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Ketika aku masih kanak-kanak
Aku selalu di ingatkan oleh suara halus lembut
Menyapa di telingaku
Aku di ingatkan supaya tetap
Bersabar dan bersyukur

Hingga akhirnya aku bisa meraih
Satu dari cita-citaku
Suara itu selalu bergema yang samar-samar
Selalu terdengar disaat aku mulai lengah
Suara Ibu......

Terima kasih aku ucapkan
Kepada kedua orang tuaku
Yang selama ini dengan susah payah
Mendidik dan membesarkan aku

Kuperuntukkan serangkaian kata-kata
Kepada seseorang yang mencintaiku
Karna telah setia mendampingiku
Dikala badai menyapaku
Dan disaat senyum tak luntur dari wajahkku

Meski aku bukan yang terbaik
Tapi aku akan membuktikan
Bahwa aku bisa dibanggakan

Untuk teman-teman seperjuanganku
Hanya seutas kata-kata terima kasih yang bisa
Ku persembahkan kepada kalian yang senantiasa
Memberiku motivasi yang tak pernah usai

Hingga akhirnya aku bisa menyandang gelar sarjana
Karna semangat yang kalian berikan
Jika saat ini mendung berkepanjangan
Maka, ingatlah masih ada pelangi dibalik hujan...

By: Suyanti
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ABSTRAK

Suyanti : Penerapan Media Video Compact Disk (VCD) Untuk
Meningkatkan Minat Belajar Bahasa Arab Siswa Kelas VII
Madrasah Tsanawiyah Khairul Ummah Air Molek
Indragiri Hulu

Penelitian ini dilatar belakangi oleh rendahnya minat belajar bahasa Arab
siswa kelas VII Mts Khairul Ummah Air Molek Indragiri Hulu. Perumusan
masalah pada penelitian ini adalah apakah penerapan Media video compact disk
(VCD) dapat meningkatkan minat belajar bahasa arab siswa kelas VII madrasah
tsanawiyah khairul ummah air molek Indragiri Hulu

Subjek dalam penelitian ini adalah guru dan siswa kelas VII Mts Khairul
Ummah Air Molek Indragiri Hulu dengan jumlah siswa sebanyak 33 orang
sedangkan objek dalam penelitian ini adalah penerapan media VCD untuk
meningkatkan  minat belajar bahasa arab siswa kelas VII Mts Khairul Ummah Air
Molek Indragiri Hulu .

Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan April- Mei 2011 Mata
pelajaran yang diteliti adalah pelajaran bahasa arab. Penelitian ini dilaksanakan
tiga siklus dalam tiap siklus satu kali pertemuan. Tahapan tahapan yang dilalui
dalam penelitian tindakan kelas  yaitu: (1). Perencanaan,(2). Pelaksanaan
tindakan, (3). Observasi, dan (4). Refleksi. Penelitian ini menggunakan rumus,
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Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data peneliti dapat
menyimpulkan bahwa minat belajar bahasa arab  siswa kelas VII Mts Khairul
Ummah Air Molek Indragiri Hulu meningkat dengan hasil diantaranya:

1. Sebelum dilakukan tindakan sekitar 49,1% tergolong rendah
2. Siklus ke I dengan hasil sekitar 66%. Tergolong cukup
3. Siklus ke II dengan hasil sekitar 71,5% tergolong cukup
4. Siklus ke III dengan hasil sekitar 84,2% tergolong tinggi

Berdasarkan hasil diatas dapat disimpulkan  bahwa penerapan media video
compact disk (VCD) dapat meningkatkan minat belajar bahasa arab siswa
Madrasah Tsanawiyah Khairul Ummah Air Molek Indragiri Hulu

ملخص



الصف السابع فيتالميذاللترقية رغبة (VCD)تطبيق وسيلة فيديو كومفيك ديس ) 2011: (سوينتي
العربية بالمدرسة الثانوية خير األمة أئير موليك اندرا غيرى هولوفى تعلم اللغة

خلفية هذا البحث هي ضعيف رغبة تالميذ الصف السابع ىف تعلم اللغة العربية باملدرسة الثانوية خري 
أما تكوين املشكلة يف هذا البحث هل تطبيق وسيلة فيديو كومفيك ديس , األمة أئري موليك اندرا غريى هولو

(VCD) تعلم اللغة العربية باملدرسة الثانوية خري األمة أئري رقى رغبة التالميذ الصف السابع يفن يأيستطيع
موليك اندرا غريى هولو ؟

الصف السابع باملدرسة الثانوية خري األمة أئري موليك اندرا غريى ىف تالميذ الاملدرس وأفراد البحث هو
لرتقية رغبة التالميذ الصف (VCD)أما موضوعه تطبيق وسيلة فيديو كومفيك ديس . تلمذا33هولو عددهم 

.السابع ىف تعلم اللغة العربية باملدرسة الثانوية خري األمة أئري موليك اندرا غريى هولو

:بالثالث الدوراتالباحثةتقوم.م2011ىل مايو إشهر أبريل ابتداء منالبحث ذاالباحثةقامت
) 2(التخطيط ) 1: (يمراحل وهاملرحلة هذا حبث عمل الفصل اربع . الثالثةوالدورةالثانيةالدورةوالدورة األوىل

:هذا البحث بالرموز التاليةستخدم الباحثة يفوت. اإلنعكاس) 4(قبة ااملر ) 3(التنفيذ 
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يفتالميذالرغبة أن تهاىل نتيجة البحث و حتليل البيانات اإا نظر 
:كاالتى الصف السابع ىف تعلم اللغة العربية باملدرسة الثانوية خري األمة أئري موليك اندرا غريى هولو

بعناصر ضعيف% 46,88حيث قبل الدورة.1
بعناصر كافية% 66ىف الدورة األوىل حيث.2
بعناصر كافية% 71,5ىف الدورة الثانية حيث .3
بعناصر عالية% 84,2ىف الدورة الثالثة حيث .4

ن يرقى رغبةأيستطيع (VCD)تطبيق وسيلة فيديو كومفيك ديس هذا احلاصل يدل على أن 
.الصف السابع ىف تعلم اللغة العربية باملدرسة الثانوية خري األمة أئري موليك اندرا غريى هولوىفتالميذال

ABSTRACT



Suyanti : The Application of Media Video Compact Disk (VCD) to
Increase Students’ Interest in Arabic Learning of Class VII
Islamic Junior High School Khairul Ummah Air Molek
Indragiri Hulu.

This research is motived by the low of students’ interest in Arabic learning
of class VII MTS Khairul Ummah Air Molek Indragiri Hulu. The formulation of
the problem in this research, does the application of Media video compact disk
(VCD) can increase students’ interest in Arabic learning of class VII Islamic
junior high school khairul ummah air molek Indragiri Hulu?

The subject of this research is the Teacher and students of class VII Mts
khairil ummah Air Molek Indragiri hulu. There are 33 students in the class. While,
The object of this research is the application of Media Video Compact Disk
(VCD) to increase students’ interest in Arabic learning class VII Islamic junior
high school Khairul Ummah Air Molek Indragiri Hulu.

The time of this research was conducted in April – may 2011. The subject
matter is Arabic language. This research implemented in 3 cycles. Each cycle has
1 meeting. The phases of this research in action class, namely: (1) Planning, (2)
implemented of the action. (3) Observation, and (4) Reflection. This research uses
the formula:
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Based on the result of this research and data analyze, the writer can
conclude that students’ interest in Arabic learning of class VII Mts Khairul
Ummah Air Molek Indragiri Hulu increase. They are:

1. Before the act about 49, 1% was low
2. Cycle I with the results about 66%. enough
3. Cycle II with the results of about 71.5% enoug
4. Cycle to III with the results of about 84.2% classified as very high

Based on the results above, it can be concluded that the application of
Media Video Compact Disk (VCD) to increase students’ interest in Arabic
learning class VII Islamic junior high school Khairul Ummah Air Molek Indragiri
Hulu.
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التقديروالشكر

الرحيمالرمحناهللابسم

منلعلناعربياناآقر اهللانزلأواللغاتأفضلالعربيةاللغةجعلالذىهللاحلمد
وأصحابهالهوعلىوسلمعليهاهللاصلحممدسيدناعلىوالسالمالصالة. املتعاقلني
.أمجعني

الطبقةيفاملؤهلشهادةعلىللحصولالشروطمنشرطالرسالةهذهكتابة
اإلسالميةقاسمشريفسلطانجلامعةالرتبيةبكليةالعربيةاللغةتدريسقسميفاألوىل

لترقية رغبة (VCD)تطبيق وسيلة فيديو كومفيك ديس "عاملوضو حتترياواحلكومية
الصف السابع فى تعلم اللغة العربية بالمدرسة الثانوية خير األمة أئير فىتالميذال

”موليك اندرا غيرى هولو

املشرفمنتوجيهاتمعوجلعزاهللابإذنالرسالةهذهكتابةالباحثةامتت
, الرسالةهذهمتامإيفساعدوهاملنكثرياشكراتشكرأنالباحثةسيتنوماوارشداته
:اىلالشكروأحص

ريب"دعوأ, نآلاحىتصغرييمنذحسنةتربيةربياينقداملكرمانوالداين.1
"صغرياربياينكماوارمحهماولوالديااغفريل

قاسمشريفسلطانجامعةاً مدير بصفته كرمينذيرحممدالدكتوربروفسور.2
رياواحلكوميةاإلسالمية

جبامعةوالتعليمالرتبيةكليةاً عميدبصفتها املاجسرتحلميايتاحلاجةالدكتورة.3
رياواحلكوميةاإلسالميةقاسمشريفسلطان

الرتبيةبكليةالعربيةاللغةتدريسقسمرئيساملاجستريذوالكفلالدكتورندس.4
.رياواحلكوميةاإلسالميةقاسمسريفسلطانجبامعةوالتعليم



.الباحثةعلىمشرفاملاجستريأبو أنوارالدكتورندس.5
.العربيةاللغةتدريسقسميفمتنوعةعلوماعلمواالذيناملعلماتواملعلمون.6

اجلزاءحبسناهللاوجزىالشاكرينعبادهمنهمجيعلنأنعسىادعواهللاوأخريا
............امنيغفرة،املوالعنايةوالتوفيقووباهلداية

كتابةيفينو عداسالذينالعربيةاللغةتدريسقسميفالطالبخويتأوخواينإ.7
.   الرسالةهذه

. الرسالةهذهيفنوالنقصاخطاءاألمتوجدإذاالتصحيحالقراءمنأرجوخرياأو 
وتوفيقالوباهللا. اهقراءومجيعيلنافعةالرسالةهذهجيعلأنتعاىلاهللادعوأ

العاملنيربياامني. املعرفةووالرضااهلداية
.وبركاتةاهللاةورمحعليكموالسالم

2011يونيو10,باكنبارو
م

الباحثة

سوينيت
: القيدرقم

10612003135



1

األولالباب
المقدمة

خلفية المشكلة. أ
اللغة الىت يستعملها قوم تسمى . خمتلفة من حيث اللفظ و املعىنواللغة ىف العامل متنوعة 

اللغة هي . يسية وغريهاكثرية منها اللغة اإلجنلزية و العربية و اإلندونواللغة الدولية. ة الدوليةغالل
1.أ

كل مستوى من مستويات التعليم ىف التعليم اليت تدرس ىفمادة من مواداللغة العربية 
من ةإىل مستوى مقدمتدريس مادة التعليم اللغة العربية من مستوى املدارس اإلبتدائية . إندنيسيا

منغريهايةالدينالشؤونورعاية وزارةالرتبية رعاية وزارةإذا كانت املؤسسة حتت . املدارس الثانوية
.تااإلدار 

التفاعل لةاو التواصل ألن اللغة هي أاعل يف عملية التفةمهممن عوامل ةاللغة هي عامل
.والدولة أو املنطقة اليت ولدت مشاعر وأفكار،من قبل األمةاتم استخدامهالىىت ت

وكشفو حتريريا لفهمأطورت مهارات اإلتصال إما شفويا تاللغة العربية مادة التعليم اليت 
س اللغة در . العامة والثقافة اإلجتماعيةواملعرفةراء واملشاعر و تطوير علوم الدين،األ،املعلومات

2.لإلتصالها م الدين والعلوم النافعة جبانبر يف فهثأالعربية اليت تدرس يف املدارس له 

اللغة بومها مكتوبان. القران والّسنةهيامهاملمن اللغاتاللغة العربية هي 
.العربية

تلكىف استعمالن ينال قدرةأجنبية يريد للغة األرس اكل من يدّ ،لناحية النظريةمن ا
.تدريس اللغة العربيةكتابيا والسيما يفأم  اللغة شفويا كانت 

تعليم اللغة يفنتيجة التالميذيدف السابق ال بد على كل مدرس أن يرقاهلتحقيفل
التعليمية األدواتواستكمال حتسني املناهج الدراسية،، ومن اجلهود اليت ميكن القيام به هو العربية
.هاوموارد

7ص , المكتبة العصریة, بیروت لبنان, جامع الدروس, )2006(غالیینى الشیخ مصطفى 1
2 Kerja sama antara UIN Malang, UIN Jakarta, Direktorat Mapenda, Dirjen Bagais,

Depag RI, Kegiatan Belajar Mengajar untuk MTSN, 2004, hlm 2
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:ربع مهارات هيلغة العربية أل
اإلستماعمهارة )1
لكالمامهارة )2
مهارة القراءة)3
مهارة الكتابة)4

خري األمة أئري موليك اندرا غريى هولو  يف املدرسة الثانويةهداف تعليم اللغة العربية أ
:كمايلى

ن يفهموا القرأن واحلديثأتالميذيستطيع ال)1
باللغة العربيةمكتوبةسالمية اإلثقافة الدينية و الكتبن يفهمواأتالميذيستطيع ال)2

ن يتكلموا باللغة العربيةأتالميذيستطيع ال)3

: كما يلىاملرجوهاىل أهدافإليتصل تجه تعليم اللغة العربية ي

. أن يفهموا القرآن واحلديثتالميذيستطيع ال)1
كتب با للغة العربيةتأن يفهموا كتب الدينية والثقافة اإلسالمية الىت التالميذيستطيع )2

.
.ن يتكلموا با للغة العربيةأيستطيع التالميذ)3
.ة مساعدة الدراية األخرىليستعملها كأ)4
.3بناء املؤهلني واملتعمقني ىف اللغة العربية)5

