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 الشكر والتقدير
هداان هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن هداان هللا والصالة والسالم على  احلمد هلل الذي  

 حبيب هللا حممد صلى هللا عليم وسلم وعلى آله وصحبه أمجعني، وبعد.

الشروط املقررة لنيل شهادة قد متت الباحثة من كتابة هذا البحث لتكميل شرط من  
املرحلة اجلامعة يف قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم جامعة السلطان الشريف 

 قاسم اإلسالمية احلكومية برايو.

أيب    ويف هذه املناسبة تقدم الباحثة جزيل الشكر والعرفان إىل الوالدين احملبوبني مها 
 ن ربياىن احسن أتديبا وربياىن تربة حسنةو صاحب الفضيلة:مورسلني و أمي سييت عرفة الذا

األستاذ الدكتور خري الناس مدير جامعة السلطان الشريف قاسم اإلسامية احلكومية  .1
رايو،  والدكتور سراين مجرة انئب املدير األول، والدكتور كوسندى انئب املدير الثاين، 

 والدكتور برومادى كرمي انئب املدير الثالث.
كنائب العميد األول احلاج زركسيه  كتور قدر كعميد كلية الرتبية و التعليم الدكتور الد  .2

 كنائبة العميد الثانية والدكتورة امرية دينيايت كنائبة العميد الثالثة.زبيدة امري  والدكتورة 
الدكتور احلاج جون فامل كرئيس قسم تعليم اللغة العربية  و كسميايت املاجسترية  .3

 عليم اللغة العربية.ككاتبة لقسم ت
 الدكتور احلاج يثمرالدين املشرف يف كتابة هذا البحث. .4
الدكتور احلاج جون فامل املشرف األكادمكي اليت وجهين وأرشدين يف أداء الواجبات  .5

 األكدمكية.
مجيع احملاضرين و أعضاء املوظفني يف كلية الرتبية و التعليم جبامعة السلطان الشريف  .6

 احلكومية رايو.قاسم اإلسالمية 
األستاذة احلاجة رمحة مدير مدرسة املتوسطة ابملؤسسة التعليمية بن دحالن الدينية  .7

 اإلسالمية بينتج.



 ب
 

األستاذة احلاجة زينب مدرسة اللغة العربية  يف ملدرسة املتوسطة املؤسسة التعليمية بن  .8
 دحالن الدينية اإلسالمية بينتج.

لتالميذ يف ملدرسة املتوسطة املؤسسة التعليمية بن مجيع املعلمني وأعضاء  املوظفني و ا .9
 دحالن الدينية اإلسالمية بينتج.

مجيع أسريت : : أيب و أمي و جديت و عميت و أخيت ريسنواتى وأخواين روسلن  .10
ورضوان وفيسل وفرحان و ابن األخ فاتح و أدم و بنت األخ شفاء إلمتام كتابة هذا 

 البحث.
: سوجي وفريدا و ويونيان ورمحي وميلي وروضة   أصدقائي وصديقايت احملبوابت .11

 وأريوىن وليسم وميسد وفضيللة وعواطف وغريها.
أصدقائي األعزاء يف قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية و التعليم جامعة السلطان  .12

 الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية برايو.
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 االستهالل
 

 كن عاملا أو متعلماً أو مستمعاً أو حمباً وال تكن اخلامسة فتهلك
 )أخرجه الطرباين عن أيب بكرة(

 
 

 قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :
 يف القرآن كما نتعلموا حفظهتعلموا العربية 

 )رواه ابن األنباري(
 
 

 قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :
نْ َيا فَ َعَلْيِه ِِبْلِعْلِم, َوَمْن َأرَاَد اأَلِخَرَة فَ َعَلْيِه ِِبْلِعْلِم, َوَمْن َأرَاَدُهمَا فَ َعَلْيِه َمْن َأرَاَد  الدُّ

 ِِبْلِعْلمِ 
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 اإلهداء
 رب العاملني، قد متت الباحثة من كتابة هذا البحث لتكميل شرط من احلمد هلل 

يف قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية و الشروط املقررة لنيل شهادة املرحلة احلامعية 
 التعليم جامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رايو.

 ويف هذه املناسبة أهدي هذا البحث : 
o لوالدي احملبوب الفاضل 
o لوالديت احملبوبة احملرتمة 
o ألساتذة الكرام والفضالء 
o جلمع األصحاب يف قسم تعليم اللغة العربية 
o  األصدقاء يف كلية الرتبية و التعليمجلميع 
o .جلميع األصدقاء يف جامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رايو 
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 ملخص

( لرتقية Peer Tutoring( : فعالية استخدام طريقة تدريس الرفاق )2021نورحكمة )
دوافع تعّلم اللغة العربية لدى طالب ِبلصف األول املتوسطة 

 جيالتعليمية بن دحالن الدينية اإلسالمية بينتاملؤسسة 

( Peer Tutoring) الرفاقهذا البحث يهدف إىل فعالية استخدام طريقة تدريس 
املتوسطة املؤسسة التعليمية بن  األول ابلصفلرتقية دوافع تعّلم اللغة العربية لدى طالب 
فعال لرتقية  الرفاقاستخدم طريقة تدريس "هل دحالن الدينية اإلسالمية. وسؤال البحث :

املتوسطة املؤسسة التعليمية بن دحالن  األول ابلصفدوافع تعّلم  اللغة العربية  لدى طالب 
وهذ البحث حبث جترييب مت القيام به مبراحل تصميم خطوات التعليم  الدينية اإلسالمية؟"

املتوسطة املؤسسة  األول فابلصوالتنفيذ واملالحظة واالستبانة. وجمتمع مجيع طالب 
، وعينة طالب الصف األول 2020/2021التعليمية بن دحالن الدينية اإلسالمية لعام 

. وأفراده طالب و مدرس اللغة العربية. وموضوعه دوافع تعلم اللغة العربية لدى طالب 
املتوسطة املؤسسة التعليمية بن دحالن الدينية اإلسالمية. وذالك أبن هذه  ابلصف األول

. وهذه القيمة أصغر من القيمة  1ودرجة % 5يف درجة داللة %  Ttأكرب من   Toبظهور 
 الصف يف 3.01=  1و % 2.16=  5أكرب من % 6.665وكذالك أن قيمة  0.05
 قيمة أن ذالكوك ،0.05 القيمة من أصغر القيمة هذا و 0.000 هي التجرييب السابع

 Ho  و مقبولة Ha فلذالك tt 3.01=  %1 و 2.16=  5% من أكرب 6.665
-81مبعىن "جيد جدا" ألنه يقع يف درجة % 93.0ويف جدوال املالحظة نيل % .مردودة

%100 . 

 فعالية، طريقة تدريس األقران، دوافع تعّلم.الكلمة األساسية : 
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ABSTRACT 

Nurhikmah, (2021): The Effectiveness of Using Peer Tutoring Learning 

Method in Increasing Student Arabic Learning 

Motivation at the Seventh Grade of Islamic Junior High 

School of YABID BENTENG 

It was a quantitative research, and this research aimed at knowing the 

effectiveness of using Peer Tutoring learning method in increasing student Arabic 

learning motivation at the seventh grade of Islamic Junior High School of YABID.  

The formulation of the problem in this research was “could the use of Peer Tutoring 

learning method increase student Arabic learning motivation at the seventh grade 

of Islamic Junior High School of YABID?”.  It was an experimental research started 

by planning the lesson plan, implementation, observation, and questionnaire.  All 

of the seventh-grade students at Islamic Junior High School of YABID were the 

population of this research.  The subjects of this research were the seventh-grade 

students in the Academic Year of 2020-2021, and the object was Arabic learning 

motivation.  Observation, questionnaire, and documentation were the instruments 

of collecting data.  Based on data analysis, it could be concluded that the 

implementation of Peer Tutoring learning method could increase student Arabic 

learning motivation at the seventh grade of Islamic Junior High School of YABID 

because to was higher than tt at 1% and 5% significant levels.  It meant that H0 was 

rejected and Ha was accepted. 

Keywords: Effectiveness, Peer Tutoring Method, Learning Motivation 
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ABSTRAK 

Nurhikmah, (2021) : Efektivitas  Penggunaan Metode Pembelajaran Peer 

Tutoring  dalam  Meningkatkan  Motivasi  Belajar  

Bahasa  Arab Siswa Kelas VII  MTs  YABID  

BENTENG 

Penelitian ini adalah peneltian kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui 

Efektivitas penggunaan  metode pembelajaran Peer Tutoring  untuk meningkatkan 

motivasi belajar bahasa Arab siswa-siswi kelas VII di MTs YABID. Rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah dengan menggunakan  metode  

pembelajaran  peer tutoring dapat  meningkatkan  motivasi  belajar  siswa pada  

pembelajaran  bahasa Arab dikelas VII MTs YABID ?”. Penelitian ini adalah 

penelitian eksperimen yaitu dimulai dengan merancang  langkah  pembelajaran,  

pelaksanaan,  observasi, dan  angket. Populasi penelitian adalah seluruh siswa kelas 

VII MTs YABID. Subjek penelitian  adalah  siswa  kelas  VII  MTs  YABID tahun 

ajaran 2020-2021. Adapun objek  penelitian  adalah  motivasi  belajar  bahasa Arab. 

Instrument yang digunakan  untuk  mengumpulkan  data  dalam  penelitan  ini terdiri 

dari observasi, angket dan dokumentasi. Dari analisis data yang diperoleh, peneliti 

menyimpulkan bahwa penerapan metode pembelajaran Peer Tutoring dapat 

meningkatkan  motivasi  belajar bahasa Arab siswa kelas VII di MTs Yabid. Karena 

nilai To = lebih besar dari Tt pada taraf signifikan 1% = dan taraf signifikansi 5% 

=. Ini berarti bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. 

Kata kunci : Efektivitas, Metode Peer Tutoring, dan Motivasi Belajar 

 

 

  



 ح
 

 حمتوايت البحث

 أ .................................................................. إقرار الباحثة
 ب .............................................................. موافقة املشرف

 ج ............................................................ تقرير جلنة املناقشة
 د .............................................................. الشكر والتقدير

 و ................................................................... االستهالل
 ز ...................................................................... اإلهداء

 ح .............................................................. ملخص البحث
 ك .............................................................. حمتوايت البحث
 ي ............................................................. حمتوايت اجلدول

   األول : أساسية البحث  الفصل
 1 ....................................................... خلفية البحث.أ

 5 .................................................... مشكالت البحث.ب
 5 ....................................................... حدود البحث.ج
 5 ........................................................ البحث أسئلة.د
 6 ...................................................... أهداف البحث.ه
 6 ......................................................... أمهية البحث.و
 7 .................................................. مصطلحات البحث.ز

 اإلطار النظريالفصل الثاىن : 
 8 ......................................................... املفهوم النظري.أ

 8 ..................................................تعريف الفعالية -1
 8 .................................................. تعريف الطريقة -2
 Peer Tutoring   ...................... 9 تدريس الرفاق طريقةتعريف  -3



 ط
 

 12 .................................................. دوافع التعلم -4
 17 .......... ..........................................املفهوم اإلجرائى  .ب
 18 ..................................................  السابقة الدراسات .ج
 19 ............................................ افرتاضات البحث وفرضه.د

 طريقة البحثالفصل الثالث: 
 20 ...................................................... تصميم البحث.أ

 20 ............................................... زمان البحث و مكانه .ب
 21 ............................................... أفراد البحث وموضوعه.ج
 21 ................................................ جمتمع البحث و عينته.د
 21 .................................................. طريقة مجع البياانت.ه
 24 ................................................. البياانت حتليلطريقة .و

 عرض البياانت وحتليلهاالفصل الرابع : 
 25 ......................................... نبذة اترخيية عن ميدان البحث.أ

 29 ....................................................... عرض البياانت.ب
 الفصل اخلامس : اخلامتة

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

 املراجعقائمة  
 املالحق

 الرواية الشخصية
  



 ي
 

 اجلداولقائمة 
 20 .................................................................. 1اجلدول 
 21 .................................................................. 2اجلدول 
 21 .................................................................. 3اجلدول 
 23 .................................................................. 4اجلدول 
 26 .................................................................. 5اجلدول 
 27 .................................................................. 6اجلدول 
 28 .................................................................. 7اجلدول 
 29 .................................................................. 8اجلدول 
 30 .................................................................. 9اجلدول 
 31 ................................................................ 10اجلدول 
 32 ................................................................ 11اجلدول 
 33 ................................................................ 12اجلدول 
 35 ................................................................ 13اجلدول 
 36 ................................................................ 14اجلدول 
 38 ................................................................ 15اجلدول 
 39 ................................................................ 16اجلدول 
 40 ................................................................ 17اجلدول 
 41 ................................................................ 18اجلدول 
 41 ................................................................ 19اجلدول 
 42 ................................................................ 20اجلدول 



 ك
 

 43 ................................................................ 21اجلدول 
 44 ................................................................ 22اجلدول 
 45 ................................................................ 23اجلدول 
 45 ................................................................ 24اجلدول 
 46 ................................................................ 25اجلدول 
 47 ................................................................ 26اجلدول 
 48 ................................................................ 27اجلدول 
 50 ................................................................ 28اجلدول 
 52 ................................................................ 29اجلدول 
 54 ................................................................ 30 اجلدول
 56 ................................................................ 31 اجلدول

 

 

 

 

 

 



1 
 

 الفصل األول
 أساسيات البحث

   خلفية البحث .أ
، التعلم عملية سلوكية ويتاكر(. 1فهم التعّلم وفًقا لبعض اخلرباء هو ) 

، التعلم هو تغيري دئم كيمبل(. 2حتدث أو تغيري من خالل املمارسة أو اخلربة. )
(. 3من التدريب املعزز. ) نسبًيا يف إمكانية العمل، والذي حيدث نتيجة لذلك

lekniW  ، يف تفاعل نشط مع البيئة ينتج  هو نشط عقلي ونفسي، حيدثالتعلم
 عنه تغيريات يف املعرفة والفهم واملهارات والقيم واملواقف.

