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 مستخلص البحث
استخدام طريقة الغناء لترقية مهارة الكالم في مدرسة  .2029ستي هند بنازر الحسن. 

سوتوجايان.البحث الكمى. قسم  2معارف نهضة العلماء المتوسطة االسالمية 
امعة موالنا مالك إبراهيم تعليم اللغة العربية، كلية علوم التربية والتعليم، ج

 اإلسالمية الحكومية ماالنج.
 . الماجستير شهداءالدكتور الحاج المشرف:  

 الكلمات اإلشارية: طريقة الغناء، مهارة الكالـ. 

الطريقة ىي الكيفية الدائمة اليت التتغَت مهما طاؿ الزماف. ك ىي شيء منفصل عن ادلادة 
ا جزء متكامل من موقف تعليمي: يشمل ادلتعلم كقدراتو، العلمية أك عن ادلتعلم، بل على أهن

 كاألىداؼ اليت ينشدىا ادلعلم من ادلادة العلمية، كاألساليب اليت تتبع يف تنظيم اجملاؿ للتعلم.

لًتقية مهارة الكالـ يف مدرسة  ستخداـ طريقة الغناءاكيف " (ٔكأسئلة البحث ىي:
ستخداـ طريقة امدل فعالية  ( "مإ". سوتوجاياف؟ ٕمعارؼ هنضة العلماء ادلتوسطة اإلسالمية 

أما ". سوتوجاياف؟ ٕالغناء لًتقية مهارة الكالـ يف مدرسة معارؼ هنضة العلماء ادلتوسطة اإلسالمية 
كيفية إستخداـ طريقة الغناء لًتقية   وصفل( ٔ األىداؼ اليت ارادت الباحثة من ىذا البحث ىي:

كيفية وصف  ل( ٕ. سوتوجاياف ٕالعلماء ادلتوسطة اإلسالمية  مهارة الكالـ يف مدرسة معارؼ هنضة
مدل فعالية إستخداـ طريقة الغناء لًتقية مهارة الكالـ يف مدرسة معارؼ هنضة العلماء ادلتوسطة 

. كمنهج ىذا البحث من نوع البحث التجريب بتصميم اإلختبار القبلي سوتوجاياف ٕاإلسالمية 
حدة. كرلتمع البحث ىو مجيع الطلبة من الفصل السابع )غ( يف كاإلختبار البعدم يف رلموعة كا

ـ،  ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓسوتوجاياف، العاـ الدراسي  ٕمدرسة معارؼ هنضة العلماء ادلتوسطة االسالمية 
كأما عينتو ىي طلبة الصف األكؿ يف ىذه ادلدرسة. كطريقة مجع البيانات من خالؿ ادلالحظة ك 

 ادلقابلة ك اإلختبار.

( أما لكل اللقاء يتضمن على ثالث ادلراحل منها ٔ:صة ىذ البحث كما يلياخلالأما ك  
( أف استخداـ الطريقة ٕختماـ. لة األنشطة التعليمية، كمرحلة االمرحلة التمهيد كادلقدمة، كمرح

 بقيمة ختباراإل قبل عليها احلصوؿ مت اليت النتائج الغناء مستول الطلبة يف مهارة لكالـ فعالة ألف
 .جيدة بدرجة ٔٛ.ٜٚ الطريقة ىذه استخداـ بعدك  ٙ٘.ٕٚ
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ABSTRACT 

AlHasan, Siti Hindun Benazer. 2019. The Effectivity Use of Singing method to 

develop the speaking skill applied at MTs Maarif Nahdhtul Ulama 2 

Sutojayan .  Quantitative Research. Department of Arabic Language 

Education, Faculty of Tarbiyah and Teaching Sciences. The State Islamic 

University of Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Supervisor: DR. H.Syuhadak, M.A 

Keywords: Singing Method, speaking Skill 

 Method is permanent tecnique and always no change how long period, 

which is somethin separate from the material of lesson or the learner, but it is an 

integral part of the position education.: includes the learner, his abilities, his 

needs, the planning of the purpose material of lesson, and the methods to be 

followed in organizing the field of learning. 

 The research questions are:1) "How to use singing methods to improve 

speaking skills in MTs Maarif Nahdhotul Ulama 2 Sutojayan?”. 2) “How effective 

the dialogue method in order t upgrade the skill f proper pronunciation and 

fluency of speech and understanding speech to the students of the seven class in 

MTs Maarif Nahdhotul Ulama 2 Sutojayan?”. In this research, the researcher uses 

experiment approarch of pretest and post test in one group. The research 

community is to all students of the seven class (g) in MTs Maarif Nahdhotul 

Ulama 2 Sutojayan, academic year 2019/2020 M, and omainth is a first grade 

students in this school. And the method of collecting data are observation 

schedule, interview, and test. 

 The result of research indicate: 1) Each meeting includes three stages, 

including a preliminary stage, an educational activity phase, and a closing phase. 

2) that using the dialogue method in order to upgrade the speaking skill for 

students is effective because the results obtained before the test with a value of 

72.56 and after using this method 79.81 at a good degree of degree. 
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ABSTRAK 

AlHasan, Siti Hindun Benazer. 2019. Penggunaan Metode Menyanyi Dalam 

Meningkatkan Kemampuan berbicara di Madrasah Tsanawiyah 

Maarif Nahdhotul Ulama 2 Sutojayan. Penelitian Kuantitatif. 
Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Dosen Pembimbing: DR. H.Syuhadak, M.A 

Kata Kunci: Metode Menyanyi, Kemampuan Berbicara 

Metode adalah tatacara yang tetap yang tidak berubah sepanjang zaman. Ia 

adalah sesuatu yang terpisah dari mata pelajaran dan juga para pelajar, tetapi 

sebagai bagian integral dari pendidikan, termasuk pelajar dan kemampuan, 

kebutuhannya, planing, tujuan pencapaian guru dalam pelajaran, metode yang 

harus diikuti dalam mengatur bidang pembelajaran. 

Pokok Masalah Penelitian ini adalah: 1) “Bagaimana penggunaan metode 

menyanyi terhadap peningkatan keterampilan berbicara di sekolah MTs Maarif 

Nahdhotul Ulama 2 Sutojayan?”. 2)  “bagaimana efektifitas penggunaan metode 

menyanyi terhadap peningkatan keterampilan berbicara yang tepat dan kelancaran 

berbicara dan pemahaman bahasa terhadap siswa kelas tujuh di sekolah MTs 

maarif Nahdhotul Ulama 2 Sutojayan?”. Adapun tujuan yang diinginkan peneliti 

dari penelitian ini adalah:  1) Untuk mendeskripsikan Bagaimana penggunaan 

metode menyanyi terhadap peningkatan keterampilan berbicara di sekolah MTs 

Maarif Nahdhotul Ulama 2 Sutojayan. 2) Untuk mendeskripsikan bagaimana 

efektifitas penggunaan metode menyanyi terhadap peningkatan keterampilan 

berbicara yang tepat dan kelancaran berbicara dan pemahaman bahasa terhadap 

siswa kelas tujuh di sekolah MTs maarif Nahdhotul Ulama 2 Sutojayan. 

Metodologi penelitian ini jenis desain penelitian eksperimentatif denan 

penggunaan test pretest dan pst test dalam satu kelompok. Komunitas penelitian 

ini adalah untuk semua siswa dari kelas tujuh (g) di MTs maarif Nahdhotul Ulama 

2 Sutojayan, tahun ajaran 2019/2020 M. Dan metode pengumpulan data melalui 

observasi, wawancara dan tes. 