أن "وهذه كقوله كورت سنجري . ة التعليميللتسريع عممهمةالتالميذ عامل من عوامل رغبة
4.عملية التعلمية لنيل النجاح أساسرغبة 

3 Tayar Yusuf, S. Anwar, Metologi Pengajaran Agama dan Bahasa Arab, PT. Raja
Grafindo Persada, 1997, hlm 189-190

4 Kurt Singer, Membina Hasrat Belajar di Sekolah, Bandung: Ramadja Karya, 1987, hlm
78
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فإذا  . غريهاأمإما ىف درس اللغة العربية،التالميذالتعلمنتيجة يفأيضاتؤثررغبة الوأما 
ولذلك تركيز اإلهتمام . ليهاكان التالميذ لديهم رغبة كبرية حنو درس اللغة العربية، فاإلهتمام كثرية ع

.أفضلحىت سيتم حتقيق تعلمالتعلم، أنسطط التالميذ يف لدرس اللغة العربيةاملكثفة
عند ما يبصرون وجتربة واعية مع مساعدة تعليمها لنيل األغراض، رغبة التالميذوتزداد 

أن رغبة التالميذ سوف تزداد عند ما يتمكن من بصارية وجتربة واعية مع "سنجري"وشرح كورت 
تالميذ يستطيعون أن تطبيق ميكن الن قادرة لنيل األهداف املعينة وهيمساعدة اليت يعلموها و تكو 

5.علمهاتما 

الصف يف درس اللغة العربية جيب أن تدرك، أن مابقتتضح من الشرح الس
.عملية تعلم اللغة العربية

جية املتنوعة، وكذلك وسائل يتاسرت طرق التعلم و ااستخداماملدرس ولذالك جيب على
.متعلالىف التالميذلرتقية رغبة التعليم

، اندرا غريى هولوموليكريئأخري األمة اليت تستخدم يف املدرسة الثانوية يةميالتعلالوسائل 
مل يةتلك الوسيلة التعليم، بتطور التكنولوجيا.لكة وغري ذ، والزجاج والورقالرقائقيةمواد اخلشبهامن

.يف التعلمالتالميذرغبةترقي 
،هاوجودإنكارميكنالواقعة احلقيقةىفهيالتعلمعمليةيفكأداةالتعليم  وسائلعلى 

املعلمون.للتالميذادةاملتقدمييفوظيفتهملساعدةالتعلمعمليةيفمهااستخداملعلمنياالبدفذلك
جدا، ليجعل التالميذ ينالون ويفهمون مهمالتعلمعمليةيفتعليمالوسائلماستخداأنيدركون 

يةل التعليموسائالوال سيما املواد الذي قدمه املعلم صعبة ومعقدة لذلك، املعلمقدمهىتالاملواد 
6.ادةاملتقدمييفساعدةتداةكأ

تعلم ىف التالميذرغبةترقية منيستعملها املدرس مل يتمكنواكيف إذا كان وسائل التعليم
لك، لذاندرا غريى هولوري موليكئأباملدرسة الثانوية خري األمة سابعيف الصف ال؟ كمااللغة العربية

لرتقية رغبة(VCD)فيديو كومفيك ديسن جترب وسائل التعليم  باستخدام وسيلةأةالكاتبتريد
.يةبتعلم اللغة العر التالميذ ىف

5Ibid, Hal 92
6 Abu Anwar, Media Pembelajaran, Pekanbaru, :Suska Press, 2007, hlm 8-9
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، ميعملية التعليف وسيلةبال،يف عملية التعلمتكميليةوسيلة هيتعليمالوسائل
دام سرتاتيجيات التعلم واستخاالباملتنوعة ولذلك. لتعلمارغبةونشأت متحمسنيالتالميذستجعل

.ملللباال يشعرونالتالميذ
فيديو  وسيلة كمثل. منوا سريعاوسيلة التعليممنواعلوم والتكنولوجيا، وكذالك لتطور البا

هلتالميذ ألنالديه جاذبية خاصة (VCD)ك ديسيفمفيديو كو وسيلة . (VCD)ك ديسيفمكو 
لةالتعلم باعتباره األوسيلة.ولكن مع شروط عنصر التدريسالتلفزيون ىف أفالممثل هذه الوسية

ا من خالل كلمات املعلم أو لتمثيل شيء ال ميكن نقلهاأللة. ة يف أنشطة التعليم والتعلمفيدامل
حدث ملساعدة األلةليعقدة ، وفعالية ربيب امتصاص املواد التعليمية اليت هي صعبة وماجلمل

.)وسيلة(
ليست شيئا االن (VCD)ك ديسيفمفيديو كو وسيلة باستخدامالتعليموسائل اختيار 

، سواء يف لفةكن خمتا مكر يف  هاماستخداميكن(VCD)اللغة العربية معدرس ىفهااستخدام. جديدا
.أو يف املنزليةاملؤسسات التعليم

س املدرسة ىف املدرسة الثانوية خري األمة يرئعلى نتائج املقابالت مع مدرس اللغة العربية و 
العربية منخفضة رغبة التالميذ يف تعلم اللغةأنذلك،هناك املعلوماتاندرا غريى هولومولكريأئ
.يف عملية التعلم اللغة العربيةمل تقدم (VCD)استخدام و

:وجدت الباحثة الظواهر على النحو التايل 
.التالميذ متأخرا ىف درس اللغة العربيةحضر.1
.شرح املدرسببعض التالميذ اليهتمون.2
.اللغة العربيةال يعرفون مادة التالميذ بعض.3
.املنزلية من املدريسواجبات الونالتالميذ ال يعملبعض.4
.التعلماثناءيلعبون ىف بعض التالميذ .5

طبيق ت:"ن تبحث حبثا علميا حتت املوضوعأالكاتبة أرادتالسابعةبناء على تلك الظواهر
فى تعلم اللغة الصف السابعفىتالميذاللترقية رغبة(VCD)ك ديسيفمفيديو كو وسيلة 

."اندرا غيرى هولور موليكيئأبالمدرسة الثانوية خير األمة ية بالعر 
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إختيار الموضوعفى الدوافع .ب
:دوافع إختيار املوضوع كما يلىأما

.من قبلتبحثاملشكلة يف هذا البحث مل مبعرفة الباحثة.1
)بيةر اللغة الع(وع مطابقا مبجال علم الباحثة شكلة هذا املوضم.2
.الرغبة مهمة جدا يف عملية تعلمية عامة وخاصة ىف تعلم اللغة العربية. 3
.قوم بالبحثتان باحثة ميكن على الباحثة قدرة اللنسبة إىل ميدان البحث والوقت و با. 4

حاتتوضيح المصطل. ج
يف هذا اتصطالحملبيان الالتعر شلبحث،اوضوع معن ألخطاء يف فهم د بعلت

:اجلديدة فهي كما يلىاتصطالحتوضيح املعليهايجب ف.املوضوع
7.يف القاموس اإلندونيسية هو وتطبيق عملية، وكيفية عملية اإلجراءات"تطبيق".1

تعلم اللغة رغبةزيادة اليحيث هذه الزيادة همن 8.هي زيادة حتسني أو تعزيز"ترقية".2
.العربية

على (صورة القبول هو فيديواللغة اإلجنليزية، ىف(VCD)"فيديو كومفيك ديس".3
11.هو أسطوانة الفنغرافديس10هو صلد،كومفيك9)التلفزيون

هي املكان كتمان أعلن صورة (VCD)فيديوكومفيك ديسأن،اكما شرحت سابق
(VCD)وأيضا  فيديو كومفيك ديس(Disk)12وصوت على أسطوانة الفنغرا ف

.ديون الفيهي املكان كتمان والقبول وتسجيل
أن الرغبة هي االهتمام، " قاموس اإلندونيسية الكبرية":قال لقمان علي، ىف كتابه.4

. يضا الرغبة هي حيب شيئ، والعاطفة و الرغبةأوقال 13.والشعور زميل، والفرح

7 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional , Kamus Besar Bahasa Indonesia,
Jakarta: Balai pustaka, 2007, hlm 1180

8 Ibid, hlm. 1198
9 John M. Echols dan Hassan Syadily, Kamus Inggris-Indonesia, Jakarta: Gramedia,

1975, hlm 629
10 Ibid., hlm 131
11 Ibid, hlm 187
12 Arief S. Sardiman, dkk, Media Pendidikan Pengertian, Pengembangan dan

Pemanfaatannya, Jakarta: Raja Wali Pers, 2009,  hlm 294
13 Idrus H. A, Kamus umum Bahasa Indonesia, Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2002, hlm

236
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و النشاط، من أي شئ أىل إوكذلك قال سالميتو أن الرغبة هي الفرح والشعور اجنزب 
14.دون أحرب

لى تغيري السلوكية اجلديدة الكاملة عية للحصول صالعملية الىت تقوم الشخ: التعلم .5
التعلم هو التغيري وقال ايضا15.لبيئةمع على معرفة نفس الشخصية ىف التفاعل 

، املالحظة، اإلستماع، التقليد وغري و تقدمي يليه النشاط، مثله القراءةالسلوكي أ
16.ذلك

تالمشكال. د
ةتقديم المشكل.1

:يليكمايف هذا البحثأن املشكلة اخللفيةهو موضع يفكما 
.للغة العربية ىف املدرسة الثانوية خري األّمة منخفضةامادة التعليم رغبة التالميذ يف . أ

. رتبةمللغة العربية غري اتدريس إستعمال اإلسرتاتيجّية وطرق.ب
.الىت تدرسها التالميذالدراسةنقص الفصول املواد.ج
.مادة التعليم للغة العربية صعبةتعترب التالميذ. د
.تنوعةاملام وسيلة تعليم اللغة العربية غرياستخد. ه

ةتحديد المشكل.2
طبيق ت: يليكماحتددهاأنالباحثةدتاأر كثريةالبحثهذايفدةو املوجاملشكالت

تعلم اللغة ىفالصف السابعىفتالميذاللرتقية رغبة(VCD)ك ديسيفمفيديو كو وسيلة 
"اندرا غريى هولوموليكريئدرسة الثانوية خري األمة أاملالعربية ب

ةتكوين المشكل.3
ك ديسيفمفيديو كو وسيلة تطبيقهل: أما تكوين املشكلة يف هذا البحث كما يلي

14 Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya, Jakarta: Rineka Cipta,
2010. hlm 180

15 Ibid. Hlm 2
16 Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar. Jakarta : Raja Wali Pers.2011.

hlm 20
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(VCD)باملدرسة ىف تعلم اللغة العربية سابعالصف الىفتالميذالرغبة ةرقيتنأقادرا على
؟"اندرا غريى هولوموليكريئأالثانوية خري األمة 

البحث وفوائدههدافأ. 5
البحثأهداف. أ

رقيتن أستطيع ت(VCD)ك ديسيفمفيديو كو وسيلة هلةعرفملهيهذا البحثأهداف 
موليكريئأباملدرسة الثانوية خري األمة ىف تعلم اللغة العربية الصف السابعيفتالميذالرغبة

.اندرا غريى هولو
فوائد البحث. ب

: أما فوائد هذا البحث 
لزيادة املعلومات للباحثة يف فهم اللغة العربية. أ

.العربيةتالميذ باملادة اللغة رغبةلرتقية وسيلة فيديو كومفيك ديسملعرفة املدرس عن. ب
يف قسم تدريس اللغة العربيةةلتنمية علم اللغة العربية املناسب. ج
املقررة لنيل شهادة الطبقة األوىل يف قسم تدريس اللغة املتطلبات اجلامعيةلتكميل . د

. بكلية  الرتبية و التعليم جبامعة سلطان شريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياوالعربية 



1

الباب الثانى
مفهوم النظرى

النظريات.  أ
الرغبة فى تعلم اللغة العربية.)١

ارتفاع وهي امليل الرغبة .عملية التعلميفلنجاحالنيلاملهمةالعواملمنةعاملالرغبة هي 
.،  أو نشاط يف جمال معينةأو إلهتمامهصشخوالرغبة هي ميل الشعور إلجنزب ال1.شيئا كبريا

حلركة اليت تشجع الشخص على مواجهة الرغبة تتصل با" أن:دجاىلبوكتكرو و كرو وقال
2.نفسهاللنشاط ، واخلربة الىت حفزت عمالأو التعامل مع الناس، األ

األنشطة هي ظاهرة نفسية يتعلق باملوضوعInterstو  أرغبة الأننوركنجكما قال فرير نقل 
.الىت حتفز مشاعر السرور ىف الفردية

ادته والذى يعتمد بدون القصد لتصنع بإر هي تركيز اإلهتمام "الرغبة":قال أغوس سوجنتوا
3.على املوهبة والبيئة

هي حال تقع إذا رأى شحص اخلصائص أو املعاىن الزمنية املعلقة "الرغبة":قال سردمان
أن إىلتشريةوهذه احلال. ومن مث، الشيئ الذى رأه شحص يستطيع أن حيث رغبته. حبوائجه

متعلقة ةألن تلك احلال) (الرغبة إحدى إحنيازات شحص إىل شحص أخر 
4.إىل ذلك الشيئحبوائجهمبا

أن الرغبة هي شحصية متعلقة بالسرور إىل منهاء الىت قدمها املربيون، نستخلصومن األرا
. وهذه األنشطة تعطى املعىن النافع بني النفس والشيئ خارج النفس. األنشطة الىت جرها شحص

ألن من ميلك الرغبة إىل أنشطة معينة . وبعبارة أخرى أن الرغبة هي اإلرادة العالية إىل أنشطة معينة
الرغبة الغالبة تستطيع أن ترقي نتيجة تعلم . اإلهتمام الغالب إىل تلك األنشطة املعينةستعطى
.التالميذ

1 Muhibbin Syah, Psikologi Belajar , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009, hlm 152.
2 Djaali, Psikologi Pendidikan, Jakarta: Bumi Aksara, 2009, hlm 121.
3 Agus Sujanto, Psikologi Umum, Bumi Aksara, Jakarta: 2009, hlm 92
4 Sardiman, Op Cit, hlm 76
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مع رغبة التالميذ ةغري املناسباليت تعلم بهألن املادة, أثر كبري يف التعلمهلاالرغبة
.الون جبهد، ألن غري اإلهتمامتعلميالتالميذ ال ,

:ما يلىكعملية التعلم  نالرغبة بعالقة بنيأما ال
إلهتماماالرغبة تصنع.أ

الرتكيزرغبة تسهلال.ب
ن اخلارجرغبة متنع اإلهتمام عال.ج
زهنالمواد التعلم ىف رغبة تقويال.د

