  .2

اباستخداـ اللغة اإلندكنيسية دلمارسة التالميذ اللغة العربية كلزايدة نشاط التعلم 
 التالميذ

 لألساتيذ أو األساتذة  . ب
لًتقية نشاط تعلم فعالية  كلمة عشوائيةمنوذج تعليم   أف حثة نعرؼامن ىذا الب. ٔ

اللغة العربية لدل تالميذ الصف الثامن يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية مبعهد 
أف يستخدـ ىذه منوذج لًتقية . لذالك ينبغي لألساتيذ أك األساتذة كاقف القرآف

 نشاط تعلم اللغة العربية.
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 ج. لقسم اللغة
 كلمة عشوائية منوذج تعليمللتطبيق  البد على قسم اللغة. ٔ
 نشاط تعلم اللغة العربيةال بد على قسم اللغة أف يكوف أسوة حسنة يف . 1

 د. للتالميذ
 من التالميذ أف جيتهد يف تعلم اللغة العربية.. ال بد ٔ
 من التالميذ أف ديارسوا التكلم ابللغة العربية يوميا داخل ادلدرسة ك خارجها. ال بد ٕ
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(،  األلعاب اللغوية كدكرىا يف تنمية مهارات ٕ٘ٓٓالدكتور دمحم علي على الصويركي، )
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Sekolah             : MTs Pasantren Wakaf Al-Quran 

Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 

Kelas/Semester  : VIII 

Materi Pokok      : Berbicara (الكالـ) tentang اؿ اليوميةاألعم  

Pertemuan ke      : 2 (pertama) 

Alokasi Waktu     : 0x45 Menit  

A. KOMPETENSI INTI (KI) 

262 Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 

260 Menghargai dan menhayati prilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 

peduli (toleransi, gotong royong) santun, percaya diri dalam 

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam 

jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 

263 Memahami dan menerapkan pengetahuan (factual, konseptual, 

procedural) berdasarkan rasa ingin taunya tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak mata 

264 Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan 

menggurai, merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah 

(menulis, membaca, menghitung, menggambar dan mengarang) sesuai 

dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang semua dalam 

sudut pandang/teori. 

B. KOMPETENSI DASAR (KD) 

262 Mwnsyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai 

bahasa pengantar komunikasi Internasional yang di wujudkan 

dalam semangat belajar. 

260 Menunjukkan prilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi 

dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah. 



 

263 Menunjukkan prilaku motivasi internal (intrinstik) untuk 

pengembangan kemampuan berbahasa. 

264 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam memperaktikan 

bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi Internasional dan 

pengantar dalam mengkaji khazanah ke Islaman. 

Kompetensi Dasar 

262 Memahami bunyi, makna dan gagasan dari kata frasa dan kalimat 

bahasa Arab sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan 

topic: ؿ اليوميةاألعما  

260 Mendemonstrasikan ungkapan informasi lisan dan tulisan 

sederhana tentang topic:األعماؿ اليومية 

Indikator 

262 Mengidentifikasikan informs/ungkapan teks tentang: األعماؿ اليومية 
260 Bertanya menggunakan kata Tanya/ strukrur yang tepat األعماؿ

 اليومية
263 Menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan  

264 Melafalkan kembali materi tentang األعماؿ اليومية 
 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Setelah mengamati menanya, mengekplorasi, mencoba, menalar dan 

menginformsikan teks tentang األعماؿ اليومية siswa dapat: 

2. Mendemontrasikan ungkapan sederhana yang berkaitan dengan 

 األعماؿ اليومية
0. Menunjukkan contoh ungkapan sederhana untuk menyatakan 

tentang األعماؿ اليومية 



 

3. Menayakan, merespon, dan menyampaikan berbagai informasi 

sederhana tentang األعماؿ اليومية 

 

D. MATERI PEMBELAJARAN 

 

ِمَيةِ األْعَماُؿ اليَػوْ   
اَعِة الرَّاِبَعِة  يَػُقْوُمَسْلَماُف ِمَن النػَّْوـِ يفْ السَّاَعِة الرَّاِبَعِة، َكُيَصلِّ الصُّْبِ  يفْ السَّ
اَعِة  َْدَرَسِة يفْ السَّ

اِدَسِة مُثَّ َيْذَىُب إىَل ادل َكالنِّْصِف، َكيَػتَػَناَكُؿ الُفُطْوِر يفْ السَّاَعِة السَّ
ِف.السَّاِدَسِة َكالنِّصْ   

اَعِة الَواِحَدِة ُيَصلِّى َسْلَماُف َصاَلَة الظُّْهِر يفْ البَػْيِت مُثَّ يَػتَػَناَكُؿ الَغَداَء. يفْ  يفْ السَّ
اِدَسِة َمَساءن  السَّاَعِة الثَّالِثَِة كالنِّْصِف ُيَصلِّْي َسْلَماُف َصاَلِة الَعْصِر َكيفْ السَّاَعة السَّ

َْغِرِب مُثَّ يَػْقرَُأ الُقْرَأفَ ُيَصلِّْي َسْلَماُف َصاَلَة 
، َكيفْ السَّاَعِة السَّاِبَعِة َكالرُّْبِع ُيَصلِّْي ادل

 الِعَشاَء مُثَّ يَػتَػَناَكُؿ الَعَشاَء يفْ البَػْيِت َمَع أْسرَتِِو.
َذاَكرَِة، َكيَػنَ 