بناًء على بعض التعريفات املذكورة أعاله، ميكن القول أن التعلم هو  
 عملية جهد فردي للحصول على تغيريات سلوكة جديدة مثل التجريبة الفردية
نفسها. التعلم عملية وليست نتيجة. لذلك، حيدث التعلم بشكل نشط 

 1ومتكامل ابستخدام أشكال خمتلفة من العمل لتحقيق اهلدف.
قال إن الدافع التعلمي هو القوة  ، دميان و رضوانر سانقال عن رأي  

الدافعة الكيلة داخل الطالب اليت تؤدي إىل أنشطة التعلم، مما يضمن استمرارية 
ة التعلم ويعطي توجيها ألنشطة التعلم، حبيث ميكن حتقيق األهداف املرجوة أنشط

من املواد التعليمية. حقق عالوة على ذلك، قال رضوان إن الدافع هو قوة أو قوة 
تنشا من داخل الطالب لتوفري االستعداد حىت مت حتقيق األهداف اليت مت 

 2حتديديها.
 ىنه تعتق من كلمة  التينييش "دوافع" مصطلحعن  إي أح ميغ يقول 

فهو  صا ليعمل عمال.حيرك شخشيء الذي الدوافع هو فاليؤجج" .  -أجج "
و  و اجل مثل  الداخلى  افعفالد يؤثره عامالن مها دافع داخلى ودافع خارجى.

                                                           
1 Keke T. Aritonang, Minat dan Motivasi dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa, Jurnal 

Pendidikan Penabur, No.10,Thn ke-7, Juni 2008, hlm.11 
2 Ibid, hlm.12 
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ىف   يف سياق الدراسة فالدافع الداخلى مضمونحساس. الرتياح و االظمأ واال
إنشاء الطالب متارين يف مادة من املواد، و استيعاب العلم ومهارة يف فهم 

 3.الدروس، وكذالك يدفعه ليحب ما يدرسه
الدوافع هو حالة تسبب السلوك أو توجه السلوك أو حتافظ على شدته. 
ميكن القيام بتحفيز التعلم عن طريق زايدة اهتمام الطالب وأمهيتهم وثقتهم 

لم. وابلتاىل، فيما يلي بعض االسرتاتيجيات التحفيزية املتعلقة ورضاهم يف التع
 بزايدة انتباه الطالب وأمهيتهم وثقتهم أبنفسهم ورضاهم :

 ابستخدام جمموعة متنوعة من األساليب التعليمية؛ .1
ابستخدام جمموعة متنوعة من الوسائط )الشفافية والصوت والفيديو  .2

 وغري ذلك( الستكمال التعلم.
 لفكاهة يف الوقت املناسب.ابستخدم ا .3
 ابستحدام طريقة طرح األسئلة إلشراك الطالب. .4
حتقيق أهداف التعلم  وما هي القدرات اليت ميكن أن حيصل عليها  .5

 الطالب بعد املشاركة يف عملية التدريس والتعليم.
 زايدة اخلربة الناجتة للطالب. .6
 يسمح ابلتحكم يف جناح الطالب. .7
 قدم مالحظات بناءة. .8
ام الثناء اللفظي وردود الفعل املفيدة، وليس التهديدات أو ما ابستخد .9

 شابه ذلك.
يستقدم من الطالب مساعدة األصدقاء الذين مل ينجحوا يف  .11

 4إتقان مهارة أو معرفة.
                                                           

3 Nik Mohd Rahimi, dkk, Motivasi Pembelajaran Kemahiran Mendengar Bahasa Arab dan 

Hubungannya dengan Pencapaian Pelajar, Mendengar Bahasa Arab Jurnal Pendidikan 33 (2008) 

3 - 18 
4 Ridwan Abdullah  Sani, Strategi Belajar Mengajar, (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm 76-

77 
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، إما ووسيلة التواصل بني اإلنسان يف احلياة اليومية آلة إتصال  اللغة هي  
. فهم اللغة بينه وبني اجملتمع أو اجملتمع مع األمة املعينة بني األفراد وكذالك

  اللغة األم منذ الصضريتعّود و متمّرن مع  ، ألن الناس عملية معقدة األجنبية
لغة األجنبية )عربية(، ال يصعب لدى الكثري يف استعمالكلغة أوىل. يف النهاية 

 5القواعد.لكثرة االختالف يف املفردات و 
أو معلم صديق مجاعي، يتعلق بطريقة التعلم  رفاقال مصطلح تدريس 

مبساعدة طالب خمتص لتعليم الطالب اآلخرين. أدت هذه الطريقة إىل أن 
الطالب املختصني لتعليم الطالب مناقش بنشاط مع أصدقائهم، أو هل تقم 
املهام اجلماعية بتجية أو اجتاه األصدقاء املتخصني، يتم القيام بكل من املهام يف 

    6مدرسة. البيت أو
والفردية، ألنه مان تعليم فعاًل. يف سياق  رفاقالالستخدام منوذج تدريس  
الذي يوءكد يف التعاون. البد على كل الطالب أن يشركوا يف  رفاقالتدريس 

األنشطة التعليمية مبجرر حتديد االحتياجات تعلمهم وأهدافهم وأمناط تعلمهم. 
 الرفاق لم ميكن ألي شخص يف تدرس إضفاء الطابع الفردي على عملية التع

حتسني مفهوم الذات وامحاس والثقة ابلنفس، والدوافع للتعليم. ألن االشرتاك 
 رفاقالوالفردية ، من احملتمل أن يكون التعلم مفيدا ويسهل حتقيقة. تدريس 

تؤدي الدروس اخلصوصية إىل مزااي أكادميية تساوي أو تزيد عن اإلجراءات 
تضمن حماضرات الطالب ومناقشاهتم. حطأ تتمثل إحدى فوائد التقليدية اليت ت
   7يف أنه يزيد من الدافعية والتعلم الطالب واملعلمني. رفاقالمنوذج تدريس 

                                                           
5 Zumrotul Aslah, Upaya Peningkatan Penguasaan Kosa Kata Arab dengan Metode 

Bernyanyi, al Mahāra Jurnal Pendidikan Bahasa Arab, 3(2), Desember 2017/1439H  : 265-282  

P-ISSN: 2477-5827/E-ISSN: 2477-583, 
6 Ridwan Abdullah Sani, op.cit, hlm 200 
7 Irwan Hermawan, Pengaruh Model Peer Teaching terhadap Motivasi dalam 

Pembelajaran Hockey, Khazanah Akademi, Vol.02; No.01;2018;1-9, hal.2 
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  وللصف األابطالب لدى  التعّلم لريفع جودة وإحدى احملاوالت 
 ق طريقةهي تطبياملتوسطة املؤسسة التعليمية بن دحالن الدينية اإلسالمية 

 Tutoring Peerطريقة (. رفاقال)تدريس  Peer Tutoring  تعليم  استخدام

جمموعات  ألنالطالب  حول تدور يمية اليتتعلأنشطة ( هو رفاقال)تدريس 
يكون وف . التعليم سختطط وتسهل فرص التعلم على نفسه وغريه  التعليم

والكل يعمل بني الصديقني  املعلومات تبادلجيرى  عندما انجحا على غريه،
 8.ويبسط أنشطة التعليم وىف نفس الوقت يتعلم من جمموعة أخرى

ميكن تطبيقة  الذى بديل تعلمهو  Peer Tutoring رفاقالتعليم تدريس  
أن أو  يسألواأن  خيش قد الطالبألن بعض م. يالتعلعملية طالب يف على ال

رح األسئلة أو التعبري يفضلون وجيرؤون على ط املعلم، لكنهم ى يعرب عن رأيه عل
تنفيذ منوج أن أصدقائهم أو الطالب اآلخرين. حبيث من املتوقع عن آرائهم 

 9.قد يساعد الطالب ىف تلقي الدروس رفاقالالتعليم من تدريس 
اك العديد من األعراض اليت حتدث ىف بناء على نتائج املالحظة، هن 
دحالن الدينية اإلسالمية،   طة املؤسسة التعليمية بنساملتو األول لصف ابطالب 
 كالتايل :
 اللغة العربية. ليس لديهم غرية ىف تعلمبعض الطالب  .1
شجيع والدعم للطالب للمشاركة يف عملية تاليزال هناك نقص يف ال .2

 تعليم اللغة العربية.
ال يزال هناك نقص يف االهتمام بتعلم الطالب يف املشاركة يف تعليم اللغة  .3

 العربية.

                                                           
8 Ridwan Abdullah Sani, op.cit, hlm 201 
9 Ningrum Pusporini Anggorowati, Penerapan Model Pembelajaran Tutor Sebaya Pada 

Mata Pelajaran Sosiologi, Komunitas 3 (1) (2011) : 103-120 
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 فعالية":   فاختارت الباحثة هي املوضو اخللفية،  هذه فبناء على 
 تعّلملرتقية دوافع   Peer Tutoring رفاقالطريقة تعليم تدريس  استخدام

 اللغة العربية.لغرض تشجيع الطالب ىف دراسة اللغة العربية" 
 

 مشكالت البحث .ب
 ما يلي :كذا البحث  ىف هاملشكالت  أنبناء على خلفية البحث،   
 الرغبة لدى بعض الطالب لدراسة اللغة العربيةقلة  .1
قلة التشجيع والدعم للطالب، لذلك مييل الطالب إىل عدم التحمس  .2

 للمشاركة يف عملية التعلم
  عدم اهتمام البطالب ابملشاركة يف التعلم. .3

 حدود البحثج. 

 الرفاق طريقة تعليم تدريس  استخدام اليةفعّ "هو أما حدود البحث  
Peer Tutoring   حددت الباحثة ألجل ذلك  "اللغة العربية تعّلملرتقية دوافع 

وقلة االهتمام   قلة التشجيع والدعم للطالبوهو: الىت سيتم حبثها املشكالت 
 ابلتعلم يف اللغة العربية متابعة عملية تعلم اللغة العربية.

 البحث د. أسئلة

كما   يف هذا البحث بناء على خلفية و مشكالت البحث، فالسؤال 
فعال لرتقية دوافع  Peer Tutoring الرفاقهل استخدم طريقة تعليم تدريس  :يلي

لدى طالب الصف السابع ابملدرسة املتوسطة املؤسسة  تعّلم اللغة العربية
 التعليمية بن دحالن الدينية اإلسالمية ؟" 
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 هدف البحثه.أ

استخدام طريقة فعال  ملعرفة هل :فاهلدف من هذا البحث هو كما يلي 
لصف ابلدى طالب  اللغة العربية دوافع تعّلم لرتقية Peer Tutoring رفاقال تدريس
 املتوسطة املؤسسة التعليمية بن دحالن الدينية اإلسالمية.األول 

 أمهية البحثو. 

 ي :أمهية البحث كمايلوأما  
 Tutoring رفاقالالتعليم تدريس ملعرفة الطالب يهدف هذا البحث  .1

Peer. 
ميلق ،  Peer Tutoring رفاقالللمدرسة. مبعرفة طريقة تعليم تدريس  .2

 اللغة العربية.  للمدرسة أن يطبق هذه الطريقة ىف تعلم
قد يساعد ىف . Peer Tutoring رفاقالللمدرس. ابستعمال طريقة تدريس  .3

 ترقية الدوافع لدى الطالب و دراسة اللغة العربية.
تدريس  زايدة املعلرفة والعلم لدى الباحثة ىف املناهج املتعلقة للباحثة.  .4

كذالك االسهام ىف زايدة املراجع عن الوسائل و   Peer Tutoring رفاقال
 املبتكرة ىف التدريس.

 مصطلحات البحثو. 

 الفعالية : هي النجاح من حيث ما إذا كانت األهداف مت حتديدها .1
 عينت اىل األهداف اليها اجملردة النتائج تبالوصول أم ال، كلما اقرت 

 11.أكثر الفعالية ارتفعت
 .هي املنهج املستخدم ىف الوصول إىل نتائج معّينةالطريقة : .2

                                                           
10 Petter Salim dan Yenni Salim, Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer, Cet V 

Jakarta;Modern English Press, 1991, hlm 21 
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ألن أعضاء جمتمع  ،هو نشاط تعليمي يركز على الطالب :رفاقالتدريس  .3
 11ن فرص التعليم ألنفسهم ولآلخرين.التعليم خيططون ويسهلو 

األفراد للحصول على تغيريات جديدة يف  التعّلم : هو عملية جهد يبذهلا .4
 12السلوك كتجربة فردية حبدذاهتا.

 13بعمل من األعمال. ىل القياماء اليت حترك شخصا إشياأل هي الدوافع : .5
 

  

                                                           
11 Ridwan Abdullah Sani, op.cit, hlm 201 
12 Keke T. Aritonang, op.cit, hlm 11 
13 Nik Mohd Rahimi,dkk, op.cit,  33 (2008) 3 - 18 
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 الفصل الثاين
 اإلطار النظري

 أ. املفهوم النظري
 . تعريف الفعالية1

مبعىن جناح أو   ”effective“ أصل الكلمة "فعال" من اإلجنليزية يعىن   
 هو ما قرر على سبيل الوصول إىلفراميتا أن "الفعالية  قالت جناح العمل طيبا.

فراميتا أن الفعالية مناي نتاج  كتاب  كصونو يفا س الفعالية". قال فريتفعتالغرض، 
 يف وصوله مع نتاج يف إرادته من مدخل.

الفعالية من وصول اجلمعية طويال،  أن ففوندوتيكا،كتاب روبن يف    
 14الفعالية من تعريفها يعين إحكام يف اختيار أو بطريقة للعماليات.