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:1) Setiap pertemuan 

mencakup tiga tahap, termasuk tahap pendahuluan, tahap kegiatan pendidikan, 

dan tahap penutupan. 2) Bahwa cara penggunaan metode menyanyi dalam rangka 

untuk meningkatkan tingkat keterampilan siswa berbicara sangat efektif karena 

hasilnya yang di dapat sebelum test dengan nilai 72,56 dan setelah memakai 

metode ini 79,81 pada tingkat drajat yang baik. 
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 الفصل األول
 اإلطار العام

 خلفية البحث . أ
اللغة العربية ىي اللغة ادلشهورة يف حياة اجملتمع اإلندكنيسي ال سيما من 
مسلم. لذلك مهم جدا لتعلم اللغة العربية اخلصوص للمسلمُت يف إندكنيسيا، 

لدراسة كتعميق ألنو يف عاـ دراسة اللغة العربية يف إندكنيسيا ىو الغرض الديٍت، 
من العلـو اإلسالمية عن فهم زلتويات القرآف الكرًن كاحلديث كادلصادر ادلختلفة 

 للشريعة اإلسالمية مكتوبة باللغة العربية.
إف ادلهارات اللغوية يف أم لغة تنقسم اىل أربعة أقساـ فهي اإلستماع، 

هارات إىل قسمُت كالتعبَت الشفوم )الكالـ(، كالقراءة، كالكتابة، كتنقسم ىذه ادل
مها ادلهارة اإلنتاجية اليت تضم الكالـ كالكتابة كادلهارة االستيعابية اليت تضم 

 يف ىذا البحث يركز الباحث على مهارة الكالـ. ٔاالستماع كالقراءة.
مهارة الكالـ ذلا أمهية كبَتة يف تعليم اللغة، فهي غاية ككسيلة يف الوقت 

حملتويات الدرس، كاألساس الذم ديد الطالب  نفسو: غاية ألنو الصورة ادلركزة
بألواف من اجلمل كالتعبَتات كاأللفاظ كاألصوات، اليت حيتاج إليها الطالب، 
كخباصة عند التدريب على مهارة الكالـ. كاحلوار كسيلة، ألنو يضم الًتاكيب 
النحوية كادلفردات يف مواقف كسياقات سلتلفة، تعتمد عليها التدريبات اللغوية 

ستعماؿ اللغة كشلارستها يف التعبَت كاإلتصاؿ. كعلى او تأخذ بيد الطالب ضلل
ادلدرس أف ينظر إىل احلوار، كالتدريبات اليت تليو، باعتبارىا كال ال يتجزأ، كما أف 
دكر الطالب ال ينتهي دبجرد استيعاب احلوار كحفظو، كإمنا باستخدامو يف 

 مواقف احلياة ادلماثلة.
عليم الطالب الكالـ، ىي أف نعرضهم دلواقف تدفعهم إف أفضل طريقة لت

التحدث باللغة العربية. كالطالب ليتعلم الكالـ، عليو أف يتكلم. كنود أف ننبو 
                                                           

 ٕٕٔ(، ص. ٜٚٛٔمحادة إبراىيم، اإلذباىات ادلعاصرة يف تدريسس اللغة العربية كاللغات احلية األخرل لغَت الناطقُت هبا، )القاىرة: دار الفكر،  ٔ
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كلم طوؿ ىنا، إىل أف الطالب لن يتعلم الكالـ، إذا ظل ادلدرس ىو الذم يت
من ىنا، فإف ادلدرس الكفء يكوف قليل الكالـ، الوقت، كالطالب يستمع. ك 

قرب إىل الصمت عند تعليم ىذه ادلهارة، إال عند عرض النماذج، كإثارة أ
 ديكن اليت طريقة الغناء طريقة تصبح حبيث ٕالطالب للكالـ، كتوجيو األنشطة.

 .العربية تعليم اللغة يف الطالب ذبذب أف
ستماع كالغرض منها أف يكوف لكالـ ىي ادلهارة الثانية بعد االمهارة ا

يف التعبَت عن ادلعلومات كادلعارؼ كغَت ذلك. كالكالـ يف  تعلم كتعليم يصلح
اللغة الثانية ىو من ادلهارات األساسية اليت سبثل غاية من غايات الدراسة اللغوية. 
كاف كاف ىو نفسو كسيلة لإلتصاؿ مع األخرين كلقد إشتدت احلاجة ذلذه ادلهارة 

لعادلية الثانية. تسمى ايضا يف بدية نصف الثاين من ىذا القرف بعد إنتهاء احلرب ا
 ىذه ادلهارة بالتعبَت الشفول ألهنا تطلب من األفراد كثرة الكالـ.

يعترب الكالـ جزءا أساسيا يف منهج تعليم اللغة األجنبية. كذلك ألنو 
يشمل اجلزء العلمي كالتطبيقي لتعليم اللغة. كالكالـ من ادلهارات األساسية، اليت 

يف اللغات األجنبية. كلقد اشتدت احلاجة إىل ىذه يسعى الطالب إىل إتقاهنا 
تصاؿ الشفهي بُت الناس.كمن ًتة األخَتة، عندما زادت أمهة االادلهارة يف الف

الضركرة دبكاف عند تعليم اللغة العربية، االىتماـ باجلانب الشفهي، كىذا ىو 
، سبكُت االذباه، الذم نرجو أف يسلكو مدرس اللغة العربية، كأف جيعل مهو األكؿ

الطالب من احلديث بالعربية، ألف العربية لغة إتصاؿ، يفهمها ماليُت الناس يف 
العامل، كال حجة دلن يهمل اجلانب الشفهي، كيهتم باجلانب الكتايب، مدعيا أف 

 ٖاللغة العربية الفصيحة ال كجود ذلا، كال أحد يتكلمها.
الثانوية اإلسالمية  كلتحقيق ىذا اذلدؼ يف تعليم اللغة العربية كاف مدرسة

 احلكومية كاحد مدينة كادرم قد إبتدأ ىذه ادلهارة.

                                                           
 ٖ٘نة(. ص:حسن عبد الرمحن احلسن، دراسات يف مناىج كتأصيلها، )عميد كلية الًتبية جامعة أمدرماف اإلسالمية، بدكف س ٕ
 ٖٗحسن عبد الرمحن احلسن، مرجع سابق. ص: ٖ
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 اللغة بتعلم الطالب اىتماـ جلذب لالىتماـ ادلثَتة الطريقة ىذه تستخدـ
 ىم الذين لألطفاؿ ادلزيد. كشللة صعبة تعترب العربية الدركس أف معتربة العربية،

. التعلم أجواء كسُيحيي لألطفاؿ اشلتعن  نشاطنا الغناء يعد .العربية اللغة يف جدد
 كالكسل باخلوؼ يشعركف الذين للطالب ىو الغناء طريقة استخداـ من ىدؼ

 الطريقة ىذه. التعلم يف للمشاركة كسعيدة مهتمة العربية اللغة تكوف أف حيبوف كال
ا لوننا تعطي أف ديكن  الغناء للطالب ديكن حيث ، العربية اللغة تعلم يف جديدن
 من ألنو ، الذاكرة تقوية أيضنا لألغاين ديكن. كزلتوياهتم أفكارىم كل نع التعبَت
 .العقل يف تذكرىا األسهل من سيكوف كشلتع لالىتماـ مثَت شيء خالؿ

 مهارة لتعليم األغنية ذبربة يعٍت ذبرم الباحثة قامت ذلك، على بناءا
 من اجلديدة اتادلفرد بإلقاء إال ادلفردات تعليم أنشطة ك. الفصل ذلك يف الكالـ
 ادلفردات تعليم كاف فلذلك،. كىكذا ادلفردات تلك التالميذ تكرار مث ادلدرس
 . ملال تعليما

 فَتيد العربية اللغة تعليم يف جدا مهمة االستَتاتيجية أف عرفنا كقد
 طريقة استخداـ يعٍت احلديثة، االستَتاتيجيات احدل عن يبحث أف الباحث
 مهارة حفظ يف خاصة العربية اللغة تعليم الكتابة يف الطالب دلساعدة األغنية
 تعليم كيف الكتابة يف ادلشكالت حل يقدـ أف الباحث لذلك. فيها اليت الكالـ
 ".الكالـ مهارة لًتقية الغناء طريقة استخداـ" ادلوضوع ربت الكالـ، مهارة

 أسئلة البحث . ب
رؼ هنضة مدرسة معايف لًتقية مهارة الكالـ  إستخداـ طريقة الغناءكيف  .ٔ

 ؟سوتوجاياف ٕالعلماء ادلتوسطة اإلسالمية 
مدرسة معارؼ يف إستخداـ طريقة الغناء لًتقية مهارة الكالـ مدل فعالية  ما .ٕ

 ؟سوتوجاياف ٕهنضة العلماء ادلتوسطة اإلسالمية 
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 أهداف البحث . ج
 أما األىداؼ اليت ارادت الباحثة من ىذا البحث ىي:`

مدرسة معارؼ يف ء لًتقية مهارة الكالـ إستخداـ طريقة الغناكيفية   وصفل .ٔ
 سوتوجاياف ٕهنضة العلماء ادلتوسطة اإلسالمية 

يف إستخداـ طريقة الغناء لًتقية مهارة الكالـ كيفية مدل فعالية وصف  ل .ٕ
 سوتوجاياف ٕمدرسة معارؼ هنضة العلماء ادلتوسطة اإلسالمية 