ُ
اَعِة الثَّاِمَنِة يَُذاِكُر َسْلَماُف ُدُرْكُسُو يفْ الُغرَفِة ادل ـُ يفْ السَّاَعِة َكيفْ السَّ ا

 الَعاِشرَِة. 
E. MODEL DAN MEDIA PEMBELAJARAN 

2. Model Scramble 

0. Karton  

  



 

F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi Waktu 

Pendahuluan  o Guru mengucapkan salam 

memerintahkan siswa 

untuk berdoa bersama 

sebelum memulai 

pelajaran. 

o Guru mengabsen dan 

mengecek kesiapan siswa 

secara fisik dan psikis. 

o Guru menjelaskan tujuan 

ataupun standar 

kompetensi yang akan 

dicapai. 

o Guru menanyakan materi 

yang sudah dipelajari dan 

yang akan dipelajari. 

o Guru menyampaikan garis 

besar cakupan materi  dan 

penjelasan tentang proses 

pembelajaran 

menggunakan model 

scramble 

25 Menit 

Inti  o Guru memperdengarkan 

teks kemudian seluruh 

siswa mengulanginya dan 

mengikuti sesuai dengan 

model yang di terapkan 

guru 

o Guru membagi siswa 

62 Menit 



 

beberapa kelompok 

o Guru membagi kartu soal  

yang berisi kata yang 

sudah di acak 

o Guru menyuruh siswa 

untuk mencari jawaban 

dari kata/kalimat  yang 

sudah di acak 

o Guru membacakan 

jawaban mereka 

o Guru menunjukkan 

jawaban yang benar 

kepada siswa 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Sekolah             : MTs Pasantren Wakaf Al-Quran 

Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 

Kelas/Semester  : VIII 

Materi Pokok      : Berbicara (الكالـ ) tentang األعماؿ اليومية 

Pertemuan ke      : 0 (kedua) 

Alokasi Waktu     : 0x45 Menit  

A. KOMPETENSI INTI (KI) 

262 Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 

260 Menghargai dan menhayati prilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 

peduli (toleransi, gotong royong) santun, percaya diri dalam 

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam 

jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 

263 Memahami dan menerapkan pengetahuan (factual, konseptual, 

procedural) berdasarkan rasa ingin taunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni budaya, terkait fenomena dan kejadian 

tampak mata 

264 Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret 

(menggunakan menggurai, merangkai, memodifikasi dan membuat) 

dan ranah (menulis, membaca, menghitung, menggambar dan 

mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber 

lain yang semua dalam sudut pandang/teori. 

B. KOMPETENSI DASAR (KD) 

262 Mwnsyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai 

bahasa pengantar komunikasi Internasional yang di wujudkan dalam 

semangat belajar. 



 

260 Menunjukkan prilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi 

dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah. 

263 Menunjukkan prilaku motivasi internal (intrinstik) untuk 

pengembangan kemampuan berbahasa. 

264 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam memperaktikan 

bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi Internasional dan 

pengantar dalam mengkaji khazanah ke Islaman. 

Kompetensi Dasar 

262 Memahami bunyi, makna dan gagasan dari kata frasa dan kalimat 

bahasa Arab sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan 

topic: األعماؿ اليومية 

260 Mendemonstrasikan ungkapan informasi lisan dan tulisan sederhana 

tentang topic:األعماؿ اليومية 

Indikator 

262 Mengidentifikasikan informs/ungkapan teks tentang: األعماؿ اليومية 

260 Bertanya menggunakan kata Tanya/ strukrur yang tepat 

263 Menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan األعماؿ اليومية 

264 Melafalkan kembali materi tentang يةاألعماؿ اليوم  

 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Setelah mengamati menanya, mengekplorasi, mencoba, menalar dan 

menginformsikan teks tentang األعماؿ اليومية siswa dapat: 

2. Mendemontrasikan ungkapan sederhana yang berkaitan dengan 

 األعماؿ اليومية

0. Menunjukkan contoh ungkapan sederhana untuk menyatakan 

tentang األعماؿ اليومية 



 

3. Menayakan, merespon, dan menyampaikan berbagai informasi 

sederhana tentang األعماؿ اليومية 

 

D. MATERI PEMBELAJARAN 

 األعماؿ اليومية

 طارؽ : مىت تستيقظ؟

أستيقظ عند الفجرطاىر:   

 طارؽ : أين تصلي الفجر

سجدطاىر: أصلي الفجر يف ادل  

 طارؽ : ىل تناـ بعد الصالة؟

 طاىر: ال، ال أانـ بعد الصالة

 طارؽ: ماذا تفعل بعد الصالة؟

 طاىر: أقرأ القرآف

 طارؽ: كمىت تذىب إىل ادلدرسة؟

 طاىر: أذىب الساعة السابعة

 طارؽ: ىل تذىب ابلسيارة؟

 طاىر: ال أذىب ابحلافلة

 



 

E. MODEL DAN MEDIA PEMBELAJARAN 

2. Model Scramble 

0. Karton  

 

F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi Waktu 

Pendahuluan  o Guru mengucapkan 

salam memerintahkan 

siswa untuk berdoa 

bersama sebelum 

memulai pelajaran. 

o Guru mengabsen dan 

mengecek kesiapan 

siswa secara fisik dan 

psikis. 

o Guru menjelaskan tujuan 

ataupun standar 

kompetensi yang akan 

dicapai. 

o Guru menanyakan 

materi yang sudah 

dipelajari dan yang akan 

dipelajari. 

o Guru menyampaikan 

garis besar cakupan 

materi  dan penjelasan 

tentang proses 

pembelajaran 

menggunakan model 

scramble 

25 Menit 



 