 . تعريف الطريقة2
منهجية، مما يعين سلسلة من اخلطوات و  تؤخذ من اللغة اليوانين الطريقة  

ط اليت توجه حنو حتقيق اهلدف. املرادف العريب هو  "الطريقة" اليت تعين يف الوسي
 الطريق و طريقة العمل و املوقف. الطريقة كان اجلمع من الطريقة.حرفيا 

جيادل بعض الناس أبن هذا املصطلح يعين سلسلة من إجراءات التعلم؛ 
إجراءات التعليم. يقول بعض علم  يرى البعض أن األساليب هي أكثر من جمرد

أن الطريقة تعين مهارات لغوية فائقة، والبعض اآلخر يذكر معىن األسلوب   اللغة
  15كنو  وعدد املفردات وتركيب اللغة.

 
 
 

                                                           
14 Komang Ayu Pradnya Indrawati, dkk, Efektivitas Iklan Melalui Media Sosial Fcebook 

dan Instagram Sebagai Salah Satu Strategi Pemasaran di Oleh-oleh Khas Bali, Jurnal Analisis 

Pariwisata 17 (2), 2017. ISSN:1410-3729 
15 Fachrurrozi, Aziz, dan Erta Mahyudin, Pembelajaran Bahasa Asing Tradisional dan 

Kontemporer, Jakarta:Rajawali Pers,2016, hlm:6 
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 Peer Tutuoring رفاقال. تعريف تدريس 3
 Peer Tutuoring رفاقالأ. تعريف تدريس 

هو تعلم  رفاقالس يدر ميت فورمنا سارى واألصدقاء( توقال ساىن )يف 
عليم الطالب اآلخرين. يتمتع هذا املعصوص اخلاص ليب الطلمبساعدة 
هذه على خصائص خمتلفة من مناذج التعلم األخرى، يف هذا  رفاقالخبصائص 

التعلم يتعلم طالب التعلم من النظري أن يكونوا مستقلني، البالغني ولديهم طعم 
خملص من األصدقاء األكربين ، والطالب أسهل وخالية يف نقل املشكالت 

 16تواجهها، وبذلك طالب أقل نشاطا ومساعدة الطالب الذي ينشطون.اليت 
أو معلم صديق مجاعي، يتعلق بطريقة التعلم  رفاقالمصطلح تدريس 

مبساعدة طالب خمتص لتعليم الطالب اآلخرين. أدت هذه الطريقة إىل أن 
الطالب املختصني لتعليم الطالب مناقش بنشاط مع أصدقائهم، أو هل تقم 

ماعية بتجية أو اجتاه األصدقاء املتخصني، يتم القيام بكل من املهام املهام اجل
     17يف البيت أو مدرسة.
بعض الطالب الذين قد  رفاقالو األصدقاءه، أن املعلمون سوحريمن 

 18انتهى يف الدروس الدراسية وهم يساعدون صاحبه يف الفهم مادة التعليم.
اسرتاتيجية التعليمية   هو كان من رفاقالتدريس  أنسورمخاد، يقول 

للمساعدة يف احتيجيات الطالب. إنه مدخل استهالكية ليس تنافسي. يتم 
تعزيز االحرتام املتبادل والتفاهم بني الطالب الذين يعلمون هبا. سيشعر 
الطالب الذين يشاركون يف تدريس ألقران ابلفخر بدورهم وسيشاركون جتارهبم 

                            19أيضا.

                                                           
16 Meta Purnama Sari, Upik Yelianti, Harlis, Pengaruh Model Pembelajaran Peer Tutoring 

Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Materi Plantae Di Kelas X Sma N 10 Kota Jambi, Jurnal  

BIODIK 3(I),Juni  2017, P-ISSN. 2460-2612 , E-ISSN. 2580-0922 
17Ridwan Abdullah Sani, op.cit, hlm 200 
18 Suherman, dkk, Strategi Pembelajaran Matematika Kontemporer, UPI. Bandung, 2003  
19 Surakhmand, Winarno, Metode pengajaran, Jakarta : Depdikbud, 1994 
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الطالب اآلخرين على تكوين  رفاقالبشكل عام، يساعد تدريس 
صديق واحد أو يف جمموعات صغرية من خالل مواصلة املناقشات الصفية، 
وتطوير مهارت التعلم، وتقييم العمل، وحل مشاكل معينة، وتشجيع التعلم 
املستقل. أفضل طريقة للتعليم هي تعليم اآلخرين. لذلك فإن اختيار طرييقة 

كاسرتاتيجية للتعلم سيساعد الطالب بشكل كبري على   الرفاق لم تدريس تع
 تعليم املواد على األصدقاء. 

والفردية، ألنه  رفاقالأما بعض احلجة املهمة الستخدام منوذج تدريس 
الذي يوءكد يف التعاون. البد على   رفاقالمان تعليم فعاًل. يف سياق تدريس 

كل الطالب أن يشركوا يف األنشطة التعليمية مبجرر حتديد االحتياجات تعلمهم 
وأهدافهم وأمناط تعلمهم. إضفاء الطابع الفردي على عملية التعلم ميكن ألي 

حتسني مفهوم الذات وامحاس والثقة ابلنفس، والدوافع  رفاقالشخص يف تدرس 
شرتاك والفردية ، من احملتمل أن يكون التعلم مفيدا ويسهل للتعليم. ألن اال
تؤدي الدروس اخلصوصية إىل مزااي أكادميية تساوي أو  رفاقالحتقيقة. تدريس 

تزيد عن اإلجراءات التقليدية اليت تتضمن حماضرات الطالب ومناقشاهتم. حطأ 
والتعلم يف أنه يزيد من الدافعية  رفاقالتتمثل إحدى فوائد منوذج تدريس 

  21الطالب واملعلمني.
وفقا لدمارة، اشرح ذلك لتحديد من سيستخدم كمدرس حيتاجه نظره 

 اخلاص، مبا يف ذلك :
متوسط القيمة لديه ذكاء أكثر فائقه من اآلخرين املشار إليه من قبل  .1

 الطبقة العادة.اليومة 
 القدرة على تلقي الدروس اليت يقدمها املدرس. .2
 ألصدقاء اآلخرين.لديهم الوعي ملساعدة ا .3

                                                           
20 Irwan Hermawan, Pengaruh Model Peer Teaching terhadap Motivasi dalam 

Pembelajaran Hockey, Khazanah Akademi, Vol.02; No.01;2018;1-9, hal.2 
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الرفاق ميكن أن يقبل وحيبها الطالب الذين حيصلون على برامج تدريس  .4
، حىت اليشعر الطالب ابخلوف أو يرتددون يف سؤال األذكياء و 

 املثابرين.
 ليس متغطرسا أو شديد القلب جتاه األصدقاء اآلخرين. .5
لديك ما يكف من اإلبدا  لتوفري التوجيه أو ميكن أن يفسر  .6

 21ألصدقائه.
 Peer Tutuoring رفاقالب. عيوب و مزااي تعليم تدريس 

 كما التايل : رفاقالأمغ عيواب و مزااي يف تعليم تدريس   
يف عالقة أوثق ومألوفة، ميكن أن تزبد من  رفاقالمزااي طريقة تدريس  .1

الشعور ابملسؤولية والثقة، وأنشطة املعلم اخلاصة هبا هي ختصيب وزايدة 
 التعليم. الدافع يف

هو أن الطالب ساعدوا يف كثري من األحيان  رفاقالعيواب طريقة تدريس  .2
أقل خطورة ألهنم يواجهون أضدقائهم، وابلتايل فإن النتائج ليست 

 مريضة.
أعاله، ميكن  رفاقالبناء على مزااي و عيوب تطبيق طريقة التعليم تدريس    

أن يستغرق األمل يف املعلمني دروسا وتوقع نقط العيوب يف تنفيذ العليم اللغة 
العربية. وابلتايل، ميكن للمدرس و الطالب حتقيق أهداف التعلم املرغوبة. بعد 

هي طالب ال شعر ابمللل عند اتبا  عملية  رفاقالذلك، فإن طريقة التعليم تدريس 
 22.التعليم داخل وخارج الفصل

 
                                                           

21 Ari Wardani, Samsi Haryanto, Impelementasi Model Pendekatan Tuor Sebaya Sebagai 

Upaya Meningkatkan Motivasi dan Prestasi Belajar Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 

pada Siswa Kelas VIII di SMP Nrgeri 9 Yogyakarta, Vol V(2), November 2017, ISSN:2338-3372 
22 Abdul Mukhlis, Pembelajaran Tutor Sebaya: Solusi Praktis Dalam Rangka 

Menyongsong Pembelajaran Sastra yang Menyenangkan Bagi Siswa SMP, Jurnal Pendidikan 

Bahasa Indonesia Dan Sastra Indonesia Vol 1 (2), September 2016, Page 68-72, p-ISSN:2477- 

5932, e-ISSN: 2477-846X 
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 Peer Tutuoring رفاقال ج. خطوات تعليم تدريس 

 4أو  3يقوم املدرس برتتيب جمموعات الدراسة، وتتكون كل جمموعة من  .1
أشخاص لديهم قدرات متنوعة. حتتوي كل جمموعة على طالب واحد 

 على األقل لديه قدرة عالية على أن يصبح مدرسا نظريا.
يشرح املدرس كيفية إكمال املهام من خالل التعليم اجلماعي ابستخدام  .2

والسلطة واملسؤوليات لكل عضو يف اجملموعة، ويقدم  peer teachingطريقة 
والتقييم ( peer assessment) رفاقالشرحا آللية تقييم املهمة من خالل تقييم 

 (.self assessment)الذايت 
الطالب ويعطي فرصة للسؤال واجلواب إذا  يشرح املدرس املوضو  جلميع  .3

 كانت هناك ومواد مل تتضح بعد.
يعطي املدرس املهام مع مالحظة أن الطاب الذين جيدون صعوبة يف أداء  .4

املهمة ميكنهم طلب اإلرشاد من األصدقاء الذين يتم تعيينهم كمعلمني 
 للمعلمني.

 يالحظ املدرس أنشطة التعليم ويعطي تقييمات الكفاءة. .5
دم املدرسون والطالب املعلمون تقييمات لعملية التدريس التعليم يق .6

 23لتحديد متابعة اجلولة التالية من األنشطة.
 تعّلمدوافع  .4

 مفهوم التعلم .أ

أتى أبن التعلم عبارة عن سلسلة من األنشطة البدنية  سالميتو  
والعقلية  للحصول على تغيري يف السلوك نتيجة للتجارب الفردية يف 

                                                           
23 Ibid,  hlm 201-202 
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مع بيئتهم فيما يتعلق ابإلدراك والعاطفة والنفسية احلريكة. يف التفاعل 
 .24التعلم، خيترب الطالب العملية من اجلهل إىل املعرفة.

 الدوافع مفهوم .ب
مارنو وتريو سوبرينتو( أن الدافع هو الرغبة املوجودة  كتاب  )يفتريي  

 25الفرد الذي حيفز على احتاذ اإلجراءات.
الدافع اليت ميكن تفسريها على أهنا القوة  أييت مصطلح الدافع من كلمة

املوجودة يف الفرد، واليت جتعل الفرد يتصرف أو يرتكب. ال ميكن مالحظة 
الدوافع بشكل مباشر ولكن ميكن تفسريها يف سلوكهم، يف شكل منهبات أو 

 تشجيع أو توليد الطاقة لظهور سلوك معني.
د الكلمات الدافع و نفحص أوال حتدي ،قبل اإلشارة إىل فكرة الدوافع

الدوافع. الدافع هو القوة يف الشخص للقيام ببعض األنشطة، من أجل حتقيق 
أهداف معينة. وابلتايل، فإن الدافع هو الدافع يف الشخص حملاولة إجراء 

 26تغيريات يف السلوك بشكل أفضل وتلبيه احتياجاتة.
ينتو(، هي )يف مارنو و تريو سوبر هريسي و بلنكات الدافع اخلاصة وفقا 

يف األساس االحتياجات أو الرغبات أو الدوافع أو اإلمياءات لدى شخص. 
ابالقرتان مع فكرة الدوافع، ميكن تفسريه كشرط لتحريك الدوافع بسبب احلاجة 

 لشخص.
على مفهوم الدوافع فيما يتعلق ماك. سيالند هذا الفهم يتماشى مع 

  27 ت أساسية تدفع سلوكه.ابالحتياجات، أي أنه داخل الفرد هناك احتياجا

                                                           
24 Ghulal Hamdu, Lisa Agustina, Pengaruh Motivasi Belajar Terhadap Prestasi Belajar 

IPA di Sekolah Dasar, Jurnal Penelitian Pendidikan, Vol.12, No.1, April 2011, hlm 91 
25 Marno & Triyo Suprianto, Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan Islam, Bandung: 

Refika Aditama, 2013, hlm :21 
26 Hamzah B. Uno, Teori Motivasi & Pengukurannya, PT Bumi Aksara:2013, hlm   
27 Marno & Triyo Suprianto , op.cit, hlm 22 
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كاستنتاج من اآلراء املذكورة أعاله ، فإن الدافع هو دافع من داخل الفرد 
الختاذ إجراء بطريقة معينة وفًقا لألهداف املخطط هلا. الدافع هنا هو أداة 

 28.نفسية للعمل كقوة دافعة أو دافع للقيام ابلعمل
 ب.مفهوم الدوافع تعّلم

هو تشجيع  دوافع تعلم)يف حممد شاريف سونرتي(، فإن محزة أونو وفقا 
وقوة الشخص على تنفيذ أهداف معينة جيب حتقيقها. مبعىن آخر، ميكن تفسري 

على أنه دافع يف الشخص حبيث يكون شخص ما على استعداد  تعلمافع و د
 29للقيام بنشاط أو نشاط تعليمي من أجل اكتساب بعض املهارات واخلربة.

