
ابستخدام وسيلة عصا   (Student Center)  فعالية مدخل مركز التالميذ
 لدى لرتقية استيعاب مفردات اللغة العربية  (Stick Figures) األرقام
 تالميذ الصف الثامن يف مدرسة  دار العلوم ادلتوسطة 

 سنجمبنطقة كوان اإلسالمية سوكا رجا 
 

 البحث التكميلي
 

 اجلامعيةمقدم لنيل شهادة ادلرحلة 
 

 

 

 

 

 
  :إعداد

 جاسي إيين أواتمي
 ٕٕٗٔٚٓٓٔٚٔٔرقم القيد: 

 
 قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم 

 اسم اإلسالمية احلكومية رايو جلامعة السلطان الشريف ق
هٖٗٗٔم/ ٕٕٔٓ



ابستخدام وسيلة عصا   (Student Center)  فعالية مدخل مركز التالميذ
 لدى لرتقية استيعاب مفردات اللغة العربية  (Stick Figures) األرقام
 تالميذ الصف الثامن يف مدرسة  دار العلوم ادلتوسطة 

 سنجمبنطقة كوان اإلسالمية سوكا رجا 
 

 البحث التكميلي
 

 مقدم لنيل شهادة ادلرحلة اجلامعية
 

 

 

 

 

 

  :إعداد
 جاسي إيين أواتمي

 ٕٕٗٔٚٓٓٔٚٔٔرقم القيد: 
 

 :فاشر إ
 الدكتورة أفريزا

 

 قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم 
 اسم اإلسالمية احلكومية رايو جلامعة السلطان الشريف ق

هٖٗٗٔم/ٕٕٔٓ



 أ
 

 ةإقرار الباحث
 أان ادلوّقعة أدانىا:

 جاسي إيٍت أواتمي:   االسم
 00402211411:  رقم القيد

 : كواننسنج   العنوان
البحث الذي قدمتو لتكميل شرط من الشروط ادلقررة لنيل شهادة  اأقر أبن ىذ 

ادلرحلة اجلامعية يف قسم تعليم اللغة العربية بكلية الًتبية والتعليم جلامعة السلطان الشريف 
 قاسم اإلسالمية احلكومية رايو، وموضوعو:

 مابستخدام وسيلة عصا األرقا  (Student Center)  فعالية مدخل مركز التالميذ
(Stick Figures)  لدى تالميذ الصف الثامن يف  لرتقية استيعاب مفردات اللغة العربية

 مدرسة  دار العلوم ادلتوسطة اإلسالمية سوكا رجا مبنطقة كوانسنج

  
وىذا البحث أعددت بو بنفسي وليس من إبداع غَتي أو أتليف اآلخرين, وإذا 

فإين أٖتمل ادلسؤولية على  عائوصحة إدتبُت تادعى أحد يف ادلستقبل أنو من أتليفو و 
كون ادلسؤولية على ادلشرفة أو على جامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية تذلك ولن 

 احلكومية رايو.
 حررت ىذا اإلقرار بناء على رغبيت وال جيربين أحد. 

 
 م    2120يويل  01بكنبارو،      

 توقيع الباحثة  
 

 جاسي إيٍت أواتمي
  00402211401 رقم القيد: 



 ب 

  



 ج 

 



 د
 

 االستهالل
 

 (ٕأَنْ َزْلَنُه قُ ْرآًًن َعَربِيًّا َلَعلَُّكْم تَ ْعِقُلْوَن ) سورة يوسف : ِإنَّ 
 

ُقْوَن ) سورة الزمر :   (ٕٛقُ ْرآًًن َعَربِيًّا َغْْيِ ِذْي ِعَوٍج َلَعلَُّهْم يَ ت َّ

 
 عن أيب درداء هنع هللا يضر، أن رسول هللا ص.م قال :

 كن خامسا فتهلك""كن عادلا، أو متعلما، أو مستمعا، أو حمبا و ال ت
 )يف اإلابنة الكربى إلبن بطة(

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

 احبوا العرب لثالث : ألين عريب و القرأن عريب و كالم أهل اجلنة عريب""
 )منقولة من كتاب فائدة القدير، شرخ اجلامع الساغر(

 
 
 
 

 
  



 ه
 

 اإلهداء

 
o  الفاضللوالدي احملبوب 
o لوالديت احملبوبة احملًتمة 
o لألساتيذ الكرام و الفضالء 
o ألسريت احملبوبة 
o جلميع األصحاب يف اٖتاد طالب قسم تعليم اللغة العربية 
o جلميع األصحاب يف قسم تعليم اللغة العربية 
o جلميع األصحاب يف كلية الًتبية و التعليم 
o  جلميع األصحاب ىف فصل السجاع 
o  جامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رايوجلميع األصحاب يف 
o األصحاب يف اٖتاد الطلبة إبندونيسييا جلميع 
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 الشكر والتقدير

 
احلمدهلل الصالة والسالم على رسول هللا سيدان دمحم ابن عبد هللا وعلى الو 

 وصحبو ومن وااله، اما بعده 
شرط من الشروط ادلقررة لنيل قد ّ٘تت الباحثة يف كتابة ىذا البحث لتكميل 

شهادة ادلرحلة اجلامعية يف قسم تعليم اللغة العربية بكّلية الًتبية والتعليم جلمعة لسلطان 
 الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية برايو.

و يف ىذه ادلناسبة تقّدم الباحثة جزيل الشكر والعرفان إىل صاحب األصحاب 
 الكرام :

 أيب وأمي الكرديُت اللذين ربياين صغَتة وعظاين كبَتة  .0
الدكتور احلاج خَت الناس ابسم مدير جامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية  .2

 احلكومية رايو.
الدكتور احلاجة حلميايت انئبة ادلدير األوىل والدكتور احلاج مسعود زين انئبة ادلدير 

 دير الثالث.الثاين و الدكتور احلاج إيدي ايروان ادل
الدكتور احلاج قدر عميد كلية الًتبية و التعليم جامعة السلطان الشريف قاسم  .0

اإلسالمية احلكومية رايو. و الدكتور احلاج زركشي انئب العميد األول و الدكتورة 
 زيدة أمَت دينيات انئبة العميد الثالثة

لًتبية والتعليم الدكتور احلاج جون فامل رئيس قسم تعليم اللغة العربية كلية ا .1
 جامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رايو 

كسميايت ادلاجستَتة كاتبةرئيس قسم تعليم اللغة العربية بكلية الًتبية والتعليم،  .2
 جلامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رايو.  

 ابوان الفاضل يف قسم تعليم اللغة العربية أمحد شاة ادلاجستَت .3



 ز
 

اليت وجهنيت وأرشدتٍت يف أداء  البحث التكميليأستاذة الدكتورة أفريزا مسرفة  .4
 الواجبات األكادمكية. 

ادلشرفة األكادمكي اليت وجهتٍت وأرشدتٍت يف أداء الواجبات الدكتورة نيلي يسرى  .5
 األكادمكية.

ّتامعة مجيع احملاضرين واحملاضرات وادلوظفُت وادلوظفات يف كلية الًتبية والتعليم  .6
 السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رايو

 مدير مدرسة دار العلوم ادلتوسطة اإلسالمية سوكا رجا .01
 مدرس اللغة العربية يف مدرسة دار العلوم ادلتوسطة اإلسالمية سوكا رجا  .0
مجيع ادلعلمُت وادلعلمات وادلوظفُت وادلوظفات والتالميذ يف مدرسة دار العلوم  .00

 اإلسالمية سوكا رجاادلتوسطة 
أصدقائي وصديقايت احملبوبُت يف قسم تعليم اللغة العربية بكلية الًتبية والتعليم  .02

 جلامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رايو
أصدقائي وصديقايت األعزاء يف قسم تعليم اللغة العربية بكلية الًتبية والتعليم  .00

 ية احلكومية رايوجلامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالم
حملبوبُت :أمحد توفيق و رسكا سويًتى وكل األعضاء من فصل  أ، ااألصدقاء  .01

 ب، ج، د، و ه 
ابركهم هللا ولعل هللا أن جيزيهم جزاء وافقا واخَتا إىل هللا اتوّكل و أشكر على 

 لنعم االخرى.انعمة القوة ىف كتابة ىذا البحث ومجيع 
 ه  0112ذوالقعدة   02ابكنبارو، 

      م       2120يوليو  22
 توقيع الباحثة

 جاسي إيٍت أواتمي 
 



 ح
 

 ملّخص

 (Student Center ) مركز التالميذ فعالية مدخل(: ٕٕٔٓ، )جاسي إيين أواتمي
لرتقية   (Stick Figures)عصا األرقام  ابستخدام وسيلة 

لدى تالميذ الصف  استيعاب مفردات اللغة العربية
العلوم ادلتوسطة اإلسالمية سوكا الثامن يف مدرسة  دار 

 مبنطقة كوانسنج رجا
 

 (Student Center) مركز التالميذ  فعالية مدخلىذا البحث يهدف إىل معرفة 

 لًتقّية استيعاب مفردات اللغة العربية  (Stick Figures)ابستخدام وسيلة عصا األرقام 
اإلسالمية سوكا رجا ٔتنطقة  لدى تالميذ الصف الثامن يف ادلدرسة  دار العلوم ادلتوسطة 

ابستخدام وسيلة  عصا Center) (Studentمركز التالميذ  مدخل. وسؤالو " ىل كوانسنج
لدى تالميذ الصف  لًتقية استيعاب مفردات اللغة العربية فّعال (Stick Figures)األرقام 

؟". وىذا  الثامن يف ادلدرسة  دار العلوم ادلتوسطة اإلسالمية سوكا رجا ٔتنطقة كوانسنج
البحث ْتث ٕترييب مت القيام بو ٔتراحل تصميم خطوات التعليم والتنفيذ وادلالحظة 

دار العلوم ادلتوسطة اإلسالمية واالختبار. ورلتمعو مجيع تالميذ الفصل الثاين ٔتدرسة 
، وعينتو تلميذ الفصل الثاين "أ" و"ب". وأفراده 2121/2120لعام دراسي  سوكا رجا

. وأدوات استيعاب مفردات اللغة العربيةللغة العربية. وموضوعو تالميذ ومدرس ا
مستخدمة جلمع البياانت تتكون من ادلالحظة واالختبار. وبناء على ٖتليل البياانت 

عصا  ابستخدام وسيلة  (Student center ) فعالية مركز التالميذاستنتجت الباحثة أبن 
لدى تالميذ الصف الثامن  ردات اللغة العربيةلًتقية استيعاب مف  (Stick Figures)األرقام 

 To =1,10. وذلك أبن قيمة يف ادلدرسة  دار العلوم ادلتوسطة اإلسالمية سوكا رجا
. فدل 72,10= 2أو مستوى داللة  72,42= 0إما يف مستوى داللة  Ttأعلى من 

 عل أن الفرضية ادلبدئية مردودة والفرضية البديلة مقبولة.