:هيالشخصرغبةالعوامل الىت تؤثر 
.فائدةشعر الشيئ له .أ

.سرور.ب
.ذب اإلهتمامجم. ج
.شعور بالتحدى. د

:ىتآلاؤاشرات املا من هلص نستطيع أن نر أن رغبة الشخسالميتووعند 

.ةلديهم اإلهتمام بالدراس.أ
وإهتمام . لديهم رغبة عاليةأنإىل أنشطة معينة نستطيع أن نقولإذا جتذب التالميذ

أن ميلك ميذيسي يف التعلم البد لكل تلح الرئفاملفتا . ينخر األمارات رغبة تعلم إيؤثر يف التالميذ
.ةاإلهتمام بالدراس

.تركيز اإلهتمام. ب

وسيهتمون جبميع حركات املدرس يف تقدمي . إهتمام التالميذ بالدراسة يطلع اإلمتام املرتكز
.. املادة التعليمية

.ةاإلرادة الغالبة إىل الدراس. ج
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الدراس تفصيلية إىل الدراسة، وسيتعمقونتالميذة تكون طالعة إذا جتذب الغالياإلرادة ال
.ةلة يف مفهوم الدراسو خرون يشعرون بالسهاآلحىت يكون التالميذ

احلاجة إىل الدرس. د

وهذه احلاجة هلا . ة إىل الدرس ستقعان إذا إحتاجوا إىل العلميذلك اإلهتمام، واإلرادة الغال
.سليب بناشط تعلمهم عند عملية التعليمإرتباط

.السرور عند التعلم. ه

وذلك السرور يرتبط بتلك . بالسرور عند التعلماألمارات األربع، يشعر التالميذوبتلك
5.يف إتباع عملية التعليميسر التالميذو . رات األربعااألم

والتعلم تؤثر على اإلهتمام و دوافع للمهمةةعاملرغبةالأن "علماء النفس بعض رأى 
.ال بد أن تنشأ الرغبةالعوامل اليت تؤثر. والتفكري واإلجناز

:طريقةاله وقال سردمان تصنع الرغبة
د احلاجةو بوجتصنع.1
السابقةباملشكلة مع اخلرباتالتواصل .2
يدةاجلنتائج تعطي الفرصة ل.3
6ختلفةاملباستخدام طرق التعليم.4

شاه،ةنقل، كماتربية النفسيةىف كتابهبارلو ، كما نقل تعلم عند سكينرالأن وقال أيضا
.7السلوكي الذى حيدث بصورة تدرجييةعملية التكيف "لتعلم هو ا

حتديد التعلم على " تعلم هوىف قاموس النفس كمثل نقل شاه أن الالتعلمرأى كفلني
وثانيا، التعلم هو عملية . الفرد غري ثابت كتأثر التجريب واخلربةالتعلم هو تغري سلوك أوال، . تكويني

8.تأثري املمارسةحصول على لل

5 Slameto, Op Cit, hlm 57
6 Sardiman, Op Cit, hlm 95
7 Muhibbin Syah, Op.Cit. hlm 64
8 Muhibbin Syah, Ibid. hlm 65
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مع عملية تعلم هو ظاهرة نفسية الىت تتعلقرغبة الن مبق فاخلالصة ما سلىواستنادا ع
.و تعديل السلوك الذى حيدث تدرجييا بشعور سعيدة عند الفردأالتكيف 

نزوع هو تعلم اللغة العربيةالتالميذ ىف أن رغبةالشرح السابقاصطلعنا على بعد ما 
شعور احلب والفضول واإلثارة والتوعيإلهتمام ىف تعلم اللغة العربية والشخص على تركيز ا

.فارحون

(VCD)ك ديس يفموسيلة تعلم فيديو كو ).٢

تعين حرفياالكلمة" متوسط"اجلمعيأيت من الالتينية ويؤيت من صيغة " وسيلة"كلمة 
خرآلىل اإتوصل املعلوم من القائل ماكلهيوسيلةاللك، ذل. لو وصالو ها الوسيط اومعن

9.املعلومات

وقال ." ى التعلمعلأن حتفز التالميذبيئةيفأنواع العناصر خمتلفة"هيىنججوسيلة عند ال
الكتبك. " لتعلموصية وحتفيز التالميذ املادية اليت توصل إىلاألدواتسيلة هيالو "بريق"أيضا

الرابطةولكن هناك حدود اليت قدمتها . السابقةخمتلفة من اآلراء املذكورةو . واألشرطةواألفالم
أكانهي أشكال االتصاالت سواءسيلةالو ن يقال أ) رتبيةالرابطة الوطنية لل(الوطنية للتعليم 

10.وقراءتهارؤيويستطع،هاوينبغي معاجلت.البصرية واملعداتالسمعية ماملطبوعة أ

وباملعىن الواسع تفهم  . تعلملالتالميذ ىفرغبةإىلتطلعاملشكالتكانت الوسيلة إحدى 
.للحصول على املعرفة، املهارات واإلجتاهاتجلمود أو حادثة جتعل أحوال التالميذكا

للحصول على ة، ومن هذه الوسيلة يستطيع التالميذوالرغبات اجلديدالوسيلة تطلع اإلرادة 
11.اخلربة الواسعة والوفرية، إذن تستطيع أن تطلع اإلرادة ورغبة التعلم

م من دونعلى تعلم التالميذالوسائل البصرية يف تعلساعد معت، إذا يكون التعلم فعالية
، نتذكر من املنظرالذين ميكن أنمن العديدرنسججونسون و وقال). وسيلة(تعليمية الألةتساعد
12.اليتفعمنأن نتذكرالربعوثالثة 

9 Syaiful Bahri Djamarah, Strategi Belajar Mengajar. Jakarta: Rineka Cipta.2006.
Hlm120

10 Arief Sardiman, dkk .Media Pendidikan Pengertian, Pengembangan, dan
Pemanfaatannya.Jakatra: PT Raja Grafindo Persada. 2009. Hlm 6-7

11 Oemar Hamalik, Media Pendidikan, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1994, Hlm 18
12 Moh. Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional, Bandung: Remaja Rosdakarya. 2010.

Hlm 31
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أنواع"ألندرسون ، أن قالو . التكنولوجيم متنوعة حيث ينظر إىل التطوير يالتعلوسائل
، صوتالمطبوعة وسيلة) 3(،وسيلة املطبوعة) 2(لسمعية ، وسيلة ا) 1(ينقسم إىلالتعلم ئلوسا

، احلركةوسيلة صوت )  6(، اإلسقاط مع الصوتوسيلة) 5(، )البصرية(اإلسقاط املتوسط ) 4(
د البشرية املوار وسيلة)9(، وسيلة الكائنات) 8(، السمعية والبصرية للتحركوسيلة) 7(

13.كومبيوترالوسيلة ).10(،والبيئية

مكان القبول ، وتتكون هي (VCD)ك ديسيفمفيديو كو وسيلة يقتصر على هذ البحث 
فضال عن ختزين وتسجيل الفيديو حيث مت تسجيل االشارات السمعية والبصرية على أقراص 

لتحرك علىوسيلة السمعية البصريةيشمل. بالستيكية ، بدال من الرتكيز على قرص مغناطيسي
.ةتحركاملتهتسمع صوته وشاهدت صور وسائل التعليم تستخدم ل، أيضا

ومكان ليخفظ و ليتناولهي(VCD)ك ديسيفمكو فيديووسيلةالددحتيف هذا البجث 
تسمع صوته . (VCD)ك ديسيفمفيديو كو وسيلة ألن . تسجيل شريط صويت أو نوع الفيديو

.تحركهذا املتهوشاهدت صور 
يف فيديو كومفيك ديسلةاستخدام باتعليم الوسيلة هناك اجتاه لالستفادة نآلا، ولذلك

.ملؤسسات التعليمية يف اندونيسياعملية التعلم 
. infokusواحلسبوأكومبيوتر يكملجيب أن(VCD)ك ديسيفمفيديو كو ينفع

DVD.و CD ROMثلةمماVCDوظيفة .والتلفزيونDVDستخدامبا

:ضهاكاالتىهلا خصائص VCDووسيلة 

.الصورة املتحركة وأقرتنتها عناصر الصوت.1
.للمدرسة الىت هلا مسافة بعيدةنستطيع أن نستخدمها .2
14هلا احلركة البطيئة إلبطاء العملية املستمرة.3

:يف التعلم هي (VCD)ك ديسيفمفيديو كو وسيلةاستخدام مناياز امل
1.VCDناقشة واملمارسة، وغريهااملقراءة و العند لتالميذمن اة اخلربات األساسيتكملسي.
.خراضحا ىف وقت آو تصويرا صحيحا حىت يكون عمليةالر تصو .2

13Arief S. Sardiman, dkk, Op Cit,  hlm 89
14 Hujair AH. Sanaky, Media Pembelajaran, Safiria Insania Pers, 2009, Hlm 106
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3.VCDاإلجيابية يف مناقشة فرقة التالميذقيمةعلىحتتوي.
.اليت حتدث عند عرضها مباشرةتقدم احلادثة.4
15الكبرية والصغريةتقدمي إىل فرقة.5

:كما يلي م هي  ييف التعل(VCD)ك ديسيفمفيديو كو وسيلةالناقص
.طويلوقتإىلحتتاجVCDاستخدام.1
2.VCD مع احلجات واألهداف التعليم املرجوة، إال صمم تتكون وتصنع ال تناسب

16.خصوصا للحجات النفس

تأثريا كبريا على ية التعليم والتعلم اليتية لعملاسسحدى العناصر األإهوميتعلالوسائل
عملية ، حبيث م جيوز أن يعرف املدرس املهىنيالتعلوسائل.ليمتحقيق أهداف التعلقدرة التالميذ

.تصبح جاذبية وفعالية وكفاءةستخدام وسيلة التعلمباتعلم 
تتحرك جنبا إىل جنب معلوصف كان(VCD)ك ديسيفمكو فيديو  وسيلةالستخدام ا

الصورة ارسم وسيلةالقدرة . حسب االقتضاءاألصوات الطبيعية أو الصوت 
ألغراض الرتفيه ، والتوثيق ، عموما (VCD)ديسكيفمفيديو كو وسيلةتخدم وتس. مميزةسحر

، واختصار ووصف عملية شرح املفاهيم املعقدة، وتعليم املهاراتاملعلومات ، تقدمي وسيلة.والتعليم
.أو متديد الوقت واملواقف املؤثرة

.يف التعليم والتعلم(VCD)ك ديسيفمفيديو كو وسيلةالاستخدام ىفطواتاخل
ىل التالميذإيقدم قبل خلطة استعداد املدرس درسا ااإلعداد، )1
الدرسللمتاركه ىفتالميذهم ةيستعد املررسخلطةا، املرادالفصل)2
.لميف عملية التع(VCD)وسيلة  ستخدام إلاشرح )3
(VCD)الواردة يف ) املواد(شرح القليل ملضمون )4

شرح بعض األجزاء املعينة اليت جيب أن حتصل على اهتمام التالميذ عن غرض .)5
.(VCD)املواد عن طريق 

15 Azhar Arsyad.Media Pembelajaran. Jakarta: Raja Grafindo Persada.2009. Hlm 49-50
16 Ibid. Hlm 50
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جيب أن يكون . (VCD)يلعب فالتالميذ إستعدادبعديعىنتقدميالات خطو )6
أو ما CD ،CD Player(VCD)مستعدا يف هذه احلالة بعض املعدات مثل 

.ذلكشابه 
عنالتالميذملعرفة فهم ،يكون السؤال واجلوابالنشاط هذا النشاط أناستمر )7

وإذا كان ال يزال هناك خطأ ينبغي القيام به مع تكرار هذه قراءة . املواد املقدمة
(VCD).17

تعلم اللغة تالميذ فى الرغبةمعVCD)(ك ديس يفمفيديو كو وسيلةالت عالق). 3
العربية

) 1(هي وسيلة التعلميستفيدEncyclopedia of Educational Researchوعند 
18.ومناقشةاألسئلةتشجيع األطفال لطرح) 2(يف التعلم والتالميذإهتمام رغبة 

يلحقولكن جذب التالميذ يف التعلم، وليس يستخدم املدرس وسيلة رتابةا كانإذ
مثل وسيلةالم ، واملدرس عادة يستخداللغة العربيةيف تعلم التالميذألن مللتعليم الىف رغبتهم

.اخلشب الرقائقي، وةالورق
سرتاتيجيات التدريس ايف التدريس، الطرق املتنوعةعل جينأ، جيب على املدرسولذلك
خرى مرة أغة العربية حىت ميكن متحمس التالميذيف تعلم اللوالسيما. املستخدمةجيدة والوسيلة

.باوالرتكيز يف التعلم بسبب ألنه جذ
وبالتايل سوف . 19"اباجذليس إذا كانيف التعلم التالميذتركزال :سالميتووإما عند

.يف التعلمرغبة التالميذترتقي وتذكر أنشطة التعلم سعيدة التالميذكوني
رغبة التالميذ ىف لرتقية (VCD)ك ديسيفمفيديو كو وسيلةالكاتبةبقتطالبحثهذيف 

لقصص مثرية لالهتمام أو انطباعات هولرتقية الرغبةولة بمن اجلهود املذىحدإ"،ألنه.التعلم
20.التالميذاهتمامما كاسيت اخليال أو . حكاية ذات الصلة

17 Basyiruddin Usman, Media Pembelajaran. Jakarta: Ciputat Pers. 2002. Hlm 96-97
18 Moh. Uzer. Op.Cit. Hlm 31
19 Slameto. Op.Cit. Hlm 180
20 Melvin L. Siberman, Active Learning 101 Cara Belajar Siswa Aktif. Bandung: Nusa

Media dan Nuansa. 2004. Hlm 44
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اختتمت أن . يف التعلمتؤثر رغبة التالميذ(VCD)ك ديسيفمفيديو كو وسيلةالاستخدام 
.العربيةيف تعلم اللغةلديه عالقة مع رغبةVCDوسيلة استخدام

يف سيلة التعليمو بروبسور الدكتور أزهار األرشد، "نتائج البحث الذى كتبه عنيف الكتاب
كل اجلوانب . وسيلة التعلموقة التعليم هو طريتانمهمان، ومها عنصر عملية التعلم