جة داخلية وخارجية على الطالب الذين اهي ح دوافع تعلمإن طبيعة 
يتعلمون إجراء تغيريات يف السلوك، بشكل عام مع العديد من املؤشرات أو 

 31العناصر الداعمة. هذا له دور كبري يف جناح شخص يف التعليم.
يتميز  دوافع تعلم)يف حممد شاريف سومانرتي( أن  W.S Winkelقال 

 لدافع الداخلي. يف الدافع اخلارجي وا
الدافع اخلارجي، الذي تبدأ أنشطته التعليمية وتستمر بناء على  .1

شجيع اليت الترتبط ارتباطا مطلقا بنشاط التعليم نفسه تاالحتياجات وال
الدافع اخلارجي أكثر ارتبات بفؤاد مهمة التعليم اليت وظيفتها كوسيلة 

طالب لتحقيق هدف الدافع اخلارجي ليست أصال الدوافع من ال
رين. لذلك، ما هو فريد من نوعه اخلارجني، على سبيل املثال، من اآلخ

اخلارجي ليس مشكلة ما إذا كانت األشياء اليت جيب  التعلملدوافع ا
حتقيقها يف شكل موراثت التعليم اخلارج هي : أ(. تعليم كيفية تلبيه 
ة االحتياجات. ب(. تعلم أن حتصل على جائزة. ج(. تعلم زايدة املكان

                                                           
28 Kompri, Motivasi Pembelajaran Perspektif Guru dan Siswa, Bandung:PT.Remaja 

Rosdakarya 2015, hlm.4 
29Mohammad Syarif Sumantri, Strategi Pembelajaran, (Jakarta;Rajawali Pers, 2016), 

hlm:378 
30 Hamzah B. Uno, op.cit, hlm 23 
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االجتماعية. د(. تعلم احلصول على الثناء من األشخاص الذين يعتربون 
 31مهمني. و(. ادرس متطلبان الوظيفة اليت تريد شغلها.

لداخلي، الذي تبدأ منه أنشطة التعلم ويستمر بناء على تقدير الدافع ا .2
الداخلي  دوافع تعلمالرغبة والقيادة املرتبطني متاما أبنشطة التعليم. 

ارجي، ألن العالقة األساسية بني الرغبات دافع التعليم اخلأفضل من 
اليت جيب حتقثقها من خالل أنشطة التعليم، لذلك مييل هذا النو  من 

: تعة. تضمن الدافع الداخليالدافع إىل البقاء لفرتة أطول، مصحواب ابمل
(. وجود املثل 2(. التشجيع املعريف هو معرفة املشكلة وفهما وحلها. 1

(. حتقيق نتائج الروائية العالية من اجلائزة 3ا، أهداف واضحة. العالي
 32(. امنح نفسك بسبب االرتياح.4لنفسه. 

تركز األحباث حول دوافع تعلم اللغة األجنبية على ما جيعل الشخص 
يرغب يف تعلم لغة أجنبية وما الذي حيفزه على تعلم تلك اللغة األجنبية. فيما 

األجنبية ، فإن الدافع له وظيفتان ، ومها وظيفة تكاملية يتعلق بتعلم اللغة 
ووظيفة مفيدة. يتم تفسري الوظيفة التكاملية على أهنا دافع يشجع شخًصا ما 
على تعلم لغة بسبب الرغبة يف التواصل مع اجملتمع الناطق بتلك اللغة أو أن 

ا عندما يصبح عضًوا يف جمتمع اللغة. ويف الوقت نفسه ، يصبح الدافع مفيدً 
يكون لدى الشخص اإلرادة لتعلم لغة اثنية لغرض مفيد أو ألنه يريد احلصول 

 33على وظيفة أو وضع اجتماعي يف الطبقات العليا من اجملتمع.
 ج. طريقة أعطاء الدوافع

ميكن حتديد العوامل الداخلية واخلارجية أعاله بوضوح أن بينهما 
إبمكاهنم يف هذه احلالة أن  مرتابطان وهناك حاجة ماسة للتعلم. إذا كان

                                                           
31 Mohammad Syarif Sumantri, op.cit, hlm.381-382 
32 Muhammad Syarif, loc.cit. 
33 Nur Fuadi Rahman, Motivasi Belajar Bahasa Arab (Studi Kasus PBA IAIN Palangka 

Raya 2017/2018), Jurnal Al Bayan Vol 10, No.1, Juni 2018, hlm 25 
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يكونوا يف طابور ويدعمون بعضهم البعض ، فسيحصل الطالب على نتائج 
تعليمية مرضية. هلا دور كبري يف جناح الشخص يف التعلم. ميكن تصنيف 

 تعلم على النحو التايل:افع و مؤشرات د
 هناك رغبة و أمنية يف النجاح. .1
 هناك دافع وحاجة للتعلم. .2
 وتطلعات للمستقبل.هناك آمل  .3
 هناك تقدير للتعلم. .4
 هناك أنشطة ممتعة يف التعلم. .5
 34بيئة تعليمية موتية جتعل من املمكن التعلم بشكل جيد. .6

من قبل املعلمني لطالهبم أمرا مهما جدا يف عملية  افع التعلمأعطاء الدو 
 11التعليم.  ما اييل، يقول سديرمان )يف حممد شاريف سومانرتي( أن هناك 

(. 3(. إعطاء جوائز 2(. غعطاء األرقام 1ا من طرق الدوافع يعىن : نوع
(.معرفة 6(. أييت اإلمتحان 5(. األان املناهضمة 4منافسني أو مسابقات 

(. اهتمامات 11(. إاثرة الرغبة 9(. عقوابت 8(. إعطاء الثناء 7النتائج 
 35(. أهداف معرتف هبا.11

مبا يف ذلك املعلمني الذين يقومون بتدريس اللغة  ، توفري دوافع تعلم
حريس موجيمان األجنبية يف املدرسة، حيتاج إىل تعزيز حتفيز الطالب. وقال 

)يف ذليان( هناك عد طرق ميكن اقرتاحها لتحفيز الطالب على التعليم، مبا يف 
 ذلك تعلم اللغة على النحو التايل :

 وتوضيح. استخدام الدعائم من أجل جذب االنتباه .1
إعطاء حوافز يف شكل مدح من املعلم أو ظهور الرضا من خالل  .2

 العمل ألن العمل جنح.
                                                           

34 Furqanul Azies dan Chaedar Alwasilah, Pengajaran, hlm. 28. 
35 Ibid, hlm. 383-385 
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 منو الرغبة ملعرفة شيء   .3
 تنظيم مواد تعليمية .4
 إنشاء جومريح يف تعليم  .5
 تقدمي املساعدة حىت خيتار الطالب  أهداف التعليم الواضحة .6
 36إعطاء مالحظاة. .7

  ب. املفهوم اإلجرائي
  كما يلي :  peer tutoring رفاقالأما خطوات تعليم تدريس 

 خطوات عملية التعليم يف الفصل :
 تبدأ املعلمة بتحيات و صلوات. .1
 تذكر املعلمة الطالب مبادة السابقة. .2
 شرحت املعلمة األهداف من التعليم. .3
 .رفاقالطريقة تدريس تبدأ املعلمة التعليم ب .4
 .ميعلاملشرف جملموعة ىف الت كونسي الذي بختتار املعلمة الطال .5
 طالب. 4أو  3، و ىف كل جمموعة جمموعاتليكون ىف  ة الطالبعلمتقسم امل .6
 تشرح املعلمة مواد تعليمية قليال مث يعطي وقتا للمناقشة. .7
 .يةلتعليمملادة افيما يتعلق ابتعطي املعلمة مترينات  .8
 التعليمية العملية ةاملعلم الخظت .9
 التقييم للطالب ةعطي املعلمت .11
 حصلت عليها من كل جمموعة.النتائج اليت  تقرأ املعلمة .11
 والدعاء ابلسالم الدرس ةاملعلم تمخت .12

 

                                                           
36 Zalyana, Psikologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Pekanbaru: Al-Mujtahadah Press, 

2010), hlm:200 
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لرتقية  رفاقالدريس ت ةقيطر استخدام ترتبط مفهوم هذه الدراسة بفعالية   
 Yو  x هذه الدراسة وفقا ملؤشر النوعني الطالب. يف دوافع تعلم اللغة العربية لدى

 :واإلطار النظري
 إذا : رفاقالطريقة تدريس  قد نّفذ ملدرسيعترب ا 

 اختار الطالب الذي سيكون مشرفا. .1
 يتم تنفيذها يف جمموعات .2
 تقييم عملية التدريس والتعليم .3

  
 : جناح على األشخاص تمؤشرا 
 احلماس يف املشاركة يف التعليم .1
 ملهامابط يف القيام نشي .2
 بشكل عالاإلهتمام يف التعليم  يظهر  .3
 يعزم على النجاح .4

 ج. الدراسات السابقة

من قبل الباحثني السابقني، مثل الباحثني  يف األساس، متت دراسة هذ املوضو  
 أداانه :

لرتقية  Peer Teaching رفاقالمئراز جاليه براستيا، تطبيق طريقة تعليم تدريس  .1
طالب يف املدرسة  نتائج التعلم الصف العشر يف التعليم  األساسية للرباجمة لدى

،  اجلامعة احلكومية جوك جاكرت، قال : 2117الثانوية املهنية احلكومية سالتيجا، 
هناك الفرق بني البحث األول والبحث تقوم به   أن نتائج التعليمية يكون جناحا.

لرتقية نتائج التعلم، و  الرفاق الباحثة وهي أن البحث يتعلق عن طريقة تعليم تدريس 
  دوافع تعلم.  رفاقالأن البحث الذي تقوم به الباحثة تتعلق عن طريقة تعليم تدريس 
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 افرتاضات البحث وفرضهد. 

 اضات البحثرت اف .1
 أ. دوافع تعلم كل طالب متنو 

 ب. يتأثر دوافع الطالب للدراسة ابلعديد من العوامل
 استخدامها لدفع الطالب للدراسة.ج. هناك العديد من الطرق  ميكن 

 فرض البحث .2
Ha  األول لصف ابفّعال لرتقية دوافع تعلم لدى طالب  رفاقال: طريقة تدريس

 .املؤسسة التعليمية بن دحالن الدينية اإلسالميةاملتوسطة 
Ho  لصف ابطالب  ىغري فّعال لرتقية دوافع تعلم لد رفاقال: طريقة تدريس
 .التعليمية بن دحالن الدينية اإلسالميةاملؤسسة  املتوسطة األول
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 الفصل الثالث
 طريقة البحث

 أ. تصميم البحث
. رفاقالهذا البحث هو البحث شبه جترييب، ابستخدام طريقة تعليم تدريس  

،  X أو نو  رفاقاليتكون تصميم هذ البحث من نوعني، وهي طريقة تعليم تدريس 
 .Yوالثاىن دوافع تعلم  أو نو  

املؤسسة التعليمية بن دحالن املتوسطة ألول لصف اابهذا البحث يستخدم  
. يف هذا البحث تستخدم الباحثة فصال واحدا  كنموذج البحث. يف الدينية اإلسالمية

هذا البحث أيضا اختريت جمموعة واحدة لتكون جمموعة حتكمية )قبل تقدمي العالج( 
عالج(. يتم تصنيف البياانت اليت مت وجمموعة أخرى لتكون جمموعة جتريبية )بعد ال

احلصول عليها قبل العالج يف شكل االختبارات والبياانت كملقطة حتكم، يف حني أن 
البياانت اليت يتم مجعها بعد التصنيف كعالج جمموعة جتريبية. وتصميم البحث الذي 

 Intact-Group Comparisonتستخدمه الباحثة فيه هو.

 ل األولاجلدو 
 Intact-Group Comparison  تصميم البحث

O1 Treatment 

VII O2 

 
 ب. زمان البحث ومكانه

. وأما مكانه فهو يف املدرسة املتوسطة 2121/2121الزمان هلذ البحث يف سنة  
 بنتنج. التعليمية بن دحالن الدينية اإلسالميةاملؤسسة 
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 ج. أفراد البحث وموضوعه
التعليمية بن دحالن املتوسطة املؤسسة  وللصف األابأفراد البحث هو طالب  

. و موضو  البحث هو دوافع تعلم اللغة العربية لدى طالب يف الدينية اإلسالمية
 .التعليمية بن دحالن الدينية اإلسالميةاملتوسطة املؤسسة  وللصف األاب

 د. جمتمع البحث وعّينته
املتوسطة ابملؤسسة  األوللصف اب اجملتمع يف هذا البحث هو مجيع طالب  

 نتيج.يب التعليمية بن دحالن الدينية اإلسالمية
 اجلدول الثاين

 اجملموعة الفصل 
7 28 

 28 اجملموعة
 

 ه. طريقة مجع البياانت
 يف هذا البحث تستخدم الباحثة جتريبات كمايلي : 
 االستبانة .1

البياانت مرتبة يف شكل األسئلة ان نسال املصاحبة إلعطاء  أما طريقة مجع
 إجاابت على هذه االسئلة.

 اجلدول الثالث
 SS Sr Kd Jr JS الخظةم رقم

      درست اللغة العربية على رغبة النفسي  .1
      أتعلم املادة قبل أن َتشرَح املدرس يف املدرسة  .2
      أتعلم ابجلّد يف اإلستعداِد للإلمتحان  .3
     أعتكد بنفسي أنين سأكون متكن يف تعليم اللغة   .4
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 العربية ولو كان صعوبة
إن كنت ريٌب يف عمل الوجبة املنزلية فعلي أن أحبَث   .5

 مثاال جيدا
     

أعتكد بنفسي أنين سأحسل النتيجِة اجليدِة يف مادة   .6
 اللغة العربية إذا كنت جمتهدٌ 

     

العربية فعليَّ أن أسأَل إىل إذا مل أفهْم عن املادة اللغة   .7
 صديقي

     

ن أن أشرح املدة و مر أشعر سعيدًة عندما املدرس أي  .8
 فهما إىل صديقي 

     

كنت سعيدٌة إن كان املدرس يُعلُن الفرقُة اجليدِة يف   .9
 تعليم اللغة العربية 

     

      أكتب املفردات إن كان صعوبة   .11
لكي وجدت أانَّجتَة كنت نشيطة يف تعلم اللغة العربية   .11

 اجليدة
     

      أحب أن تكلم مع أصدقاء يف املناقشة  .12
أصبحُت محاسا عند تعلِم اللغة العربية بعد أن أعطى   .13

 املدرس حتيات جلهدي
     

أان متأكد من أنين أستطيع فهم كل درس يدرسه   .14
 مدرس اللغة العربية

     

العربية اليت أان متأكد من أنين أستطيع فهم املادة   .15
 قدمها مدرس اللغة العربية

     

 املالحظة .2
املالحظة هي مراقبُة شيٍء أو حاٍل طبيعيٍّ أو غري طبيعيٍّ كما حيُدث، وتسجيل 

 37ما يبدو لغرض علمّي أو عملّي.