استيعاب (Student Center ) مركز التالميذ مدخل  فعاليةالكلمات األساسية: 
  مفردات
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ABSTRACT 

Jasi Eni Utami, (2021): The Effectiveness of Student Center Approach with 

Stick Figures Media in Increasing Student Arabic 

Vocabulary Mastery at the Eighth Grade of Islamic 

Junior High School of Darul Ulum Sukaraja 

Kuantan Singingi Regency 

This research aimed at knowing the effectiveness of (Student Center) 

approach with Stick Figures media in increasing student Arabic vocabulary 

mastery at the eighth grade of Islamic Junior High School of Darul Ulum 

Sukaraja.  The formulation of the problem was “was Student Center approach 

with Stick Figures media effective in increasing student Arabic vocabulary 

mastery at the eighth grade of Islamic Junior High School of Darul Ulum 

Sukaraja?”.  It was an experimental research started by planning the lesson plan, 

implementing, observing, and testing.  All of the eighth-grade students at Islamic 

Junior High School of Darul Ulum Sukaraja in the Academic Year of 2020-2021 

were the population of this research, and the samples were the eighth-grade 

students of classes A and B.  The subjects of this research were students and 

Arabic Language subject teachers at Islamic Junior High School of Darul Ulum 

Sukaraja.  The object was the effectiveness of Student Center approach with Stick 

Figures media in increasing student Arabic vocabulary mastery at the eighth grade 

of Islamic Junior High School of Darul Ulum Sukaraja.  Based on data analysis, it 

could be concluded that Student Center approach with Stick Figures media was 

effective in increasing student Arabic vocabulary mastery at the eighth grade of 

Islamic Junior High School of Darul Ulum Sukaraja Effectivene because the score 

of to 4.41 was higher than tt 2.72 at 1% significant level and 2.03 at 5% significant 

level.  It meant that H0 was rejected and Ha was accepted. 

Kata Kunci: Effectiveness, Student Center Approach, Arabic Vocabulary 

Mastery 
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ABSTRAK 

Jasi Eni Utami,(2021): Efektifitas Pendekatan Student Center dengan 

menggunakan media Stick Figures Untuk 

meningkatkan penguasaan kosakata Bahasa Arab 

pada siswa-siswi kelas VIII Mts Darul Ulum 

sukaraja. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektifitas Pendekatan Student 

Center dengan menggunakan media Stick Figures Untuk meningkatkan 

penguasaan kosakata Bahasa arab pada siswa-siswi kelas VIII Mts Darul Ulum 

sukaraja. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah Pendekatan 

Metode Student Center dengan menggunakan media Stick Figures efektif dalam  

meningkatkan penguasaan kosakata Bahasa arab pada siswa-siswi kelas VIII Mts 

Darul Ulum Sukaraja.?”Penelitian ini adalah penelitian eksperimen yaitu dimulai 

dengan merancang langkah pembelajaran, pelaksanaan, observasi dan test. 

Populasi penelitian adalah seluruh siswa kelas VIII MTs Darul Ulum Sukaraja. 

tahun ajaran 2020-2021, dengan sampel siswi kelas VIII a  dan VIII b. MTs Darul 

Ulum Sukaraja.Subjek penelitian adalah Siswa dan Guru Bahasa Arab MTs Darul 

Ulum Sukaraja. Adapun objek penelitian adalah Efektifitas Pendekatan Student 

Center dengan menggunakan media Stick Figures Untuk meningkatkan 

penguasaan kosakata Bahasa arab pada siswa-siswi kelas VIII Mts Darul Ulum 

sukaraja. Instrument. Dari analisis data yang diperoleh, lalu peneliti 

menyimpulkan bahwa Pendekatan Student Center dengan menggunakan media 

Stick Figures Untuk meningkatkan penguasaan kosakata Bahasa arab pada siswa-

siswi kelas VIII Mts Darul Ulum Sukaraja Efektif . Karena nilai To =       lebih 

besar dari Tt pada taraf signifikansi 1% =      dan taraf signifikansi 5% =     . 
Ini berarti bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. 

Kata Kunci: Efektifitas, Pendekatan Student Center, Penguasan Mufrodat 
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  الفصل األول
 أساسيات البحث

 خلفية البحث  .أ 
اللغة العربية ىي الكلماُت اليت يُعرُب هبا العرُب عن أغراضهم. وقد وصلت إلينا 

رواُه الثِّقات من امن طريق النقل. وحفظها لنا القرآن الكرًن واألحاديث الشريفة، وم
اللغة العربية مهمة جدا للمسلمُت لفهم آايت القرآن و  0ومنظومهممنثور العرب 

األحاديث إلهنما مألوفان أو مكتوابن ابللغة العربية. اللغة العربية ىي واحدة من اللغة 
 2الدولية اليت ادلتطورة دائما وأتيت إلينا اليوم من خالل عملية التحويل.

 األفكار توجيو ديكن ْتيث للمفردات،كايف  استيعابٖتتاج إىل  اللغة إتقان 
. الشخص لغة جودة حيدد أن الكايف ادلفردات إلتقان ديكن. بصحيح نقلها سيتم ذيال

 والتعلم االتصال تعلم أي تعلم ادلفردات السياقي، مثل فعال، بشكل التعلم يتم أن جيب
  0وشلتع. وفعال وإبداعي نشيطب وتنفيذىا اليومية احلياة يف اذلادف

 يعرفها اليت الكلمات قدرة أيضا اللغة يف الكلمات كل رلموع ىي ادلفردات
 تتغَت و تطور مفردات اللغة دائما الن احلياة.والكتابة التكلم يف شخص ويستخدمها

 مهم ادلفردات إتقان أن الواضح من السابق، التعريف إىل استناًدا. متزايد بشكل معقدة
 ديكن ال اللغة، عن احلديث جانب إىل. جيًدا اللغات تعلم على قادرًا كونيل يكفي ٔتا

  1واستخداما.   معانيا الناس يفهمها الكلمات ىي ادلفردات. ادلفردات عن فصلها

                                                             

1
 3، ص. 2101) القاىرة : دار التوفيقية للطباعة (جامع الدروس العربية، الشيخ مصطفى الغالييٌت،  

2
 Drs. Zulhannan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif, Jakarta : PT Raja 

Grafindo Persada, 2014, h. 20 
3
 Iskandarwassid dan Dadang Suhendar , Strategi Pembelajaran Bahasa, (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2008)  hlm 123  
4
 M. Abdullah charis, Cara Mudah Berbicara Bahasa Arab Sebuah Pendekatan Belajar 

dan Pembelajaran Komunikatif, (Sidoarjo: CV. Lisan Arabi, 2017), hlm 24 
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 مع سبق ما فهم من الطالب يتمكن كيف ىو ادلفردات ن استيعاب من الغرض
 2والظروف. للموقف ادلناسبة الكلمات استخدام على قادرون أهنم أي العام، السياق

 التعلم أىداف  احيصلو  حىت 3,التعلم عملية إىل التالميذ لتوجيو جهد حقيقة ىو التعلم
 إلتقان ادلناسبة والوسائط األساليب استخدام ادلعلم على جيب ادلناسبة كما ىي ادلتوقعة،

 العربية. ادلفردات

 ادلقاربة ىي ادلستوى الفلسفي للمؤسة  ( ىرماوان أسيب يف) الراشد لعبد وفقا
 أو( وسائل) وسيط ىي الوسائط أن حُت يف. اللغات وتعليم والتعلم ابللغة يتعلق فيما

 وسائل (Azhar Arsyadفي ) Gerlach & Ely. الرسالة مستلم إىل ادلرسل من الرسالة تسليم
 اليت الظروف ٖتدد أحداث أو البشرية، مادة، العريضة اخلطوط يف فهمها عند اإلعالم

  4ادلواقف. أو ادلهارات أو ادلعرفة اكتساب من الطالب ٘تكن
 عملية أن ينّفذ ادلعلمون العربية، مفردات اللغة استيعاب ترّقي اليت العوامل إحدى

 اإلعالم وسائل واستخدام (Student Center) لطالبا مركز بنهج وادلتنوعة الغنية التعلم
 الطريقة تنفيذ يتم ْتيث للمفاىيم  مفصل شرح ىو الطالب مركز هنج. العصا أبشكال

 العصوية األشكال وسائط 5ٓتطوة. خطوة والتعلم التدريس عملية يف تطبيقها ديكن اليت
 ديكن 6مسبًقا. إعدادىا مت أو ان يعطي ادلعلم ادلادة، قبل من ابليد مرسومة صور ىي

 وما وطويلة، وطويلة كبَتة عديدة أبحجام اخلطية للرسومات ادلفردات على التعرف إجراء
 01ذلك. إىل

دار العلوم ادلتوسطة اإلسالمية بعد أن الحظت البحثة, رأت الباثة أن يف مدرسة 
استحدم الطالب طرقا سلتلفة و كان ىنك أيضا وسائط تعليمية للمعلمُت  سوكا رجا

                                                             
5
 Ibid, hlm 25 

6
 Acep Hermawan, Metodelogi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya Offset,2014), hlm 168 
7
  Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm 3 

8
  Titih Huriah, Metode Student Canter Learning, (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), 

hlm. 12 
9
 Ibid, hlm, 236 

10
 Ibid, hlm, 113 
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جيب أن تكون  الذين ٗترجوا من ماجستَت وقام ادلعليم بتعليم طالهبم بطريقة ادلباشرة,
طريقة االستماع ىي أن طالب ىذه ادلدرسة جيدون يف معرفة ادلفردات, وحفظ الكثَت 

 : من ادلفردات, وديكنهم استخدام ادلفرودات يف األنشطة اليومية, ولكن يف الواقع
 العربية ادلفردات يتقنون ال الطالب ىناك يزال ال .0
 لعربيةا ادلفردات معٌت يفهمون ال الطالب ىناك يزال ال .2
 يعرفوهنا اليت ادلفردات يف الثقة إىل يفتقرون الطالب ىناك يزال ال .0

لبحث على العنوان "فعالية بناًء على األعراض ادلذكورة السابقة، فًتيد الباحثة أن تقوم اب
 (Stick Figures) ابستخدام وسيلة عصا األرقام  (Student Center)  مدخل مركز التالميذ

لدى تالميذ الصف الثامن يف مدرسة  دار العلوم  لًتقية استيعاب مفردات اللغة العربية 
  شكالت البحثم ادلتوسطة اإلسالمية سوكا رجا ٔتنطقة كوانسنج

 شكالت البحثم .ب 
 ابلنظر إىل خلفية البحث اليت قدمتها الباحثة, فهناك ادلشكالت تتعلق هبذا البحث :

 ابستخدام وسيلة عصا األرقام  (Student Center)  مدخل مركز التالميذفعالية  .0

(Stick Figures)   ادلفردات استيعابترّقي 
 ادلفردات استيعابيف (Student Center)  مدخل مركز التالميذتطبيق  .2
 ادلفردات استيعاباستخدام وسيلة يف  .0
 00التالميذ يف تعلم اللغة العربية استيعاب مفردات .1
 التعليم مدخل مركز عوامل .2
 العوامل اليت تؤثّر إىل وسيلة التعليم .3
 العوامل اليت تؤثر إىل تعلم ادلفردات .4