Inti  o Guru memperdengarkan 

teks kemudian seluruh 

siswa mengulanginya 

dan mengikuti sesuai 

dengan model yang di 

terapkan guru 

o Guru membagi siswa 

beberapa kelompok 

o Guru membagi kartu 

soal  yang berisi kata 

yang sudah di acak 

o Guru menyuruh siswa 

untuk mencari jawaban 

dari kata/kalimat yang 

sudah di acak 

o Guru membacakan 

jawaban mereka 

o Guru menunjukkan 

jawaban yang benar 

kepada siswa 

62 Menit 

Penutup  o Guru memperdengarkan 

teks kedua kalinya dan 

seluruh siswa 

mengikutinya 

o Guru bersama sama 

dengan siswa membuat 

kesimpulan pelajaran 

o Guru melakukan 

penelitian dengan 

konsisten 

o Guru merencanakan 

25 Menit 



 

pembelajaran 

selanjutnya dan menutup 

pembelajaran dengan 

membaca doa dan salam. 

 

G. MEDIA DAN SUMBER PEMBELAJARAN  

2. Papan Tulis, spidol, dan kartu soal 

0. Buku bahasa Arab dan internet 

 

H. PENILAIAN HASIL PEMBELAJARAN 

2. Penilaian hasil belajar teknik penilaian 

a. Jenis tes      : tugas individu dan kelompok 

b. Bentuk tes  : kartu soal 

c. Meteri tes    : tes kebersamaan dan keaktifan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Sekolah             : MTs Pasantren Wakaf Al-Quran 

Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 

Kelas/Semester  : VIII 

Materi Pokok      : Berbicara (الكالـ ) tentang األعماؿ اليومية 

Pertemuan ke      : 3 (ketiga) 

Alokasi Waktu     : 0x45 Menit  

A. KOMPETENSI INTI (KI) 

262 Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 

260 Menghargai dan menhayati prilaku jujur, disiplin, tanggung 

jawab, peduli (toleransi, gotong royong) santun, percaya diri 

dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan 

alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 

263 Memahami dan menerapkan pengetahuan (factual, konseptual, 

procedural) berdasarkan rasa ingin taunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni budaya, terkait fenomena dan 

kejadian tampak mata 

264 Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret 

(menggunakan menggurai, merangkai, memodifikasi dan 

membuat) dan ranah (menulis, membaca, menghitung, 

menggambar dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di 

sekolah dan sumber lain yang semua dalam sudut pandang/teori. 

B. KOMPETENSI DASAR (KD) 

262 Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai 

bahasa pengantar komunikasi Internasional yang di wujudkan 

dalam semangat belajar. 



 

260 Menunjukkan prilaku jujur dan percaya diri dalam 

berkomunikasi dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan 

sekolah. 

263 Menunjukkan prilaku motivasi internal (intrinstik) untuk 

pengembangan kemampuan berbahasa. 

264 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam memperaktikan 

bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi Internasional dan 

pengantar dalam mengkaji khazanah ke Islaman. 

Kompetensi Dasar 

262 Memahami bunyi, makna dan gagasan dari kata frasa dan 

kalimat bahasa Arab sesuai dengan struktur kalimat yang 

berkaitan dengan topic: األعماؿ اليومية 

260 Mendemonstrasikan ungkapan informasi lisan dan tulisan 

sederhana tentang topic: اليوميةاألعماؿ   

Indikator 

262 Mengidentifikasikan informs/ungkapan teks tentang: األعماؿ اليومية 

260 Bertanya menggunakan kata Tanya/ strukrur yang tepat 

263 Menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan األعماؿ اليومية 

264 Melafalkan kembali materi tentang األعماؿ اليومية 

 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Setelah mengamati menanya, mengekplorasi, mencoba, menalar dan 

menginformsikan teks tentang األعماؿ اليومية siswa dapat: 

2. Mendemontrasikan ungkapan sederhana yang berkaitan dengan 

 األعماؿ اليومية

0. Menunjukkan contoh ungkapan sederhana untuk menyatakan 

tentang األعماؿ اليومية 



 

3. Menayakan, merespon, dan menyampaikan berbagai informasi 

sederhana tentang األعماؿ اليومية 

 

D. MATERI PEMBELAJARAN 

 عادؿ: مىت تستيقظ يـو العطلة؟

 فيصل: أستيقظ مبكرا. كمىت تستيقظ أنت؟

 عادؿ: أستيقظ متأخرا

 فيصل: ماذا تفعل يف الصباح؟

دؿ: أشاىد التلفاز. كماذا تفعل أنت؟عا  

 فيصل: أقرأ صحيفة أك كتااب.