                                                           
 املعجم الوسيط يف املعاين عريب )قاموس الكرتةين(37 
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 اجلدول الرابع

 رقم مالخظة نعم ال
4 3 2 1 
 1 تبدأ املعلمة بتحيات وصلوات  
 2 مبادة السابقةتذكر املعلمة الطالب   
 3 شرح املعلمة األهداف من التعليمت  
 4 الرفاق تبدأ املعلمة التعليم بطريقة تدريس   
ختتار املعلمة الطالب الذي سيكون املشرف جملموعة يف   

 التعليم.
5 

تقسم املعلمة الطالب ليكون يف جمموعات، و يف كل   
 طالب 4او  3جمموعة 

6 

 7 تعليمية قليال مث يعطي وقتا للمناقشةتشرح املعلمة مواد   
 8 تعطي املعلمة مترينات فيما يتعلق ابملادة التعليمية.  
 9 تالخظ املعلمة العملية التعليمية  
 11 تعطي املعلمة التقييم للطالب  
 11 تقرأ املعلمة اليت حصلت عليها من كل جمموعة  
 12 ختتم املعلمة الدرس ابلسالم والدعاء  
  اجملموعة  

 
 التوثيق .3

يتم استخدام هذه التقنية السكمال املعلومات اليت مت احلصول عليها من مجع 
البياانت. يتم احلصول على مجع البياانت واملستندات عن طريق طلب بياانت 
إجناز تعلم الطالب ينظر من نتائج االختبارات اخلالصة. لذلك ميكن استخدامه 
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مدى أتثري العينات لدوافع دراسة الطالب من حتقيق لتحديد عدد العينات ورؤية 
 نتائج التعلم.

 
  و. طريقة حتليل البياانت

 حتليل البياانت الذي يستخدمه الباحثة يف املالحظة ابستخدام الرمز اآليت : .1

𝑃 =
𝑓

𝑁
× 100% 

P   نسبة مئوية  : 
F  التكرار : 
N     جمموعة : 

دوافع لرتقية  الرفاق تدريس  تطبيق طريقةإستخدم الباحثة  مخسة معاير ملعرفة فعالية 
 , منها :طالبتعلم اللغة العربية لدى 

  )جيد جدا(         111% - 81أ.  %
 )جيد(   81% - 61ب. %
 )مقبولة(  61% - 41ج.  %
 )انقص(  41% - 21د.  %
 38)انقص جد(                    21% - 1ه.  %

 : ”T-Test“حتليل البياانت املستخدمة يف هذا البخث هو  .2

t˳ =
𝑀ᵪ−𝑀ᵧ

√(
𝑆𝐷ᵪ

√𝑁−1 
)²+ (

𝑆𝐷ᵧ

√𝑁−1 
)²

 

  
                                                           

38 Hartono, Statistik untuk Penelitian, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2102, h. 212 
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 الفصل اخلامس
 اخلامتة

 نتائج البحث .أ
الباحثة املشكلة املوجودة فوجدت اإلجابة أن تطبيق طريقة بعد أن حللت  
فعال لرتقية دوافع تعلم اللغة العربية لدى طالب  Peer Tutoringالرفاق تدريس 

املتوسطة املؤسسة التعليمية بن دحالن الدينية اإلسالمية. هذه بظهور األول لصف اب
To   أكرب منtt % و هذا القيمة أصغر من  0.000 1ودرجة % 5يف درجة داللة

 tt 3.01=  %1و  2.16=  5أكرب من % 6.665، وكذالك أن قيمة 0.05القيمة 
مبعىن "جيد  9301مردودة. ويف جدول املالحظة نيل %Hoمقبولة و  Haفلذالك 

 .111%-81جدا" ألنه يقع يف درجة %
اللغة فعال لرتقية دوافع تعلم  Peer Tutoringالرفاق إذن تطبيق طريقة تدريس  

العربية لدى طالب الصف السابع ابملدرسة املتوسطة املؤسسة التعليمية بن دحالن 
 الدينية اإلسالمية املتكاملة.

 توصيات البحث .ب
 تقدم الباحثة توصيات كما يلي : 
 للمدرسة .1

أرجو من املدرسة أن تسهل تسهيلة وافية تعليم اللغة خصوصا   
 تعليم اللغة العربية.

 العربيةملدرس اللغة  .2
 Peerالرفاق من هذا البحث نعرف تطبيق طريقة تدريس   

Tutoring   لدى طالب تفينبغي على  تعلم اللغة العربيةفعال لرتقية دوافع
املدرس أن يستخدم هذه طريقة يف تعليم اللغة العربية خصوصا لرتقية 

 دوافع تعلم اللغة العربية لدى طالب.
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 للتالميذ .3
  جيتهدوا يف تعليم اللغة العربية .من تالميذ أن أرجو 
  أرجو من تالميذ أن ميارسوا التكلم ابللغة العربية يوميا داخل املدرسة

 وخارجها.
 .أرجو من تالميذ أن يعلموا الواجبات املنزلية بكل جد ونشط 



 املراجعقائمة 
  املراجع العربية

 الوسيط يف املعاين عريب عريب )قاموس الكرتوين( املعجم
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

(RPP) 

Nama Sekolah   : MTs YABID 

Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 

Tema/Pokok Bahasan : يومياتنا 

Kelas/Semester  : VII MTs/2 

Alokasi Waktu  : 1 x 45 menit (1 kali pertemuan) 

 

A. Kompetensi Inti 

KI 1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama Islam. 

KI 2 : Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleran, 

gotong royong), santun  percaya diri dalam beriteraksi secara efektif dengan 

lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 

KI 3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan 

prosedural) berdasarkan ras ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejdian tampak mata. 

KI 4 : Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, 

menguarai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, enghitung, menggambar dan mengurang) sesuai dengan 

yang dipelajari disekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut 

pandang/teori. 

 

B. Kompetensi Dasar 

3.3  Memahami fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan (bunyi, kata dan 

makna) dari teks naratif sederhana yang berkaitan dengan tema:  يومياتنا yang 

melibatkan tindak tutur berterima kasih dan meminta maaf dengan memperhatikan 

susunan gramatikal الجملة اإلسمية 

3.4   Menganalisis gagasan dari teks naratif  sederhana yang berkaitan dengan tema: 

  dengan memperhatikan bentuk, makna dan fungsi dari susunan gramatikal يومياتيا

  الجملة اإلسمية

4.5 Mendemonstrasikan tindak tutur berterima kasih dan meminta maaf dengan 

memperhatikan susunan gramatikal االسمية لجملة ا  baik secara lisan maupun tulisan.  

4.6 Menyajikan hasil analisis gagasan dari teks sederhana yang berkaitan dengan tema 

 dengan memperhatikan bentuk, makna dan fungsi dari susuan gramatikal يومياتيا

 الجملة اإلسمية

 



C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Menjelaskan isi teks yang didengar yang berkaitan dengan يومياتنا 

2. Menganalisis teks wacana terkait topik يومياتنا 

3. Mengidentifikasi isi teks bacaan terkait topik يومياتنا 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

Setelah proses pembelajaran, diharapkan siswa mampu mengungkapkan isi wacana 

lisan dan secara rinci 

E. Materi  Pembelajaran 

أستيقظ مبكرا جدا يف الصباح، عادة حوايل الساعة الرابعة والنصف. أستيقظ على افور وأذهب إىل احلمام. أبدأ   
أبخذ دش، وتنفيظ أسناين، وجتفيف شعري مستخدما جمفف الشعر وأمشط مبشط الشعر. مث أعود إىل غرفيت وأرتدي 

 مالبس املدرسة.
أتناول فطوري مع أيب وأمي وإخويت األصغر من وأودعهم مث أذهب إىل موقف احلافالت، نعتاد الركوب مع   

. يبدأ للمدرسة يف متام الساعة السابعةأصدقائي كل يوم. أصل املدرسة يف الساعة السابعة إال الربع. يرن جرس الدخول 
ون داخل الفصل يف تلك الساعة. هذا مهم حدا يف روتني والنصف صباحا  لذالك، جيب أن أكيومي الدراسي يف السابعة 

 يومي: لذلك أخرب نفسي: ال تتأخر.
أستمع جيدا إىل معلمي وأشارك يف األنشطة املدرسية وأساعد زمالئي وأتعاون معهم لتسهيل الصعوابت،   

 ولذلك، أان طالب حمبوب من املدرسني والطالب..!
F. Langkah-langkah Pembelajaran 

1. Kegiatan Pembuka (10 menit) 

 Guru membuka pembelajaran dengan salam. 

 Menyiapakan kondisi peserta didik untuk mengikuti pembelajaran, seperti 

menanyakan kabar. 

 Mereview kembali pembelajaran yang telah lalu . 

 Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan pembelajaran. 

2. Kegiatan Inti (40 menit) 

 Guru membaca teks percakapan yang diikuti oleh para siswa 

 Guru mengartikan kata demi kata atau frase teks percakapan yang diikuti oleh 

para siswa 

 Guru menjelaskan makna utuh dari sebuah ungkapan yang diikuti oleh para siswa 

 Guru membentuk kelompok  diskusi 

 Guru memberikan tugas kepada siswa untuk mendiskusikan teks wacana 

3. Kegiatan Penutup (10 menit) 

 Guru mengulang kembali pembelajaran dengan memberikan latihan kepada 

siswa.  

 Guru menutup pembelajaran dengan membaca do’a 

 Guru mengucapkan salam 

 



G. Metode Pembelajaran 

 Metode Mubasyarah 

 Metode Peer Tutoring 

 Metode Tanya Jawab 

H. Media Pembelajaran 

-Papan tulis  - Buku   - Spidol 

I. Sumber Pembelajaran 

- Buku Pendidikan Bahasa Arab   - Kamus Bahasa Arab-Indonesia 

J. Evaluasi  

- Tes praktik    - Tes tertulis 

K. Penilaian  

 Soal 
Susunlah kalimat dibawah ini dengan baik dan benar ! 

 يف -مبكرا –أستيقظ  –الصباح  -جدا  .1

 أذهب -موقف –احلافالت  -إىل  .2
 متام -الدخول -جرس -يف السابعة -الساعة  -يرن -للمدرسة  .3
 إىل -افور -أستيقظ -احلمام -على –وأذهب  .4

 Jawaban 

 أستيقظ مبكرا جدا يف الصباح  .1
 أذهب إىل موقف احلافالت .2
 يرن جرس الدخول للمدرسة يف متام الساعة السابعة .3
 أستيقظ على افور وأذهب إىل احلمام .4

 Penilaian  

    

   
   

Benteng, 27  Januari 2021 

Mengetahui,       

Guru Bahasa Arab        Peneliti 

 

 

 

Zainab, S.Pd.I         Nurhikmah 

        

 

Kepala Sekolah, 

MTs YABID  BENTENG 

 

 

 

Hj. Rahmah, S.Pd 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

(RPP) 

Nama Sekolah   : MTs YABID 

Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 

Tema/Pokok Bahasan : اجلملة اإلمسية 

Kelas/Semester  : VII MTs/2 

Alokasi Waktu  : 1 x 45 menit (1 kali pertemuan) 

 

A. Kompetensi Inti 

KI 1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama Islam. 

KI 2 : Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleran, 

gotong royong), santun  percaya diri dalam beriteraksi secara efektif dengan 

lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 

KI 3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan 

prosedural) berdasarkan ras ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejdian tampak mata. 

KI 4 : Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, 

menguarai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, enghitung, menggambar dan mengurang) sesuai dengan 

yang dipelajari disekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut 

pandang/teori. 

 

B. Kompetensi Dasar 

3.3  Memahami fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan (bunyi, kata dan 

makna) dari teks naratif sederhana yang berkaitan dengan tema:  يومياتنا yang 

melibatkan tindak tutur berterima kasih dan meminta maaf dengan memperhatikan 

susunan gramatikal ة اإلسميةالجمل  

3.4   Menganalisis gagasan dari teks naratif  sederhana yang berkaitan dengan tema: 

  dengan memperhatikan bentuk, makna dan fungsi dari susunan gramatikal يومياتيا

  الجملة اإلسمية

4.5 Mendemonstrasikan tindak tutur berterima kasih dan meminta maaf dengan 

memperhatikan susunan gramatikal االسمية لجملة ا  baik secara lisan maupun tulisan.  