 
                                                             

11
 Hanifah Nur Azizah, Peningkatan penguasaan Kosakata Bahasa Arab Melalui Penggunaan 

Media Word Wall, Jurnal Penelitian Bahasa, Sastra, dan Budaya Arab,Vol. No. 1 , April 2018 
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 البحث حدود .ج 

ابلنظر إىل كثرة ادلشكالت ادلوجودة اليت تتعلق هبذا ادلوضوع, ال تستطيع الباحثة 
  مدخل مركز التالميذفعالية " أن تبحث كلها فحددت الباحثة  ْتثها على العنوان

(Student Center)  ابستخدام وسيلة عصا األرقام (Stick Figures)   لًتقية استيعاب
لدى تالميذ الصف الثامن يف مدرسة  دار العلوم ادلتوسطة  مفردات اللغة العربية

 .اإلسالمية سوكا رجا ٔتنطقة كوانسنج
 

 البحث سؤال .د 

  مدخل مركز التالميذبحث فهناك جيد السؤال : ىل ابلنظر إىل حدود ال    
(Student Center)  ابستخدام وسيلة عصا األرقام (Stick Figures)   لًتقية  فعالية

لدى تالميذ الصف الثامن يف مدرسة  دار العلوم  استيعاب مفردات اللغة العربية
 ادلتوسطة اإلسالمية سوكا رجا ٔتنطقة كوانسنج

 هدف البحث   .ه 

مدخل دلعرفة فعالية  البحث ىذا إجراء مت الباحثة، طرحتو الذي وفًقا على العنوان          
لًتقية   (Stick Figures) ابستخدام وسيلة عصا األرقام  (Student Center)  مركز التالميذ

لدى تالميذ الصف الثامن يف مدرسة  دار العلوم  استيعاب مفردات اللغة العربية
 ادلتوسطة اإلسالمية سوكا رجا ٔتنطقة كوانسنج

 

  البحثفوائد  .و 
 تعلم يف اإلعالم ووسائل التعلم عن طرق  لزايدة ادلعلومات البحث ىذا يكون أن .0

 التجريبية. البحوث ومعرفة العربية اللغة
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 وسائل استخدام مراجعة يف اإلجيايب ادلدخل أن يكون ىذا البحث للمعلمُت، .2
 ادلفردات. إتقان لًتقية عصا أبرقام اإلعالم

 ابستخدام التعلم إلجراء زلاولة يف يف األفكار أن يساىم ىذا البحث للمدرسة، .0
 احلالية. اإلعالم ووسائل األساليب

 ادلتعلقة ادلعرفة وزايدة الذايت، للتطوير وسيلة أن يكون ىذا البحث للباحث، .1
 شلاثلة. دراسات يف الالحقُت للباحثُت مفيدة تكون وأن ابلبحوث،

 

 مصطلحات البحث .ز 
 ال أم ٖتديدىا مت قد األىداف كانت إذا ما حيث من هر النجاحظىي تُ  الفعالية .0

  02الفعالية. تزداد  تعٍت اذلدف من تقًتب اليت النتائج فإن
 ديكن الذي األسلوب تنفيذ يتم ْتيث ادلفاىيم ابلتفصيل مراقبة تركيز الطالب .2

 00ٓتطوة. خطوة والتعلم التعليم عملية يف تطبيقو
يعطي  أن قبل من يدوية رسومات عن عبارة(Student Center) وسيلة عصا األرقام .0

 01مسبًقا. إعدادىا مت أو ادلادة، ادلعلم
 اليت الكلمات قدرة أيضا اللغة, يف الكلمات كل رلموع ىواستيعاب مفردات  .1

 02والكتابة. يف التكلم شخص ويستخدمها يعرفها
 
 
 
 

                                                             
12

 Petter Salim dan Yenni Salim. Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer, (Jakarta: 

Modern English Press, 1991), hlm 21  
13

 Titih Huriah, Metode Student Center Learning, (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), 

hlm. 12  
14

 Ibid, hlm, 236 
15

 M. Abdullah charis, Cara Mudah Berbicara Bahasa Arab Sebuah Pendekatan Belajar 

dan Pembelajaran Komunikatif, (Sidoarjo : CV. Lisan Arabi, 2017), hlm 24 
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 الفصل الثاين
 اإلطار النظري

 ادلفهوم النظري   .أ 
 الفعالية  .أ 

 ويتماشى. ٖتديده الذي مت اذلدف ٖتقيق مدى أي إىل عاما فهم الفعالية  
: أن  يوضح الذي( 0653) اذلداية حسب الفاعلية تعريف مناسب مع ذلك

 كلما03(.والوقت والنوعية الكمية) اذلدف ٖتقيق مدى يوضح مقياس ىي الفاعلية"
 ىو الفعال التعلم فإن الشيء. لذا فعالية زادت عليها، ٖتصل اليت التارت نسبة زادت
 اذلدف على التعلم. للطالب خاصة مثالية، نتائج حيقق أن وديكن أتثَت لو الذي التعلم

الطالب سواء للحاضر أو ادلستقبل.  واحتياجات األىداف مع ومناسب الصحيح،
 انجحة. لتكون ادلوارد مجيع من واالستفادة التعلم تريد الفعالية،

ىي النافذ، ادلؤثر،  فعالية ىي مصدر من فعال. جاء يف ادلنجد أن معٌت الفعالية
 04الذي يؤدي إىل نتائج

أي مدى تنفيذ  مفّسرة إىل الفعالية( Fachrurrozi كتاب يف) Soetomo رأي   
 اخلطة، عن بعيدة ليست أو الكبَتة النسبة لو تشَت إىلحص األشياء ادلخطط ذلا. إذا

 05فعالة. غَت أهنا فقال
  Student Center مقاربة .ب 

 Student Centerتعريف . أ
(student centered learning) الطالب ضعاليت ت تعليميةال طريقةال ىي 

 ،"الطالب حول ادلتمحور ادليل" يف تطبيق ىذا ادلفهوم. التعلم كمركز يف عملية

                                                             
16

 Afifah Rohmawati, Efektifitas Pembelajaran, Jurnal Pendidikan Usia Dini, VOL. 9 

NO. 1, 2015, hlm 1`6 
17

 622(، ص. 0653) دار ادلشرق: بَتوت، ادلنجد يف اللغة واألعالم، لويس معلوف، 
18

 Fachrur rozi, Aziz, dan Erta Mahtudin, Pembelajaran Bahasa Asing Tradisional & 

Kontemporer, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), hlm.205-206 
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 ومسؤولُت التعلم عملية يف ومستقلُت نشيطُت مشاركُت يكونوا متوقعون أن الطالب
جيدون على مصادر ادلعاومات ليكونوا  التعليمية احتياجاهتم على دلعرفة وزلفزين

 احتياجاهتم على بناءً  وتقدًن ادلعرفة وبناء معرفتهم ،قادرين إلجابة إحتياجاهتم
 ما الطالب تارخي أن ادلعينة، احلدود يف .وجده الذي ادلصدر. ومصادرىم
 وطريقة التعلم اليت مت فريد، فرد ىو طالب كل أن اإلفًتاض على. سيتعلمونو

 والسرعة وادلواىب االىتمامات مع ٔترونة واألساليب وادلواد التعلم عمليات تكييف
 إىل اجملانية االختيارات توافر يهدف. الطالب لكل التعلم واسًتاتيجيات واألسلوب

 وليس الفردية، الحتياجاهتم وفًقا للتعلم داخلها من الذاتية الدوافع استكشاف
 aprini ,2013ادلوحدة  االحتياجات

 Student Centerفائدة  .ج 
  التعلم  طريقة من عليها احلصول ديكن الفوائد األربعة     

 من اخلربة/ادلعرفة توزيع ديلكوهنا اليت اخلربة/ادلعرفة على بناءً  التفكَت قوة تطوير .0
 اجملموعة. يف أصدقائهم

 اآلخرين. آراء واحًتام والتعاطف والتعاطف التسامح تعزيز .2
 مجاعي. بشكل ادلعرفة لزايدة مفيد اآلخرين مع اخلربة/ادلعرفة مشاركة يف الرغبة .0
 .ألنفسهم إضافية معرفة على أيًضا الطالب حيصل ادلشاركة، عملية خالل من .1

  Stick Figuresوسيلة  .د 

 ىذه. ادلّدرس صنعها بسيطة يدوية الرسم وسائط ىي وسيلة عصا األرقام
 وتوضيح االنتباه زايدة الوسائط ذلذه وديكن ودوائر، رسومات شكل يف الوسائط
 فإن ،Acep Stick رسومات يف موضح ىو كما  06ادلقدمة. ادلعلومات أو األفكار

. مسبًقا إعدادىا مت أو ادلادة، يعطي عندما ادلعلم هبا قام اليت اليدوية الرسومات
 صورة ولكنها رسم، خبَت يصنعها أن جيب مجيلة صورة ليست  ادلقصودة ىنا الصورة

                                                             
19

 Usman, Media Pembelajaran, (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), hlm. 54 
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 أن وىكذا. تقدديو يتم الذي للموضوع التوضيح من األدىن احلد تقدم أن ديكن
 .الرسم ال يستطيع أنو رغم العربية، اللغة يصنعها معّلم

يعطي الّدرس أو  ىو صورة اليد صنعها ادلدرسة حينماىي  وسيلة عصا األرقام
أعّدىا من قبل, الصورة ادلعصودة ىنا ليست صورة مجيلة أن يصنعها الدىان, بل اّليت 
تعطي توصيح ادلادة. بذلك أن يصنعها مدّرس الّلغة العربية, لوكان ال يستطيع 

 21سم.الرّ 

وسيلة عصا األرقام وسائط رسم اخلطوط ىي الوسائط ادلرئية. ديكن أن يؤدي 
 20الوسائط ادلرئية يف التعلم لتوضيح أو تشجميع إنشاء معن الكلمات.استخدام 

وقال أمَت أحسُت يف كتاب خليل هللا, الوسيلة ىي كل شخص وعنصر وآلة 
 22ىي وحدث يًتّكز أحواال ديكن الطالب أن ّيكسبوا ادلعرفة وامهارة وادلوقف.

مها إلعطاء الوسيلة التعليمية عند إبرىيم مجيع األشياء الىت ديكن استخدا
 20التهيج حىت ٖتدث هبا عملية التعلم و ادلعليم للوصول إىل أىداف التعليم اخلاصة.