21.ةسباملنانوع وسيلة التعليمتؤثر على الىتخاصةواختار طريقة التدريس . مرتابطة

اكبريا والسيما ىف أثري احلواس تأثري وسيلة التعلم ت"الرتبية و التعلم "وعند يونس ىف كتابه 
.الفهم واالستماع والنظر

فرضية العمل. ب
تطبيق على: اء حبوث على النحو تاىلفإنه فرضية إجر , وإستناد إىل اإلطار النظرى السابق

تعلمىف تالميذ الصف السابع رغبةن ترقيأيستطيع (VCD)فيديو كومفيك ديسوسيلة تعلم ال
اندرا غريى هولوموليكريئأخري األمة باملدرسة الثانويةاللغة العربية

مفهوم العملي. ج
:إن هذا البحث تنقسم على متغريين منها

)عينة(كاملتغري املستقل (VCD)تطبيق وسيلة التعلم فيديو كومفيك ديس .1
هو املتغري املستقل الذي يؤثر ترقية رغبة (VCD)فيديو كومفيك ديس ن وسيلة التعلم أ

.تالميذ ىف التعلم اللغة العربية
.رغبة كاملتغري التبعال.2

:ىف عملية التعلم يقوم املدرس باخلطوات التالية 
اإلستعداد.أ

أعد املدرس حتطيط الدراسي)1
احلاسوب، فيديو كومفيك : أعد املدرس اجلهاز املتعلق بالوسيلة املستخدمة، مثل)2

(VCD)ديس

21 Azhar Arsyad. Op.Cit. hlm 16
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.ع املدرس السؤال املتعلق باملادة املعلمةوض)3

تقدمي املوضوع.ب
:يعمل املدرس اخلطوات كمايلي

يفتش املدرس عن أجهزة التالميذ.1
2.
قدم املادة التعليمية.3
السبورة مث شرحها إىل مجيع التالميذعرف املادة التعليمية على .4
(VCD)إستخدم املدرس فيديو كومفيك ديس.5

VCDيأمر التالميذ لكى يهتموا .6

سة املهمةاأمر املدرس الطالب ليصنعوا الكر .7
أعاد املدرس عن املادة املقدمة.8
أعطى التمرينات املتعلقة باملادة املعلمة.9

:فلكل شحص رغبة خاصة كما تلى خصائصهاالعربية،اللغةتعلمىفتالميذرغبة ملعرفة
إهتماما كبريا مبا شرح املدرس عن املادة التعليميةإهتم التالميذ)1
يسر التالميذ ويتحمسون باملادة الىت بلغها املدرس)2
3(
ال يستحى التالميذ يف تقدمي األراء املتعلقة باملادة التعليمية)4
التالميذ عند العملية التعليميةاليلعب)5
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حىت " األسرة"الرغبة العالية يف درس اللغة العربية مبادة تالميذهذا البحث جناحا إذا أملك ال
يف تعلم اللغة العربية إىل تلك النتيجة تكون رغبة التالميذ، وبعارة أخرى، بالنسبة 75% صل حت

:منهاسهرسيمي أريكنتووهذا بإعتماد على النظرية اآلتى الىت قدمها . مرتفعة

:التالميذ كما يليرغبةمؤشرات ار منأما املقد
عالية%١٠٠%-٧٦
كافية%٧٦%-٥٦
ضعيف%٥٥%-٠٤

22منحفض%٠٤منأقل

22Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Rineka Cipta, Jakarta, 1998), Hal. 246
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الباب الثالث
طريقة البحث

ميدان البحثو وقتال.أ

أما . اندرا غريى هولوموليكريئأدرسة الثانوية خري األمة ىف املالبحثذاالباحثةقامت
.م٢٠١1مايوإىلأبريلشهرابتداء منوقته
وموضوعهالبحثأفراد.ب

خري األمة باملدرسة الثانويةالصف السابعىفتالميذالاملدرس وهوالبحثهذاىفافرادماأ
فيديو  تطبيق وسيلة هو وموضوعه .ثالثون تلميذاوثالثعددهمكاناندرا غريى هولوموليكريئأ

.التالميذ ىف تعلم اللغة العربيةرغبة لرتقية (VCD)ك ديسيفمكو 

مجتمع وعّينة البحث . ج

خري األمة أئري " وية انالثيف املدرسةسابعالفالصتالميذوأما جمتمع هذا البحث فهو مجيع
.  تلمذاون ثالثو ثالثوعددهم , موليك اندرا غريى هولو

. العّينة يف هذا البحث
حثخطوات الب.  د

ط اإلجراءالتحطي. أ

وأما . وأما يف تنظيم التحطيط اإلجرائي فيكون املدرس والباحثة ساعدمها أصدقائهما
:التحطيط اإلجرائي الذى نظم فهو فيما يأتى

أعد املدرس حتطيط الدراسي)1
احلاسوب، فيديو كومفيك : أعد املدرس اجلهاز املتعلق بالوسيلة املستخدمة، مثل)2

(VCD)ديس

صنع املدرس السؤال املتعلق باملادة املعلمة)3

اإلجراءتنفيذ.ب



2

قبل كل شيئ أعد املدرس الوحدة التعليمية)1
VCDيشرح املدرس عن هدف إستخدام وسيلة )2

يعلن املدرس املادة التعليمية)3
VCDيشرح املدرس عن تقسيم املستخدم يف وسيلة)4

لكى جيدوا اإلستجابة الناشئة ىف أفكارهمأعد املدرس التالميذ)5
.مناسبا باملادة التعليميةVCDإستخدم املدرس)6
مرة ثانيةVCDأعاد املدرس )7
لكى يصنعوا الكرسة املهمةتالميذيأمر ال)8
مرة ثانيةVCDيشرح املدرس املادة املوجودة ىف )9

تالميذيعطى املدرس فرصة لسؤال لل)10
يعطى اإلختبار لكل فرد)11

المراقبة. ج
الىتالتالميذإىلاملالحظةورقةباستخدامالعملمرحلةمناالنتهاءبعدكاملةستنفذ

.خياراتعدةتتضمن
ساعكنإلا. د

هلملعرفةالنظرمثاحملصولةالنتائجفيهاجتمعالىتالفروق،منآخرهواالنعكاسهذا
ىف التعلمالسابعالصفتالميذرغبةترقىVCD)(وسيلة فيديو كومفيك ديس استخدام

باملدرسة الثانوية خري األمة أئري موليك اندر غريى هولوالعربيةاللغة
البياناتلجمعالطريقةأنواع.ه

البياناتمصدر.أ
املدرسوالتالميذهوالدراسةهذهىفالبياناتمصادر

اللعربيةاللغةىفالتعلمرغبةعنالبياناتعلىاحلصول:التالميذ
VCD)(فيديو كومفيك ديسوسيلة بإستخدام تعليمعنالبياناتمصدر:املدرس

البياناتنوع.ب
الصف  تالميذ لبحث فهو كمي و كيفي يتعلق برغبةا اأما نوع البيانات يف هذ

.اندر غريى هولوىف تعلم اللغة العربية باملدرسة الثانوية خري األمة أئري موليكالسابع
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البياناتجمعطريقة.ز
:يلىكماالبحثهذىفالبياناتجتمع

باملراقبةالبيانات من الرغبة. 1
ذالتعلم باملالخظة مباشرة للتالميبيانات من عملية ال. 2

طريقة تحليل البيانات.ر
باحثة التلكيفي، حلىل قسمني كمي و  إحث ينقسم أما حتليل البيانات من هذا الب

:التاليةبالرموز،كمىيحتليلهالةو احملصالبيانات. حللت النتائج املؤية منها بالتحليلية الكيفية
%100X

N
PF 

Keterangan :
P : Angka Persentase
F : Frekuensi yang dicari persentase
N: Jumlah Frekuensi Keseluruhan1

:تاليةخصائصلديهشخص الكلوجودة يفاملترقيةالعربية،اللغةتعلمتالميذرغبةترقيةملعرفة
:التالميذ كما يليرغبةمؤاشرات ار منأما املقد
التالميذ إهتماما كبريا مبا شرح املدرس عن املادة التعليميةإهتم )1
يسر التالميذ ويتحمسون باملادة الىت بلغها املدرس)2
3(
ال يستحى التالميذ يف تقدمي األراء املتعلقة باملادة التعليمية)4
اليلعب التالميذ عند العملية التعليمية)5

بأنلقاء واحددورةكلالدورا تثالثالباحثةفعلتوالفصلعملحبثالبحث،هذا
منالنوعهذالنجاحوالرغبة .الباحثةتهاحبثاليتالتعلموسيلةاملدرسوالتالميذتتكيفيكون

ذلكحتققت،اليتاملئويةالنسبةارتفعتوكلما،والوفاءتنفيذهااملؤشراتببحوث السابقةال
.التالميذرغبةيفلمنيللمعجلهودأفضل

1 Anas Sudjono, Pengantar Statistik Pendidikan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, Hal.40
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الباب الرابع

نتيجة البحث

نتيجة البحث.أ

نتيجة مراقبة الرغبة قبل اإلجراء.1

باملدرسة يف الصف السابعتالميذرغبة العنتحليلية قبل اإلجراءبناء على النتيجة ال
يف تعلم اللغة العربية يعرف أن رغبة التالميذ" خري األمة أئري موليك اندرا غريى هولو"الثانوية 

فهو أن وأما سبب خافضة نتيحة التالميذ. 40- 55% تتكون بني49،1%بعناصر ضعيف
وملعرفة عن . ى التالميذالوسيلة اليت إستخدمها املدرس ما زالت الوسيلة القدمية وتسبب متشبعا لد

:1ه يف اجلدول ا، نستطيع أن نر معرفة تفصيلية قبل اإلجراءتعلم التالميذ

الجدول األول

ئيةارغبة التالميذ قبل اإلجر 

اخلياري مؤشرات تالميذقائمة ال الرقم
ال نعم 5 4 3 2 1

2 3 √ √ √ 1التالميذ 1

2 3 √ √ √ 2التالميذ 2

3 2 √ √ 3التالميذ 3

2 3 √ √ √ 4التالميذ 4

3 2 √ √ 5التالميذ 5

1 4 √ √ √ √ 6التالميذ 6

3 2 √ √ 7التالميذ 7

3 2 √ √ 8التالميذ 8

2 3 √ √ √ 9التالميذ 9

4 1 √ 10التالميذ  10
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2 3 √ √ √ 11التالميذ 11

3 2 √ √ 12التالميذ  12

2 3 √ √ √ 13التالميذ 13

2 3 √ √ √ 14التالميذ 14

2 3 √ √ √ 15التالميذ 15

2 3 √ √ √ 16التالميذ 16

4 1 √ 17التالميذ 17

4 1 √ 18التالميذ 18

2 3 √ √ √ 19التالميذ 19

3 2 √ √ 20التالميذ 20

3 2 √ √ 21التالميذ 21

2 3 √ √ √ 22التالميذ 22

2 3 √ √ √ 23التالميذ 23

3 2 √ √ 24التالميذ 24

2 3 √ √ √ 25التالميذ 25

3 2 √ √ 26التالميذ 26

1 4 √ √ √ √ 27التالميذ 27

3 2 √ √ 28التالميذ 28

3 2 √ √ 29التالميذ 29

2 3 √ √ √ 30التالميذ 30

4 1 √ 31التالميذ 31

2 3 √ √ √ 32التالميذ 32

3 2 √ √ 33التالميذ 33

84 81 16 15 13 16 21 اجلملة
50،9 49،1 48،4 45,4 39،3 48,4 63،6 (%)املتوسط

2011من أبريل 11البيانات البحثية يف تاريخ : املرجع 
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وسيلة فيديو كومفيك قبل تطبيقالسابق، يعرف أن رغبة التالميذ) 1(بناء على اجلدول
% تتكون بني. 49،1%وهي حوىل بعناصربالكالسكية يف تعلم اللغة العربية (VCD)ديس
:ونستطيع أن نرى رغبة التعلم فيما يأتى. %40–55

التالميذوونستطيع أن رغبة". األسرة"إهتماما كبريا مبا شرح املدرس عن إهتم التالميذ.أ
.63،6% وحصول النتيجة املتوسطة على . عالية إذا جتذبوا إىل موضوع معني

. يكونون من الناشطني ويطبقون مبا تعلموه وعلقوه باألنشطة اليومية.ب
48،4% وحصول النتيجة املتوسطة على . اإلهتماما مرتكزا

% وحصول النتيجة املتوسطة على. يسأل املدرس عن املشكلة املتعلقة بذلك املوضوع.ج
39،3

الىت علمها املدرس، ولديهم اإلرادة " األسرة"ميذ ويتحمسون باملادة التعليمية يسر التال.د
45,4%وحصول النتيجة املتوسطة على . ملعرفة تلك املادة

األربع، طبعا لدى مؤشراتإذن بتلك . يقدمون السؤال و ال يستحيون بتقدمي الرأي.ه
48،4% توسطة على وحصول النتيجة امل. التالميذ اإلرادة لتقدمي السؤال والرأي

الدورة األولى. 2

التحطيط اإلجرائي. أ

وأما . وأما يف تنظيم التحطيط اإلجرائي فيكون املدرس والباحثة ساعدمها أصدقائهما
:التحطيط اإلجرائي الذى نظم فهو فيما يأتى

اخلربة تقدمي الرأي، الشعور، : ينظم املدرس التحطيط اإلجرائي، ويكون مقيار التكلم هو). 1
األساسية هي احلوار وأما الكفأءة. واإلجابة عن األسرةواملعلومات بطريقة احلكاية والسؤال

.البسيط

احلاسوب، فيديو كومفيك : أعد املدرس اجلهاز املتعلق بالوسيلة املستخدمة، مثل). 2
(VCD)ديس

صنع املدرس السؤال املتعلق باملادة املعلمة). 3
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تنفيذال. ب

وهذه العملية إتبعها مجيع ،م2011الدورة األوىل بالتاريخ الثامن عشرة من أبريل أقيمت 
وبعد ذلك، . والعملية التعليمية تعتمد على التحطيط اإلجرائي املعدد. من الفصل السابعالتالميذ
:واحىالدراسية، وأما خطوات التحطيط اإلجرائي فتتكون من ثالث نمؤشرات

.النشاط األول)1
الدعاءالتعليمية بقراءةبدأت .أ

حضور التالميذتفتيش.ب
املدرس املادة قبلهريط.ت
يعرف الوسيلة املستخدمة.ث
النشاط الخاص)2
يفتش املدرس عن أجهزة الطالب.أ