 أهمية البحث . ه
 النظرية

قية تعليم مهارة الكالـ لكي يساعد يقصد ىذا البحث لتطبيقي الغناء لًت  .ٔ
 ادلدرسُت يف عملية التعليم ك التعلم اللغة العربية التطبيقية

للمدرسة : أف تكوف زيادة معلومات يف تطوير الوسيلة التعليمية لغة العربية  .ٕ
 .سوتوجاياف ٕمدرسة معارؼ هنضة العلماء ادلتوسطة اإلسالمية يف 

 حدود البحث . و
الباحثة موضوع البحث عن إستخداـ الغناء يف  صررت: ةاحلدكد ادلوضوعي .ٔ

 تعليم ادلهارة الكالـ يف مدرسة اإلسالمية احلكومية أرجوكيالجوف كاليفارم
: يف مدرسة اإلسالمية احلكومية أرجوكيالجوف كاليفارم يف ةاحلدكد ادلكاني .ٕ

 فصل الرابع
 ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓ  يف العاـ يويل ٕٚ –يويل  ٘ٔة يف شهر أما احلدكد الزماني .ٖ

 ـ.
 تحديد المصطلحات . ز

إستخداـ لتجتنب سوء التفاىم كاحلفاظ على تفسَتات سلتلفة ذلذا ادلوضوع "
ية احلكومية ارجويالجوف  يف ادلدرسة اإلسالمطريقة الغناء لًتقية مهارة الكالـ 

 "كاليفارم

 استخداـ ىو اإلفادة من شيء للوصوؿ اىل األىداؼ ادلرجوة. .ٔ
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 التتغَت مهما طاؿ الزماف.طريقة ىي الكيفية الدائمة اليت  .ٕ
مع بشكل الوثَتة كالنغمة ادلعينة ك  الغناء ىو لفظ الكلمات الذم ينطق ادلرء .ٖ

 ذلك إستخداـ احلركة بالئم لفظ الغناء ليسهل ادلعٌت حفظو.
مهارة الكالـ الذم قصدىا الباحث ىي احملادثة اليومية عن ادلواد ادلدرسة  .ٗ

كالـ ادلقصود ىي مهارة تعبَت عن احلوار كادلواقف اليومية باللغة العربية. كال
كاجلمل البسيطة. ك أما الكالـ ما يصدر عن االنساف من صوت يعرب بو عن 

 شيء لو داللة يف ذىن ادلتكلم كالسامع، أك على األقل يف ذىن ادلتكلم.
 الدراسات السابقة . ح

رسالة ادلاجستَت الذم قاـ بو زلمد كامل رما انصار، يبحث فيو "فعالية  .ٔ
)بالتطبيق على معهد عبد الرمحن ـ الصور يف تدريس مهارة الكالـ "خدااست

ـ. ىدؼ ىذا البحث  ٜٕٓٓبن عوؼ باجلامعة زلمدية دباالنج( سنة 
معرفة فعالية استخداـ يف تدريس مهارة الكالـ. منهج ىذا البحث ىو 

على  كىذا البحث. Class Action Researchاإلجرائي الصفي البحث 
دريس مهارة الكالـ باستخداـ الصوار ينمي نطق احلركؼ من النتائج: إف ت

اك على مستول مقبوؿ. كإف تدريس  ٚٚسلارجها، حيث دؿ عليها درجة 
مهارة الكالمباستخداـ الصوار ينمي إدلاـ الطلبة بادلفردات اللغوية، حيث دؿ 

اك على مستول جيدا. كإف تدريس مهارة الكالـ باستخداـ  ٓٛعليها درجة 
 ينمي فهم الطلبة يف القواعد. الصوار

رسالة ادلاجستَت الذم قاـ بو سركاين، يبحث فيو "استخداـ بطاقات الصور  .ٕ
كالكلمات لتنمية مهارة الكالـ، رسالة ماجستَت غَت منشورة )ماالنج: كلية 
الدراسات العليا قسم تعليم اللغة العربية، جامعة موالنا مالك إبراىيم 

(. ىدؼ ىذا البحث ربسُت عملية ٜٕٓٓنج، اإلسالمية احلكومية دباال
-التعليم كالتعلم يف تنمية مهارة الكالـ باللغة العربية لدل طلبة الصف األكؿ

يف مدرسة سيالت ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية بكواالكافواس للعاـ  ٗ
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ـ بطاقات الصور كالكلمات. منهج ىذا البحث  ٜٕٓٓ-ٕٛٓٓالدراسي 
كأما نتائج البحث، . Class Action Researchىو البحث اإلجرائي الصفي 

أف استخداـ بطاقات الصور كالكلمات كوسيلة تعليمية فعاؿ يف تنمية 
 يف ىذه ادلدرسة. ٗ-كربسُت مهارة الكالـ بالعربية لدل طلبة الصف األكؿ

رسالة ادلاجستَت الذم قاـ بو زلمد صاحل، يبحث فيو "استخداـ القصص  .ٖ
كالـ ")بالتطبيق على مدرسة الياسيٌت الثانوية كاثره يف ترقية مهارة ال

باسوركاف(". ىدؼ ىذا البحث معرفة فعالية استخداـ -اإلسالمية ككنورجا
القصص يف ترقية مهارة التنغيم كاستخداـ القواعد النحوية. كىذا البحث 
على النتائج: اف استخدـ القصص يف تعليم مهارة الكالـ يف مدرسة الياسيٌت 

باسوركاف يؤثر كفاءة الطالبة يف نطق السليم. -سالمية ككنورجاالثانوية اإل
كارتقت مهارة نطقهم بعده. كإف استخداـ القصص يف تعليم مهارة الكالـ 

باسوركاف يؤثر كفاءة الطلبة -يف مدرسة الياسيٌت الثانوية اإلسالمية ككنورجا
م يف استخداـ القواعد النحوية الصحيحة. كإف استخداـ القصص يف تعلي

باسوركاف يؤر  -مهارة الكالـ يف مدرسة الياسيٌت الثانوية اإلسالمية ككنورجا
 كفاءة الطلبة يف التغنيم.

رسالة ادلاجستَت الذم قاـ بو أمحد زيٍت، يبحث فيو "فعالية استخداـ  .ٗ
احلاسوب يف تعليم مهارة الكالـ، رسالة ماجستَت غَت منشورة )ماالنج: كية 

اللغة العربية، جامعة موالنا مالك إبراىيم  الدراسات العليا قسم تعليم
( يهدؼ ىذا البحث دلعرفة ما مدل ٜٕٓٓاإلسالمية احكومية دباالنج، 

فعالية استخداـ احلاسوب يف تعيم مهارة الكالـ يف مدرسة إرباد األمة 
ادلتوسطة اإلسالمية متاـر من جانب الًتاكيب أك القواعد كادلفردات 

 Class Actionث ىو البحث اإلجرائي الصفي كالطالقة. كمنهج ىذا البح

Research  كنتائج البحث، إف استخداـ احلاسوب منى كحسن قدرة أك .
كفاءة الطلبة يف تعليم مهارة الكالـ لطلبة الصف الثاين دبدرسة إرباد األمة 
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، حيث ارتفعت نتيجتهم كقدرهتم يف االختبار  ادلتوسطة اإلسالمية متاـر
كالًتكيب كادلفردات كالطالقة، كإف نتيجةالطلبة اشفهي من خالؿ النطق 

خذه تدؿ  (SKM))بعد البحث( كلها أعلى من ادلعيار األدىن لنجاح الطلبة 
على أف استخداـ احلاسوب كوسيلة تعليمية يف تعليم مهارة الكالـ فعالة 
لتحسُت كتنمية مهارة الطلبة يف الكالـ من حيث نطقهم السليم 

لصحيح كإدلامهم ادلفردات اللغوية كطالقتهم عند كاستخدامهم بالًتكيب ا
 التحدث.