وذكر إمام سوبونو ) يف  21( الوسائل التوضيحة. 2100عبد العامل يف ) خليل هللا، 
( أن وسائل تعليم ىي كل ما يستخدم إليصال رسالة أو 0662إمام أسراري , 

 22مرسل إليو(معلومة من مصدر إىل ىدف ) 

 :ومها  Stick Figuresصنع  يف اىتمامهما جيب األمران
 الصورة يف العناصر ٘تيز. أ

                                                             
20

 Acep Hermawan, Metodelogi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya Offset,2014), hlm 236 
21

 Latiefah Hidayah, Endang Sri Markamah, M.Shaifudin, Penggunaan Media Gambar (Stick 

Figures) Untuk Menulis Meningkatkan Keterampilan Menulis Narasi, No. 449, Maret, hlm 2 
22

M. Khalilulah, 2011 Media Pembelajaran Bahasa Arab (Yogyakarta: Aswaja 

Pressindo, 2011)  
23

 Nur Hayati Yusuf, Media Pengajaran, (Surabaya: Dakwah Digital Press, 2005),hlm. 6 
24

0120(، ص. 0632) القاىرة: دار ادلعارف. ادلوجو الفن دلدرس اللغة العربية، عبد العامل إبرىيم،    

25
21(, ص. 0662, ) ماالنج: إكيب ماالنح, الوسائل ادلعينات يف تعليم العريبإمام أسرار,  
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 واحد مع موقف أو األخرى، الصورة والصورة  بُت العالمة لتمّيز تكون أن يعٍت
 سبيل على الرجل، صورة عن ادلرأة صورة ٘تييز جيب ىنا، التوضيح ديكن .آخر
 ٘تييز ديكن آخر، مثال. الرجال سراويل يرتدي ورجل تنورة ترتدي امرأة ادلثال

 شفاىهم بشكل يبتسمون الذين األشخاص عن الغاضبُت األشخاص
 بسهولة عليو التعرف ديكن شكل . ب

 عليها والتعرف قراءهتا للغاية، بل بسيطة ادلصنوعة الرسومات أن الرغم على
 داعي ال لذلك،. التفسَت وسوء الشك تثَت قد اليت اإلضافات جيب بسهولة،

 23وواقعية. حيوية أكثر الصورة جلعل
 ادلفردات  ستيعابا .ه 

 تعريف ادلفردات  . أ
اإلصلليزية,  اللغة يف ادلفردات، العربية ابللغة أو ادلفردات استيعاب

vocabulary كياانت أو شخص يعرفها الكنوز أو الكلمات من رلموعة ىي 
 من كمجموعة تعرفها ادلفردات ىناك. ادلعينة اللغة من جزء وىي 24أخرى

 25اجلديدة. اجلمل لتبيب استخدامها احملتمل ومن الشخص يفهمها اليت الكلمات
  رلموعة عن عبارة ادلفردات( Syaiful Mustofa كتاب يف) احلرن ْتسب

 فهم على الشخص قدرة تعتمد فاليت، ذكره كما. اللغة ُتشكل اليت الكلمات
 فإن ذلك، ومع. ديلكها اليت ادلفردات إتقان على كبَت حد إىل األربع اللغة إتقان
فقط  يكفي ال اللغة إتقان أن ٔتعٌت. ادلفردات لتعلم مرادفًا ليس ادلفردات تعلم

 ادلفردات من الكثَت حلفظ

 للمفردات التعلم أىداف . ب
 :يلي  كما ىي العربية اللغة مفردات لتعلم العامة األىداف

                                                             
26

 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2014), hlm. 236-236 
27

 Zahratun Fajriah, Peningkatan Penguasaan Kosa Kata Bahasa Arab Melalui 

Penggunaan Media Kartu Kata Bergambar, Jurnal Pendidikan Usia Dini, VOL. 9 NO. 1, 2015, 

hlm 5 
28

 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (Malang: Uin-Malik 

Press, 2017), hlm. 59 
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 .ادلصموم وفهم القراءة مواد خالل من إىل الطالب، اجلديدة ادلفردات تقدًن .0
 والصحيح اجليد النطق ألن وصحيح ادلفردات ّتيد الطالب لنطق تدريب .2

 ادلهارات إىل يؤدي
 اجلملة سياقات يف استخدامها عند أو ادلفردات شفواي ومعجميا معٌت فهم .0

 (.وضلوية داللة معٌت) ادلعينة
 والتعبَت( التكلم) الشفهي التعبَت يف ادلفردات ووظيفة التعبَت على قادر .1

 .الصحيح للسياق وفًقا( الكتابة) ادلكتوب
 

 ادلفردات أنواع .و 

 ووظائفهم واجباهتم منها تنقسم ْتسب  وكل إىل أربعة، ادلفردات ثعيمة تصّنف
 :التايل النحو على

 اللغة إتقان سياق يف ادلفردات توزيع. أ
 وادلركزية( احملادثة) الشفوية اللغة من كل( ادلفردات فهم) للفهم ادلفردات .0

 استخدام إىل حيتاج التكلم يف( اللغوية ادلفردات) للتكلم ادلفردات(. القراءة)
 (مسية) والرمسية( عادية) الرمسيُت غَت ادلتحدثُت سواء الصحيحة، ادلفردات

 اجليدة ادلفردات اختيار أيًضا حيتاج الكاتب(. ادلفردات كتابة) للكتابة ادلفردات .2
 مثل الرمسية غَت الكتابة الكتابة ىذه تتضمن. القارئ كي ال خُيطأ ادلعٌت مع

: ادلثال سبيل على. الرمسية الكتابة أيضا. وغَتىا اليومية واألجندة ادلذكرات
 .ذلك إىل وما والصحف واجملالت العلمية واألوراق الكتب كتابة

 ديكن اليت السياق مفردات من ادلفردات من النوع ىذا يتكون. احملتملة ادلفردات .0
 ديكن اليت ادلفردات أي ، التحليلية وادلفردات ادلناقشة، لسياق وفًقا تفسَتىا
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 توسيع أو تضييق من دلزيد الكلمة اشتقاق خصائص إىل استناًدا ٖتليلها
 26معانيها.

 معانيها حسب ادلفردات توزيع . ب
 األساسية ادلفردات ىي ادلفردات ىذه(. احملتوى مفردات) األساسية الكلمات .0

 .وغَتىا واألفعال األمساء ادلثال سبيل على. صحيحة الكتابة ٕتعل اليت
 ادلفردات وتوحد ملزمة الكلمات ىذه(. funcation كلمات) الدالة الكلمات .2

 اجلّر، حروف ادلثال سبيل على. الكتابة يف جيد عرض لتكوين واجلمل
 وأدوات اإلستفهام.

 يتم ولكن منفردة، تقف أن ديكن ىي ال ادلفردات ىذه. ادلركبة الكلمات .0
 .ادلختلفة ادلعاين لتشكيل األخرى الكلمات مع دائًما درلها

 استخدام مت إذا اإلعجاب رغب كلمة تعٍت أن ديكن ادلثال سبيل على .1
 عن رغب يصبح عن كلمة تبعتها إذا أما. يف رغب كوهنا يف مع الكلمة

 .الكراىية أو الكراىية إىل يتغَت ادلعٌت
 (.التخصص) الكلمة خصائص حيثمن  ادلفردات ج. توزيع

 رلال يف سواء ادلهمة، إىل لإلشارة تستخدم الكلمات ىي اخلدمة كلمات .0
 .بطبيعتها رمسية وىي الرمسية، أو الرمسية غَت ابلطريقة احلياة

 عبارة ادلفردات ىذه(. اخلاص احملتوى كلمات) اخلاصة األساسية الكلمات .2
 وديكن التفاصيل إىل ادلعاين ٖتول أن ديكن اليت الكلمات من رلموعة عن

 أو احمللية ابلكلمات أيًضا ُتسمى واليت ادلعينة، ادلراجعة رلاالت يف استخدامها
 .ادلهووسُت

 
 

                                                             
29

 Djiwandono, M. Soenardi, Tes Bahasa dalam Pengajaran. (Bandung: Institut 

Teknologi Bandung, 1996),  hal 43 
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 .ادلستخدمُت من حيث ادلفردات د. توزيع
 يف واسع نطاق على عام تستخدم اليت ادلفردات أي النشيطة، الكلمات .0

 وادلعروفة إليها االستماع حىت أو الكتابة أو التكلم سواء ادلختلفة، اخلطاابت
 ادلختلفة القراءة خالل من

 مفردات سوى ليست ادلفردات( السلبية الكلمات)السلبية  الكلمات .2
 الكتب خالل من ادلفردات ىذه تُعرف. تستخدم ما اندرا ولكن الشخص
 ادلصنفات أو الكتب كتابة يف كمراجع عادة تستخدم اليت ادلطبوعة
 01العلمية.

 ادلفردات و وظيفة و.  معٌت
 معٌت تقسيم ديكن. معٌت ذلا إذا وظيفة معجم أو كلمة للمفردات سيكون

الداليل  ادلعٌت يتكون( إضايف) الداليل وادلعٌت( اصلي) الداللة معٌت إىل الكلمة
. ادلصطلح وال معٌت األصلي وادلعٌت اجملازي وادلعٌت اجلوىري ادلعٌت من( أصلي)

 تلد األم" ىو اجلوىري ادلعٌت العربية، اللغة يف( األم) األم كلمة ادلثال سبيل على
 أم يف( أم) األم كلمة استخدام عند تضمينو يتم اجملازي ادلعٌت أن حُت يف ،" طفالً 

 كلمة ىناك ادلثال سبيل على ىو األصلي ادلعٌت(. الكتاب أم) ادلقدس الكتاب
 ادلعٌت ، ادلصطلح معٌت بينما ،" الصاخب الشخص" تعٍت اليت( اذلاتف) اذلاتف

 00"ىاتف"
 أو دقيقة فروق على حيتوي اإلضايف ادلعٌت ىو( إضايف) التعريفي ادلعٌت

 الداللة Harimurti دلعٌت وفقا. اللغة مستخدمي لتجربة نتيجة خاصة انطباعات
 أو تنشأ اليت األفكار أو ادلشاعر على القائمة الكلمات من رلموعة ادلعٌت ىو

 األم داللة كلمة ادلثال، سبيل على(. القارئ) وادلستمع( الكاتب) ادلتكلم تسببها
 .احلماية أو احلب تعٍت( األم)

                                                             
30

 Ibid, hlm. 43 
31

 Ahmad Fuad Effendi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab. (Malang: Miskykat, 

2009), hlm  97 
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 ادلفردات اختيار مبادئه.
 الكلمات الختيار التوجيهية ادلبادئ ىي اليت ادلبادئ أو األساس وصف ديكن   

  02التايل: النحو على ادلفردات أو
 وينبغي لإلختيار وغالبا العالية الكلمات استخدام تكرار وىو التكرار، .0
 العريب الدول يف الغالب يف تستخدم اليت للكلمات األولوية يعطي الذي ادلدى، .2

 وفيو أكثرىا استخداما ادلعينة الدول يف أو العربية وغَت
 واستخدامها تعلمها يسهل اليت ادلفردات أو للكلمات األولوية إعطاء اإلاتحة، .0

 اخلطاب أو ادلختلفة اإلعالم وسائل يف
 كلمة استخدام مثل وادلسموعة، ادلألوفة للكلمات األولوية إعطاء أي األلفة، .1

 ادلعٌت نفس ذلما كالمها أن من الرغم على حى، ض كلمة من أكثر الشمس
 واسعة تصبح ْتيث متعددة، معاين ذلا الكلمة تضمُت على القدرة أي التغطية، .2

 منزل. الكلمة من أكثر بياانت بيت كلمة تغطي ادلثال، سبيل على. النطاق
 yumum كلمات لتجنب مهمة معان   ذلا كلمات لديك يكون أن أي الداللة، .3

 .أقل بشكل استخدامها أو تركها يتم اليت
 يتم اليت االستيعاب كلمات من العربية للكلمات األولوية تعطي اليت العروبة .4

 التليفونو التلفزثو كلمة من ادلثال سبيل على. أخرى لغات من تعريبها
 00الراديو.