سبطرهايشرح املدرس عن األهداف التعليمية الىت البد عليهم .ب
قدم املادة التعليمية.ت
مجيع التالميذلسبورة مث يشرحها إىل عرف املادة التعليمية على ا.ث
(VCD)فيديو كومفيك ديسإستخدم املدرس .ج

VCDيأمر التالميذ لكى يهتموا .ح

.سة املهمةاأمر املدرس الطالب ليصنعوا الكر .خ
أعاد املدرس عن املادة املقدمة.د
أعطى التمرينات املعتعلقة باملادة املعلمة.ذ
النشاط األخير)3
يستخلص املدرس والطالب عن املادة املعلمة.أ

املدرس التعليمية بالداء واملصافحةإختتم .ب

المراقبة. ج

قب فهو اط املر وأما النشا. التعليميةلبحث ترتكز يف العملية  و اإلجراءاملراقبة يف هذا ا
.واملدرس أمألها املرقبوورقة أنشطة االتالميذ. ة التعليميةيف العملينشاط املدرس والتالميذ
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المراقبة فى نشاط المدرس. 1

ونشاط . صورات اإلجرأة التعليمية يف النشاط اخلاصتهي إحدى املراقبة يف نشاط التالميذ
. وهذا بالنسبة إىل التعليمية املستخدمة الوسيلة. املدرس املراقب يتكون من أحد عشر نشاطا

:ونستطيع أن نرى  نتيجة مراقبة نشاط املدرس يف اجلدول األيت

الجدول الثانى
المدرس فى الدورة األولىنتيجة مراقبة نشاط

الدورة األوىل اللقاء األول قبار نشاط امل الرقم

ال √نعم قبل كل شيئ أعد املدرس الوحدة التعليمية 1√ VCDإستخدام وسيلةىفيشرح املدرس عن هدف 2√ يعلن املدرس املادة التعليمية 3√ VCDوسيلةيشرح املدرس عن التقسيم املستخدم يف  4√ لكى جيدوا اإلستجابة الناشئة ىف أفكارهمأعد املدرس التالميذ 5√ مناسبا باملادة التعليميةVCDإستخدم املدرس 6√ مرة ثانيةVCDأعاد املدرس  7√ سة املهمةالكى يصنعوا الكر تالميذيأمر ال 8√ مرة ثانيةVCDيشرح املدرس املادة املوجودة ىف  9√ تالميذيعطى املدرس فرصة السؤال لل 10√ يعطى اإلختبار لكل فرد 11

5 6 اجلملة
50,0% 60,0% املائة

2011حتليل البيانات: املرجع
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وستة من أنشطة . اجلدول السابق يصور على أن نشاط املدرس يف الدورة األوىل قد كفى
:تفصيليا فيما يلىونشاط املدرس يشرح". نعم"املدرس حتصل على إجابة 

"نعم"قبل كل شيئ أعد املدرس الوحدة التعليمية، وحتصل على إجابة .1
يف عملية التعليمية، وحيصل على VCDوسيلة يشرح املدرس األهداف عن إستخدام.2

"نعم"إجابة
"نعم"يعلن املدرس املادة التعليمية، وحيصل على إجابة .3
"ال"وحيصل على إجابة VCDيشرح املدرس عن التقسيم املستخدم يف وسيلة.4
"ال"لكى جيدوا اإلستجابة، وحتصل على إجابةأعد املدرس التالميذ.5
"نعم"مناسبا باملادة التعليمية، وحيصل على إجابة VCDإستخدم املدرس.6
"ال"وحيصل على إجابةVCDاعاد املدرس عن إستخدام.7
"ال"ليصنعوا الكرسة املهمة، وحيصل على إجابة أمر املدرس التالميذ.8
"نعم"يشرح املدرس املادة التعليمية مرة ثانية، وحيصل على إجابة .9
"نعم"، وحيصل على إجابة أعطى املدرس فرصة السؤال للتالميذ.10
"نعم"أعطى املدرس اإلختبار لكل فردن وحيصل على إجابة .11

رغبة تعلم التالميذ. 2

ونتيجة املراقبة يف الدورة . يف تعلم اللغة العربيةباملراقبة لقياس رغبة تالميذتقام بعد اإلجراء
:األوىل كما يف اجلدول اآلتى

إهتماما كبريا مبا شرح مدرس عن املادة التعليميةإهتم التالميذ)1
ويتحمسون باملادة الىت بلغها املدرسيسر التالميذ)2
لتالميذيسئل ا)3
يف تقدمي األراء املتعلقة باملادة التعليميةال يستحى التالميذ)4
عند العملية التعليمياليلعب التالميذ)5
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الجدول الثالث

في الدورة األولى في اللقاء األولنتيجة مراقبة رغبة التالميذ

اخلياري مؤشرات تالميذقائمة ال الرقم
ال نعم 5 4 3 2 1

2 3 √ √ √ 1التالميذ 1

1 4 √ √ √ √ 2التالميذ 2

2 3 √ √ √ 3التالميذ 3

1 4 √ √ √ √ 4التالميذ 4

1 4 √ √ √ √ 5التالميذ 5

1 4 √ √ √ √ 6التالميذ 6

3 2 √ √ 7التالميذ 7

1 4 √ √ √ √ 8التالميذ 8

1 4 √ √ √ √ 9التالميذ 9

2 3 √ √ √ 10التالميذ  10

1 4 √ √ √ √ 11التالميذ 11

2 3 √ √ √ 12التالميذ  12

2 3 √ √ √ 13التالميذ 13

2 3 √ √ √ 14التالميذ 14

2 3 √ √ √ 15التالميذ 15

2 3 √ √ √ 16التالميذ 16

3 2 √ √ 17التالميذ 17

3 2 √ √ 18التالميذ 18

1 4 √ √ √ √ 19التالميذ 19

2 3 √ √ √ 20التالميذ 20
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3 2 √ √ 21التالميذ 21

2 3 √ √ √ 22التالميذ 22

1 4 √ √ √ √ 23التالميذ 23

2 3 √ √ √ 24التالميذ 24

1 4 √ √ √ √ 25التالميذ 25

1 4 √ √ √ √ 26التالميذ 26

1 4 √ √ √ √ 27التالميذ 27

3 2 √ √ 28التالميذ 28

1 4 √ √ √ √ 29التالميذ 29

1 4 √ √ √ √ 30التالميذ 30

2 3 √ √ √ 31التالميذ 31

1 4 √ √ √ √ 32التالميذ 32

2 3 √ √ √ 33التالميذ 33

56 109 18 21 22 23 25 اجلملة
34 66 54,5 63,6 66,6 69,6 75,7 (%)املتوسط

2011من أبريل 18تاريخ حتليل البيانات: املرجع

:اإليضاح

عن املادة التعليميةإهتماما كبريا مبا يشرح املدرسإهتم التالميذ.1
ويتحمسون باملادة الىت بلغها املدرسيسر التالميذ.2
تالميذيسئل ال.3
يف تقدمي األراء املتعلقة باملادة التعليميةتالميذال يستحى ال.4
عند العملية التعليميةتالميذيلعب الال.5

، حوىل بعناصر كافيةيف التعلم بالنسبة دول الثالث، يعرف أن رغبة التالميذبناء على اجل
%66، ألن "كافية"ناصربعيف التعلم بالنسبة إىل الباب الثالث أن رغبة التالميذ، إضافة66%

%56تتكون بني -75%.
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:يف التلعم نستطيع أن ترى يف البيان اآلتىورغبة التالميذ

%75,7إهتماما كبريا يشرح املدرس، والنتيجة حوىل إهتم التالميذ)1

%69,6ويتحمسون باملادة الىت بلغها املدرس، والنتيجة حوىل يسر التالميذ)2

%66,6يسئل التالميذ)3

%63,6قدمي األراء املتعلقة باملادة التعليمية، والنتيجة حوىل يف تال يستحى التالميذ)4

%54,5عند العملية التعليمية، والنتيجة حوىل يلعب التالميذال)5

اإلنعكاس. د

كافيةيف التعلم  ة املقدمة، تستخلص أن رغبة التالميذإهتماما بوصفية العملية التعليمي
، بناء على KKMالثالث، ولكن ملا حتصل على ، كما يف اجلدول%66بالنتيجة املتوسطة حوىل 

ف التعليمي فيما يالبحث ومراقبة الثاحثة عن إصالح العملية التعليمية يف الدورة األوىل هناك ضع
:يلى

.ويكون غري مناسب باملادةيف تقدمي املادة مازال غري متوجه ويستغرق وقت طويال)1
مازالت ناقصة، ويسبب VCDديسوسيلة فيديو كومفيك ومراقبة املدرس يف تطبيق )2

ال يهتمون بعملية التعليمأكثر التالميذ
راقبة األنشطة ونتيجة تعلم التالميذبالصعوبة يف مما ىف عملية التعليم فيشعر التالميذوأ)3
يف عملية التعليم اإلستماع، فيشعر املدرس بالصعوبة يف صنع التحطيط وعادة التالميذ)4

الدراسي
.س و تركيز يف إرشاد واجبات التالميذمتحمويكون املدرس غري)5

تاج والنقصان يف الدورة األوىل حت. تاج إىل الدورة األخرى، مازالت حتةبناء على تلك احلال
تاج إىل إقامة تنظيم الوقت إما يف عملية التعليم، ومناقشة املادة حت) 1. إىل الكمال

املدرس الوسيلة التعليمية مث يقر تقسيم قبل كل شيئ يشرح ) 2. التعليمية، وإجابة السؤال
.وحيدد أيضا الوقت إلعالن نتيجة املناقشة. الوقت للتعلم و ملناقشة املادة التعليمية
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الدورة الثانية) 3

طيط اإلجرائيالتخ. أ

وأما . طيط اإلجرائي فيكون املدرس والباحثة ساعدمها أصدقائهماوأما يف تنظيم التخ
:يلىإستعداد الباحثة فيما

وأما الكفاء. رةفهم احلوار عن األس: فهوتحطيط الدراسي، وأما معيار القراءةينظم ال)1
، احلوار،تعيني املعىن وتقدمي املفردة، الكلمة, األساسية فهي تلفيظ األحرف اهلجائية

VCDء املوجودة يفاالرا

VCDوInfokus, احلاسوب: مثلبإستخدموسيلةأعد األجهزة املتعلقة )2

األسئلة املتعلقة باملادة التعليميةيصنع)3

التنفيذ) ب

وهذه العملية إتبعها مجيع ،2011من أبريل 25ول تقام بتاريخ اء األالدورة الثانية يف اللق
. من الفصل السابع، وتكون العملية تعتمد التحطيط الدراسي املعدد مث األمارة التعليميةالتالميذ

النشاط ) النشاط اخلاص، ج) النشاط األول، ب) أ: وأما خطوات اإلجرأة تتكون من ثالثة أشكال
:إيضاحا لنا، نشرح فيما يلى. األخري

)عشرة دقائق: (النشاط األول)1
الدعاءيبدأ املدرس التعليم بقراءة.أ

تفتيس حضور التالميذ.ب
يعطى املدرس الوعى اإلستناطاىن.ج
يعرف الوسيلة املستخدمة.د

النشاط الخاص)2
يفتش املدرس أجهزة تعلم التالميذ.أ

بد على التالميذالتعليمية الىت ال يشرح االهداف .ب
يقدم املادة التعليمية.ت
مث يشرح عن املوضوع جلميع التالميذيعرف املادة التعليمية على السبورة.ث
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مناسبا باملادة التعليميةVCDيستخدم .ج
VCDلكى يهتموا تالميذيأمر ال.ح

.سة املهمةالكى يصنعوا الكر يأمر التالميذ.خ
يعيد املادة املقدمة.د
يعطى التدريب مناسبا باملادة التعليمية.ذ

النشاط األخير)3
عن املادة التعليميةيستخلص املدرس التالميذ.أ

.الدعاء والسالمخيتتم التعليم بقراءة.ب

المراقبة.ج

هذه املراقبة تركز يف العملية والنتيجة التعليمية، والنشاط املالحظ هو نشاط املدرس 
قبه اوورقة نشاط املدرس والطالب أمألها املرقب أو املالحظ، وأما مر . والطالب يف عملية التعليم

.أصدقائهممنفهو

ةإحدى التصويرات من العملية التعليمية يف النشاط اخلاص، والنشاط املالحظهذه املراقبة . 1
يتكون من أحد عشر نشاطا، وهذه احلال تناسب بإستخدام الوسيلة، إيضاحا لنا نستطيع أن نرى 

:يف اجلدول اآلتى
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الرابعالجدول 
نتيجة مراقبة نشاط المدرس في الدورة الثانية

األولالدورة األوىل اللقاء قبار نشاط امل الرقم
ال √نعم قبل كل شيئ أعد املدرس الوحدة التعليمية 1√ VCDيشرح املدرس عن هدف إستخدام وسيلة 2√ يعلن املدرس املادة التعليمية 3√ VCDيشرح املدرس عن التقسيم املستخدم يف وسيلة 4√ لكى جيدوا اإلستجابة الناشئة ىف أفكارهمأعد املدرس التالميذ 5√ مناسبا باملادة التعليميةVCDإستخدم املدرس 6√ مرة ثانيةVCDأعاد املدرس  7√ لكى يصنعوا الكرسة املهمةتالميذيأمر ال 8√ مرة ثانيةVCDيشرح املدرس املادة املوجودة ىف  9√ تالميذيعطى املدرس فرصة السؤال لل 10√ يعطى اإلختبار لكل فرد 11

4 7 اجلملة
40,0% 70,0% املائة

وسيلة فيديو  بناء على اجلدول الرابع السابق، يعرف أن مجيع أنشطة املدرس بإستخدام
سبع مرات " نعم"، وإجابة "ال"و " نعم"باخليار ىف الدورة الثانية(VCD)كومفيك ديس 

أن نشاط املدرس منيستخلص (%70)، وباملائة %40أربع مرات " ال"، وإجابة (70%)
إيضاحا لنا نستطيع أن نرى . KKMىف الدورة األوىل  يقع مبنزلة مرتفعة، ولكن ملا حيصل على 

".نعم"قبل كل شيئ أعد املدرس الوحدة التعليمية، وتتحصل إجابة : فيما يلى

"نعم"التعليمية، وحتصل على إجابة قبل كل شيئ أعد املدرس الوحدة .1
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يف عملية التعليمية، وحيصل على (VCD)وسيلة يشرح املدرس األهداف عن إستخدام.2
"نعم"إجابة