يف البحوث السابقة رأل الباحث أهنا مل تبحث فيها طريقة التدريس 
لتنمية مهارات خصوصا مهارة الكالـ. ك سيستخدمها الباحث طريقة احلوار 

 ٕلًتقية مهارة الكالـ يف مدرسة معارؼ هنضة العلماء ادلتوسطة اإلسالمية 
 افسوتوجاي
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 فصل الثانيلا
 اإلطار النظري

 المبحث األول: الغناء
 مفهوم الغناء . أ

الغناء ك ادلسيقي فطرة مارسها اإلنساف منذ كجوده، فهو بالنسبة للطفل 
لعب يقوده إىل فهم الطبيعة كاكتشاؼ مكوناهتا. ينبغي أف يكوف الغناء ىو 

تقل بعد ذلك شيئا فشيئا. مع اللوف األديب الغالب يف ادلرحلة اإلبتدائية، مث 
بقائها دائما لتحقق أغراضها، فتقل قليال يف ادلرحلة اإلبتدائية، مث تغلب عليها 
ادلخفوظات كالنصوص األدبية يف ادلرحلة الثانوية، ألهنا لصغار األطفاؿ أنسب. 
األناشيد ىي قصائد الشعر اليت تنظم بأسلوب سهل جذاب، يف غرض عاـ 

د مجاعيا كىي ملحنة، كقد تصحبها ادلوسيقي، كلذلك سياسي أكديٍت، لتنش
حيبها التالميذ كيقبلوف على انشادىا كذلذا ينبغي العناية هبا، كاألكثر منها، 
كخباصة لألطفاؿ الصغار، لفائدهتا كمناسبتها ذلم. فالغناء شعر خفيف رشيق 
يرتبط بادلناسبات، كيستخدـ يف الغالب أغراضا خاصة باألطفاؿ كاأللعاب 
كالرحالت كالتمثيليات، كىي تؤدم إىل ملحنة إلثارة العواطف الغناء يف منشدىا 

كما ذكر الدككتور أمحد مدكور أف ادلراد باألناشيد تلك القطع   ٗكسأمعها.
الشريعة اليت حيًتم يف تأليفها السهولة كتنظيم نظما خاصا، كتصلح لإللقاء 

ميذ، يقبلوف على حفظها اجلمعي، كىي لوف من ألواف األدب زلبل إىل التال
 ٘كالتغٍت هبا فرادم، أك مجاعات.

 يتم ما عادة. شنيعة قصائد تستخدـ تعليمية طريقة ىي الغناء طريقة
 ، اخلرباء لبعض كفقنا. ادلعلمُت قبل من لتدريسها ادلواد مع القصائد ىذه تكييف

                                                           
4
 ٛٙٔ( ص. ٖٜٛٔزلمود علي السماف، التوجيو يف تدريس اللغة العربية )القاىرة: دار ادلعارؼ،  

 ٗٚٔ( ص. ٜٗٛٔأمحد مدكور، تدريس فنوف اللغة العربية )الكوت: مكتبة الفالح،  ٘
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ا التعلم جو جيعل الغناء فإف  على لالطف منو ربفيز ديكن حبيث كعاطفينا مبهجن
 ٙ.األمثل النحو

 فوائد الغناء . ب
 فوائد الغناء كما يلي:

 تبث النشاط كتبث السركر يف نفوس الطالب. .ٔ
 تعاجل خجل اخلجلُت من الطالب دبساركتهم زمالئهم يف الغناء. .ٕ
تعود الطالب على إجادة النطق بالكلمات، كإخراج احلركؼ من سلارجها  .ٖ

 بَت الشفهي كالكتايب.الصحيحة، كتزكدىم بزاد لغوم ينفعهم يف التع
سبد الطالب بزاد من ادلعارؼ العامة، كالعادات الثبيلة، كالقيم كادلثل  .ٗ

 ٚالصحيحة، فتزيد ثقافتهم، كتكسبهم األخالؽ احلميدة، كالسلوؾ الطيب.
 أهمية الغناء . ج

كمن ادلعركؼ أف األطفاؿ أك التالميذ بطبيعتهم يلذكف بالنغم كاإليقاع، 
حىت نراىم يف مرحلة ادلهد يستجيبوف لألحلاف،  كيولعوف بالتلحُت الصويت

 فينسجموف معها تلقائها ككثَت من األطفاؿ يأخدكف يف التنف.
 ربقق الغناء كثَتا من الغايات اللغوية كالًتبية:

فهي كسيلة من كسائل عالج التالميذ الذين يغلب عليهم اخلجل أك الًتدد  .ٔ
 يف النطق.

يهم السركر، كذبدد النشاط عندىم دلا ربرؾ دكافع التالميذ، ألهنا تبعث ف .ٕ
 فيها من موسيقي كإيقاع مجل.

 تدفع التالميذ إىل ذبويد النطق كسالمة اللغة. .ٖ
ذلا تأثَت قوم يف إكساب التالميذ ادلثل العليا كالصفات السامية كعن طريقها  .ٗ

 ٛتتذىب لغتهم كيسموا أسلوهبم.

                                                           
6
 Fadlillah, Muhammad. 2012. Desain Pembelajaran PAUD. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 

 ٛٙٔزلمود علي السماف، مرجع سابق، ص.  ٚ
 ٗٚٔ( ص. ٕٔٓٓعلي أمحد مدكور، تدريس الفنوف اللغة العربية )القاىرة: دار الفكر العريب،  ٛ
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 أهداف تعليم الغناء . د
 ناء كما يلي:كمن ادلعركؼ أف أىداؼ تعليم الغ

 مبعث النشاط كالسركر كاحلركة لالفاؿ يسب اللحن الصويت. .ٔ
ادلشاركة الوجدانية: يف معاين الغناء حُت غنائها كترتيمها، شريطة حسن  .ٕ

 االختبار دليوذلم.
تعليم اللغة افصحي: ألفاظا مجال كأفكارا كاخيلة، كأساليب تعبَت حيفظ  .ٖ

حركتها كجودة القائها، فتنمو  األناشيد كاتغٍت هبا كقة نطة حركفها كضبط
 دراهتم اللغوية كأدكاقهم.

ترغيب الطفل بادلدرسة: كتشويقو للمدرسة شلا يؤادم بو إىل زيادة الثقة  .ٗ
 بنفسو كقابليتو الكالمية كاجلرأة يف احلديث.

 غرس حب الفضيلة كاخللق كالعقيدة الدينية كاألدب اإلجتمائية. .٘
ات كفنوف األدب األخرل، كىي نواة الغناء مقدمة طبيعية لدراسة احملفوظ .ٙ

 التذكؽ األديب.
 الغناء طريق تدريس . ه

 كما يلي:  ق تدريس الغناءيطر 
 ديهد ادلدرس دلوضوع الغناء دبناقشة أك حديث حولو. .ٔ
يعرض ادلدرس الغناء على التالميذ مكتوبا على السبورة، أك مطبوعا يف  .ٕ

ميذ قد عرفوا بطاقات، أك يرشدىم إىل مكانة يف الكتاب إذا كاف التال
 القراءة، كالاكتفي بقراءتو ذلم.

يسرأ ادلدرس الغناء مطبوعا ضبط صحيحا، بغَت تلحُت، حىت ال ينصرؼ  .ٖ
 التالميذ عن غرض الضبط إىل موسيقي الغناء.

 يقرأ التالميذ الغناء قراءة عادية بغرض التدريب على ضبط كلمتو. .ٗ
 غزاه.يناقش ادلدرس التالميذ يف معاين الغناء كأفكاره كم .٘
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 ٜيعرض ادلدرس الغناء ملحنا على التالميذ، مث يدرهبم على انشده كذلك. .ٙ
 أسس إختبار الغناء . و

 ينبغي أف يتوافر يف اختيار األناشيد ادلناسبة لألطفاؿ ما يأيت:
 أف تتصل دبناسبات كموضوعات عامة قومية أك كطنية أك دينية. -ٔ
ء األلعاب أف تشبيع حاجسات األطفاؿ يف ىذه ادلرحلة، مثل الغنا -ٕ

 كاحلفالت كالرحالت كغَت ذلك.
 أف تساعد التالميذ يف إحياء ادلواسم كاألعياد الشخصية كالقومية كضلوىا. -ٖ
جيب أف تكوف ىناؾ الغناء يتغٍت هبا أرباب احلرؼ كالفالحُت كالصيادين  -ٗ

 كالعماؿ لينشدىا الطالب.
 المبحث الثاني: مهارة الكالم

 مفهوم مهارة الكالم - أ
تعليما أم جعلو يعلم. كأما التعليما -يعّلم-مصدر من عّلمالتعليم لغة 

 صطالحا ىناؾ تعاريف كثَتة، منها:
التعليم ىو عملية نقل ادلعلومات من الكتب أك من عقل ادلعلم إىل عقل 
ادلتعلم. عملية التعليم ىي عملية التعامل بُت ادلعلم كادلتعلم يف الفصل ليبحث 