 عادؿ: أين تصلي اجلمعة؟

 فيصل: أصلي اجلمعة يف ادلسجد الكبَت، كأين تصلي أنت؟

 عادؿ: أصلي يف ادلسجد الكبَت أيضا

 

E. MODEL DAN MEDIA PEMBELAJARAN 

2. Model Scramble 

0. Karton  

  



 

F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi Waktu 

Pendahuluan  o Guru mengucapkan 

salam memerintahkan 

siswa untuk berdoa 

bersama sebelum 

memulai pelajaran. 

o Guru mengabsen dan 

mengecek kesiapan 

siswa secara fisik dan 

psikis. 

o Guru menjelaskan tujuan 

ataupun standar 

kompetensi yang akan 

dicapai. 

o Guru menanyakan 

materi yang sudah 

dipelajari dan yang akan 

dipelajari. 

o Guru menyampaikan 

garis besar cakupan 

materi  dan penjelasan 

tentang proses 

pembelajaran 

menggunakan model 

scramble 

25 Menit 

Inti  o Guru memperdengarkan 

teks kemudian seluruh 

siswa mengulanginya 

dan mengikuti sesuai 

62 Menit 



 

dengan model yang di 

terapkan guru 

o Guru membagi siswa 

beberapa kelompok 

o Guru membagi kartu 

soal  yang berisi kata 

yang sudah di acak 

o Guru menyuruh siswa 

untuk mencari jawaban 

dari kata/kalimat yang 

sudah di acak 

o Guru membacakan 

jawaban mereka 

o Guru menunjukkan 

jawaban yang benar 

kepada siswa 

Penutup  o Guru memperdengarkan 

teks kedua kalinya dan 

seluruh siswa 

mengikutinya 

o Guru bersama sama 

dengan siswa membuat 

kesimpulan pelajaran 

o Guru melakukan 

penelitian dengan 

konsisten 

o Guru merencanakan 

pembelajaran 

selanjutnya dan menutup 

pembelajaran dengan 

membaca doa dan salam. 

26 Menit 



 

G. MEDIA DAN SUMBER PEMBELAJARAN  

2. Papan Tulis, spidol, dan kartu soal 

0. Buku bahasa Arab dan internet 

 

H. PENILAIAN HASIL PEMBELAJARAN 

2. Penilaian hasil belajar teknik penilaian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Sekolah             : MTs Pasantren Wakaf Al-Quran 

Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 

Kelas/Semester  : VIII 

Materi Pokok      : tentang أىداؼ التعليم 

Pertemuan ke      : 4 (keempat) 

Alokasi Waktu     : 0x45 Menit  

A. KOMPETENSI INTI (KI) 

262 Menghargai dan menghayati ajaran agama yang 

dianutnya 

260 Menghargai dan menhayati prilaku jujur, disiplin, 

tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong royong) 

santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif 

dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan 

pergaulan dan keberadaannya. 

263 Memahami dan menerapkan pengetahuan (factual, 

konseptual, procedural) berdasarkan rasa ingin taunya 

tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, terkait 

fenomena dan kejadian tampak mata 

264 Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret 

(menggunakan menggurai, merangkai, memodifikasi dan 

membuat) dan ranah (menulis, membaca, menghitung, 

menggambar dan mengarang) sesuai dengan yang 

dipelajari di sekolah dan sumber lain yang semua dalam 

sudut pandang/teori. 

 



 

B. KOMPETENSI DASAR (KD) 

262 Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab 

sebagai bahasa pengantar komunikasi Internasional yang 

di wujudkan dalam semangat belajar. 

260 Menunjukkan prilaku jujur dan percaya diri dalam 

berkomunikasi dengan lingkungan sosial sekitar rumah 

dan sekolah. 

263 Menunjukkan prilaku motivasi internal (intrinstik) untuk 

pengembangan kemampuan berbahasa. 

264 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam 

memperaktikan bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi 

Internasional dan pengantar dalam mengkaji khazanah 

ke Islaman. 

Kompetensi Dasar 

262 Memahami bunyi, makna dan gagasan dari kata frasa 

dan kalimat bahasa Arab sesuai dengan struktur kalimat 

yang berkaitan dengan topic: أىداؼ التعليم 

260 Mendemonstrasikan ungkapan informasi lisan dan 

tulisan sederhana tentang topic: أىداؼ التعليم   

Indikator 

262 Mengidentifikasikan informs/ungkapan teks tentang: 

 أىداؼ التعليم

260 Bertanya menggunakan kata Tanya/ strukrur yang tepat 

263 Menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan أىداؼ التعليم 

264 Melafalkan kembali materi tentang أىداؼ التعليم 

  



 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Setelah mengamati menanya, mengekplorasi, mencoba, menalar dan 

menginformsikan teks tentang أىداؼ التعليمsiswa dapat: 

ٔ. Mendemontrasikan ungkapan sederhana yang berkaitan 

dengan أىداؼ التعليم 

0. Menunjukkan contoh ungkapan sederhana untuk 

menyatakan tentang أىداؼ التعليم 

3. Menayakan, merespon, dan menyampaikan berbagai 

informasi sederhana tentang أىداؼ التعليم 

 

D. MATERI PEMBELAJARAN 

 أىداؼ التعليم

 حسن : ما ىذا اي سليماف ؟
ذا جدكؿ داسي ليـو اإلثنُتسليماف : ى  

 حسن: ماذا نتعلم يـو اإلثنُت؟
م اجلعرافيا كاللغة العربية كاحلساب كاللغة سليماف: يـو اإلثنُت نتعل

 اإلندكسية كالتاريخ
 حسن: يف أم ساعة نتعلم اللغة العربية؟

 سليماف: نتعلم اللغة العربية يف الساعة الثامنة
 حسن: كيف أم ساعة نتعلم احلساب؟

يماف: نتعلم احلساب يف الساعة التاسعةسل  
كيف أم ساعة نتعلم اللغة اإلندكنيسية؟حسن:   

 سليماف: نتعلم اللغة اإلندكنيسة يف الساعة العاشرة



 