 
 
 
 

                                                             
32

المرجعفٌىتعلٌماللغةالغربٌةللناطقٌنىبلغةاخرى.معهداللغةالعربٌة،وحدةالبحوثوالمنهح:1991طعٌمة،رشدأحمد 

621-618ص.2العربٌةجزجامعةأمالقرى،سلسلةدراباتفٌىتعلٌم
 
33

 M.Abdul Hamid, dkk. Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN Malang press, 2008),  hlm. 

60-61 
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 م اإلجرائي و ادلفه  .ز 
 استخدام خالل من الطالب مركز منهج بفاعلية الدراسة ىذه مفهوم يرتبط

 الدراسة ىذه ويف ، الطالب لدى ادلفردات إتقان لزايدة للوسائط اإلعالمية األشكال
 :النظري اإلطار ضمن x ادلتغَت مؤشرات تكون

 01سالموال ابلتحية الدرسادلعلمة  يبدأ .0
 .السابق الدرسادلعلمة  يكرر  .2
 يعطي ادلعلمة معاير الكفاءة اليت جيب التالميذ قبوذلا بعد عملية التعلم .0
 stick figures ابستخدام الطالب مركز منهج تنفيذ ادلعلمة يشرح  .1
 للتالميذ السبورة على ةالصر  ةادلعلم يكتب  .2
 stick figuresحصول الصورة  عن التالميذ ادلعلمة ا يسأل  .3
 stick figures بنتائج ادلتعلقة ادلفردات تسمية التالميذ من ادلعلمة يطلب  .4
 stick figures نتائج ٗتمُت يف صعوبة جيدون الذين التالميذ ادلعلمة يساعد  .5

 ادلفردات إتقان خالل من ادلؤشرات فهم يتم    

 العربية ادلفردات قراءة معرفة الطالب يستطيع .0
 والصحيحة اجليدة ادلفردات نطق الطالب يستطيع .2
 فهم معن ادلفردات الطالب يستطيع .0
 02وتشغيلها. ادلفردات عن التعبَت الطالب يستطيع .1

 
 
 

                                                             
34

 Kadek Tenova Satriaman, Ni Made Pujani, Putri Sarini, Implementasi Pendekatan Student 

Center Learning Dalam Pembelajaran Ipa Dan Relevanisnya Dengan Hasil Belajar Siswa Kelas 

VIII Smp Negeri 4 Singaraja, Jurnal Pendidkan Dan Pembelajaran Sains Indonesia, VOL. 1 No. 

1,  April, 2018, hlm 4 
35

 Syaiful Mustofa, Sreategi Pembelajarab Bahasa Arab Inovatif Malang: UIN Malik press, 2017, 

hlm. 60 
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 السابقة الدراسات .ح 
بعد الباحثة تقرأ ْتث التكلمي و تعلمو وجد الباحثة دراساات سابقتا هبذا 

 البحث 
 فيما يلى :

0.  Nur Salmi 2105  سليلة ابدلوضوع " استخدام وstick figures  فعالية مهارة
ذا البحث أتى ىالكلم لدى التلمدات يف مدرسة ادلنورة ادلتوسطة اإلسالمية  

% اىل 21.221نتائج تعلم اإلقتصاد ٔتعدل من  بنتيجة فعال لًتقية
51.022%0 

 ساواين بوسيلة عصا األرقام بل دلنارة الكالم أما ْتثي لًتقية إتقان ادلفردات
2. Andika Erlangga 2121  ابدلوضوع " فعالية استخدام الطربقة السمعية السفوية

بلعبة الكرسي الساخن لًتقية استعاب مفردات اللغة العربية لدى تالميذ ادلدرسة 
ونتائج : ىذا البحث أتى بنتيجة فعال لًتقية ادلتوسطة ادلتكاملة البنية بكنبازو" 

  Haيعٍت  بنتيجةو  0%2,120% اىل 20,351تعلم اإلقتصاد ٔتعدل من 
لًتقية إتقان ادلفردات لكن الفرق بينهما: الباحثة اين . ساو مردوة Hoمقبول و 

 تستخدم الطريقة السمعية و الشفوية لكّنٍت بوسيلة عصا األرقام.
0.  Destia Yolanda2120  " فعالية لعبة اصلرام ابدلوضوع (Anagram لًتقية إتقان )

لدى تالميذ الصف الثامن من الددرسة الدتوسطة الدفردات يف تعلم اللغة العربية 
ىذا البحث أتى بنتيجة أن   "يف معهد الددرسة الًتبية اإلسالمية  تنجونج ابرولك

ونتائج تعلم  .عدد الروماوي بُت الفصل التجرييب والفصل الضبطيىناك فرق 
 0%2,12% اىل 22,36اإلقتصاد ٔتعدل من 

  فرقة أان بعضا األرقام لكنو بلعبة اصلرام.ساواين لًتقية إتقان ادلفردات, و 
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  والفرضيةفرتاضات اإل .ط 

 اإلفًتاضات. ٔ
 الميذ سلتلف.لدى الت العربيةمفردات  استيعاب. أ

 ابلعوامل الكثَتة. للطالب العربيةمفردات  استيعاب يتأثر ب.
 .للتالميذ العربية ادلفردات استيعاب لًتقية ادلستخدمة  الوسائل من كثَت  ج.

 

 الفرضية .ي 

إذا جيد  ثباهتاة مؤقتة من مشكالت البحث وسيقوم إإجابالفرضية ىي ٗتمُت 
    فالفرضية من ىذا البحث ىي :  احلكمي التجرييب والفصل لفصلااإلختالف بُت 

Ha :مدخل مركز التالميذ  (Student Center)     عصا األرقاموسيلة ابستخدام 

(Stick Figures)  لدى تالميذ  مفردات اللغة العربية استيعاب لًتقية إ عالف
 درسة دار العلوم ادلتوسطة اإلسالمية سوكا رجا.مالصف الثامن يف 

Ho :مدخل مركز التالميذ  (Student Center)   عصا األرقامابستخدام وسيلة (Stick 

Figures)   لدى تالميذ الصف  مفردات اللغة العربية استيعابغَت فعال لًتقية
 دلتوسطة اإلسالمية سوكا رجادرسة دار العلوم امالثامن يف 
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 الفصل الثالث 
 منهجية البحث 

 يم البحث مصت .أ 
 (Student Center)  مركز التالميذمدخل  مع ٕترييب، ْتثىو  ْتث ىذا

 ومها متغَتين، من ىذا البحث ويتكون (Stick Figures) عصا األرقاموسيلة  ابستخدام
 Stick) عصا األرقاموسيلة  ابستخدام  (Student Center)  مركز التالميذمدخل  فعالية

Figures)كمتغَتX   متغَت العربية ادلفردات استيعابو Y على البحث ىذا إجراء . مت 
 قسمت ،ٔتنطقة كوانسنج مدرسة  دار العلوم ادلتوسطة اإلسالمية سكا رجايف  التالميذ
 يتم. ب الثامن والفصل أ الثامن الفصل ومها إىل الفصلُت، ىذا البحث يف الباحثة
 بينما (Stick Figures) عصا األرقاموسيلة  ابستخدام VIII الفصل يف التالميذ تدريس

. أيًضا ادلختلفة اإلسًتاتيجيات وابستخدامVIII  الفصل يف أخرى أساليب استخدام يتم
 قبل ٖتكم رلموعة الباحثة استخدمتو الذي البحث تصميم كان ىذا البحث، يف

 البعدي. االختبار
Intact Group Comparion تصميم البحث ادلستخدم

30
  

 

 ٔ.ٖاجلدول 
  تصميم البحث

 االختبار البعدي   ادلعاجلة       ليباالختبار الق     الصف       
 To x الثاين "أ"

 

T1 

 To        - T1 الثاين "ب"

-group pretestدم تصميم البحث ادلستخ ْتث ٕترييب ىو ىذا البحث 

posttest control 04وذج.من 
                                                             

36
 Hardani dkk,Kualitatif dan Kuantitatif, Yogyakarta: CV.Pustaka Ilmu, 

37
 Nana Sayaodin Sukmadinata, MetodePenelitianpendidikan, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2010), hlm 240 
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 اإليضاح ا
 : الصف التجرييب الثاين "أ"
 الضبطي : الصفّ  الثاين "ب"

       To    :القبلي للفصل التجرييب  و الفصل الضبطي اإلختبار 
X        الذى فيو معاجلة صفّ : ال 
 الذى ليس فيو معاجلة صفّ : ال         -

T1             :الضبطي صفّ التجرييب و ال صفّ البعدي لل اإلختبار 
 

 زمان البحث ومكانه  .ب 
يف . و مكانو 2120ير حث تبدأ البحثة يف شهر فرباازمان ذلذا البأما   

 .ٔتنطقة كوانسنج مدرسة دار العلوم ادلتوسطة اإلسالمية سوكا رجا
 

 أفراد البحث و موضوعه .ج 
يف مدرسة دار الفصل الثامن  طالبالادلدرسة و  وأما أفراد البحث فهو      

  مدخل فعالية وموضع 2121/2120العلوم ادلتوسطة اإلسالمية سوكا رجا 

Student center   ابستخدام وسيلةStick Figures مفردات اللغة  استيعاب لًتقية إ
درسة دار العلوم ادلتوسطة اإلسالمية سوكا ميف الفصل الثامن لدى تالميذ  العربية

 ٔتنطقة كوانسنج. رجا
 

 وعينتهجمتمع البحث  .د 

درسة دار العلوم ادلتوسطة اإلسالمية م فصل الثامن يفال تالميذأما رلتمع البحث فهو مجيع 
و عينتو تالميذ  تلميذا( 016و عددىم ) 2120سنو  .كوانسنجٔتنطقة   سوكارجا

 الفصل الثامن أ و ب.
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 ٕ.ٖل اجلدو 
 عينة البحث

 البحث

 العدد الفصل الرقم
 05 الثامن أفصل   0
 05 الثامن بفصل  2

 ٖٙ اجملموعة  
 

 أدوات البحث .ه 
 الحظة ادل  .ٔ

طبيعيّ  كما حيُدث، الطبيعّي َأو غَت الال  احلشيء  َأو الادلالحظة، ىي مراقبُة . أ
دلعرفة .  ىذه ادلالحظة دلالحظة 05وتسجيُل ما يبدو لغرض علمّي َأو َعَمليّ 

ابستخدام وسيلة عصا   (Student Center)  مركز التالميذفعالية مدخل 
لدى تالميذ  لًتقية استيعاب مفردات اللغة العربية  (Stick Figures) األرقام

العلوم ادلتوسطة اإلسالمية سوكا رجا ٔتنطقة  الصف الثامن يف مدرسة  دار 
 كوانسنج

 