 ادلواد عن تعليم اللغة العربية.
التعليم ىو نقل ادلعلومات من ادلعلم اإلجيايب إىل ادلتعلم ادللتقى الذم 
ليس لو إال أف يتقبل ما يلقيو ادلعلم. عملية التعليم ىي عملية التعامل بُت 

 ادلعلم كادلتعلم يف الفصل ليبحث ادلواد عن تعليم اللغة العربية.
يكتسب ادلتعلم  التعليم بشكل عاـ ىو أنو عملية إعادة بناء اخلربة اليت

بواسطتها ادلعرفة كادلهارات كاإلذباىات كالقيم. كإنو بعبارة أخرل رلموع 
األساليب اليت يتم بواسطتها تنظيم عناصر البيئة احمليطة بادلتعلم ديثل ما تتسع 
لو كلمة البيئة من معاف من أجل اكتسابو خربات تربوية معينة. كأما مفهـو 

                                                           
 ٜٙٔزلمود علي السماف، مرجع سابق، ص.  ٜ
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صود يقـو بو فرد آخر على الالتصاؿ بنظاـ التعليم بشكل خاص ىو نشاط مق
 من الرموز اللغوية خيتلف عن ذلك الذم ألفو كتعود االتصاؿ بو.

من التعريفات السابقة يلخص الباحث أف التعليم ىو نقل العلم كادلعرفة 
كادلعلومات من ادلعلم اإلجيايب أك الكتب إىل أذىاف ادلتعلم ادللتقى بطريقة قودية 

 األىداؼ ادلنشودة. كمناسبة لتحقيق
إف أفضل طريقة لتعليم الطالب مهارة الكالـ ىي أف نعرضهم دلواقف 
تدفعهم إىل التحدث، كىنا تربز أمهية اختيار ادلوضوع الذم ستنعقد احملادثة 
حولو، كالذم حيب أف يكوف من أكسط ما يدرسو الطالب يف ادلراحل التعليمية 

اب، لينطلق متحدثا فيما يعن لو، ففي األكىل، فإذا اشتد عوده فتحت لو األبو 
تلك ادلرحلة يكوف الطالب قد اكتسب القدرة على ربديد عناصر احملادثة 
كاستدعاء ادلفردات كالًتاكيب ادلالئمة ذلا، ككضع اجلمل يف سياقها الصحيح، 
كترتيب األفكار اليت سيتحدث عنها، كالتعبَت عنها يف ضوء استيعابو أللفاظ 

 الصرفية كالنحوية.اللغة كمبانيها 
كمن الضركرم أف نشَت إىل أف اخلطوات األكىل يف تعليم مهارة الكالـ، 
تعتمد على طريقة السؤاؿ كاجلواب، كيزداد عدد اجلمل داخل احلوار الواحد 
بشكل تدرجيي، ليتعرؼ الطالب على أمناط متنوعة من األساليب كاالستفهاـ 

 كظائفها جيدا.كاألمر، كالنهي كالنداء كالتعجب، كيدرؾ 
كتعريف الكالـ يف أصل اللغة ىو اإلبانة كاإلفصاح عما جيوؿ يف حاطر 
اإلنساف من أفكار كمشاعر من حيث يفهمو اآلخركف. كالكالـ اصطالحا ىو 
ما يصدر عن اإلنساف من صوت يغَت بو عن شيء لو داللة يف ذىن ادلتكلم 

ال يعد كالما، بل ىي  كالسامع، أك على األفعاؿ يف ذىن ادلتكلم أك السامع
 أصوات ال معٌت ذلا.

كالكالـ ىو الصوة زبرج مخ من خالؿ الفم، ديكن الكلمة أك اجلملة أك 
غَتىا شيء مهم لنقل إىل ادلستمع. كمعٌت الكالـ اآلخر ىو مهارة انتاجية 
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تتطلب من ادلعلم القدرة على استخداـ األصوات بدقة كالتمكن من الصيغ 
ب اجلمل الكلمات حىت تساعد على التعبَت عما يريده النحوية كنظاـ كترتي

ادلتكلم يف مرادؼ احلديثا ام أف الكالـ عبارة عملية ذكية تتضمن دافعا 
للمتكلم مث مضمونا للحديث كما أف الكالـ تعترب عملية انفعالية كاجتماعيا، 
كمعٌت ىذا أف الكالـ ىو عملية تبدأ كينتهى باسباـ عملية اتصاؿ صوتية مع 

 تحدث من بناء اللغة يف موقف اجتماعي.م
كمهارة الكالـ ىو التعبَت الشفوم باللغة العربية لالتصاؿ اليومي. 
فالكالـ يعترب شيئا أساسيا يف منهج تعليم اللغة األجنبية. كيعتربه القائموف على 

 ىذا ادليداف من أىم أىداؼ تعليم اللغة األجنبية.
ن اإلنساف من صوت يعرب بو عن ديكن تعريف الكالـ بأنو: ما يصدر ع

شيء لو داللة يف ذىن ادلتكلم كالسامع، أك على األقل يف ذىن ادلتكلم. كبناء 
على ىذا، فإف الكالـ الذم ليس لو داللة يف ذىن ادلتكلم أك السامع، آلبعد  

 كالما، بل ىي أصوات ال معٌت ذلا.
 أهمية تدريس مهارة الكالم - ب

نهج تعليم اللغة االجنبية. كذلك ألنو يعترب أف لكالـ جزء أساسي يف م
ديثل جزء العلمى ك التطبيقي لتعليم اللغة. الكالـ من ادلهارات األساسية، اليت 
يسعى الطالب إىل إتقاهنا يف اللغات األجنبية. كلقد إشتدت احلاجة إىل ىذه 
ادلهارة يف الفًتة األخَتة، عندما زادت أمهية االتصاؿ الشفهي بُت الناس. كمن 

لضركرة دبكاف عند تعليم اللغة العربية، االىتماـ باجلانب الشفهي، كىذا ىو ا
االذباه، الذم نرجو أف يسلكو مدرس اللغة العربية، كأف جيعل مهو األكؿ، 
سبكُت الطالب من احلديث بالعربية، ألف العربية لغة اتصاؿ، يفهمها ماليُت 

، كيهتم باجلانب الناس يف العامل، كال حجة دلن يهمل اجلانب الشفهي
 ٓٔالكتايب، مدعيا أف اللغة العربية الفصيحة ال كجود ذلا، كال أحد يتكلمها.

                                                           
 ٖٗلية الًتبية بدكف سنة(. ص:حسن عبد الرمحن احلسن، دراسات يف مناىج كتأصيلها، )عميد ك ٓٔ
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 أهداف تدريس مهارة الكالم - ج
عند د. زلمد كامل الناقة، ىناؾ أىداؼ عامة لتدريس مهارة الكالـ 

 كىي كما يلي:
أف ينطق ادلتعلم اصوات اللغة العربية. كاف يؤدل أنواع النرب كالتنغيم  .ٔ

 ختلفة.ادل
 أف ينطق االصوات ادلتجاكرة كادلتشاهبا. .ٕ
 أف يدرؾ الفرؽ يف النطق بُت احلركات القصَتة كاحلركات الطويلة. .ٖ
 أف يعرب عن أفكاره مستخدما الصيغ النحوية ادلناسبة. .ٗ
أف يعرب عن افكاره مستخدما النظاـ الصحيح لًتكيب الكلمة يف العربية  .٘

 خاصة يف لغة الكالـ.
صائص اللغة يف التعبَت الشفهي مثل التذكَت، أف يستخدـ بعض خ .ٙ

 كالتأنيث كسبييز العداد كاحلاؿ كنظاـ الفعل كغَت ذلك.
 أف يكسب ثركة لفظية كالمية مناسبة لعمره كمستول نضجو كقدرتو. .ٚ
أف يستخدـ يعض أشكاؿ الثقافة العربية ادلقبولة كادلناسبة لعمره كمستول  .ٛ

 االجتماعي كطبيعة عملو.
 فسو تعبَتا كاضحا كمفهوما يف موقف احلديث البسيطة.أف يعرب عن ن .ٜ
أف يتمكن من التفكَت باللغة العربية كالتحدث هبا بشكل متصل كمًتابط  .ٓٔ

 لفًتات زمنية مقبولة.
 مواد تعليم مهارة الكالم - د

 احملادثة  -ٔ
الكالـ عملية تتم بُت متحدث كمستمع أك أكثر، متحدث ىو مرسل 

رة. ككل منهما لو دكره يف عملية للفكرة، كمستمع كىو مستقبل للقك
االتصاؿ، كدكر ادلتحدث يتلخص يف توضيح أفكاره عن طريق نظم الكلمات 
بعضها مع بعض يف كحدات ربمل فكرة، كاستخداـ التوضيحات اليت 
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تساعده على توضيح كالمو من تعبَتات الوجو، كإشارة اليد، كغَتىا، بينما 
ادلتكلم كفك رموزه كإدراؾ معانيو  يقـو ادلستمع باإلصغاء كاإلنصات حلديث
 ٔٔكاإلستفسار عن ادلعٌت الغامض يف احلديث.