 حسن : كيف أم ساعة نتعلم التاريخ؟
 سليماف: نتعلم التاريخ يف الساعة احلادية عشرة

 حسن : كم الساعة اآلف؟
 سليماف: اآلف الساعة الثامنة

 حسن : إذاف، اآلف نتعلم اللغة العربية؟
 سليماف: نعم، اآلف نتعلم اللغة العربية

 
E. MODEL DAN MEDIA PEMBELAJARAN 

2. Model Scramble 

0. Karton  

  



 

F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi Waktu 

Pendahuluan  o Guru mengucapkan 

salam memerintahkan 

siswa untuk berdoa 

bersama sebelum 

memulai pelajaran. 

o Guru mengabsen dan 

mengecek kesiapan siswa 

secara fisik dan psikis. 

o Guru menjelaskan tujuan 

ataupun standar 

kompetensi yang akan 

dicapai. 

o Guru menanyakan materi 

yang sudah dipelajari dan 

yang akan dipelajari. 

o Guru menyampaikan 

garis besar cakupan 

materi  dan penjelasan 

tentang proses 

pembelajaran 

menggunakan model 

scramble 

25 Menit 

Inti  o Guru memperdengarkan 

teks kemudian seluruh 

siswa mengulanginya 

dan mengikuti sesuai 

dengan model yang di 

terapkan guru 

62 Menit 



 

o Guru membagi siswa 

beberapa kelompok 

o Guru membagi kartu soal  

yang berisi kata yang 

sudah di acak 

o Guru menyuruh siswa 

untuk mencari jawaban 

dari kata yang sudah di 

acak 

o Guru membacakan 

jawaban mereka 

o Guru menunjukkan 

jawaban yang benar 

kepada siswa 

Penutup  o Guru memperdengarkan 

teks kedua kalinya dan 

seluruh siswa 

mengikutinya 

o Guru bersama sama 

dengan siswa membuat 

kesimpulan pelajaran 

o Guru melakukan 

penelitian dengan 

konsisten 

o Guru merencanakan 

pembelajaran selanjutnya 

dan menutup 

pembelajaran dengan 

membaca doa dan salam. 

2. Enit 

 



 

 



 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Sekolah             : MTs Pasantren Wakaf Al-Quran 

Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 

Kelas/Semester  : VIII 

Materi Pokok      : tentang أىداؼ التعليم 

Pertemuan ke      : 5 (kelima) 

Alokasi Waktu     : 0x45 Menit  

A. KOMPETENSI INTI (KI) 

262 Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 

260 Menghargai dan menhayati prilaku jujur, disiplin, tanggung 

jawab, peduli (toleransi, gotong royong) santun, percaya diri 

dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial 

dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 

263 Memahami dan menerapkan pengetahuan (factual, 

konseptual, procedural) berdasarkan rasa ingin taunya 

tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, terkait 

fenomena dan kejadian tampak mata 

264 Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret 

(menggunakan menggurai, merangkai, memodifikasi dan 

membuat) dan ranah (menulis, membaca, menghitung, 

menggambar dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari 

di sekolah dan sumber lain yang semua dalam sudut 

pandang/teori. 

B. KOMPETENSI DASAR (KD) 

262 Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab 

sebagai bahasa pengantar komunikasi Internasional yang di 

wujudkan dalam semangat belajar. 



 

260 Menunjukkan prilaku jujur dan percaya diri dalam 

berkomunikasi dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan 

sekolah. 

263 Menunjukkan prilaku motivasi internal (intrinstik) untuk 

pengembangan kemampuan berbahasa. 

264 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam 

memperaktikan bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi 

Internasional dan pengantar dalam mengkaji khazanah ke 

Islaman. 

Kompetensi Dasar 

ٔ.ٔ Memahami bunyi, makna dan gagasan dari kata frasa dan 

kalimat bahasa Arab sesuai dengan struktur kalimat yang 

berkaitan dengan topic: أىداؼ التعليم 

260 Mendemonstrasikan ungkapan informasi lisan dan tulisan 

sederhana tentang topic: أىداؼ التعليم   

Indikator 

262 Mengidentifikasikan informs/ungkapan teks tentang:  أىداؼ

 التعليم

260 Bertanya menggunakan kata Tanya/ strukrur yang tepat 

263 Menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan أىداؼ التعليم 

264 Melafalkan kembali materi tentang أىداؼ التعليم 

 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Setelah mengamati menanya, mengekplorasi, mencoba, menalar dan 

menginformsikan teks tentang أىداؼ التعليمsiswa dapat: 

2 Mendemontrasikan ungkapan sederhana yang berkaitan 

dengan أىداؼ التعليم 



 

ٕ Menunjukkan contoh ungkapan sederhana untuk 

menyatakan tentang أىداؼ التعليم 

ٖ Menayakan, merespon, dan menyampaikan berbagai 

informasi sederhana tentang أىداؼ التعليم 

D. MATERI PEMBELAJARAN 

 غاًل : أنظر إىل اللوحة، إقرأ اجلدكؿ الدراسي

 غالب : الدراسة مخسة أايـ يف األسبوع

: نعم، يـو السبت، كيـو األحد، كيـو اإلثنُت، كيـو  غاًل

 الثالاثء، كيـو األربعاء

العطلة يـو اخلميس كيـو األربعاءغالب :   

 غاًل : أكتب ادلواد الدراسية

 ، غالب : الثفافة اإلسالمية، كاللغة العربية، كالرايضيات، كالعلـو

 كاحلاسوب، مىت تبدأ االختبارات؟

 غاًل : يف شهر شعباف

الب : كمىت ينتهي العاـ الدراسي؟غ  

رمضافغاًل : يف شهر   

 غالب : العطلة ثالثة أشهر

 غاًل : احلمدهلل، العطلة طويلة



 