 

 

 
                                                             

38
 .المعجمالوسٌطفًالمعانًعربً.)قاموسالكترونً( 
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 ٖ.ٖاجلدول 
 مفرداتلرتقية استيعاب   Stick Figures  ابستخدام وسيلة

 ال نعم ادلالحظة الرقم
   والدعاء ابلتحية ادلعلمة  يبدأ 0
   .السابق الدرس ادلعلمة يكرر 2
يعطي ادلعلمة معاير الكفاءة اليت جيب التالميذ  0

 قبوذلا بعد عملية التعلم
  

  Student centerمقاربة  تنفيذ ادلعلمة يشرح 1

 Stick Figuresوسيلة  ابستخدام
  

   للتالميذ السبورة على الصورةادلعلمة  يكتب 2
 األشكال نتائج عن التالميذادلعلمة  يسأل 3

 العصوية
  

 ادلفردات تسمية التالميذ منادلعلمة  يطلب 4
 الثابتة األشكال بنتائج ادلتعلقة

  

 يف صعوبةال جيدون التالميذ الذينادلعلمة  يساعد 5
 العصوية األشكال نتائج ٗتمُت

  

 
على إستيعاب  ميذ، أو دلعرفة قدرة التال 06ىو شيء جرَبَو وامتحانو ختباراإل .ٕ

 : اإلختبار إىل قسمُت وينقسم  مكنوب االختبار ادلواد ادلتلمة،
  ختبار القبلياإل . أ          

                                                             
39

962(.ص.2111م،)بٌروت،دارالمسرق،لعلوفًاللغةوا،المنجدلُِوٌسمعلوف .   
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النتيجة ادلأخذة من مستخدم قبل أداء البحث و  مكتوب ىذا االختبارو 
اس قدرة التلميذات على استيعاب ىذا االختبار القبلي. يهدف إىل معرفة مقي

  .ةم اللغة العربيمفردات اللغة العربية يف تعل
  ختبار البعدياإل ب.        

ذة من و النتيجة ادلأخالبعدي مستخدم بعد أداء البحث و  ختبارىذا اإلو 
ة ترقية استيعاب ادلفردات ختبار يهدف إىل معرفىذا اإلختبار البعدي. و إلىذا ا

م اللغة العربية على استيعاب يف تعلتالميذ أو للدى ام اللغة العربية يف تعل
 .ادلفردات

   ٗ.ٖ اجلدول
 مؤشرات تقوًن استيعاب ادلفردات

 النتيجة              عملية اتقان ادلفردات رقم   
 العدد جيد كايف انقص

 ادلفردات قراءة معرفة الطالب يستطيع 0
 العربية

    

 اجليدة ادلفردات نطق الطالب يستطيع 2
 والصحيحة

    

      ادلفرداتفهم معن  الطالب يستطيع 0
 ادلفردات عن التعبَت الطالب يستطيع 1

 وتشغيلها
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 . طريقة مجع البياًنت وحتليلهاو
 مجع البياًنت  طريقة .ٔ

 الحظاتادل
 و حيدث، كما طبيعي غتَ  أو طبيعي حال أو شيء مراقبة يى الحظةادل

 تنفيذ حملالظة الحظةادل ذهى 11.عملي أو عملي لغرض يبدو ما تسجيل
 رفةعدل مث البحثا ذى يف علمكادل ةالباحث و Stick figures لعبة وسيلة استخدام

يف ادلدرسة   العربية اللغة علمادل وى البحث ذاى يف يالحظ الذي، الحظةابدل التعلم
 .دار العلوم ادلتوسطة اإلسالمية سكا رجا

 االختبار
 لدى العربية فرداتادل استيعاب عرفةدل تستعمل اليت التمرينات أو األسئلة

 استخدام قبل يفعل الذي القبلي االختبار من يتكون االختبار ذاى و .التالميذ
 Stick figures لعبة وسيلة استخدام بعد يفعل الذي البعدي االختبار و الوسيلة،

 .برريري اختبار أو كتايب اختبار ستخدمادل االختبار و. 
 التوثيق

 والكتب والنصوص ادلالحظات شكل يف ادلتغَت عن بيان عن يبحث ىو
 أو كتابة شكل ديكن التوثيق يف 10ذلك. إىل وما األعمال واجملالت وجداول

 12من شخص. ضخمة أعمال أو صور
 البياًنتحتليل مجع  .ٕ

 ُت :تطريقت البياانت ليلْت تقنيات يتم أن كندي
 : التالية الصيغة ابستخدام البحثية الحظةادل ذهم يف ستخدمةادل البياانت ليلْت .0

                                                             
41

)إلكًتوين قاموس( عريب، عاينادل يف الوسيط جمعادل 
41

 Suharsimi Arikunto,  Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, )Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 

hlm 231 
42

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif  Kualitatif dan R&D ,(Bandung: Alfabeta, 

2010), hlm 240 
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P  :مؤية نسبة 
F :تكرار 

N :موعرل 
 : أتيتمعيار االسًتاتيجية كما  

 10(جدا جيد% )011-50% (0
 ( جيد% )51 -30% (2
 (مقبول% )31 -10% (0
 (انقص% )11 -20% (1
 11(جدا انقص% )21 -1% (2

 : التالية الصيغة ابستخدام االختبار يف ستخدمةادل البياانت ليلٖت.2 
 . 

   
     

√(
   

√   
)
 

  (
   

√   
)
 

20 

 اإليضاح :
T ر: اختبا 

M   ادلعدَّل من ادلتغَت :χ 
M   :ادلعدَّل من ادلتغَتу 

SD   من ادلتغَت  ى: اإلضلراف ادلعيارχ 
SD   : من ادلتغَت  ىاإلضلراف ادلعيارу 

                                                             
43

 Suharsimi Arikunto,  Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, )Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 

hlm 231 
44

 Riduwan, Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2011), 

hlm. 15 
45

 Hartono, Statistik untuk Penelitian, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2012), hlm 206 
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N العينة : 
 : الرقم الثابت 1

 رموز معيار اضلراف التغيَت
 

 : وأما مؤشرات استيعاب ادلفردات العربية.0
 

 ٘.ٖل اجلدو 
 مؤشرات استيعاب ادلفردات

 عالية 0،11-1،511بُت 
 متوسط 1،511-1،311بُت 
 كاىف 1،311-1،111بُت

 سلفضة 1،111-1،211بُت 
 13سلفضة جدا 1،211-1،111بُت 

 

 استيعاب قيةلًت   لعبة وسيلة استخدام فعالية عرفةدل معايَت ةستخدم الباحثت .0
 تالميذ منها :ال لدى العربية فرداتادل

 ٙ.ٖل اجلدو 
 معايْي فعالية

 فعال جدا 51-011
 فعال 33-46
 كفى 23-32
 أقل فعال 11-22
 14غَت فعال  01-06

                                                             
46

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, ( Jakarta : Rineka 

Cipta, 2013), hlm 319 
47

 Suharsimi Arikunto, Ibid, hlm 25 
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 الفصل اخلامس
 اخلامتة

 نتائج البحثا. 
مركز  مدخل أناإلجابة  تادلشكلة ادلوجودة فوجد ةالباحث تبعد أن حلل 
لًتقية  فعال  (Stick Figures) ابستخدام وسيلة عصا األرقام  (Student Center)  التالميذ

لدى تالميذ الصف الثامن يف مدرسة  دار العلوم  استيعاب مفردات اللغة العربية
يف  Ttمن  أكربTo ا دلت عليو ان  مك. سوكا رجا ٔتنطقة كوانسنجادلتوسطة اإلسالمية 

 إذنردوة. م Hoقبول و م  Ha 1,10 ىذا معٍت .و يف70ودرجة داللة  72درجة داللة 
 Stick) ابستخدام وسيلة عصا األرقام  (Student Center)  مركز التالميذ مدخل

Figures)  لدى تالميذ الصف الثامن يف  لًتقية استيعاب مفردات اللغة العربيةفعال
 مدرسة  دار العلوم ادلتوسطة اإلسالمية سوكا رجا ٔتنطقة كوانسنج

 
 ب. توصيات البحث

 كما يلي :  ة توصياتقدم الباحثت
 

 للمدرسة .0
 أرجو من ادلدرسة أن تسهل تسهيلة وافية تعليم اللغة خصوصا تعليم اللغة العربية.

 

 دلعلم اللغة العربية .2
 Stickابستخدام وسيلة    Student center مدخل من ىذا البحث نعرف أن 

Figures أن يستخدم على ادلعلم  فينبفيتالميذ  لدى "لًتقية إتقان مفردات   فعالية
اللغة العربية لدى  إتقان مفرداتيف  خصوصا يف تعليم اللغة العربية  ادلدخل  ىذه

 .تالميذ
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 للتالميذ .0
 جيتهد يف تعلم اللغة العربية.التالميذ أن  و منرجأ.أ 
 .ارجو من التالميذ يعملون الواجبات ادلنؤلية بكل جد و نشاط.ب 
أرجو من التالميذ أن ديارسن مفردات اللغة العربية يوميا داخل ادلدرسة و .ج 

 خارجها.
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Satuan Pendidikan   : MTs Darul Ulum Sukaraja   

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Kelas / Semester : VIII A/2 

Tema : الّرياضة 

Alokasi Waktu : 1 JPG (pertemuan 1) 

Tahun ajaran : 2020/2021 

A. Tujuan Pembelajaran 

Setelah selesai proses pembelajaran siswa diharapkan mampu: 

1. Mengetahui mufrodat baru dengan menggunakan media stick figures dan 

mengucapkan  mufrodat dengan lafal yang benar dan mengetahui 

maknanya 

2. Mengidentifikasi bunyi kata-kata arab dan ujaran sesuai materi الّرياضة   berupa 

mufrodat.  

3. Mengulangi mufrodat dengan intonasi dan makhraj yang baik dan benar. 

4. Mendemonstrasikan materi ّرياضةال  secara bersama-sama. 

B. Langkah- langkah Pembelajaran 

No Kegiatan Alokasi Waktu 

1. Pendahuluan 

1) Menyampaikan salam pembuka dan doa 
2) Absensi kelas 

3) Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik 

dalam mengawali kegiatan pembelajaran 

4) Menyampaikan tujuan pembelajaran 

 
 

10 Menit 

2. Kegiatan Inti 

 Mengamati 

 Guru menjelaskan pelaksaan 

pendekatan student center dengan 

menggunakan media stick figures  

 Guru menuliskan gambar  stick 

figures di papan tulis dengan 

materi الّرياضة 

 Guru bertanya kepada siswa 

tentang hasil gambar stick 

figures. 

 Guru meminta siswa 

menyebutkan kosakata yang 

terkait hasil stick figures 

tersebut. 