كاحملادثة مصدر حادث كتعٍت أف يشًتؾ شخصاف أك أكثر يف الكالـ 
عن شيء معُت. كتعد احملادثة من أىم ألواف نشاط الصغار كالكبار، كتعد 

 ٕٔاخلطوة األكىل يف معرفة اللغة العربية.
قتضيو احلياة احلديثة من إىتماـ باحملادثة كجدنا أف فإذا أضفنا إىل ما ت

احملادثة ينبغي أف ربظي دبكانة كبَتة يف ادلدرسة فالبد أف يتعلم التلميذ أف 
تكوف لديو قدرة على رلاملة غَته يف أثناء احملادثة، كأف يكوف قادرا على تغيَت 

يها، كالبد أف رلرل احلديث، كمعرفة األماكن كاألكقات اليت الينبغي الكالـ ف
 ٖٔيكوف قادرا على تقدًن الناس بعضهم لبعض.

 ادلناقشة -ٕ
كىي مصدر ناقص، كيقصد هبا احلديث ادلشًتؾ الذم يكوف فيو مؤيد 
كمعارض كسائل كرليب. كأساس ادلناقشة ىي أهنا نشاط إلثارة التفكَت 

 ٗٔالناقد.
كفيها ادلناقشات اليت ذبرم عند اخلالؼ يف مسألة ما، أك عند كضح 

طة للقياـ بعمل، أك عند تقدًن عمل ما، كل ىذه اجملاالت دلناقشة. كينبغي خ
أف نلتفت اآلف للقدرات كادلهارات كادليوؿ اليت جيب أف نستهدفها يف 

 ٘ٔتعليمنا.
 حكاية القصص -ٖ

                                                           
 ٜٓٔ( ص: ٕٜٜٔأمحد فؤاد علياف، ادلهارات اللغوية كطريقة تدريسها )الرياض: دار ادلسلم،  ٔٔ
 ٜٓٔأمحد فؤاد علياف، مرجع سابق، ص: ٕٔ
 ٚٗٔ( ص: ٖٕٓٓزلمد بن إبراىيم اخلطيب، طرائق تعليم اللغة العربية، دكف طبعة )الرياض: مكتبة التوبة،  ٖٔ
  ٓٔٔاد عياف، مرجع سابق، ص:أمحد فؤ  ٗٔ
 ٚٗٔزلمد بن إبراىيم اخلطيب، مرجع سابق، ص: ٘ٔ
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القصة ىي حكاية نثرية تستمد أحداثها من اخلياؿ أك الواقع أك منهما 
قصص من ألواف الكالـ اذلامة، معا، كتبٍت على قواعد معينة، كحكاية ال

فالقصة خَت معُت للتدريب على مهارات الكالـ، فحب الناس للقصص 
 جيعلها عامال من عوامل ترقية الكالـ.

كضلن نعرؼ أف التالميذ لديهم قصص كخربات شلتعة يشتاقوف للتحدث 
عنها. فأكؿ خطوة يف تعليم القصص ىي أف خيتار التالميذ قصصهم بدال من 

ها عليهم ادلعلم. كىذه القصص ديكن أف تكوف مباشرة من خربة أف يفرض
 التلميذ أك غر مباشرة اكتسبها من القراءة أك االستماع.

 تقويم مهارة الكالم - ه
ىو كسيلة دلعرفة النتائج التعليمية. رأت سوىرسيمي أريكنتو أنو كسيلة أك 

علمو. كرأل الطريقة ادلرتبة جلمع البيانات عن أحواؿ شخص نظرا إىل نتائج ت
نور كنجانا أف التقوًن ىو كسيلة لنيل النتائج من كظائف الطلبة أك رلموعة 

 ٙٔمن الطلبة حىت يعرؼ ادلعلم عن قدرة الطلبة بنتيجة ثابتة.
 كأما اختبار الكالـ عند زلمد علي اخلويل فيكوف بعددة طرؽ، منها:

يطلب من الطالب أف يتحدث عن موضوع مألوؼ لديو. كيقيم على  -ٔ
 اس الطالقة كالصحة.أس

 توجو إىل الطالب أسئلة كتابية أك شفهية تطلب شفهية قصَتة. -ٕ
من ادلمكن أف تكوف األسئلة مسجلة على شريط كيًتؾ بُت كل سؤاؿ  -ٖ

كآخر كقت كاؼ لإلجابة. كتضمن ىذه الطريقة تساكم مجيع الطالب 
 يف عامل الوقت كطريقة االستماع إىل السؤاؿ.

طلب منو أف يعلق عليها شفهيا يف كقت زلدد. تقدـ إىل الطالب صورة ي -ٗ
يشًتؾ طالباف أك أكثر يف زلاكرة شفهية حوؿ موضوع معُت أك يف زلادثة 

 ٚٔحرة.
                                                           
16

 Wasid, Iskandar dan Dadang Sunandar, Strategi Pembelajaran Bahasa. (Bandung: Rosdakarya, 

2008) hal. 108 
 ٘ٙٔ(، ص. ٕٓٓٓزلمد على اخلويل، أساليب تدريس اللغة العربية، دكف طبعة، )عماف: دار الفالح،  ٚٔ
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث

 منهج البحث ومدخله .أ 
جيرم الباحث يف إجراء ىذا البحث بنوع البحث التجرييب بتصميم 

. أك من العامل ٛٔة كاحدةاالختبار القبلي كاالختبار البعدم يف رلموع
الذم نريد أف نقيس مدل  ك ىو العامل (Independen Variable)ادلستقل 

. كيستخدـ الباحث ادلدخل الكمي، فإذا ىو ٜٔتأثَته على العامل التابع
تطبيق الشيء اجلديد ك حيتاج إىل األرقاـ اإلحصائية تسًتشد هبا النتيجة 

 النهائية.
قرب مناىج البحوث حلل ادلشاكل بالطريقة كأف ادلنهج التجرييب يعترب أ

العلمية كالتجريب سواء مث يف ادلعمل أك يف قاعة الدراسة أك يف أم رلاؿ 
آخر، ىو زلاكلة لللتحكم يف مجيع ادلتغَتات ك العوامل األساسية باستثناء 
متغَت كاحد حيث يقـو الباحث بتطويعو أك تغيَته هبدؼ ربديد ك قيس تأثَته 

 ٕٓيف العملية.
 مجتمع البحث و عينته و أسلوب إختيارها .ب 

ىو مجيع األفراد أك  (Population Research)إف رلتمع البحث 
. ك عند ٕٔاألشخاص أك األشياء الذين يكونوف موضوع مشكلة البحث

سوكاردم رلتمع احبث ىو رلموعة من البناس، أك احليو انات، أك احلوادث ك 
 النهاية تستهدؼ هبا ىدفة اجلمادات اليت تعيش يف مكاف كاحد، ك يف

أما العينة ىي سبثل اجملتمع األصلي كربقق  ٕٕأساسية يف انتاج نتيجة البحث.
أغراض البحث ك تغٌت الباحث عن مشقات دراسة اجملتمع األصلي كىي جزء 
                                                           

 ٕٚٚ(، ص. ٕٜٛٔأمحد بدر، أصوؿ البحث العلمي ك مناىجها، )الوكالة ادلطبوعة، الكويت،  ٛٔ
 ٕٚٚـ(، صز ٜٜٚٔأساليبة، )الرياض: دارس أسامة، -أدكاتو-ذكقاف عبيدات ك أخركف، البث العلمي مفهومو ٜٔ
 ٕ٘ٚأمحد بر، مرجع سابق، ص.  ٕٓ
ٜٓٔذكقاف عبيدات ك أخركف، مرجع سابق، ص.  ٕٔ

22
 Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Yogyakarta: Bumi aksara, 2003), hal. 53 
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. رلتمع البحث ىن مجيع الطالبة يف الفصل ٖٕمن رلتمع البحث األصلي
سوتوجاياف، يف  ٕتوسطة اإلسالمية األكؿ دبدرسة معارؼ هنضة العلماء ادل

طالبا.  ٙٙـ. ك عدد الطلبة ذلذا الفصل  ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓالسنة لدراسة 
 طالبا.  ٖٛطالبا ك الفصل ب  ٕٛكينقسم الفصل إىل اثنُت يعٍت الفصل أ 

 أدوات البحث .ج 
مجع البيانات ىو عملية تسجيل احلوادث، أك ادلعلومات ك كذلك يف 

ك الكل يستفيد هبا الباحث مساعدة يف قياـ خصائص اجملتمع بشكل اجلزء أ
 ٕٗالبحث.