"نعم"يعلن املدرس املادة التعليمية، وحيصل على إجابة .3
"ال"وحيصل على إجابة (VCD)يشرح املدرس عن مضمون.4
"ال"لكى جيدوا اإلستجابة، وحتصل على إجابةأعد املدرس التالميذ.5
"نعم"مناسبا باملادة التعليمية، وحيصل على إجابة (VCD)إستخدم املدرس.6
"ال"وحيصل على إجابة(VCD)اعاد املدرس عن إستخدام.7
"ال"سة املهمة، وحيصل على إجابة اليصنعوا الكر أمر املدرس التالميذ.8
"نعم"ثانية، وحيصل على إجابة يشرح املدرس املادة التعليمية مرة.9

"نعم"املدرس فرصة السؤال للطالب، وحيصل على إجابة اءعطىإ.10
".نعم"املدرس اإلختبار لكل فرد ، وحيصل على إجابة اءعطىإ.11

تالميذرغبة تعلم ال. 2

ونتيجة املراقبة يف الدورة . يف تعلم اللغة العربيةتالميذتقام باملراقبة لقياس رغبة البعد اإلجرأ
:الثانية  كما يف اجلدول اآلتى
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الجدول الخامس
للقاء األولفي الدورة الثانيةتالميذنتيجة مراقبة رغبة ال

اخلياري مؤشرات تالميذقائمة ال الرقم
ال نعم 5 4 3 2 1

2 3 √ √ √ 1التالميذ 1

1 4 √ √ √ √ 2التالميذ 2

1 4 √ √ √ √ 3التالميذ 3

1 4 √ √ √ √ 4التالميذ 4

1 4 √ √ √ √ 5التالميذ 5

1 4 √ √ √ √ 6التالميذ 6

3 2 √ √ 7التالميذ 7

0 5 √ √ √ √ √ 8التالميذ 8

1 4 √ √ √ √ 9التالميذ 9

2 3 √ √ √ 10التالميذ  10

1 4 √ √ √ √ 11التالميذ 11

2 3 √ √ √ 12التالميذ  12

1 4 √ √ √ √ 13التالميذ 13

2 3 √ √ √ 14التالميذ 14

1 4 √ √ √ √ 15التالميذ 15

1 4 √ √ √ √ 16التالميذ 16

2 3 √ √ √ 17التالميذ 17

3 2 √ √ 18التالميذ 18

1 4 √ √ √ √ 19التالميذ 19

2 3 √ √ √ 20التالميذ 20

2 3 √ √ √ 21التالميذ 21
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2 3 √ √ √ 22التالميذ 22

1 4 √ √ √ √ 23التالميذ 23

1 4 √ √ √ √ 24التالميذ 24

1 4 √ √ √ √ 25التالميذ 25

1 4 √ √ √ √ 26التالميذ 26

1 4 √ √ √ √ 27التالميذ 27

3 2 √ √ 28التالميذ 28

0 5 √ √ √ √ √ 29التالميذ 29

1 4 √ √ √ √ 30التالميذ 30

2 3 √ √ √ 31التالميذ 31

2 3 √ √ √ 32التالميذ 32

2 3 √ √ √ 33التالميذ 33

47 118 18 23 24 25 28 اجلملة
28,5 71,5 54,5 69,6 72,7 75,7 84,8 (%)املتوسط

2011من أبريل 25تاريخ حتليل بيانات الباحثة : املرجع

: اإليضاح

إهتماما كبريا مبا يشرح املدرستالميذإهتم ال.1
ويتحمسون باملادة الىت بلغها املدرسيسر التالميذ.2
يسئل التالميذ.3
يف تقدمي األراء املتعلقة باملادة التعليميةال يستحى التالميذ.4
عند العملية التعليميةيلعب التالميذال.5

يف الدورة الثانية بالنسبة تالميذ، يعرف أن رغبة تعلم الالسابقاخلامسبناء على اجلدول 
يف لث  فيستخلص أن رغبة  تعلم التالميذإضافة إىل الباب الثا%71,5، حوىل بعناصر كافية

%56تتكون بني%71,5، ألن بعناصر كافيةالدورة الثانية بالنسبة  -75% .
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إهتماما كبري مبا شرح املدرس عن املادة التعليمية، وحصول النتيجة املتوسطة هتم التالميذإ)1
.84،8% على

يف التعلم ويتحمسون يف إقبال مادة تعليمية بلغها املدرس، وحصول النتيجة يسر التالميذ)2
.75,7%املتوسطة 

72،7%طة عن املادة الصعوبة املوجودة يف التعلم، وحصول النتيجة املتوسيسأل التالميذ)3
يف تقدمي األرأء املوجودة يف املادة، وحصول النتيجة املتوسطة يستحى التالميذال)4

%69،6
54،5% عند العملية التعليمية، وحصول النتيجة املتوسطةال يلعب التالميذ)5

اإلنعكاس. د

أرفع من تالميذيف الدورة الثانية فنتيجة رغبة التالميذإذا أهتمت بنتيجة مراقبة رغبة ال
وهذا يدل . ة األوىلالدورة األوىل، مبعىن، اإلجرأة الىت فعلها املدرس يف الدورة الثانية أحسن من الدور 

تاجون إىل الوقت املتهمل يف حتليل املشكلة، ويرشدون إرشادا خاصا، مازلوا حيعلى أن التالميذ
وحتديد الوقت . املدرسولكن، تعطى لديهم الفرصة مهال مهال لتحليل املشكلة بدون مساعدة 

الوقت لتحليل املشكلة، املدرس يؤثر يف نتيجة تعلم التالميذ، وال يضيع التالميذالذي أعطاه 
.واإلرشاد اخلاص يؤثر يف نتيجة جيدة

نشاط  املدرس ىف الدورة الثانية أرفع من الدورة األوىل، النتيجة ىف الدورة األوىل بالنسبة 
أو بعبارة أخرى هي 70%أخرى هي مرتفعة وىف الدورة الثانية ، أو بعبارة50%الكالسكية 

، وهذا بالنظر إىل الدورة ألثر اإلجايب يف رغبة تعلم التالميذوترقية نشاط املدرس يؤثر  ا. جداعالية
، إذن مازال خيتاج غلى عاليةأو بعبارة أخرى هي 71،5% الثانية، وىف هذه الدورة حتصل على

75،0% اإلصالج يف اللقاء ا

الدورة الثالثة. 4

طيط اإلجرائيالتخ. أ

وأما . وأما يف تنظيم التحطيط اإلجرائي فيكون املدرس والباحثة ساعدمها أصدقائهما
:إستعداد الباحثة فيما يلى
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وأما الكفاءة. احلوار عن األسرةهم ف: فهوتحطيط الدراسي، وأما معيار القراءةينظم ال)1
املفردة، الكلمة، احلوار،تعيني املعىن وتقدمي , األساسية فهي تلفيظ األحرف اهلجائية

VCDاألرأء املوجودة يف

Infokus، احلاسوب: مثلبلوسيلة أعد األجهزة املتعلقة )2 VCD

يصنع األسئلة املتعلقة باملادة التعليمية)3

التفيذ) ب

وهذه العملية إتبعها مجيع ،2011من مايو 2ول تقام بتاريخ يف اللقاء األالدورة الثانية 
وأما . رة التعليميةطيط الدراسي املعدد مث األمالتخالسابع، وتكون العملية تعتمد االصفيفالتالميذ

النشاط ) النشاط اخلاص، ج) النشاط األول، ب) أ: تتكون من ثالثة أشكالخطوات اإلجراءة
:احا لنا، نشرح فيما يلىإيض. األخري

)عشرة دقائق: (النشاط األول)1
الدعاءيبدأ املدرس التعليم بقراءة.أ

حضور التالميذتفتيش.ب
يعطى املدرس الوعى اإلستناطاىن.ج
يعرف الوسيلة املستخدمة.د

)خمسة وأربعون دقيقة:  (النشاط الخاص)2
.يفتش املدرس أجهزة تعلم الطالب.أ

.هداف التعليمية الىت اليشرح األ.ب
.يقدم املادة التعليمية.ت
.يعرف املادة التعليمية على السبورة مث يشرح عن املوضوع جلميع الطالب.ث
.مناسبا باملادة التعليميةVCDيستخدم .ج
.VCDىل إلكى يهتموا تالميذيأمر ال.ح

.سة املهمةالكى يصنعوا الكر تالميذيأمر ال.خ
.يعيد املادة املقدمة.د
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.التدريب مناسبا باملادة التعليميةيعطى .ذ

)خمس عشرة دقيقة: (النشاط األخير )3
عن املادة التعليميةيستخلص املدرس التالميذ.أ

.الدعاء والسالمخيتتم التعليم بقراءة.ب

المراقبة.ج

ط املالحظ هو نشاط املدرس هذه املراقبة تركز يف العملية والنتيجة التعليمية، والنشا
اقبه قب أو املالحظ، وأما مر اأمألها املر وورقة نشاط املدرس والتالميذ. تعليميف عملية الوالتالميذ

.فهو أصدقاء

مراقبة نشاط المدرس.1

هذه املراقبة إحدى التصويرات من العملية التعليمية يف النشاط اخلاص، والنشاط املالحظ يتكون 
الوسيلة، إيضاحا لنا نستطيع أن نرى يف ستخدام امعتناسبةمن سبع األنشطة، وهذه احلال

:اجلدول اآلتى
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السادسالجدول 
نتيجة مراقبة نشاط المدرس في الدورة الثالثة

الدورة األوىل اللقاء األول قبار نشاط امل الرقم
ال √√ قبل كل شيئ أعد املدرس الوحدة التعليمية 1√ VCDيشرح املدرس عن هدف إستخدام وسيلة 2√ يعلن املدرس املادة التعليمية 3√ VCDيشرح املدرس عن التقسيم املستخدم يف وسيلة 4√ لكى جيدوا اإلستجابة الناشئة ىف أفكارهمأعد املدرس التالميذ 5√ مناسبا باملادة التعليميةVCDإستخدم املدرس 6√ مرة ثانيةVCDأعاد املدرس  7√ لكى يصنعوا الكرسة املهمةتالميذيأمر ال 8√ مرة ثانيةVCDيشرح املدرس املادة املوجودة ىف  9√ تالميذيعطى املدرس فرصة السؤال لل 10√ يعطى اإلختبار لكل فرد 11

0 11 اجلملة
0% 100% املائة

2011حتليل البيانات : املرجع

وسيلة فيديو  أنشطة املدرس بإستخدامبناء على اجلدول السادس السابق، يعرف أن مجيع
إحدى " نعم"بة ، حيصل على إجا"ال"و" نعم" يف الدورة الثالثة باخليار(VCD)كومفيك ديس 
غري موجود مطلقا، وبتلك املائة، يستخلص على أن مجيع " ال"، وباخليار 100% عشرة مرة وهي

لرتقية رغبة (VCD)ديو كومفيك ديس وسيلة فيوتطبيق . أنشطة املدرس يف الدورة الثالثة مرتفع 
اندرا غريىري موليك ئخري االمة أ"يف تعلم اللغة العربية يف الفصل السابع باملدرسة الثانوية تالميذال

".هولو
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رغبة تعلم التالميذ. 2

ونتيجة املراقبة قي . يف تعلم اللغة العربيةقام باملراقبة ملقياس رغبة التالميذوبعد اإلجراة ت
:الدورة الثالثة نستطيع أن نراها يف اجلدول اآلتى

الجدول السابع
ولى للقاء االولفي الدورة األنتيجة مراقبة رغبة التالميذ

اخلياري األمارة تالميذقائمة ال الرقم
ال نعم 5 4 3 2 1

2 3 √ √ √ 1التالميذ 1

1 4 √ √ √ √ 2التالميذ 2

1 4 √ √ √ √ 3التالميذ 3

1 4 √ √ √ √ 4التالميذ 4

0 5 √ √ √ √ √ 5التالميذ 5

1 4 √ √ √ √ 6التالميذ 6

0 5 √ √ √ √ √ 7التالميذ 7

0 5 √ √ √ √ √ 8التالميذ 8

1 4 √ √ √ √ 9التالميذ 9

1 4 √ √ √ √ 10التالميذ  10

0 5 √ √ √ √ √ 11التالميذ 11

1 4 √ √ √ √ 12التالميذ  12

1 4 √ √ √ √ 13التالميذ 13

0 5 √ √ √ √ √ 14التالميذ 14

0 5 √ √ √ √ √ 15التالميذ 15

0 5 √ √ √ √ √ 16التالميذ 16
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2 3 √ √ √ 17التالميذ 17

1 4 √ √ √ √ 18التالميذ 18

0 5 √ √ √ √ √ 19التالميذ 19

2 3 √ √ √ 20التالميذ 20

2 3 √ √ √ 21التالميذ 21

2 3 √ √ √ 22التالميذ 22

1 4 √ √ √ √ 23التالميذ 23

1 4 √ √ √ √ 24التالميذ 24

1 4 √ √ √ √ 25التالميذ 25

0 5 √ √ √ √ √ 26التالميذ 26

1 4 √ √ √ √ 27التالميذ 27

0 5 √ √ √ √ √ 28التالميذ 28

0 5 √ √ √ √ √ 29التالميذ 29

1 4 √ √ √ √ 30التالميذ 30

1 4 √ √ √ √ 31التالميذ 31

0 5 √ √ √ √ √ 32التالميذ 32

1 4 √ √ √ √ 33التالميذ 33

26 139 25 27 28 27 32 اجلملة
15,8 84,2 75,7 81,8 84,8 81,8 96،9 (%)املتوسط

2011مايومن 02تاريخ حتليل بيانات الباحثة : املرجع

:اإليضاح

إهتماما كبريا باملادة الىت بلغها املدرسإهتم التالميذ.1
ويتحمسون باملادة الىت بلغها املدرسيسر التالميذ.2
يسئل التالميذ.3
يف تقدمي األراء املتعلقة باملادة التعليميةال يستحى التالميذ.4
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عند العملية التعليميةيلعب التالميذال.5

بعناصر يف الدورة الثالثة السابق، يعرف أن رغبة تعلم التالميذبناء على اجلدول السابع 
يف الدورة لث  فيستخلص أن رغبة  تعلم التالميذإضافة إىل الباب الثا84،2% ، حوىلعالية

%76تتكون بني84،2% ، ألن بعناصر عاليةبالنسبة لثةالثا -100%. .