 غالب : بدأت احلصة، كجاء ادلعلم. ىيا بناء إىل الصف

 غاًل : ىيا بنا

E. MODEL DAN MEDIA PEMBELAJARAN 

2. Model Scramble 

0. Karton  

 

F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi Waktu 

Pendahuluan  o Guru mengucapkan 

salam memerintahkan 

siswa untuk berdoa 

bersama sebelum 

memulai pelajaran. 

o Guru mengabsen dan 

mengecek kesiapan siswa 

secara fisik dan psikis. 

o Guru menjelaskan tujuan 

ataupun standar 

kompetensi yang akan 

dicapai. 

o Guru menanyakan materi 

yang sudah dipelajari dan 

yang akan dipelajari. 

o Guru menyampaikan 

garis besar cakupan 

materi  dan penjelasan 

tentang proses 

pembelajaran 

25 Menit 



 

menggunakan model 

scramble 

Inti  o Guru memperdengarkan 

teks kemudian seluruh 

siswa mengulanginya dan 

mengikuti sesuai dengan 

model yang di terapkan 

guru 

o Guru membagi siswa 

beberapa kelompok 

o Guru membagi kartu soal  

yang berisi kata yang 

sudah di acak 

o Guru menyuruh siswa 

untuk mencari jawaban 

dari kata yang sudah di 

acak 

o Guru membacakan 

jawaban mereka 

o Guru menunjukkan 

jawaban yang benar 

kepada siswa 

62 Menit 

Penutup  o Guru memperdengarkan 

teks kedua kalinya dan 

seluruh siswa 

mengikutinya 

o Guru bersama sama 

dengan siswa membuat 

kesimpulan pelajaran 

o Guru melakukan 

25 Menit 



 

penelitian dengan 

konsisten 

o Guru merencanakan 

pembelajaran selanjutnya 

dan menutup 

pembelajaran dengan 

membaca doa dan salam. 

 

G. MEDIA DAN SUMBER PEMBELAJARAN  

2. Papan Tulis, spidol, dan kartu soal 

0. Buku bahasa Arab dan internet 

 

 



 

 



 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Sekolah             : MTs Pasantren Wakaf Al-Quran 

Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 

Kelas/Semester  : VIII 

Materi Pokok      : tentang  أهداف التعلين 

Pertemuan ke      : 6 (keenam) 

Alokasi Waktu     : 0x45 Menit  

A. KOMPETENSI INTI (KI) 

262 Menghargai dan menghayati ajaran agama yang 

dianutnya 

260 Menghargai dan menhayati prilaku jujur, disiplin, 

tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong royong) 

santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif 

dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan 

pergaulan dan keberadaannya. 

263 Memahami dan menerapkan pengetahuan (factual, 

konseptual, procedural) berdasarkan rasa ingin taunya 

tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, terkait 

fenomena dan kejadian tampak mata 

264 Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret 

(menggunakan menggurai, merangkai, memodifikasi dan 

membuat) dan ranah (menulis, membaca, menghitung, 

menggambar dan mengarang) sesuai dengan yang 

dipelajari di sekolah dan sumber lain yang semua dalam 

sudut pandang/teori. 

  



 

B. KOMPETENSI DASAR (KD) 

262 Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab 

sebagai bahasa pengantar komunikasi Internasional yang 

di wujudkan dalam semangat belajar. 

260 Menunjukkan prilaku jujur dan percaya diri dalam 

berkomunikasi dengan lingkungan sosial sekitar rumah 

dan sekolah. 

263 Menunjukkan prilaku motivasi internal (intrinstik) untuk 

pengembangan kemampuan berbahasa. 

264 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam 

memperaktikan bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi 

Internasional dan pengantar dalam mengkaji khazanah 

ke Islaman. 

Kompetensi Dasar 

262 Memahami bunyi, makna dan gagasan dari kata frasa 

dan kalimat bahasa Arab sesuai dengan struktur kalimat 

yang berkaitan dengan topic: أىداؼ التعليم 

260 Mendemonstrasikan ungkapan informasi lisan dan 

tulisan sederhana tentang topic: أىداؼ التعليم   

Indikator 

262 Mengidentifikasikan informs/ungkapan teks tentang: 

 أىداؼ التعليم

260 Bertanya menggunakan kata Tanya/ strukrur yang tepat 

263 Menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan أىداؼ التعليم 

264 Melafalkan kembali materi tentang أىداؼ التعليم 

  



 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Setelah mengamati menanya, mengekplorasi, mencoba, menalar dan 

menginformsikan teks tentang م أىداؼ التعلي siswa dapat: 

ٔ. Mendemontrasikan ungkapan sederhana yang berkaitan 

dengan أىداؼ التعليم 

ٕ. Menunjukkan contoh ungkapan sederhana untuk 

menyatakan tentang التعليم أىداؼ  

ٖ. Menayakan, merespon, dan menyampaikan berbagai 

informasi sederhana tentang أىداؼ التعليم 

 

D. MATERI PEMBELAJARAN 

 

 قاسم : أين تذىب اي غساف؟

 غساف : أذىب إىل ادلدرسة

 قاسم : الوقت مبكر. الساعة اآلف السادسة صباحا

ادلدرسة بعيدة عن البيتغساف:   

دأ اليـو الدراسي؟قاسم : مىت يب  

 غساف: يبدأ الساعة السابعة صباحا

 قاسم: ىل تذىب ابحلافلة؟

 غساف: ال أذىب ابلسيارة

 قاسم : مىت ينتهي اليـو الدراسي؟



 