كما ىو ادلعركؼ أف يف مجع ادلعلومات الوسائل ادلتنوعة، استخدـ 
 الباحث يف ىذه الدراسة كما يلي:

 (Observation)ادلالحظة  -ٔ
ىي حصر االنتباه ضلو شيء ما للتعرؼ عليو كفهمو، كىي كسيلة ىامة 

تعترب ادلالحظة ادلباشرة  ٕ٘دلختلفة.من كسائل مجع البيانات يف البحوث ا
 ٕٙكسيلة ىامة من كسائل ذبميع البيانات، ذلك ألهنا تسهم إسهاما أساسيا.

تستخدـ الباحث ادلالحظة للمعرفة تطور الطالب يف مهارة الكالـ من 
ناحية النطق السليم ك الطالقة ك فهم الكالـ يف مدرسة الثانوية احلكومية 

لباحث أف طريفة التدريس يف مدرسة معارؼ كاحد مدينة كاديرم ككجد ا
سوتوجاياف ىي طريقة الغناء. كىذه  ٕهنضة العلماء ادلتوسطة اإلسالمية 

 الطريقة تستعمل يف كل مادة من ادلواد اليت تتعلق با اللغة العربية.
 اخلطوة من ادلالحظة ىي:

                                                           
 ٓٔٔذكقاف عبيدات ك أخركف، مرجع سابق، ص.  ٖٕ

24
 Hasan, M. Iqbal, Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hal 

83 
 ٜٔٔ( ص. ٜٓٛٔعريب )القاىرة: دار غريب، -ات الًتبوية الكليزمزكي بدكم، قاموس ادلصطلح ٕ٘
 ٖٗ٘أمحد بدر، أصوؿ البحث العلمي ك مناىجها، مرجع سابق، ص.  ٕٙ
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كبدأت الباحثة ادلالحظة إىل الفصل اخلاص الذم عّلمت األستاذة رمحة 
فيو. كادلالحظة عقدت يف الفصل الثاين قسم العلـو الطبيعية الثالث كالفصل 
الثاين قسم العلـو الطبيعية السادس، كال الفصلُت قد علمت األستاذة رمحة 

 فيهما.
قد قمت الباحثة ادلالحظة بطريقة النظر إىل ميداف البحث العلمي. كيف 

علمة من دخوذلا إىل إقامتها نظرت الباحثة من عملية التعليم لدل ادل
خركجها، كاالستجابة لدل الطلبة، كالتواصالت بُت ادلعلمة كالطلبة، 
كاستخداـ كسائل التعلم يف عملية تعليم ادلعلمة، كاستخداـ اإلسًتاتيجية يف 

 تعليم مهارة القراءة، كادلشكالت أكالصعوب اليت كجدهتا يف أثناء التعليم.
يف الفصل غ. كستبُت الباحثة نقطة كزبطوالباحثة إىل بيانات ادلالحظة 

فنقطة من عملية ادلالحظة يف ذلك الفصل. فالنقطة األكؿ عن عملية التعليم 
 لدل ادلعلمة من دخوذلا الفصل إىل خركجها، كتصفية البيانات فيو شلا تلي:

دخلت ادلعلمة الفصل كألقت السالـ إىل الطلبة. مباشرة طلبت ادلعلمة 
غة العربية كقراءة النص فيو بالقراءة الصامتة. كقد الطلبة إلفتاح كتاب الل

أعطت ادلعلمة عن معٌت بعض ادلغردات يف اللقاء القادًن. مث قرأت ادلعلمة 
النص بالقراءة اجلهرية أماـ الفصل كاستمع  الطلبة إىل قراءهتا كاىتمموا إىل 

 ادلفردات اجلديدة اليت للم تعرّفوا معناىا.
لطلبة ألف يذكركا ادلفردات اجلديدة اليت مل كبعد ذلك طلبت ادلعلمة ا

تعرفوا معناىا، حينما كتبتها ادلعلمة أماـ السبورة. مث قرأ الطلبة النص بالقراءة 
اجلهرية معا كاستمعت إىل قراءهتم. بعد أف انتهوا قراءة النص، أرشدت 

أف ادلعلمة الطلبة الكتشاؼ معٌت ادلفردات اليت قد كتبتها أماـ السبورة. كبعد 
تعّرؼ كل الطلبة عن تلك ادلفردات، اختارت ادلعلمة بعض الطلبة لتكرير 

 قراءة النص مع ترمجتها.
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قد تتدّكر ادلعلمة الفصل الستماع قراءهتم كاىتمامها جيدا. بعد أف تشعر 
ادلعلمة أف كل الطلبة قد فهموا جيدا عن زلتويات القراءة بًتمجتها كقد قرؤا 

مث قامت ادلعلمة االختبار. ذلك االختبار لقياس  الطلبة بالقراءة اجليدة، 
كفاءة الطلبة عن القراءة كالًتمجة. كقبل اختتاـ الدرس، قد أعطت ادلعلمة 

 الوظيفة ذلم عن فهم ادلقركؤ. كخرجت الفصل بتحية السالـ إليهم.
 (Interview)ادلقابلة  -ٕ

انات ك ىي استبارة شفوية يقـو يف خالذلا الباحث جبمع ادلعلومات كالبي
الشفوية من ادلفحوص. كىي أداة ىامة للحصوؿ على ادلعلومات من خالؿ 

 ٕٚمصادرىا البشرية.
ادلقابلة عملية تتم بُت الباحث ك شخص آخر أك رلموعة أشخاص، 

 تطرح من خالذلا أسئلة، كيتم تسجيل إجاباهتم على تلك األسئلة ادلطركحة.
الباحث جبمع معلومات  ك تعترب ادلقابلة استبارة شفوية يقـو من خالذلا

كبيانات شفوية من ادلفحوص، كعبارة أخرل أهنا أدة ىامة للحصوؿ على 
ادلعلومات من خالؿ مصادرىا البشرية، ك إذا كاف الباحث شخصا مدربا 

ك استخدمها الباحث جلمع  ٕٛكمؤىال فإنو سيحصل على معلومات ىامة.
كالتعلم يف مدرسة البيانات من مدير ادلدرسة الذم يقود عملية التعليم 

 الثانوية اإلسالمية هنضة العلماء.
 اخلطوة من ادلالحظة ىي:

  ادلقابلة موضوع أك موضوع ربديد .ٔ
  ادلقابلة موضوع درسها اليت ادلشاكل دراسة .ٕ
 ( W+ٔH٘) اقًتاحها سيتم اليت باألسئلة قائمة ذبميع .ٖ
  ىويتها كإجياد ادلصادر ربديد .ٗ
  ادلخربين مع ادلواعيد كربديد تلقي .٘

                                                           
 ٖٗ٘أمحد بدر، أصوؿ البحث العلمي ك مناىجها، مرجع سابق، ص.  ٕٚ
 ٖ٘ٔذكقاف عبيدات كاخركف، مرجع سابق، ص.  ٕٛ
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 ( التسجيل أك الكتابة أجهزة) للمقابالت ادلعدات إعداد .ٙ
  ادلقابالت إجراء .ٚ
  للمقابلة الرئيسية النقاط سجل .ٛ
 .ادلقابلة تقرير تقرير إعداد .ٜ

 (Test)اإلختبار  -3

 ) ىو رلموعة من ادلثربات )أسئلة شفوية أك كتابية أك صور أك رسـو
درجة ما أك قيمة  أعدت لتقييس بطريقة كمية أك كيفية سلوكا ما. كىو يعطي

ما أك رتبة ما للمفحوص، كديكن أف يكوف االختبار من األسئلة أك جهازا 
ك رلموعة من األسئلة اليت يطلب من الدارس أف يستجيب ذلا،  ٜٕمعينا.