4.6 Menyajikan hasil analisis gagasan dari teks sederhana yang berkaitan dengan tema 

 dengan memperhatikan bentuk, makna dan fungsi dari susuan gramatikal يومياتيا

 الجملة اإلسمية

 



C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Megkaji kembali kaidah kaidah yang berkaitan dengan jumlah ismiyah 

2. Mengidentifikasi kalimat yang berunsur jumlah ismiyah dalam sebuah wacana 

3. Menentukan benar atau salah kalimat yang didengar 

4. Membedakan kalimat yang berunsur jumlah ismiyah. 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

 Mengkaji kaidah jumlah ismiyah 

 Mengidentifikasi kalimat berunsur jumlah ismiyah dalam sebuah wacana 

 Membuat kalimat dengan unsur jumlah ismiyah 

 

E. Materi  Pembelajaran 

 Jumlah ismiyah 

Jumlah ismiyah adalah susunan kalimat yang diawali dengan isim. Struktur penyusunan 

jumlah ismiyah disebut dengan mubtada' (subyek) dan khabar (predikat)  

Dalam penyusunan jumlah ismiyyah, yang perlu perlu diperhatikan adalah:  

1. Mubtada’ harus berbentuk isim ma’rifat dan rafa’  

2. Khabar harus berbentuk isim nakirah dan rafa’ jika berup isim 

3. Khabar harus sealur dengan mubtada dari sisi jenis (mudzakar dan muannats dan 

jumlah (mufrad, muannats dan jama’)   

 

 الحظ األمثل اآلتية وفارق بينها
Perhatikan kalimat berikut dan bandingkan keduanya 

 املدرسة واسعة الطالب جمتهد
 الفصل نظيف دانجمتها انالطالب

 ةمزدمح  ةاحلافل ونالطاالب جمته
 األستاذ يشرح الدرس ل  دهدو التلميذ جي
 زميل يقرأ الدرس فتح البابتفاطمة 

 هو قائم أمام الفصل قوم أمام الفصلهو ي

 عم مزمل شرطي الفطور عد ت األم
 

 
F. Langkah-langkah Pembelajaran 



1. Kegiatan Pembuka (10 menit) 

 Guru membuka pembelajaran dengan salam. 

 Menyiapakan kondisi peserta didik untuk mengikuti pembelajaran, seperti 

menanyakan kabar. 

 Mereview kembali pembelajaran yang telah lalu . 

 Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan pembelajaran. 

2. Kegiatan Inti (40 menit) 

 Guru menjelaskan materi tentang jumlah ismiyah  

 Guru menjelaskan tentang ketentuan jumlah ismiyah 

 Guru menjelaskan contoh yang berkaitan dengan jumlah ismiyah 

 Guru memberikan waktu kepada siswa untuk bertanya. 

3. Kegiatan Penutup (10 menit) 

 Guru mengulang kembali pembelajaran dengan memberikan latihan kepada 

siswa.  

 Guru menutup pembelajaran dengan membaca do’a 

 Guru mengucapkan salam 

 

G. Metode Pembelajaran 

 Metode Mubasyarah 

 Metode Peer Tutoring 

 Metode Tanya Jawab 

 

H. Media Pembelajaran 

 Papan tulis 

 Spidol 

 

I. Sumber Pembelajaran 

 Buku Pendidikan Bahasa Arab  

 Kamus Bahasa Arab-Indonesia 

 

J. Evaluasi  

 Tes praktik  

 Tes tertulis 

 

K. Penilaian  

 Soal 

 !حول اجلمل الفعلية اآلتية إىل مجل اإلمسية 

Ubahlah jumlah fi’liyyah berikut ke jumlah ismiyyah! 

 تعد أمي الفطور .1

 احلافالتيذهب الطالب إىل موقف  .2
 يرتدي الطالب مالب  املدرسة .3



 أطلع الدروس ليال .4
 Jawaban 

 أمي تعد الفطور .1
 الطالب يذهب إىل موقف احلافالت .2
 الطالب يرتدي مالب  املدرسة .3
 أان أطلع الدروس ليال .4

 
 Penilaian  

    

   
   

Benteng, 28  Januari 2021 

Mengetahui,       

Guru Bahasa Arab        Peneliti 

 

 

 

Zainab, S.Pd.I         Nurhikmah 

        

 

Kepala Sekolah, 

MTs YABID  BENTENG 

 

 

 

Hj. Rahmah, S.Pd 

 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

(RPP) 

Nama Sekolah   : MTs YABID 

Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 

Tema/Pokok Bahasan : الرايضة 

Kelas/Semester  : VII MTs/2 

Alokasi Waktu  : 1 x 45 menit (1 kali pertemuan) 

 

A. Kompetensi Inti 

KI 1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama Islam. 

KI 2 : Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleran, 

gotong royong), santun  percaya diri dalam beriteraksi secara efektif dengan 

lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 

KI 3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan 

prosedural) berdasarkan ras ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejdian tampak mata. 

KI 4 : Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, 

menguarai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, enghitung, menggambar dan mengurang) sesuai dengan 

yang dipelajari disekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut 

pandang/teori. 

 

B. Kompetensi Dasar 

3.7. Memahami fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan (bunyi, kata dan 

makna) dari teks sederhana yang berkaitan dengan tema:  الرايضة yang melibatkan 

tidak tutur memberi dan meminta informasi tentang tujuan sebuah aktifitas dengan 

memperhatikan susunan gramatikal (الفعل المضارع + لـ + له + أن) 

3.8. Menganalisis gagasan dari teks naratif  sederhana yang berkaitan dengan tema: 

 dengan memperhatikan bentuk, makna dan fungsi dari susunan gramatikal الرايضة

 (الفعل المضارع + لـ + له + أن)

4.8.Menyajikan hasil analisis gagasan dari teks sederhana yang berkaitan dengan tema 

 dengan memperhatikan bentuk, makna dan fungsi dari susuan gramatikal الرايضة

 (الفعل المضارع + لـ + له + أن)

 

 



 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Menjelaskan isi teks bacaan yang terkait topik الرايضة 
2. Menyusun teks tulis yang terkait topik الرايضة 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, menegosiasi dan mengkomunikasikan, 

peserta didik mampu membaca dan menulis dengan Bahasa Arab yang berkaitan 

dengan topik الرايضة 
E. Materi  Pembelajaran 

  اإلبن و األبحوارين 
 : معذرة اي أيب، أريد أن أشغل التلفاز ؟ أمحد 
 : ال عليك، تفضل. ماذ تريد أن تشاهد ؟ األب
 : أريد أن أشاهد برانجما يف الرايضة . أمحد
 حيب ركوب الدراجة ؟  : هل صديقك فوزي األب
 الدراجة. أما أخته فهي تلعب كرة السلة: نعم، هو متارس ركوب  أمحد
 هبشام  و أصدقائك اآلخرين ؟:و كيف  األب
 أما هشام وأصدقائي اآلخرين فهم أعضاء فريق املدرسة لكرة القدم. : أمحد
 وأان أشجعك اي بين، أن ال ترتك ممارسة السباحة  : األب
 ملاذ ؟ : أمحد
 ألن السباحة رايضة مفيدة للجسم و العقل. : األب

F. Langkah-langkah Pembelajaran 

1. Kegiatan Pembuka (10 menit) 

 Guru membuka pembelajaran dengan salam. 

 Menyiapakan kondisi peserta didik untuk mengikuti pembelajaran, seperti 

menanyakan kabar. 

 Mereview kembali pembelajaran yang telah lalu . 

 Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan pembelajaran. 

2. Kegiatan Inti (40 menit) 

 Guru membaca teks percakapan yang diikuti oleh para siswa 

 Guru mengartikan kata demi kata atau frase teks percakapan yang diikuti oleh 

para siswa 

 Guru menjelaskan makna utuh dari sebuah ungkapan yang diikuti oleh para siswa 

 Guru membentuk kelompok  diskusi 

 Guru memberikan tugas kepada siswa untuk mendiskusikan teks wacana 



3. Kegiatan Penutup (10 menit) 

 Guru mengulang kembali pembelajaran dengan memberikan latihan kepada 

siswa.  

 Guru menutup pembelajaran dengan membaca do’a 

 Guru mengucapkan salam 

 

G. Metode Pembelajaran 

 Metode Mubasyarah 

 Metode Peer Tutoring 

 Metode Tanya Jawab 

H. Media Pembelajaran 

-Papan tulis  - Buku   - Spidol 

I. Sumber Pembelajaran 

- Buku Pendidikan Bahasa Arab   - Kamus Bahasa Arab-Indonesia 

J. Evaluasi  

- Tes praktik    - Tes tertulis 

 

K. Penilaian  

 Soal 
Susunlah kalimat dibawah ini dengan baik dan benar ! 

 

 امأل الفراغات اليت يف القطعة ابلكلمة املناسبة ! 
 يريد أن .......... يف املسباح .1

 جيلس ........... التلفاز .2

 الكرةيصوب...........  .3

 جيري أفندي ....... الكرة .4

 لن ........... احلكم مع الالعب .5

 Jawaban 

1.  
 أمام .2
3.  
4.  
5.  

 Penilaian  

    

   
   

 

 

 



Benteng, 02 Februari 2021 

Mengetahui,       

Guru Bahasa Arab        Peneliti 

 

 

 

Zainab, S.Pd.I         Nurhikmah 

        

 

Kepala Sekolah, 

MTs YABID  BENTENG 

 

 

 

Hj. Rahmah, S.Pd 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

(RPP) 

Nama Sekolah   : MTs YABID 

Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 

Tema/Pokok Bahasan :  الفعليةاجلملة  

Kelas/Semester  : VII MTs/2 

Alokasi Waktu  : 1 x 45 menit (1 kali pertemuan) 

 

A. Kompetensi Inti 

KI 1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama Islam. 

KI 2 : Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleran, 

gotong royong), santun  percaya diri dalam beriteraksi secara efektif dengan 

lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 

KI 3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan 

prosedural) berdasarkan ras ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejdian tampak mata. 

KI 4 : Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, 

menguarai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, enghitung, menggambar dan mengurang) sesuai dengan 

yang dipelajari disekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut 

pandang/teori. 

 

B. Kompetensi Dasar 

3.5  Memahai fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan (bunyi, kata, dan 

makna) dari teks sederhana yang berkaitan dengan tema  الهواية yang melibatkan 

tindak tutur membuat pilihan dan argumentasinya dengan memperhatikan susunan 

gramatikal الجملة الفعلية 

3.6  Menganalisis gagasan dari teks sederhana yang berkaitan dengan tema  الهواية  

dengan memperhatikan susunan gramatikal الجملة الفعلية. 

4.5 Mendemostrasikan tindak tutur membuat pilihan dan argumentasinya dengan 

memperhatikan susunan gramatikal الجملة الفعلية baik secara lisan maupun tulisan. 

4.6 Menyajikan hasil analisis gagasan dari teks sederhana yang berkaitan dengan tema 

 dengan memperhatikan bentuk, makna dan fungsi dari susuan gramatikal الهواية 

 .الجملة الفعلية

 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 



1. Megkaji kembali kaidahkaidah yang berkaitan dengan jumlah fi’liyah 

2. Mengidentifikasi kalimat yang berunsur jumlah fi’liyah dalam sebuah wacana 

3. Menentukan benar atau salah kalimat yang didengar 

4. Membedakan kalimat yang berunsur jumlah fi’liyah. 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

 Mengkaji kaidah jumlah fi’liyah 

 Mengidentifikasi kalimat berunsur jumlah fi’liyah dalam sebuah wacana 

 Membuat kalimat dengan unsur jumlah fi’liyah 

 

E. Materi  Pembelajaran 

 Jumlah Fi’liyah 

 Jumlah fi’liyah adalah kalimat yang dimulai  dengan kata kerja (fi’il).  

 Struktur jumlah fi’liyah adalah :  

1. Fi’il [ kata kerja ] + fa’il [subjek] atau  

2. Fi’il [ kata kerja ] + fa’il [subjek ] + maf’ul bih [obyek ] Fiil adalah kata kerja yang 

berkedudukan sebagai predikat.   

3. Fa’il adalah kata yang berada setelah fi’il baik berupa isim zhahir maupun isim 

dhamir yang berkedudukan sebagai subyek.  

4. Maf’ul bih adalah kata yang berada setelah fi’il dan fail, yang berkedudukan sebagai 

objek. 

 Ketentuan jumlah fi’liyah 

1. F’il dan fa’il harus ada kesesuian dari sisi jenis (mudzakar dan muannats)  

Perhatikan kalimat berikut:    . 

 جيب والدي القراءة   حتب والديت القراءة .1

 تعلم أمحد السباحة من والدهتا  . تعلمت فطمة السباحة من والدهتا2

2.  Fi’il tetap dalam bentuk mufrad (tunggal) meskipun failnya berbentuk tatsniyah atau 

jama’.     

   دخل الطالب الفصل  دخل الطالب الفصل
 اجتمع التالمذ يف ساحة املدرسة  يرسم فاتح وهشام الصورة

 
F. Langkah-langkah Pembelajaran 

1. Kegiatan Pembuka (10 menit) 

 Guru membuka pembelajaran dengan salam. 

 Menyiapakan kondisi peserta didik untuk mengikuti pembelajaran, seperti 

menanyakan kabar. 

 Mereview kembali pembelajaran yang telah lalu . 

 Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan pembelajaran. 



2. Kegiatan Inti (40 menit) 

 Guru menjelaskan materi tentang jumlah fi’liyah  

 Guru menjelaskan tentang ketentuan jumlah fi’liyah 

 Guru menjelaskan contoh yang beraitan dengan jumlah fi’liyah 

 Guru memberikan waktu kepada siswa untuk bertanya. 

3. Kegiatan Penutup (10 menit) 

 Guru mengulang kembali pembelajaran dengan memberikan latihan kepada 

siswa.  

 Guru menutup pembelajaran dengan membaca do’a 

 Guru mengucapkan salam 

 

G. Metode Pembelajaran 

 Metode Mubasyarah 

 Metode Peer Tutoring 

 Metode Tanya Jawab 

 

H. Media Pembelajaran 

 Buku  

 Papan tulis 

 Spidol 

 

I. Sumber Pembelajaran 

 Buku Pendidikan Bahasa Arab  

 Kamus Bahasa Arab-Indonesia 

 

J. Evaluasi  

 Tes praktik  

 Tes tertulis 

 

K. Penilaian  

 Soal 

  امأل الفراغات ابلفاعل املناسب مما بني القوسني! 