 غساف: ينتهي الساعة الواحدة ظهرا

؟  قاسم: كم حصة تدرس يف اليـو

 غساف: أدرس ست حصص يف اليـو

 قاسم: ماذا تفعل يف االسًتاحة؟

إىل ادلكتبة أك إىل ادلخترب غساف: أذىب  

 

E. MODEL DAN MEDIA PEMBELAJARAN 

2. Model Scramble 

0. Karton  

 

F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi Waktu 

Pendahuluan  o Guru mengucapkan 

salam memerintahkan 

siswa untuk berdoa 

bersama sebelum 

memulai pelajaran. 

o Guru mengabsen dan 

mengecek kesiapan 

siswa secara fisik dan 

psikis. 

o Guru menjelaskan 

tujuan ataupun standar 

kompetensi yang akan 

25 Menit 



 

dicapai. 

o Guru menanyakan 

materi yang sudah 

dipelajari dan yang 

akan dipelajari. 

o Guru menyampaikan 

garis besar cakupan 

materi  dan penjelasan 

tentang proses 

pembelajaran 

menggunakan model 

scramble 

Inti  o Guru 

memperdengarkan 

teks kemudian seluruh 

siswa mengulanginya 

dan mengikuti sesuai 

dengan model yang di 

terapkan guru 

o Guru membagi siswa 

beberapa kelompok 

o Guru membagi kartu 

soal  yang berisi kata 

yang sudah di acak 

o Guru menyuruh siswa 

untuk mencari 

jawaban dari kata yang 

sudah di acak 

o Guru membacakan 

jawaban mereka 

o Guru menunjukkan 

62 Menit 



 

jawaban yang benar 

kepada siswa 

Penutup  o Guru 

memperdengarkan 

teks kedua kalinya dan 

seluruh siswa 

mengikutinya 

o Guru bersama sama 

dengan siswa 

membuat kesimpulan 

pelajaran 

o Guru melakukan 

penelitian dengan 

konsisten 

o Guru merencanakan 

pembelajaran 

selanjutnya dan 

menutup pembelajaran 

dengan membaca doa 

dan salam. 

25 Enit 

 

G. MEDIA DAN SUMBER PEMBELAJARAN  

2. Papan Tulis, spidol, dan kartu soal 

0. Buku bahasa Arab dan internet 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 اجلدول يف ادلالحظة األوىل

لرتقية نشاط تعلم اللغة العربية لدى التالميذ  كلمة عشوائيةفعالية منوذج تعليم  
 رآن الصف الثامن يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية مبعهد واقف الق

 خَتة النساءادلالحظة  :  ليلي مرينيت: ادلدرسة 
 األْعَماُؿ اليَػْوِمَيةِ ادلوضوع   :   : اللغة العربية الدرس 
 ٕٕٔٓمايو  ٕٓالتاريخ    :    : الثاٍل "أ" الصف 

 
 

 ال نعم ادلالحظة رقم
تفتش ادلدرسة استعداد التالميذ كحضورىم يف  ك تفت  ادلدرسة ابلسالـ كالدعاء ٔ

 لفصلا
  

   تشرحادلدرسةأىدافالتعليمواالجراءاتوتطرحبعضاالسئلةكمراجعةالواحدةأكالدركسالسابقة ٕ
   تشرحادلدرسةادلادةالتعليميةإبجياز ٖ
   تقدَل ادلعلم إبعداء خطاب، مث أيخذ مجلة الواردة يف بطاقات اجلملة ٗ
أرقامها عشوائية كفقا دلادة  يصنع ادلعلم بطاقة األسئلة مع بطاقة اإلجابة اليت تكوف ٘

 التدريس النص اليت توزيعها من قبل كتوزع بطاقة األسئلة
  

 

 



 

 

 
 



 

 اجلدول يف ادلالحظة الثانية
لرتقية نشاط تعلم اللغة العربية لدى  كلمة عشوائيةفعالية منوذج تعليم  

التالميذ الصف الثامن يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية مبعهد واقف 
 القرآن
 

 خَتة النساءادلالحظة  :  ليلي مرينيت: دلدرسة ا
 األْعَماُؿ اليَػْوِمَيةِ ادلوضوع   :   : اللغة العربية الدرس 
 ٕٕٔٓمايو  ٕٕالتاريخ    :    : الثاٍل "أ" الصف 

 

 ال نعم ادلالحظة رقم
تفتش ادلدرسة استعداد التالميذ كحضورىم يف  ك تفت  ادلدرسة ابلسالـ كالدعاء ٔ

 الفصل
  

   تشرحادلدرسةأىدافالتعليمواالجراءاتوتطرحبعضاالسئلةكمراجعةالواحدةأكالدركسالسابقة ٕ
   تشرحادلدرسةادلادةالتعليميةإبجياز ٖ
   تقدَل ادلعلم إبعداء خطاب، مث أيخذ مجلة الواردة يف بطاقات اجلملة ٗ
ا عشوائية كفقا دلادة يصنع ادلعلم بطاقة األسئلة مع بطاقة اإلجابة اليت تكوف أرقامه ٘

 التدريس النص اليت توزيعها من قبل كتوزع بطاقة األسئلة
  

 



 

 



 

 اجلدول يف ادلالحظة الثالثة
لرتقية نشاط تعلم اللغة العربية لدى  كلمة عشوائيةفعالية منوذج تعليم  