 Guru membantu siswa yang kesulitan 

menembak hasil gambar stick figures 

 Menanya 

 Perserta didik dipersilahkan 

menanyakan gambar stick figures 

yang belum di pahami kepada guru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

40 Menit 



  Mengeksplorasi 

 Peserta didik melafalkan mufrodat 

yang sudah dituliskan di papan tulis 

 Mengasosiasikan 

 Peserta didik mencari makna 

kosakata ataupun bahasa arab yang 
sesuai dengan gambar yang telah 

di gambar di papan tulis 

 Komunikasi 

 Peserta didik menjelaskan makna dari 

mufrodat stick figures yang terdapat 

di papan tulis  

 

3. Penutup 

1) Guru dan peserta didik membuat kesimpulan 

pelajaran 

2) Memberikan tugas kepada siswa untuk di 

kerjakan    di rumah 

3) Memberikan motivasi kepada siswa untuk 

mengulang pelajaran yang didapat. 

4) Salam 

 
 
 
 
10 Menit 

C. Penilaian 
 

Aspek yang 

dinilai 

Tehnik Penilaian Bentuk Penilaian Waktu Penilaian 

Pengetahuan Tes Tertulis Uraian / Latihan Diakhir 
Pembelajaran 

sikap Observasi / 

Pengamatan 

Lembar 

pengamatan 

aktivitas peserta 
didik 

Pembelajaran 

berlangsung 

Keterampilan Praktik Lembar penilaian 
praktik 

Praktik 
berlangsung 

 
 

Sukaraja, 15 Februari  2021 
 

 
 

Guru Bahasa Arab  Mahasiswa Peneliti  

 

 

Abdullah Syakirin M.Pd Jasi eni Utami 
 

 

Mengetahui, 

Kepala Madrasah  

 

 

 

Ahmad Mahrus, S.Sy



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Satuan Pendidikan : MTs Darul Ulum Sukaraja    

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Kelas / Semester : VIII A/2 

Tema : الّرياضة 

Alokasi Waktu : 1 JPG ( pertemuan 2 ) 

Tahun ajaran : 2020/2021 

C. Tujuan Pembelajaran 

Setelah selesai proses pembelajaran siswa diharapkan mampu: 

5. Mengetahui mufrodat baru dengan menggunakan media stick figures dan 

mengucapkan  mufrodat dengan lafal yang benar dan mengetahui 

 maknanya 

6. Mengidentifikasi bunyi kata-kata arab dan ujaran sesuai materi الّرياضة berupa 

mufrodat  

7. Mengulangi mufrodat dengan intonasi dan makhraj yang baik dan benar. 

8. Mendemonstrasikan materi الّرياضة   secara bersama-sama. 

D. Langkah- langkah Pembelajaran 

No Kegiatan Alokasi Waktu 

1. Pendahuluan 

5) Menyampaikan salam pembuka dan doa 
6) Absensi kelas 

7) Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik 

dalam mengawali kegiatan pembelajaran 

8) Menyampaikan tujuan pembelajaran 

 
 
 

10 Menit 

2. Kegiatan Inti 

 Mengamati 

 Guru menjelaskan pelaksaan 

pendekatan student center dengan 

menggunakan media stick figures 

  Guru menuliskan gambar  stick figures 

di papan tulis dengan materi الّرياضة 

 Guru bertanya kepada siswa tentang 

hasil gambar stick figures. 

 Guru meminta siswa menyebutkan 

kosakata yang terkait hasil stick figures 

tersebut. 

 Guru membantu siswa yang kesulitan 

menembak hasil gambar stick figures 

 Menanya 

 Perserta didik dipersilahkan 
menanyakan gambar stick figures 

yang belum di pahami kepada guru 
 

 
 
 
 
 
 
 

40 Menit 



  Mengeksplorasi 

 Peserta didik melafalkan mufrodat 

yang sudah dituliskan di papan tulis 

 Mengasosiasikan 

 Peserta didik mencari makna kosakata 

ataupun bahasa arab yang sesuai 

dengan gambar yang telah di gambar 

di papan tulis  

 Komunikasi 

 Peserta didik menjelaskan makna 

dari mufrodat stick figures yang 

terdapat di papan tulis 

 

3. Penutup 

5) Guru dan peserta didik membuat kesimpulan 

pelajaran 

6) Memberikan tugas kepada untuk dikerjakan 

dirumah 

7) Memberikan motivasi kepada siswa untuk 

mengulang pelajaran yang didapat. 

8) Salam 

 
 
 
10 Menit 

C. Penilaian 
 

Aspek yang 

dinilai 

Tehnik Penilaian Bentuk Penilaian Waktu Penilaian 

Pengetahuan Tes Tertulis Uraian / Latihan Diakhir 
Pembelajaran 

Sikap Observasi / 

Pengamatan 

Lembar 

pengamatan 

aktivitas peserta 
didik 

Pembelajaran 

berlangsung 

Keterampilan Praktik Lembar penilaian 
praktik 

Praktik 
berlangsung 

 
 

Sukaraja, 22 Februari  2021 
 

 
 

Guru Bahasa Arab Mahasiswa Peneliti 

 

 

Abdullah Syakirin M.Pd Jasi Eni Utami 
 

 

Mengetahui, 

Kepala Madrasah 

 

 

Ahmad Mahrus, S.Sy 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Satuan Pendidikan : MTs Darul Ulum Sukaraja    

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Kelas / Semester : VIII A/2 

Tema : الّرياضة 

Alokasi Waktu : 1 JPG ( pertemuan 3 ) 

Tahun ajaran : 2020/2021 

E. Tujuan Pembelajaran 

Setelah selesai proses pembelajaran siswa diharapkan mampu: 

9. Mengetahui mufrodat baru dengan menggunakan media stick figures dan 

mengucapkan  mufrodat dengan lafal yang benar dan mengetahui maknanya 

10. Mengidentifikasi bunyi kata-kata arab dan ujaran sesuai materi اضة ي ّر ل ا  

berupa   mufrodat. 

11. Mengulangi mufrodat dengan intonasi dan makhraj yang baik dan benar. 

12. Mendemonstrasikan materi الّرياضة  secara bersama-sama. 

F. Langkah- langkah Pembelajaran 

No Kegiatan Alokasi Waktu 

1. Pendahuluan 

9) Menyampaikan salam pembuka dan doa 

10) Absensi kelas 

11) Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik 

dalam mengawali kegiatan pembelajaran 

12) Menyampaikan tujuan pembelajaran 

 
 

10 Menit 

2. Kegiatan Inti 

 Mengamati 

 Guru menjelaskan pelaksaan 

pendekatan student center dengan 

menggunakan media stick figures 

 Guru menuliskan gambar  stick figures 

di papan tulis dengan materi الّرياضة 

 Guru bertanya kepada siswa tentang 

hasil gambar stick figures. 

 Guru meminta siswa menyebutkan 

kosakata yang terkait hasil stick figures 

tersebut. 

 Guru membantu siswa yang kesulitan 

menembak hasil gambar stick figures 

 Menanya 

 Perserta didik dipersilahkan 

menanyakan gambar stick figures yang 

belum di pahami kepada guru 

 
 

 
 
 
 
 
 

40 Menit 



  Mengeksplorasi 

 Peserta didik melafalkan mufrodat 

yang sudah dituliskan di papan tulis 

 Mengasosiasikan 

 Peserta didik mencari makna kosakata 

ataupun bahasa arab yang sesuai 

dengan gambar yang telah di gambar 

di papan tulis  

 Komunikasi 

 Peserta didik menjelaskan makna dari 

mufrodat stick figures yang terdapat di 

papan tulis 

 

3. Penutup 

9) Guru dan peserta didik membuat kesimpulan 

pelajaran 

10) Memberikan tugas kepada untuk dikerjakan 

dirumah 

11) Memberikan motivasi kepada siswa untuk 

mengulang pelajaran yang didapat. 

12) Salam 

 
 
 
 
10 Menit 

C. Penilaian 
 

Aspek yang 

dinilai 

Tehnik Penilaian Bentuk Penilaian Waktu Penilaian 

Pengetahuan Tes Tertulis Uraian / Latihan Diakhir 
Pembelajaran 

Sikap Observasi / 

Pengamatan 

Lembar 

pengamatan 

aktivitas peserta 
didik 

Pembelajaran 

berlangsung 

Keterampilan Praktik Lembar penilaian 
praktik 

Praktik 
berlangsung 

 
 

Sukaraja, 01 Maret  2021 
 

 
 

Guru Bahasa Arab Mahasiswa Peneliti 

 

 

Abdullah Syakirin M.Pd Jasi Eni Utami 
 

 

Mengetahui, 

Kepala Madrasah  

 

 

Ahmad Mahrus, S.Sy 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Satuan Pendidikan : MTs Darul Ulum Sukaraja   

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Kelas / Semester : VIII A/2 

Tema :  المهنة 

Alokasi Waktu : 1 JPG ( pertemuan 4 ) 

Tahun ajaran : 2020/2021 

G. Tujuan Pembelajaran 

Setelah selesai proses pembelajaran siswa diharapkan mampu: 

13. Mengetahui mufrodat baru dengan menggunakan media stick figures dan 

mengucapkan  mufrodat dengan lafal yang benar dan mengetahui maknanya 

14. Mengidentifikasi bunyi kata-kata arab dan ujaran sesuai materi مهنةال  berupa 

mufrodat. 

15. Mengulangi mufrodat dengan intonasi dan makhraj yang baik dan benar. 

16. Mendemonstrasikan materi مهنةال  secara bersama-sama. 

H. Langkah- langkah Pembelajaran 

No Kegiatan Alokasi Waktu 

1. Pendahuluan 

13) Menyampaikan salam pembuka dan doa 

14) Absensi kelas 

15) Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik 

dalam mengawali kegiatan pembelajaran 

16) Menyampaikan tujuan pembelajaran 

 
 
 

10 Menit 

2. Kegiatan Inti 

 Mengamati 

 Guru menjelaskan pelaksaan 

pendekatan student center dengan 

menggunakan media stick figures 

 Guru menuliskan gambar  

stick figures di papan tulis 

dengan materi المهنة 

 Guru bertanya kepada siswa tentang 

hasil gambar stick figures. 

 Guru meminta siswa menyebutkan 

kosakata yang terkait hasil stick figures 

tersebut. 

 Guru membantu siswa yang kesulitan 

menembak hasil gambar stick figures 

 Menanya 

 Perserta didik dipersilahkan 

menanyakan gambar stick figures yang 

belum di pahami kepada guru 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

40 Menit 



  Mengeksplorasi 

 Peserta didik melafalkan mufrodat 

yang sudah dituliskan di papan tulis 

 Mengasosiasikan 

 Peserta didik mencari makna kosakata 

ataupun bahasa arab yang sesuai 

dengan gambar yang telah di gambar 

di papan tulis  

 Komunikasi 

 Peserta didik menjelaskan makna 

dari mufrodat stick figures yang 

terdapat di papan tulis 

 

3. Penutup 

13) Guru dan peserta didik membuat kesimpulan 

pelajaran 

14) Memberikan tugas kepada untuk dikerjakan 

dirumah 

15) Memberikan motivasi kepada siswa untuk 

mengulang pelajaran yang didapat. 