 فاطمة( -)أمحد   يطبخ ..... الرز .1

 مرمي( –)هشام    تلعب .... كرة السلة .2

 املدرسة ( –)األسااتذ    شرح .... الدرس .3

 فاطمة و مرمي( –) هشام و أمحد   جلست .... أمام احلاسوب .4

 التلميذة(  –)الطالب  جيب .... أن يرسم الكاريكاتور والطبيعة .5

 Jawaban 

 أمحد .1
 مرمي .2



 األستاذ .3
 مرميفاطمة و  .4
 الطالب .5

 Penilaian  

    

   
   

Benteng, 03 Februari  2021 

Mengetahui,       

Guru Bahasa Arab        Peneliti 

 

 

 

Zainab, S.Pd.I         Nurhikmah 

        

 

Kepala Sekolah, 

MTs YABID 

 

 

 

Hj. Rahmah, S.Pd 

 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

(RPP) 

Nama Sekolah   : MTs YABID 

Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 

Tema/Pokok Bahasan : اهلواايت  

Kelas/Semester  : VII MTs/2 

Alokasi Waktu  : 1 x 45 menit (1 kali pertemuan) 

 

A. Kompetensi Inti 

KI 1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama Islam. 

KI 2 : Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleran, 

gotong royong), santun  percaya diri dalam beriteraksi secara efektif dengan 

lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 

KI 3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan 

prosedural) berdasarkan ras ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejdian tampak mata. 

KI 4 : Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, 

menguarai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, enghitung, menggambar dan mengurang) sesuai dengan 

yang dipelajari disekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut 

pandang/teori. 

 

B. Kompetensi Dasar 

3.5  Memahai fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan (bunyi, kata, dan 

makna) dari teks sederhana yang berkaitan dengan tema  الهواية yang melibatkan 

tindak tutur membuat pilihan dan argumentasinya dengan memperhatikan susunan 

gramatikal الجملة الفعلية 

3.6  Menganalisis gagasan dari teks sederhana yang berkaitan dengan tema  الهواية  

dengan memperhatikan susunan gramatikal الجملة الفعلية. 

4.5 Mendemostrasikan tindak tutur membuat pilihan dan argumentasinya dengan 

memperhatikan susunan gramatikal الجملة الفعلية baik secara lisan maupun tulisan. 

4.6 Menyajikan hasil analisis gagasan dari teks sederhana yang berkaitan dengan tema 

 dengan memperhatikan bentuk, makna dan fungsi dari susuan gramatikal الهواية 

 .الجملة الفعلية

 

 



C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Menerapkan isi teks bacaan yang terkait topik  الهواية . 

2. Menyusun teks tulis yang terkait topik  الهواية  

 

D. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengamati, menanya, megeksplorasi, menegosiasi, dan mengkomunikasikan, 

peserta didik mampu membaca dan menulis dengan bahasa Arab yang berkaitan dengan 

topik  الهواية  

E. Materi  Pembelajaran 

 : السالم عليكم، أهال وسهال رتنا
 ومرحبا : وعليكم السالم، أهال فاطمة

 : من أين أنت ؟ رتنا
 : أان من جاكارات، وأنت؟ فاطمة

 : أان من سورااباي رتنا
 : هل أنت حتبني القراءة ؟ فاطمة

 : نعم، أحب القراءة، وهي من هوااييت رتنا
 : هواية انفعة. أي موضوع تقرئني ؟ فاطمة

 والرواايت : أحب أن أقرأ يف مواضع كثرية خمتلفة مثل التاريخ، وعلم النفس، رتنا
 : منذ مىت دتارسني هواية القراءة ؟ فاطمة 

 : أستمتع ابلقراءة منذ زمن طويل. والديت حتب القراءة. وأان تعلمت القراءة منها. رتنا
 : وهل حتبني التصوير ؟ فاطمة 

والكثري من : نعم، أهوى التصوير أيضا. وهذه صورة عائليت، التقطتها بنفسي وأهديها لك. لدّيكامريا  رتنا
 العدسات اليت أستخدمها يف مناسبات خمتلفة. وما هوايتك ؟

 : جزاك هللا خريا، هوايت الرسم والطخ. فاطمة
 : وإايك. وهل هذه صورة مدرستك ؟  رتنا 

 : نعم، رمستها بيدي، وأهوى الطبخ أيضا. وأريد أن اكون طباخة ماهرة فاطمة
 : هل لديك وصفة لصنع عصري الليمون. رتنا

 : نعم، لدي وصفة خاصة اطمةف
  رة اي أخيت، هل ميكنك أن ختربيين بطريقة صنع عصري الليمون؟ : معذ رتنا

 : بكل سرور، يف لقائنا القادم إن شاءهللا. فاطمة
F. Langkah-langkah Pembelajaran 

1. Kegiatan Pembuka (10 menit) 

 Guru membuka pembelajaran dengan salam. 

 Menyiapakan kondisi peserta didik untuk mengikuti pembelajaran, seperti 

menanyakan kabar. 

 Mereview kembali pembelajaran yang telah lalu . 



 Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan pembelajaran. 

2. Kegiatan Inti (40 menit) 

 Guru menjelaskan materi tentang  الهواية  

 Guru  membuat kelompok khiwar 

 Guru mejelaskan kosa kata yang sulit kepada siswa 

3. Kegiatan Penutup (10 menit) 

 Guru mengulang kembali pembelajaran dengan memberikan latihan kepada 

siswa.  

 Guru menutup pembelajaran dengan membaca do’a 

 Guru mengucapkan salam 

 

G. Metode Pembelajaran 

 Metode Mubasyarah 

 Metode Peer Tutoring 

 Metode Tanya Jawab 

 

H. Media Pembelajaran 

 Papan tulis 

 Buku Paket 

 Spidol 

 

I. Sumber Pembelajaran 

 Buku Pendidikan Bahasa Arab  

 Kamus Bahasa Arab-Indonesia 

 

J. Evaluasi  

 Tes praktik  

 Tes tertulis 

 

K. Penilaian  

 Soal 

 !امأل الفراغات اليت ف القطعة ابلكلمة املناسبة 

 ركوب الدراجة ( –كرة القدم   –التصوير  –الطبخ  –) السباحة 

 هواييت ........ أركبها إللى بت صديقي .1

 عندما كنت صغريا، علمين والدي السباحة، واآلن أصبحت ..... هواييت .2

 فهواييت ...... أان أحب أن ألتقط الصور،  .3
 أهوي ..... أان أصنع الكثري من األطعمة مثل األرز. .4
 ألعب ....... يف هناية األسبوع. .5

 Jawaban 

 ركوب الدراجة .1



 السباحة .2
 التصوير .3
 الطبخ .4
 كرة القدم .5

 Penilaian  

    

   
   

Benteng,  09 Februari 2021 

Mengetahui,       

Guru Bahasa Arab        Peneliti 

 

 

 

Zainab, S.Pd.I         Nurhikmah 

        

 

Kepala Sekolah, 

MTs YABID 

 

 

 

Hj. Rahmah, S.Pd 

 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

(RPP) 

Nama Sekolah   : MTs YABID 

Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 

Tema/Pokok Bahasan : هواييت املفضلة 

Kelas/Semester  : VII MTs/2 

Alokasi Waktu  : 1 x 45 menit (1 kali pertemuan) 

 

A. Kompetensi Inti 

KI 1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama Islam. 

KI 2 : Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleran, 

gotong royong), santun  percaya diri dalam beriteraksi secara efektif dengan 

lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 

KI 3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan 

prosedural) berdasarkan ras ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejdian tampak mata. 

KI 4 : Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, 

menguarai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, enghitung, menggambar dan mengurang) sesuai dengan 

yang dipelajari disekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut 

pandang/teori. 

 

B. Kompetensi Dasar 

3.5  Memahai fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan (bunyi, kata, dan 

makna) dari teks sederhana yang berkaitan dengan tema  الهواية yang melibatkan 

tindak tutur membuat pilihan dan argumentasinya dengan memperhatikan susunan 

gramatikal  الفعليةالجملة  

3.6  Menganalisis gagasan dari teks sederhana yang berkaitan dengan tema  الهواية  

dengan memperhatikan susunan gramatikal الجملة الفعلية. 

4.5 Mendemostrasikan tindak tutur membuat pilihan dan argumentasinya dengan 

memperhatikan susunan gramatikal الجملة الفعلية baik secara lisan maupun tulisan. 

4.6 Menyajikan hasil analisis gagasan dari teks sederhana yang berkaitan dengan tema 

 dengan memperhatikan bentuk, makna dan fungsi dari susuan gramatikal الهواية 

 .الجملة الفعلية

 

 



C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Membiasakan membaca karangan berbahasa Arab baik didalam atau diluar kelas. 

2. Membaca dengan lancar,cermat, tepat, dan keras wacana tertulis tentang al-hiwyah. 

3. Menentukan arti kosa kata dalam konteks kalimat yang terkait dengan al-hiwayah. 

4. Menemukan jumlah fi’liyah yang terdapat dalam wacana tulis tentang al-hiwayah. 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengamati, menanya, dan mengkomunikasikan peserta didik mampu membaca 

keras dengan intonasi dan makharijul huruf yang tepat. Peserta didik memperoleh 

informasi dari berbagai bentuk wacana tulis sederhana tentang al-hiwayati. 

 

E. Materi  Pembelajaran 

 ةءالقرا 
 هواييت املفضلة

جلست "رتنا" أمام احلاسوب، تطالع صفحة للتعارف : كتبت فيها "هؤالء أطفال يبحثون عن أصدقاء  
جدد". تعرفت "رتنا" على صديقة جديدة فكتبت هلا رسالة إلكرتونية. قالت : "السالم عليكم ورمحة هللا : "أان 

 بنفسي وأهديهالك. "رتنا، من سورااباي، أهوي القراءة والتصوير.وهذه صورة عائيليت، التقطها
أان أحب أن ألتقط الصور كل يوم وأجيد ابلتصوير. لدى كامريا و الكثري من العدسات اليت أستخدمها يف  

مناساابت خمتلفة. ألتقط صورا مجيلة جدا ابجلوال. عندما يكون لدينا اجتكاع أو زواج، أان من يلتقط الصور 
 بسبب أن اجلميع حيب تصويري.

وأهوي أيضا القراءة. أان شخصية أستمتع ابلقراءة منذ زمن طويل. والديت حتب القراءة. و أان تعلمت  
وعلم النفس، والرواايت والكثري من املعلومات القراءة منها. أحب أن أقرأ يف مواضع كثرية خمتلفة مثل التاريخ، 
   طائرة أو السيارة.النافعة يف وقت فراغي. وعندما أسافر، أفضي وقيت ابلقراءة يف ال

 
F. Langkah-langkah Pembelajaran 

1. Kegiatan Pembuka (10 menit) 

 Guru membuka pembelajaran dengan salam. 

 Menyiapakan kondisi peserta didik untuk mengikuti pembelajaran, seperti 

menanyakan kabar. 

 Mereview kembali pembelajaran yang telah lalu . 

 Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan pembelajaran. 

2. Kegiatan Inti (40 menit) 

 Guru menjelaskan materi teks bacaan mengenai topik terkait 

 Guru membentuk kelompok diskusi 

 Guru memberikan waktu kepada siswa untuk mendiskusikan materi yang 

berkaitan dengan jumlah fi’liyah 



 Guru memberikan waktu kepada siswa untuk bertanya dan mempresentasikan 

hasil diskusinya 

 

 

3. Kegiatan Penutup (10 menit) 

 Guru mengulang kembali pembelajaran dengan memberikan latihan kepada 

siswa.  

 Guru menutup pembelajaran dengan membaca do’a 

 Guru mengucapkan salam 

 

G. Metode Pembelajaran 

 Metode Mubasyarah 

 Metode Peer Tutoring 

 Metode Tanya Jawab 

 

H. Media Pembelajaran 

 Buku  

 Papan tulis 

 Spidol 

 

I. Sumber Pembelajaran 

 Buku Pendidikan Bahasa Arab  

 Kamus Bahasa Arab-Indonesia 

 

J. Evaluasi  

 Tes praktik  

 Tes tertulis 

 

K. Penilaian  

 Soal 

 أجب عن األسئلة اآلتية 

 أين رتنا وماذ تعمل ؟ .1

 ما هواية رتنا ؟ .2

 ما اسم صاحبة رتنا اجلديدة ؟ .3

 من أين هي ؟ .4

 ما هواية فاطمة ؟ .5

 Jawaban 

 جلست أمام احلاسوب .1
 القراءة والتصوير .2
 فاطمة .3



 جاكرات .4
 الرسم والطبح .5

 Penilaian  

    

   
   

Benteng, 10 Februari 2021 

Mengetahui,       

Guru Bahasa Arab        Peneliti 

 

 

 

Zainab, S.Pd.I         Nurhikmah 

        

 

Kepala Sekolah, 

MTs YABID 

 

 

 

Hj. Rahmah, S.Pd 

 



 املالحظة األوىل
 لرتقية دوافع الدراسة يف تعليم اللغة العربية Peer Tutorigتطبيق طريقة تعليم تدريس األقران 

 : مدرسة اللغة الغربية املالحظة    : نورحكمة املدرس
 : يومياتنا  املوضوع   : اللغة العربية الدرس 
 2021يناير  27:   التاريخ    7:  الفصل

 رقم مالخظة نعم ال
 1 تبدأ املعلمة بتحيات وصلوات  
 2 تذكر املعلمة الطالب مبادة السابقة  
 3 شرحت املعلمة األهداف من التعليم  
 4 تبدأ املعلمة التعليم بطريقة تدريس األقران  
 5 ختتار املعلمة الطالب الذي سيكون املشرف جملموعة يف التعليم.  