إهتماما كبري مبا شرح املدرس عن املادة التعليمية، وحصول النتيجة املتوسطة إهتم التالميذ1
.96،9% على

يف التعلم ويتحمسون يف إقبال مادة تعليمية بلغها املدرس، وحصول النتيجة يسر التالميذ2
.81،8%املتوسطة 

84،8%النتيجة املتوسطة عن املادة الصعوبة املوجودة يف التعلم، وحصول يسأل التالميذ3
يف تقدمي األرأء املوجودة يف املادة، وحصول النتيجة املتوسطة ال يستحى التالميذ4

%81،8
75،7% عند العملية التعليمية، وحصول النتيجة املتوسطةال يلعب التالميذ5

اإلنعكاس. د

رغبة التالميذ ترتقى دل على أن تة الثالثة يف الدور هتمت بنتيجة مراقبة رغبة التالميذاإذا
بعناصر 49،1%البيانات تكون نتيجة تعلم التالميذويف بداية. يف الدورة الثانيةمن رغبة التالميذ

تالميذ الىف الدورة  رغبة . جيدا(VCD)فيديو كومفيك ديس ألن املدرس ملا يطبق وسيلةةضعيف
يفهموا ملألن أكثر التالميذ"جيدةغري"مازالت يف الدورة الثانيةورغبة التالميذ%  66تعلم ىف 

ىف الدورة ، KKMملا حتصل على وبذلك نعرف أن نتيجة تعلم التالميذاملادة الىت شرحها املدرس،
ىف تعلم اللغة العربية و رغبة تالميذ (VCD)الصح تطبيق وسيلة فيديو كومفيك ديس الثالثة املدرس 

حتصل على وبذلك نعرف أن نتيجة تعلم التالميذبعناصر عالية، % 84,2ىف تعلم ترقى يكون 
KKMوهذا يدل . الىت فعلها املدرس يف الدورة الثالثة أحسن من الدورة الثانيةمبعىن أن اإلجراءة

مازلوا خيتاجون إىل الوقت املتهمل يف حتليل املشكلة، ويرشدون إرشادا خاصا، التالميذعلى أن 
.لتحليل املشكلة بدون مساعدة املدرسولكن، تعطى لديهم الفرصة مهال مهال
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البحث. ح

. م فيكون نشاط املدرس ورغبة التالميذ جيداعملية التعليىفث مدةحوأما نتيجة الب
الل تقدمي فمن خبفهم املادةحياولون . يف العملية التعليميةمتحمسني ومشرتكنيويكون التالميذ

يف وهذا بالنظر إىل تقدم التالميذ. ميةالكتاب املتعلق باملادة التعليالسؤال إىل أصدقائهم وقراءة
.تقدمي أرائهم وأداء الواجبات

. هذه الوسيلةعلىمل يتعودوايف اللقاء األول أكثر التالميذ: فهيوأما العوائق مدة البحث 
خرين، ويكون آلألراء مع ايعملون فردا فردا ال يريدون أن يتبادلوا ايف كل دورة مازال أكثر التالميذو 

ذه املشكلة يشرح املدرس عن ولتحليل ه. طيط الدراسيرس ملا يستخدم الوقت مناسبا بالتخاملد
مبتكرين لتعليم حىت تستطيع أن جتعل التالميذيف عملية ا(VCD)فيديو كومفيك ديس وسيلةأمهية

.متاماولزم على املدرس أن يستخدم الوقت . تالميذوترقي رغبة تعلم ال

نشاط المدرس.  1

ومن نتيجة املراقبة يف الدورة األوىل تدل على نشاط املدرس غري جيد، وبالنسبة الكالسكية 
مث يف الدورة الثالثة قد جنح 70،0%، ويف الدورة الثانية ترقى حىت 50،0%حتصل على متوسط 

بعناصر عاليةيف تعلم اللغة العربية وتكون (VCD)فيديو كومفيك ديس  املدرس يف تطبيق وسيلة
%100.

رغبة التعلم. 2

بعناصر 49،1%، تكون رغبة التالميذىل قبل االجراءبناء على نتيجة املراقبة يف البينة األو 
بعناصر  66% رة األوىل تدل على أن رغبة التالميذ، مث بناء على نتيجة املراقبة يف الدو ضعيف
ة الثالثة هناك ترقية رغبة التالميذ، ويف الدور بعناصر كافية71،5% ، ويف الدورة الثانية كافية

.بعناصر عالية84،2% حتصل على 



24

الجدول الثامن
ةثمن البيانات األولى في الدورة األولى، الثانية والثالتالميذإجمال رغبة تعلم ال

الدورة الثالثة الدورة الثانية دورة األوىلال البيانات األوىل مؤشرات الرقم
% اجلملة % اجلملة % اجلملة % اجلملة

96,9 32 84,8 28 75,7 25 63,6 21 إهتماما كبريا تالميذإهتم ال
باملادة الىت بلغها املدرس

1

81,8 27 75,7 25 69,6 23 48,4 16 ويتحمسون يسر التالميذ
باملادة الىت بلغها املدرس

2

84,8 28 72,7 24 66,6 22 39,3 13 عن الصعوبة يسئل التالميذ 3

81,8 27 69,6 23 63,6 21 45,4 15 يف تقدمي ال يستحى التالميذ
األراء املتعلقة باملادة التعليمية

4

75,7 25 54,5 18 54,5 18 48,4 16 عند ال يلعب التالميذ
العملية التعليمية

5

84,2 139 71,5 118 66 109 49,1 81 مجلة املتوسط

فرضية العملح

يف تعلم اللغة العربية السابعالصفراقبة والبحث يبني أن رغبة التالميذبناء على نتيجة امل
.وكان مقبوال. "ترقى" هولوة خري األمة أئري موليك اندرا غريىباملدرسة الثانوي
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1

الباب الخامس

الخاتمة

الخالصة. أ
وسيلة بناء على نتيجة البحث وحتليل البيانات إستخلصت الباحثة على أن التعلم بتطبيق

يف تعلم اللغة العربية السابع الصفىفتالميذرغبة القادرا على ترقية(VCD)فيديو كومفيك ديس 
.ريى هولوغندرااري موليك ئباملدرسة الثانوية خري األمة أ

، مث ةبعناصر ضعيف49،1%ة قبل اإلجراءة، تكون رغبة التالميذبناء على نتيجة املراقب
، ويف ناصر كافيةبع66% رة األوىل تدل على أن رغبة التالميذبناء على نتيجة املراقبة يف الدو 

% حتصل على ة الثالثة هناك ترقية رغبة التالميذ، ويف الدور بعناصر كافية71،5% الدورة الثانية 
.بعناصر عالية84،2

تالميذوتكون أنشطة ال. (VCD)فيديو كومفيك ديس وهذا النجاح أثره تطبيق وسيلة 
.مرتقيةيذالتالموبذلك رغبة . فعلية ويتبعون عملية التعليم

اإلقتراحات. ب

فيديو كومفيك ديس بناء على نتيجة البحث، قدمت الباحثة اإلقرتاحات املتعلقة بوسيلة 
(VCD)يف تعليم اللغة العربية فيما يلي:

فيديو كومفيك ديس وقت وينتفع جيدا يف تتطبيق وسيلةالبد للمدرس أن يستخدم ال)1
(VCD)ليكون التعليم مناسبا بالتحطيط وحيصل على اإلهداف املرجوة

(VCD)فيديو كومفيك ديس قبل تطبيق وسيلةبد للمدرس أن يهتم بأحوال التالميذال)2

.إحدى اخليارات املستخدمة يف عملية التعليم" (VCD)فيديو كومفيك ديس "الوسيلة )3

ناقصة، لقلة إستطاعة الباحثة، ولكن أخريا، إعرتفت الباحثة على أن هذه الرسالة مازالت 
ارك وعلى اهللا توكلت وإستغفرت، عسى اهللا أن يب. قد حاولت الباحثة ببذل جهدها

.آمني يا اهللا يا رب العاملني. ثةويعطى املنفعة عن كتابة الباح
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU SIKLUS I

No AKTIVITAS YANG DIAMATI
Siklus 1

pertemuan I
Ya Tidak

1 Guru mempersiapkan unit pelajaran terlebih dahulu √
2 Guru menjelaskan tujuan penggunaan media VCD

dalam proses pembelajaran
√

3 Guru memberitahukan materi yang akan dipelajari √
4 Guru menjelaskan bagian-bagian yang diputar yamg

mendapatkan perhatian selama penyajian materi
melalui media VCD

√
5 Guru mempersiapkan siswa supaya siswa

mendapatkan respon yang timbul dalam pikiran
mereka suatu menyaksikan pemutaran VCD

√
6 Guru memutar VCD sesuai dengan materi yang

diajarkan
√

7 Guru mengulang kembali pemutaran VCD √
8 Guruh menyuruh siswa membuat cacatan penting

sambil melihat tayangan VCD
√

9 Guru menjelaskan kembali materi yang ada dalam
VCD

√
10 Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk

bertanya mana yang belum paham
√

11 Guru memberikan tes/tugas kepada setiap individu √
Jumlah 6 5

Persentase 60,0% 50,0%

Pengamat

Suyanti



LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU SIKLUS II

No AKTIVITAS YANG DIAMATI
Siklus 1

pertemuan I
Ya Tidak

1 Guru mempersiapkan unit pelajaran terlebih dahulu √
2 Guru menjelaskan tujuan penggunaan media VCD

dalam proses pembelajaran
√

3 Guru memberitahukan materi yang akan dipelajari √
4 Guru menjelaskan bagian-bagian yang diputar yamg

mendapatkan perhatian selama penyajian materi
melalui media VCD

√
5 Guru mempersiapkan siswa supaya siswa

mendapatkan respon yang timbul dalam pikiran
mereka suatu menyaksikan pemutaran VCD

√
6 Guru memutar VCD sesuai dengan materi yang

diajarkan
√

7 Guru mengulang kembali pemutaran VCD √
8 Guruh menyuruh siswa membuat cacatan penting

sambil melihat tayangan VCD
√

9 Guru menjelaskan kembali materi yang ada dalam
VCD

√
10 Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk

bertanya mana yang belum paham
√

11 Guru memberikan tes/tugas kepada setiap individu √
Jumlah 7 4

Persentase 70,0% 40,0%

Pengamat

Suyanti



LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU SIKLUS III

No AKTIVITAS YANG DIAMATI
Siklus 1

pertemuan I
Ya Tidak

1 Guru mempersiapkan unit pelajaran terlebih dahulu √
2 Guru menjelaskan tujuan penggunaan media VCD

dalam proses pembelajaran
√

3 Guru memberitahukan materi yang akan dipelajari √
4 Guru menjelaskan bagian-bagian yang diputar yamg

mendapatkan perhatian selama penyajian materi
melalui media VCD

√
5 Guru mempersiapkan siswa supaya siswa

mendapatkan respon yang timbul dalam pikiran
mereka suatu menyaksikan pemutaran VCD

√
6 Guru memutar VCD sesuai dengan materi yang

diajarkan
√

7 Guru mengulang kembali pemutaran VCD √
8 Guruh menyuruh siswa membuat cacatan penting

sambil melihat tayangan VCD
√

9 Guru menjelaskan kembali materi yang ada dalam
VCD

√
10 Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk

bertanya mana yang belum paham
√

11 Guru memberikan tes/tugas kepada setiap individu √
Jumlah 7 0

Persentase 100% 0%

Pengamat

Suyanti



LEMBAR OBSERVASI MINAT BELAJAR SISWA SIKLUS I

NO Kode Siswa
Indikator Alternatif

1 2 3 4 5 Ya Tidak
1 Siswa1 √ √ √ 3 2
2 Siswa2 √ √ √ √ 4 1
3 Siswa3 √ √ √ 3 2
4 Siswa4 √ √ √ √ 4 1
5 Siswa5 √ √ √ √ 4 1
6 Siswa6 √ √ √ √ 4 1
7 Siswa7 √ √ 2 3
8 Siswa8 √ √ √ √ 4 1
9 Siswa9 √ √ √ √ 4 1
10 Siswa10 √ √ √ 3 2
11 Siswa11 √ √ √ √ 4 1
12 Siswa12 √ √ √ 3 2
13 Siswa13 √ √ √ 3 2
14 Siswa14 √ √ √ 3 2
15 Siswa15 √ √ √ 3 2
16 Siswa16 √ √ √ 3 2
17 Siswa17 √ √ 2 3
18 Siswa18 √ √ 2 3
19 Siswa19 √ √ √ √ 4 1
20 Siswa20 √ √ √ 3 2
21 Siswa21 √ √ 2 3
22 Siswa22 √ √ √ 3 2
23 Siswa23 √ √ √ √ 4 1
24 Siswa24 √ √ √ 3 2
25 Siswa25 √ √ √ √ 4 1
26 Siswa26 √ √ √ √ 4 1
27 Siswa27 √ √ √ √ 4 1
28 Siswa28 √ √ 2 3
29 Siswa29 √ √ √ √ 4 1
30 Siswa30 √ √ √ √ 4 1
31 Siswa31 √ √ √ 3 2
32 Siswa32 √ √ √ √ 4 1
33 Siswa33 √ √ √ 3 2

Jumlah 25 23 22 21 18 109 56
Rata-rata (%) 75,7 69,6 66,6 63,6 54,5 66 34



LEMBAR OBSERVASI MINAT BELAJAR SISWA SIKLUS II

NO Kode Siswa
Indikator Alternatif

1 2 3 4 5 Ya Tidak
1 Siswa1 √ √ √ 3 2
2 Siswa2 √ √ √ √ 4 1
3 Siswa3 √ √ √ √ 4 1
4 Siswa4 √ √ √ √ 4 1
5 Siswa5 √ √ √ √ 4 1
6 Siswa6 √ √ √ √ 4 1
7 Siswa7 √ √ 2 3
8 Siswa8 √ √ √ √ √ 5 0
9 Siswa9 √ √ √ √ 4 1
10 Siswa10 √ √ √ 3 2
11 Siswa11 √ √ √ √ 4 1
12 Siswa12 √ √ √ 3 2
13 Siswa13 √ √ √ √ 4 1
14 Siswa14 √ √ √ 3 2
15 Siswa15 √ √ √ √ 4 1
16 Siswa16 √ √ √ √ 4 1
17 Siswa17 √ √ √ 3 2
18 Siswa18 √ √ 2 3
19 Siswa19 √ √ √ √ 4 1
20 Siswa20 √ √ √ 3 2
21 Siswa21 √ √ √ 3 2
22 Siswa22 √ √ √ 3 2
23 Siswa23 √ √ √ √ 4 1
24 Siswa24 √ √ √ √ 4 1
25 Siswa25 √ √ √ √ 4 1
26 Siswa26 √ √ √ √ 4 1
27 Siswa27 √ √ √ √ 4 1
28 Siswa28 √ √ 2 3
29 Siswa29 √ √ √ √ √ 5 0
30 Siswa30 √ √ √ √ 4 1
31 Siswa31 √ √ √ 3 2
32 Siswa32 √ √ √ 3 2
33 Siswa33 √ √ √ 3 2