16) Salam 

 
 
 
 
10 Menit 

C. Penilaian 
 

Aspek yang 

dinilai 

Tehnik Penilaian Bentuk Penilaian Waktu Penilaian 

Pengetahuan Tes Tertulis Uraian / Latihan Diakhir 
Pembelajaran 

Sikap Observasi / 

Pengamatan 

Lembar 

pengamatan 

aktivitas peserta 
didik 

Pembelajaran 

berlangsung 

Keterampilan Praktik Lembar penilaian 
praktik 

Praktik 
berlangsung 

 
 

Kuansing, 08 Maret  2021 
 

 
 

Guru Bahasa Arab  Mahasiswa Peneliti  

 

 

Abdullah Syakirin M.Pd Jasi Eni Utami 
 

 

Mengetahui, 

Kepala Madrasah 

 

 

Ahmad Mahrus, S.Sy



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Satuan Pendidikan : MTs Darul Ulum Sukaraja    

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Kelas / Semester : VIII A/2 

Tema : المهنة 

Alokasi Waktu : 1 JPG ( pertemuan 5 ) 

Tahun ajaran : 2020/2021 

I. Tujuan Pembelajaran 

Setelah selesai proses pembelajaran siswa diharapkan mampu: 

17. Mengetahui mufrodat baru dengan menggunakan media stick figures dan 

mengucapkan  mufrodat dengan lafal yang benar dan mengetahui maknanya 

18. Mengidentifikasi bunyi kata-kata arab dan ujaran sesuai materi مهنةال  berupa 

mufrodat. 

19. Mengulangi mufrodat dengan intonasi dan makhraj yang baik dan benar. 

20. Mendemonstrasikan materi المهنة secara bersama-sama. 

J. Langkah- langkah Pembelajaran 

No Kegiatan Alokasi Waktu 

1. Pendahuluan 

17) Menyampaikan salam pembuka dan doa 

18) Absensi kelas 

19) Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik 

dalam mengawali kegiatan pembelajaran 

20) Menyampaikan tujuan pembelajaran 

 
 
 

10 Menit 

2. Kegiatan Inti 

 Mengamati 

 Guru menjelaskan pelaksaan 

pendekatan student center dengan 

menggunakan media stick figures 

 Guru menuliskan gambar  stick figures 

di papan tulis dengan materi المهنة 

 Guru bertanya kepada siswa tentang 

hasil gambar stick figures. 

 Guru meminta siswa menyebutkan 

kosakata yang terkait hasil stick figures 
tersebut. 

 Guru membantu siswa yang kesulitan 

menembak hasil gambar stick figures 

 Menanya 

 Perserta didik dipersilahkan 

menanyakan gambar stick figures yang 

belum di pahami kepada guru 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40 Menit 



  Mengeksplorasi 

 Peserta didik melafalkan mufrodat 

yang sudah dituliskan di papan tulis 

 Mengasosiasikan 

 Peserta didik mencari makna kosakata 

ataupun bahasa arab yang sesuai 

dengan gambar yang telah di gambar 

di papan tulis  

 Komunikasi 

 Peserta didik menjelaskan makna 

dari mufrodat stick figures yang 

terdapat di papan tulis 

 

3. Penutup 

17) Guru dan peserta didik membuat kesimpulan 

pelajaran 

18) Memberikan tugas kepada untuk dikerjakan 

dirumah 

19) Memberikan motivasi kepada siswa untuk 

mengulang pelajaran yang didapat. 

20) Salam 

 
 
 
 
10 Menit 

C. Penilaian 
 

Aspek yang 

dinilai 

Tehnik Penilaian Bentuk Penilaian Waktu Penilaian 

Pengetahuan Tes Tertulis Uraian / Latihan Diakhir 
Pembelajaran 

sikap Observasi / 

Pengamatan 

Lembar 

pengamatan 

aktivitas peserta 
didik 

Pembelajaran 

berlangsung 

Keterampilan Praktik Lembar penilaian 
praktik 

Praktik 
berlangsung 

 
 

Kuansing, 15 Maret  2021 
 

 
 

Guru Bahasa Arab Mahasiswa Peneliti 

 

 

Abdullah Syakirin M.Pd Jasi Eni Utami 
 

Mengetahui, 

Kepala Madrasah 

 

 

 

Ahmad Mahrus, S.Sy



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Satuan Pendidikan : MTs Darul Ulum Sukaraja   

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Kelas / Semester : VIII A/2 

Tema :  

Alokasi Waktu : 1 JPG ( pertemuan 6 ) 

Tahun ajaran : 2020/2021 

K. Tujuan Pembelajaran 

Setelah selesai proses pembelajaran siswa diharapkan mampu: 

21. Mengetahui mufrodat baru dengan menggunakan media stick figures dan 

mengucapkan  mufrodat dengan lafal yang benar dan mengetahui maknanya 

22. Mengidentifikasi bunyi kata-kata arab dan ujaran sesuai materi لمهنةا  berupa 

mufrodat. 

23. Mengulangi mufrodat dengan intonasi dan makhraj yang baik dan benar. 

24. Mendemonstrasikan materi مهنةال  secara bersama-sama. 

L. Langkah- langkah Pembelajaran 

No Kegiatan Alokasi Waktu 

1. Pendahuluan 

21) Menyampaikan salam pembuka dan doa 

22) Absensi kelas 

23) Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik 

dalam mengawali kegiatan pembelajaran 

24) Menyampaikan tujuan pembelajaran 

 
 
 
 

10 Menit 

2. Kegiatan Inti 

 Mengamati 

 Guru menjelaskan pelaksaan 

pendekatan student center dengan 

menggunakan media stick figures 

 Guru menuliskan gambar  stick figures 

di papan tulis dengan materi المهنة 

 Guru bertanya kepada siswa tentang 

hasil gambar stick figures. 

 Guru meminta siswa menyebutkan 

kosakata yang terkait hasil stick figures 
tersebut. 

 Guru membantu siswa yang kesulitan 

menembak hasil gambar stick figures 

 Menanya 

 Perserta didik dipersilahkan 

menanyakan gambar stick figures yang 

belum di pahami kepada guru 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

40 Menit 



  Mengeksplorasi 

 Peserta didik melafalkan mufrodat 

yang sudah dituliskan di papan tulis 

 Mengasosiasikan 

 Peserta didik mencari arti mufrodat 

sesuai dengan kata yang diberikan 
guru 

 Komunikasi 

 Peserta didik menjelaskan makna 

dari mufrodat stick figures yang 

terdapat di papan tulis 

 

3. Penutup 

21) Guru dan peserta didik membuat kesimpulan 

pelajaran 

22) Memberikan tugas kepada untuk dikerjakan 

dirumah 

23) Memberikan motivasi kepada siswa untuk 

mengulang pelajaran yang didapat. 

24) Salam 

 
 
 
 
 10 Menit 

C. Penilaian 
 

Aspek yang 

dinilai 

Tehnik Penilaian Bentuk Penilaian Waktu Penilaian 

Pengetahuan Tes Tertulis Uraian / Latihan Diakhir 
Pembelajaran 

sikap Observasi / 

Pengamatan 

Lembar 

pengamatan 

aktivitas peserta 
didik 

Pembelajaran 

berlangsung 

Keterampilan Praktik Lembar penilaian 
praktik 

Praktik 
berlangsung 

 
 

Kuansing, 19 April  2021 
 

 
 

Guru Bahasa Arab Mahasiswa Peneliti 

 

 

Abdullah Syakirin M.Pd Jasi Eni Utami 
 

Mengetahui, 

Kepala Madrasah 

 

 

 

Ahmad Mahrus, S.Sy  



 اإلسم : 

 

 الفصل : 

 

 التاريخ : 

 

 الدرس : اللغة العربية 

 

يَاضَ  . 1   يَْعنِّْي ..... ة َُمْعنَى الر ِّ

  Bulu tangkis .أ

  Olahraga .ب

 Sepak bola .ج

 hobi .د

 

 “ lapangan “. َما َمْعنَى 2

 

 َمْيدَان   .أ

بَ  .ب  لَعِّ

 َرْقمُ  .ج

م   .د  ُمهِّ

 

ُس اْلفَص3 ْيذَ . يَدُْخُل اْلُمدَر ِّ  ُل لِّ ......الت ََِّلمِّ

 

 يُعَلِّمُ  .أ

 ُخُرْوجِّ  .ب

 فَْخصِّ  .ج

 ذََّهابِّ  .د

 

 يَّة" .  َما َمْعنَى " األْعَماُل اليَْومِّ 4

 

 Kegiatan sekolah .أ

 Kegiatan sehari-hari .ب

 Kegiatanrumah .ج

 Kegiatan di dapur .د

 

5 . تَاُب فِّى اْلَمْكتَبَةِّ  . اَنَا ..... ألكِّ

 

 تَْقَرأُ  .أ



 نَْقَرأُ  .ب

ُ  .ج  أَْقَرأ

 يَْقَرأُ  .د

 

يِّا.  6 َي ..... الر ِّ َجالِّ هِّ  َضةُ لِّلر ِّ

 

بَاَحةُ  .أ  السِّ

 ُكَرةُ اْلقَدَمِّ  .ب

 ُكَرةَ اليَدِّ  .ت

 اْلجْرُي  .ث

 

ْيدُ أَْن ...... ُكَرةُ القَدَمِّ .  7  اُرِّ

 

 اَلعَب   .أ

 اَْقنََع  .ب

 اَْقنَعُ  .ج

 اَْلعَبَ  .د

 

بَاَحةُ" 8  .  َمْعنَى َكلَِّمة " الس ِّ

 

  Berjalan .أ

 Berlari .ب

 Berenang .ج

 Mengiring .د

 

دُ َيْعنِّى .......... 9  َمْعنَى تَُشاهِّ

 

 Olahraga .أ

 Bulutangkis .ب

  Kamu menyaksikan .ج

 Hobi .د

َي ...... ُكتُبًا ُمفِّْيدَةً . 10  هِّ

 اَْلعَبُ  .أ

 اَْسبَحُ  .ب

 تَْقَرأُ  .ج

 اَْسبَُح  .د



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



RIWAYAT HIDUP  

Jasi Eni Utami  adalah putri dari pasangan suami istri 
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dari 4 bersaudara (M. Yaskur, Jasi EnI Utami, M.Jayus 
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Jenjang pendidikan yang  pertama kali ditempuh oleh 

penulis adalah sekolah Dasar di SDN O15 Giri Sako, 

Kuansing, kemudian penulis melanjutkan studinya di MTs 

Darul Ulum Sukaraja. Kemudian melanjutkan pendidikan 

Menengah Atas di MAN 01 Kuansing, dan selesai pada tahun 2017. Setelah itu, 
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teman serta bimbingan dari ibu Dr Afriza, S.Ag, M.Pd . Dan dosen dosen PBA 

sehinggah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul :  

ابستخدام وسيلة عصا   (Student Center)  فعالية مدخل مركز التالميذ
لدى تالميذ  لرتقية استيعاب مفردات اللغة العربية  (Stick Figures) األرقام

مبنطقة   الصف الثامن يف مدرسة  دار العلوم املتوسطة اإلسالمية سوكا رجا
 سنجكوان
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