  
 4او  3جمموعات، و يف كل جمموعة تقسم املعلمة الطالب ليكون يف 

 طالب
6 

 7 تشرح املعلمة مواد تعليمية قليال مث يعطي وقتا للمناقشة  
 8 تعطي املعلمة مترينات فيما يتعلق ابملادة التعليمية.  
 9 تالخظ املعلمة العملية التعليمية  
 10 تعطي املعلمة التقييم للطالب  
 11 من كل جمموعةتقرأ املعلمة اليت حصلت عليها   
 12 ختتم املعلمة الدرس ابلسالم والدعاء  

  اجملموعة  
2021يناير  27، بنتيج  

 مدرسة اللغة العربية

 
 زينب

 



 املالحظة الثانية
 لرتقية دوافع الدراسة يف تعليم اللغة العربية Peer Tutorigطبيق طريقة تعليم تدريس األقران ت

 : مدرسة اللغة الغربية املالحظة    : نورحكمة املدرس
 : اجلملة اإلمسية  املوضوع   : اللغة العربية الدرس 
 2021يناير  28:   التاريخ    7:  الفصل

 رقم مالخظة نعم ال
 1 تبدأ املعلمة بتحيات وصلوات  
 2 تذكر املعلمة الطالب مبادة السابقة  
 3 شرحت املعلمة األهداف من التعليم  
 4 املعلمة التعليم بطريقة تدريس األقرانتبدأ   
 5 ختتار املعلمة الطالب الذي سيكون املشرف جملموعة يف التعليم.  

  
او  3تقسم املعلمة الطالب ليكون يف جمموعات، و يف كل جمموعة 

 طالب 4
6 

 7 تشرح املعلمة مواد تعليمية قليال مث يعطي وقتا للمناقشة  
 8 فيما يتعلق ابملادة التعليمية.تعطي املعلمة مترينات   
 9 تالخظ املعلمة العملية التعليمية  
 10 تعطي املعلمة التقييم للطالب  
 11 تقرأ املعلمة اليت حصلت عليها من كل جمموعة  
 12 ختتم املعلمة الدرس ابلسالم والدعاء  
  اجملموعة  

2021يناير  28بنتيج،   
 مدرسة اللغة العربية

 
 زينب

 



 
 املالحظة الثالثة

 لرتقية دوافع الدراسة يف تعليم اللغة العربية Peer Tutorigتطبيق طريقة تعليم تدريس األقران 
 : مدرسة اللغة الغربية املالحظة    : نورحكمة املدرس
 : اهلواايت  املوضوع   : اللغة العربية الدرس 
 2021فرباير  2:   التاريخ    7:  الفصل

 رقم مالخظة نعم ال
 1 تبدأ املعلمة بتحيات وصلوات  
 2 تذكر املعلمة الطالب مبادة السابقة  
 3 شرحت املعلمة األهداف من التعليم  
 4 تبدأ املعلمة التعليم بطريقة تدريس األقران  
 5 ختتار املعلمة الطالب الذي سيكون املشرف جملموعة يف التعليم.  

  
او  3ليكون يف جمموعات، و يف كل جمموعة تقسم املعلمة الطالب 

 طالب 4
6 

 7 تشرح املعلمة مواد تعليمية قليال مث يعطي وقتا للمناقشة  
 8 تعطي املعلمة مترينات فيما يتعلق ابملادة التعليمية.  
 9 تالخظ املعلمة العملية التعليمية  
 10 تعطي املعلمة التقييم للطالب  
 11 حصلت عليها من كل جمموعةتقرأ املعلمة اليت   
 12 ختتم املعلمة الدرس ابلسالم والدعاء  
  اجملموعة  

2021فرباير  2بنتيج،   
 مدرسة اللغة العربية
 

 
   زينب



 ملالحظة الرابعةا
 لرتقية دوافع الدراسة يف تعليم اللغة العربية Peer Tutorigتطبيق طريقة تعليم تدريس األقران 

 : مدرسة اللغة الغربية املالحظة    نورحكمة:  املدرس
 : اجلملة الفعلية  املوضوع   : اللغة العربية الدرس 
 2021فرباير  3:   التاريخ    7:  الفصل

 رقم مالخظة نعم ال
 1 تبدأ املعلمة بتحيات وصلوات  
 2 تذكر املعلمة الطالب مبادة السابقة  
 3 شرحت املعلمة األهداف من التعليم  
 4 تبدأ املعلمة التعليم بطريقة تدريس األقران  
 5 ختتار املعلمة الطالب الذي سيكون املشرف جملموعة يف التعليم.  

  
او  3تقسم املعلمة الطالب ليكون يف جمموعات، و يف كل جمموعة 

 طالب 4
6 

 7 تشرح املعلمة مواد تعليمية قليال مث يعطي وقتا للمناقشة  
 8 مترينات فيما يتعلق ابملادة التعليمية. تعطي املعلمة  
 9 تالخظ املعلمة العملية التعليمية  
 10 تعطي املعلمة التقييم للطالب  
 11 تقرأ املعلمة اليت حصلت عليها من كل جمموعة  
 12 ختتم املعلمة الدرس ابلسالم والدعاء  
  اجملموعة  

2021فرباير  3بنتيج،   
العربيةمدرسة اللغة   

 
 
 زينب

 
 



 املالحظة اخلامسة
 لرتقية دوافع الدراسة يف تعليم اللغة العربية Peer Tutorigتطبيق طريقة تعليم تدريس األقران 

 : مدرسة اللغة الغربية املالحظة    : نورحكمة  املدرس
 : هواية املفضلة  املوضوع   : اللغة العربية  الدرس 
 2021فرباير  9:   التاريخ    7:   الفصل

 رقم مالخظة نعم ال
 1 تبدأ املعلمة بتحيات وصلوات  
 2 تذكر املعلمة الطالب مبادة السابقة  
 3 شرحت املعلمة األهداف من التعليم  
 4 تبدأ املعلمة التعليم بطريقة تدريس األقران  
 5 ختتار املعلمة الطالب الذي سيكون املشرف جملموعة يف التعليم.  

  
او  3املعلمة الطالب ليكون يف جمموعات، و يف كل جمموعة  تقسم

 طالب 4
6 

 7 تشرح املعلمة مواد تعليمية قليال مث يعطي وقتا للمناقشة  
 8 تعطي املعلمة مترينات فيما يتعلق ابملادة التعليمية.  
 9 تالخظ املعلمة العملية التعليمية  
 10 تعطي املعلمة التقييم للطالب  
 11 املعلمة اليت حصلت عليها من كل جمموعة تقرأ  
 12 ختتم املعلمة الدرس ابلسالم والدعاء  
  اجملموعة  

2021فرباير  9بنتيج،   
 مدرسة اللغة العربية
 

 
 زينب

  
 



 اجلدول الثالثة عشر
 املالحظة السادسة

 يف تعليم اللغة العربيةلرتقية دوافع الدراسة  Peer Tutorigتطبيق طريقة تعليم تدريس األقران 
 : مدرسة اللغة الغربية املالحظة    : نورحكمة املدرس
 : الرايضة  املوضوع   : اللغة العربية الدرس 
 2021فرباير  10:   التاريخ    7:  الفصل

 رقم مالخظة نعم ال
 1 تبدأ املعلمة بتحيات وصلوات  
 2 تذكر املعلمة الطالب مبادة السابقة  
 3 املعلمة األهداف من التعليمشرحت   
 4 تبدأ املعلمة التعليم بطريقة تدريس األقران  
 5 ختتار املعلمة الطالب الذي سيكون املشرف جملموعة يف التعليم.  

  
او  3تقسم املعلمة الطالب ليكون يف جمموعات، و يف كل جمموعة 

 طالب 4
6 

 7 وقتا للمناقشةتشرح املعلمة مواد تعليمية قليال مث يعطي   
 8 تعطي املعلمة مترينات فيما يتعلق ابملادة التعليمية.  
 9 تالخظ املعلمة العملية التعليمية  
 10 تعطي املعلمة التقييم للطالب  
 11 تقرأ املعلمة اليت حصلت عليها من كل جمموعة  
 12 ختتم املعلمة الدرس ابلسالم والدعاء  
  اجملموعة  

2021فرباير  10بنتيج،   
 مدرسة اللغة العربية
 

 
  زينب
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Pekanbaru, 

Mengetahui 

a.n. Dekan Peserta Ujian Proposal 

Wakil Dekan I 

 

 

 
Dr.Drs. Alimuddin, M.Ag. Nurhikmah 

NIP. 19660924 199503 1 002 NIM.11712202603 



 

KEMENTERIAN AGAMA 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU 

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN 

 
FACULTY OF EDUCATION AND TEACHER TRAINING 

 Jl. H. R. Soebrantas No.155 Km.18 Tampan Pekanbaru Riau 28293 PO. BOX 1004 Telp. (0761) 561647 
Fax. (0761) 561647 Web.www.ftk.uinsuska.ac.id, E-mail: eftak_uinsuska@yahoo.co.id 

 

 

Nomor       : Un.04/F.II.4/PP.00.9/14408/2020    Pekanbaru, 11 Desember 2020 
Sifat : Biasa        

Lamp. : - 

Hal : Mohon Izin Melakukan PraRiset 

 

 

Kepada  

Yth. Kepala Sekolah 

MTs YABID, Kel. Benteng,  

Kec. Sungai Batang, Kab. Indragiri Hilir 

di  

  Tempat 

 

 

Assalamu’alaikum warhmatullahi wabarakatuh 

Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini 

memberitahukan kepada saudara bahwa : 

 

Nama   : NURHIKMAH 

NIM   : 11712202603 

Semester/Tahun  : VII (Tujuh)/ 2020 

Program Studi  : Pendidikan Bahasa Arab 

Fakultas   : Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau 

 

ditugaskan untuk melaksanakan Prariset guna mendapatkan data yang berhubungan dengan 

penelitiannya di Instansi yang saudara pimpin. 

 

Sehubungan dengan itu kami mohon diberikan bantuan/izin kepada mahasiswa yang 

bersangkutan. 

 

Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.  

 

 

         

                 a.n. Dekan 

Wakil Dekan III 

 

 

 

Dr. Drs. Nursalim, M.Pd. 

NIP. 19660410 199303 1 005 
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Nomor       : Un.04/F.II/PP.00.9/1753/2021     Pekanbaru,16 Februari 2021 M 
Sifat : Biasa        

Lamp. : 1 (Satu) Proposal  

Hal : Mohon Izin Melakukan Riset 

 

Kepada  

Yth. Gubernur Riau 

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

     Satu Pintu  

       Provinsi Riau 

Di   Pekanbaru 

  

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh 

Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini 

memberitahukan kepada saudara bahwa : 

 

Nama   : NURHIKMAH 

NIM   : 11712202603 

Semester/Tahun  : VII (Tujuh)/ 2021 

Program Studi  : Pendidikan Bahasa Arab 

Fakultas   : Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau 

 

ditugaskan untuk melaksanakan riset guna mendapatkan data yang berhubungan dengan 

judul skripsinya : EFEKTIVITAS METODE PEMBELAJARAN PEER TUTORING 

DALAM MENINGKATKAN MOTIVASI BELAJAR SISWA PADA PEMBELAJARAN 

BAHASA ARAB KELAS VII MTs YABID 

Lokasi Penelitian  : MTs YABID,JL. KH. MOH. Natsir, Kel. Benteng, Kec. Sungai Batang, 

Kab. Indragiri Hilir, Riau 

Waktu Penelitian  : 3 Bulan (16 Februari 2021 s.d 16 Mei 2021) 

 

Sehubungan dengan itu kami mohon diberikan bantuan/izin kepada mahasiswa yang 

bersangkutan. 

Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.  

 

      a.n. Rektor      

                       Dekan 

 

 

 

     Dr. H. Muhammad Syaifuddin, S.Ag., M.Ag. 

NIP.19740704 199803 1 001 

  

Tembusan : 

Rektor UIN Suska Riau 

 



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 P E K A N B A R U 

Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI
Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/38769

T E N T A N G

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI 

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat
Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau, Nomor :
Un.04/F.II/PP.00.9/1753/2021 Tanggal 16 Februari 2021, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : NURHIKMAH

2. NIM / KTP : 11712202603

3. Program Studi : PENDIDIKAN BAHASA ARAB

4. Jenjang : S1

5. Alamat : PEKANBARU

6. Judul Penelitian : EFEKTIVITAS METODE PEMBELAJARAN PEER TUTORING DALAM
MENINGKATKAN MOTIVASI BELAJAR SISWA PADA PEMBELAJARAN BAHASA
ARAB KELAS VII MTS YABID

7. Lokasi Penelitian : MTS YABID BENTENG

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai

tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan

Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

 Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 17 Februari 2021

   
   

Tembusan :
Disampaikan Kepada Yth :
1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Indragiri Hilir

Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Tembilahan
3. Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan
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RIWAYAT HIDUP 

 

 

 

Nurhikmah adalah anak kelima dari enam bersaudara dari 

kedua pasangan suami istri Mursalin dan Arafah. Lahir pada 

tanggal 27 September 1999 di Benteng, kecamatan Sungai 

Batang, kabupaten Indragiri Hilir, provinsi Riau. Jenjang 

Pendidikan pertama yang ditempuh oleh penulis adalah di RA 

YABID di Benteng, dan dilanjutkan di jenjang SDN 001 

Benteng sampai tahun 2011. Kemudian melanjutkan pendidikannya di MTs 

YABID Benteng, kemudian dilanjutkan pendidikannya di MA YABID Benteng 

sampai tahun 2017. Kemudian ditahun yang sama, Peneliti melanjutkan 

pendidikannya di Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan, di jurusan Pendidikan Bahasa Arab. 

 Berkat doa, usaha, kerja keras serta dukungan penuh dari keluarga, kerabat, 

teman-teman dan bimbingan dari bapak Dr. Yasmaruddin, B. Lc.MA, beserta 

ilmu yang diberikan oleh para dosen di jurusan Pendidikan Bahasa Arab, peneliti 

dapat menyelesaikan skripsi dengan judul:  

م ( لرتقية دوافع تعلPeer Tutoring) الرفاق فعالية استخدام طريقة تعليم تدريس
املتوسطة املؤسسة التعليمية بن  األوللصف اباللغة العربية لدى الطالب 

 جيبينت دحالن الدينية اإلسالمية
Dan semenjak peneliti dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah, peneliti 

berhak menyandang gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd). 
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