Jumlah 28 25 24 23 18 118 47
Rata-rata (%) 84,8 75,7 72,7 69,6 54,5 71,5 28,5



LEMBAR OBSERVASI MINAT BELAJAR SISWA SIKLUS III

NO Kode Siswa
Indikator Alternatif

1 2 3 4 5 Ya Tidak
1 Siswa1 √ √ √ 3 2
2 Siswa2 √ √ √ √ 4 1
3 Siswa3 √ √ √ √ 4 1
4 Siswa4 √ √ √ √ 4 1
5 Siswa5 √ √ √ √ √ 5 0
6 Siswa6 √ √ √ √ 4 1
7 Siswa7 √ √ √ √ √ 5 0
8 Siswa8 √ √ √ √ √ 5 0
9 Siswa9 √ √ √ √ 4 1
10 Siswa10 √ √ √ √ 4 1
11 Siswa11 √ √ √ √ √ 5 0
12 Siswa12 √ √ √ √ 4 1
13 Siswa13 √ √ √ √ 4 1
14 Siswa14 √ √ √ √ √ 5 0
15 Siswa15 √ √ √ √ √ 5 0
16 Siswa16 √ √ √ √ √ 5 0
17 Siswa17 √ √ √ 3 2
18 Siswa18 √ √ √ √ 4 1
19 Siswa19 √ √ √ √ √ 5 0
20 Siswa20 √ √ √ 3 2
21 Siswa21 √ √ √ 3 2
22 Siswa22 √ √ √ 3 2
23 Siswa23 √ √ √ √ 4 1
24 Siswa24 √ √ √ √ 4 1
25 Siswa25 √ √ √ √ 4 1
26 Siswa26 √ √ √ √ √ 5 0
27 Siswa27 √ √ √ √ 4 1
28 Siswa28 √ √ √ √ √ 5 0
29 Siswa29 √ √ √ √ √ 5 0
30 Siswa30 √ √ √ √ 4 1
31 Siswa31 √ √ √ √ 4 1
32 Siswa32 √ √ √ √ √ 5 0
33 Siswa33 √ √ √ √ 4 1

Jumlah 32 27 28 27 25 139 26
Rata-rata (%) 96,9 81,8 84,8 81,8 75,7 84,2 15,8



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP- 1)

Satuan Pendidikan : MTs Khairul Ummah

Mata Pelajaran : Bahasa Arab

Kelas / Semester : VII / II

Alokasi Waktu : 2 X 40 menit

STANDAR KOMPETENSI

- Menyimak : Memahami informasi lisan berbentuk paparan atau dialog
tentang االسرة

KOMPETENSI DASAR

1. Mengidentifikasi bunyi, ujaran (kata, frasa atau kalimat) dalam suatu konteks
dengan tepat

2. Menangkap makna dan gagasan atau ide dari berbagai bentuk wacana lisan
secara tepat.

MATERI POKOK
- Menyimak materi tentang االسرة dengan menggunakan kosa kata baru

seperti أخت، ، أم، جد، جدة،  أب، dan sebagainya.

INDIKATOR

1. Menggunakan kosakata dengan tepat dalam berbagai struktur kalimat.
2. Menyebutkan arti kosakata baru dengan benar.

METODE

- Ceramah dan diskusi

SUMBER BELAJAR

1. Buku paket” pelajaran bahasa Arab”, Dr. D Hidayat, PT Toha Putra,
Semarang.

2. Alat Peraga
3. Kamus

KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR



1. Kegiatan Awal
a. Mengucapkan salam dan menyapa siswa
b. Mengabsen siswa
c. Menyampaikan tujuan pembelajaran dan memotivasi siswa
d. Menyampaikan manfaat dan kegunaan pembelajaran
e. Mengaitkan pokok bahasan dengan kehidupan sehari-hari

2. Kegiatan Inti
a. Guru (atau Rekaman) mengucapkan kosakata baru satu per satu, lalu

ditirukan oleh seluruh  siswa kemudian berkelompok dan individu.
b. Guru menjelaskan arti/makna setiap kosakata baru dengan menggunakan

media yang sesuai (sampel, model, gambar, peragaan, konteks, dan atau
terjemah).

c. Siswa menerapkan kosakata baru dalam susunan kalimat sederhana
(sambil menghapalkannya) dan guru memperbaiki susunan kalimat jika
terjadi kesalahan.

d. Kegiatan Penutup
a. Siswa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari cerita yang disimaknya
b. Guru meminta siswa mengulang kembali materi yang baru dipelajari

dirumah masing-masing
c. Guru menutup pelajaran dan mengakhiri dengan doa dan salam

PENILAIAN

1. Bentuk Tes : lisan dan tertulis
2. Materi Tes:

Tes lisan tentang:

- Penguasaan makna kata, frase, dan kalimat cerita yang didengar
- Makna dan gagasan yang terdapat dalam cerita tentang االسرة

Tes tertulis tentang:

- Penguasaan makna kata, frase dan kalimat dalam cerita yang didengar
- Penguasaan istilah-istilah tentang االسرة
- Makna dan gagasan yang terdapat dalam cerita tentang االسرة

Air Molek, 11
April 2011

Guru Bidang Studi Peneliti



Abdullah, S,Pd.I Suyanti

Mengetahui

Kepala MTs Khairul Ummah

DRS. ASNAWI

NIP. 196712241997031001

Lampiran 2

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Satuan Pendidikan : MTs Khairul Ummah

Mata Pelajaran : Bahasa Arab

Kelas / Semester : VII / II

Alokasi Waktu : 2 X 40 menit

STANDAR KOMPETENSI

- Berbicara: Mengungkapkan informasi secara lisan berbentuk paparan atau
dialog tentang االسرة

KOMPETENSI DASAR

1. Menyampaikan gagasan atau pendapat secara lisan sesuai konteks dengan lafal
yang tepat.

2. Melakukan dialog sesuai konteks dengan tepat dan lancar

MATERI POKOK

- Memperagakan materi percakapan tentang االسرة dengan intonasi yang tepat

INDIKATOR

1. Mengucapkan bahan percakapan dengan intonasi yang baik dan benar.



2. Melakukan tanya-jawab dalam bahasa Arab dengan menggunakan ungkapan
khusus yang telah diprogramkan.

3. Mendeskripsikan nama benda dan tempat secara sederhana sesuai dengan
bahan dialog.

METODE

- Ceramah dan diskusi

SUMBER BELAJAR

1. Buku paket” pelajaran bahasa Arab”, Dr. D Hidayat, PT Toha Putra,
Semarang.

2. Alat Peraga
3. Kamus
4. VCD

KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR

1. Kegiatan Awal
a. Mengucapkan salam dan menyapa siswa
b. Mengabsen siswa
c. Menyampaikan tujuan pembelajaran dan memotivasi siswa
d. Menyampaikan manfaat dan kegunaan pembelajaran
e. Mengaitkan pokok bahasan dengan kehidupan sehari-hari
f. Memperkenalkan media yang akan digunakan

2. Kegiatan Inti
a. Guru (atau VCD) membacakan seluruh bahan percakapan sementara siswa

mendengarkan dengan penuh perhatian.
b. Guru (atau VCD) membacakan bahan percakapan kalimat demi kalimat,

lalu diikuti oleh seluruh siswa.
c. Siswa mengulangi bacaan secara berkelompok kemudian secara individu.
d. Guru memperhatikan bacaan siswa dan memperbaikinya jika terjadi

kesalahan.
e. Siswa membaca bahan percakapan dalam hati (sambil berupaya

memahami maknanya) lalu mereka diberi kesempatan untuk menanyakan
makna kata/ungkapan yang belum dipahami.

f. Guru menjawab pertanyaan siswa tersebut dengan cara tanya-jawab.
g. Beberapa orang siswa secara berpasangan diminta untuk memerankan/

memperagakan bahan percakapan didepan kelas dengan bimbingan guru.

3. Kegiatan Penutup
a. Siswa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari cerita yang disimaknya

melalui VCD
b. Guru meminta siswa mengulang kembali materi yang baru dipelajari

dirumah masing-masing



c. Guru menutup pelajaran dan mengakhiri dengan doa dan salam

PENILAIAN

1. Bentuk Tes : lisan dan tertulis
2. Prosedur : Penilaian proses belajar

Air Molek, 18
April 2011

Guru Bidang Studi Peneliti

Abdullah, S,Pd.I Suyanti

Mengetahui

Kepala MTs Khairul Ummah

DRS. ASNAWI

NIP. 196712241997031001

Lampiran : 3

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Satuan Pendidikan : MTs Khairul Ummah

Mata Pelajaran : Bahasa Arab

Kelas / Semester : VII / II

Alokasi Waktu : 2 X 40 menit

STANDAR KOMPETENSI

- Membaca: Memahami wacana tertulis berbentuk paparan atau dialog tentang
االسرة

KOMPETENSI DASAR



1. Melafalkan dan membaca nyaring kata, kalimat dan wacana tertulis dengan
benar.

2. Mengidentifikasi bentuk dan tema wacana secara tepat.

3. Menemukan makna dan gagasan atau ide wacana tertulis secara tepat.

MATERI POKOK

- Membaca materi Qira’ah tentang االسرة dengan memperhatikan susunan
kalimat

INDIKATOR

1. Membaca bahan qira`ah dengan lafal dan intonasi yang baik dan benar.
2. Menjawab pertanyaan terhadap kandungan bahan qira`ah.

3. Menjawab pertanyaan tentang pemahaman dan memberikan kesimpulan dari
bahan qiraa’ah.

METODE
- Ceramah dan diskusi

SUMBER BELAJAR

1. Buku paket” pelajaran bahasa Arab”, Dr. D Hidayat, PT Toha Putra,
Semarang.

2. Alat Peraga
3. Kamus
4. VCD

KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR

1. Kegiatan Awal
a. Mengucapkan salam dan menyapa siswa
b. Mengabsen siswa
c. Menyampaikan tujuan pembelajaran dan memotivasi siswa
d. Menyampaikan manfaat dan kegunaan pembelajaran
e. Mengaitkan pokok bahasan dengan kehidupan sehari-hari

2. Kegiatan Inti
a. Guru (atau VCD) membacakan seluruh bahan qira`ah sementara siswa

mendengarkan dengan penuh perhatian
b. Guru (atau VCD) membacakan bahan qira`ah kalimat demi kalimat, lalu

diikuti oleh seluruh siswa.
c. Siswa mengulangi bacaan secara berkelompok kemudian secara individu.



d. Guru memperhatikan bacaan siswa dan memperbaikinya jika terjadi
kesalahan.

e. Siswa membaca bahan qira`ah dalam hati (sambil berupaya memahami
maknanya) lalu mereka diberi kesempatan untuk menanyakan makna
kata/ungkapan yang belum dipahami

f. .Guru menjawab pertanyaan siswa tersebut dengan cara tanya-jawab
3. Kegiatan Penutup

a. Siswa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari cerita yang dibacanya
b. Guru meminta siswa mengulang kembali materi yang baru dipelajari

dirumah masing-masing
c. Guru menutup pelajaran dan mengakhiri dengan doa dan salam

PENILAIAN

d. Bentuk Tes : lisan dan tertulis
e. Prosedur : Penilaian proses belajar

Air Molek, 25
April 2011

Guru Bidang Studi Peneliti

Abdullah, S,Pd.I Suyanti

Mengetahui

Kepala MTs Khairul Ummah

DRS. ASNAWI

NIP. 196712241997031001

Lampiran : 4

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)



Satuan Pendidikan : MTs Khairul Ummah

Mata Pelajaran : Bahasa Arab

Kelas / Semester : VII / II

Alokasi Waktu : 2 X 40 menit

STANDAR KOMPETENSI

- Menulis: Mengungkapkan informasi secara tertulis berbentuk paparan atau
dialog tentang االسرة

KOMPETENSI DASAR

1. Menulis kata, frasa dan kalimat dengan huruf, ejaan dan tanda baca yang tepat.

2. Mengungkapkan gagasan atau pendapat secara tertulis dengan menggunakan
kata, frasa dan struktur yang benar.

MATERI POKOK

Latihan menulis tentang االسرة dengan menggunakan struktur Kalimat baik

dan benar

INDIKATOR

1. Menyusun kata dan kalimat-kalimat sederhana dengan struktur kalimat

2. Menterjemahkan kalimat bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia dan kalimat
bahasa Indonesia kedalam bahasa Arab dengan baik dan benar

.METODE
- Ceramah dan diskusi

SUMBER BELAJAR

1. Buku paket” pelajaran bahasa Arab”, Dr. D Hidayat, PT Toha Putra,
Semarang.

2. Alat Peraga
3. Kamus
4. VCD

KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR



1. Kegiatan Awal
a. Mengucapkan salam dan menyapa siswa
b. Mengabsen siswa
c. Menyampaikan tujuan pembelajaran dan memotivasi siswa
d. Menyampaikan manfaat dan kegunaan pembelajaran
e. Mengaitkan pokok bahasan dengan kehidupan sehari-hari

2. Kegiatan Inti
a. Guru menerangkan cara menyusun kata dan kalimat sesuai struktur yang

telah dipelajari sambil memberikan contoh latihan.
b. Guru menerangkan cara menterjemah Arab-Indonesia dan Indonesia-Arab.

c. Kegiatan Penutup
a. Siswa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari cerita yang tertulis didalam

teks
b. Guru meminta siswa mengulang kembali materi yang baru dipelajari

dirumah masing-masing
c. Guru menutup pelajaran dan mengakhiri dengan doa dan salam

PENILAIAN

d. Bentuk Tes : lisan dan tertulis
e. Prosedur : Penilaian proses belajar

Air Molek, 02
Mei 2011

Guru Bidang Studi Peneliti

Abdullah, S,Pd.I Suyanti

Mengetahui

Kepala MTs Khairul Ummah



DRS. ASNAWI

NIP. 196712241997031001
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