التالميذ الصف الثامن يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية مبعهد واقف 
 القرآن
 

 خَتة النساءادلالحظة  :  يلي مرينيتل: ادلدرسة 
 األْعَماُؿ اليَػْوِمَيةِ ادلوضوع   :   : اللغة العربية الدرس 
 ٕٕٔٓمايو  ٕٗالتاريخ    :    : الثاٍل "أ" الصف 

 

 ال نعم ادلالحظة رقم
تفتش ادلدرسة استعداد التالميذ كحضورىم يف  ك تفت  ادلدرسة ابلسالـ كالدعاء ٔ

 الفصل
  

   درسةأىدافالتعليمواالجراءاتوتطرحبعضاالسئلةكمراجعةالواحدةأكالدركسالسابقةتشرحادل ٕ
   تشرحادلدرسةادلادةالتعليميةإبجياز ٖ
   تقدَل ادلعلم إبعداء خطاب، مث أيخذ مجلة الواردة يف بطاقات اجلملة ٗ
كفقا دلادة يصنع ادلعلم بطاقة األسئلة مع بطاقة اإلجابة اليت تكوف أرقامها عشوائية  ٘

 التدريس النص اليت توزيعها من قبل كتوزع بطاقة األسئلة
  

 

 



 

 



 

 اجلدول يف ادلالحظة الرابعة
لرتقية نشاط تعلم اللغة العربية لدى  كلمة عشوائيةفعالية منوذج تعليم  

التالميذ الصف الثامن يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية مبعهد واقف 
 القرآن
 

 خَتة النساءادلالحظة  :  ليلي مرينيت: ادلدرسة 
 اىداؼ التعليمادلوضوع   :   : اللغة العربية الدرس 
 ٕٕٔٓمايو  ٕٙالتاريخ    :   : الثاٍل "أ" الصف 

 

 ال نعم ادلالحظة رقم
تفتش ادلدرسة استعداد التالميذ كحضورىم يف  ك تفت  ادلدرسة ابلسالـ كالدعاء ٔ

 الفصل
  

   جراءاتوتطرحبعضاالسئلةكمراجعةالواحدةأكالدركسالسابقةتشرحادلدرسةأىدافالتعليمواال ٕ
   تشرحادلدرسةادلادةالتعليميةإبجياز ٖ
   تقدَل ادلعلم إبعداء خطاب، مث أيخذ مجلة الواردة يف بطاقات اجلملة ٗ
يصنع ادلعلم بطاقة األسئلة مع بطاقة اإلجابة اليت تكوف أرقامها عشوائية كفقا دلادة  ٘

 لنص اليت توزيعها من قبل كتوزع بطاقة األسئلةالتدريس ا
  

 

 



 

 



 

 اجلدول يف ادلالحظة اخلامس
لرتقية نشاط تعلم اللغة العربية لدى  كلمة عشوائيةفعالية منوذج تعليم  

التالميذ الصف الثامن يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية مبعهد واقف 
 القرآن
 

 نساءخَتة الادلالحظة  :  ليلي مرينيت: ادلدرسة 
 اىداؼ التعليمادلوضوع   :   : اللغة العربية الدرس 
 ٕٕٔٓمايو  ٕٛالتاريخ    :   : الثاٍل "أ" الصف 

 

 ال نعم ادلالحظة رقم
تفتش ادلدرسة استعداد التالميذ كحضورىم يف  ك تفت  ادلدرسة ابلسالـ كالدعاء ٔ

 الفصل
  

   ةكمراجعةالواحدةأكالدركسالسابقةتشرحادلدرسةأىدافالتعليمواالجراءاتوتطرحبعضاالسئل ٕ
   تشرحادلدرسةادلادةالتعليميةإبجياز ٖ
   تقدَل ادلعلم إبعداء خطاب، مث أيخذ مجلة الواردة يف بطاقات اجلملة ٗ
يصنع ادلعلم بطاقة األسئلة مع بطاقة اإلجابة اليت تكوف أرقامها عشوائية كفقا دلادة  ٘

 بل كتوزع بطاقة األسئلةالتدريس النص اليت توزيعها من ق
  

 

 



 

 



 

 اجلدول يف ادلالحظة السادسة
لرتقية نشاط تعلم اللغة العربية لدى  كلمة عشوائيةفعالية منوذج تعليم  

التالميذ الصف الثامن يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية مبعهد واقف 
 القرآن
 

 خَتة النساءادلالحظة  :  ليلي مرينيت: ادلدرسة 
 اىداؼ التعليمادلوضوع   :   العربية: اللغة  الدرس 
 ٕٕٔٓمايو  ٖٔالتاريخ    :   : الثاٍل "أ" الصف 

 

 ال نعم ادلالحظة رقم
تفتش ادلدرسة استعداد التالميذ كحضورىم يف  ك تفت  ادلدرسة ابلسالـ كالدعاء ٔ

 الفصل
  

   ركسالسابقةتشرحادلدرسةأىدافالتعليمواالجراءاتوتطرحبعضاالسئلةكمراجعةالواحدةأكالد ٕ
   تشرحادلدرسةادلادةالتعليميةإبجياز ٖ
   تقدَل ادلعلم إبعداء خطاب، مث أيخذ مجلة الواردة يف بطاقات اجلملة ٗ
يصنع ادلعلم بطاقة األسئلة مع بطاقة اإلجابة اليت تكوف أرقامها عشوائية كفقا دلادة  ٘

 لةالتدريس النص اليت توزيعها من قبل كتوزع بطاقة األسئ
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