هبدؼ قياس مستواه يف مهارة لغوية معينة ك بياف مدل تقدمو فيها ك مقارنتو 
 ٖٓبزمالئو.

لتقوًن الًتبوية الشائعة، فهو ليس التقوًن ككاف االختبار كسيلة من كسائل ا
بعينو، كذلك ألف االختبار ىو عملية مرتبطة بأىداؼ زلددة، تتم يف أحواؿ 
معينة كفق قواعد خاصة، يًتتب عليها النجاح أك الرسوب. ك يف ىذا 
البحث أراد الباحث بإختبار اللفظي أك الشفهي ألف ىذا اإلختبار يتعلق 

 كالطالقة ك فهم الكالـ.بًتقية النطق السليم 
 اخلطوة من ادلالحظة ىي:

 :القبلي االختبار يف
 .ادلواد تدريس يف البدء قبل فورنا اختبار إجراء. ٔ
 الفور على ادلادة تبدأ ، االختبار اكتماؿ بعد. ٕ
 
 :البعدم االختبار يف
 .بالفعل ادلادة فهم الطالب على جيب ، االختبار إجراء قبل. ٔ

                                                           
29

 Sukmadinata, ibid, hal. 157 
ٕٓٚ(، ص. ٜٙٛٔد طعيمة، ادلرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرل، دكف طبعة، اجلزء الثاين )مكة: جامعة أـ القرل، رشدم أمح ٖٓ
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 تدريسها مت اليت للمواد كفقا اختبار. ٕ
 مصادر البيانات . د

 ادلصادر يف ىذا البحث تتكوف من أربعة مصادر كىي:- أ
 الطالب .ٔ

أخذ الباحث ادلعلومات بادلالحظة من خالؿ مالحظة نشاط  (ٔ
 ٔالطالب يف فصل األكؿ مدرسة الثانوية االسالمية احلكومية 

 مدينة كديرم يف أثناء التعليم.
بانة عن التعليم كخلفية الدارس ك أخذ الباحث ادلعلومات باالست (ٕ

 موقف فيما بينهم يستند عليها يف تقسيم اجملموعة.
 مدير ادلدرسة .ٕ

قاـ الباحث بادلقابلة مع مدير ادلدرسة ليأخذ منو ادلعلومات عن 
النبذة التارخية ذلذا ادلعهد ك ادلعلومات األخرل اليت تتعلق بقضية 

 الطالب ك ادلدرسُت.
 ادلدرسوف  .ٖ

بادلقابلة مع بعض ادلدرسُت ليحصل عليها ادلعلومات قاـ الباحث 
عن عملية التدريس الذم يقوموف هبا ك معرفة ادلعوقات كادلشكالت اليت  

 بواجهوهنا.
 الوثائق .ٗ

كتصدر أيضا من الوثائق ادلتعلقة هبذا البحث اليت يعتمد هبا 
الباحث. كنتائج الدركس كالنتائج يف تقرير مدرسي كالرسالة الرمسية، 

 صوؿ االخبار.كح
 
 
 



23 
 

 
 

 أسلوب تحليل البيانات . ه
كلكي يكوف كاضحا لدل القارئ حينما يريد أف يلم نتيجة ىذا البحث 

كربليل  ٖٔت(.-)اختبار t-testفيعرض الباحث باألسلوب اإلحصائي بالرموز 
البيانات ىي العملية اليت تنظم أك تكوف بواسطتها ادلالحظة الناذبوة عن 

البيانات يف  ٕٖديكن احلصوؿ منها على نتائج. تطبيق خطة حبث معينة حبيث
ىذا البحث تتكوف من البيانات اليت سيحللها الباحث بالطريقة الكيفية منها 
ادلالحظة كادلقابلة أما البيانات من االختبار كاالستبانة سييحللها الباحث  

 كميا.
حيلل الباحث البيانات ادلأخوذة يف آخر عملو كىو حيللها ك يفسرىا 

دا بالنظرية من الكتب ادلتعلقة هبذا البحث مث حيقق بنجاح ىذا البحث اعتما
أك فاشلتو. كلكي يسهل ىذا التحليل كاف الباحث يرتب ىذا الباب كما يف 

 اآليت:
 كصف البيانات كتبويبها -ٔ

جيمع الباحث البيانات يف اجلدكاؿ كحياكؿ الباحث يف تصنيفها 
 وعة أك الفئة ادلتفرقة.كتقسيمها حىت تكوف تلك البيانات يف اجملم

 ربليل البيانات كتفسَتىا -ٕ
العملية األخَتة ىي التحليل كإعطاء التفسَت عن كل البيانات 
ادلأخوذة كيعلقها بالنظرية ادلوجودة مث يلخصها، كدلعرفة مدل فعالية 
استخداـ طريقة الغناء لًتقية مهارة الكالـ، حيلل الباحث من االختبار 

-T) ت –برمز اختبار (post-test)ختبار البعدم كاال (pre-test)القبلي 

test.) 
 (:t-test)كفيما يلي شكل الرمز ادلستخدـ االختبارا ت 

 البياف
                                                           
31

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Rineka Cipta, 2006), Cet. 

Ke-13, hal. 85 
 ٕٓ٘( ص. ٖٜٛٔمنَت مرسي، البحث الًتبية أصولو ك مناىجو، )القاىرة: عامل الكتب، زلمد لبيب النحيحي ك زلمد  ٕٖ
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Md Mx  التجريبية= ادلقياس ادلعديل من اجملموعة 

My  اجملموعة الضاطة= ادلقياس ادلعديل من 

∑  رلموع عدد االضلراؼ ادلربع من النتائج اجملموعة التجريبية =    

∑   رلموع عدد االضلراؼ ادلربع من النتائج اجملموعة الضابطة =    

Nx عدد الطلبة يف اجملموعة التجريبية = 

Ny مراحل تنفيذ الدراسة = عدد الطلبة يف اجملموعة الضابطة 

 نفيذ البحث يف اخلطوات االتية:قاـ الباحث بت
 ٕاستأذف الباحث إىل مدير ادلدرسة معارؼ هنضة العلماء ادلتوسطة اإلسالمية  -ٔ

سوتوجاياف أف يقـو بالبحث عن فعالية استخداـ طريقة الغناء لًتقية مهارة الكالـ 
 )بالتطبيق على مدرسة الثانوية احلكومية كاحد مدينة كديرم(.

 من رلتمع البحث لتكوف رلموعة ذبريبية. قاـ الباحث بتعيُت عينة -ٕ
قاـ باالختبار القبلي ألفراد اجملموعة التجريبية قبل إجراء التعليم باستخداـ طريقة  -ٖ

 الغناء )مهنة(.
قاـ الباحث بادلالحظة ادلباشرة خالؿ التطبيق التجرييب باستخداـ طريقة الغناء يف  -ٗ

 التجرييب )التطبيق(تعليم مهارة الكالـ العربية. كقاـ هبذا التعليم 
قاـ الباحث باالختبار  –كما يف اجلدكؿ   –كبعد االنتهاء من التعليم اذبرييب  -٘

ذلذه اجملموعة التجريبية. كيعقد ىذا االختبار لدل أفراد  (post-test)البعدم 
اجملموعة من التالميذ للحصوؿ على نتيجة التحصيل الدراسي اليت سبثل تأثَت 

 ية التطبيق.إعطاء ادلعاملة بعد عمل
 جدكؿ منهجية البحث -ٙ
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 بيانات أسئلة البحث
مصادر 
 البيانات

أسلوب 
جمع 
 البيانات

أسلوب 
تحليل 
 البيانات

 مدخل منهج

كيف إستخداـ  .ٔ
لًتقية  طريقة الغناء

مهارة الكالـ يف 
مدرسة معارؼ 
هنضة العلماء 

ادلتوسطة 
 ٕاإلسالمية 

 سوتوجاياف؟
 

إستخداـ  تطبيق
 طريقة الغناء

هارة لًتقية م
الكالـ يف 
مدرسة معارؼ 
هنضة العلماء 

ادلتوسطة 
 ٕاإلسالمية 

 سوتوجاياف؟

 الطالب -
 ادلدرسوف -

 

 ادلالحظة -
 استبانة -

ربللت 
الباحثة 
نتائج 

االختبار ت 
(T-test) 

 كمي ذبرييب

مدل فعالية  ما .ٕ
إستخداـ طريقة 
الغناء لًتقية مهارة 
الكالـ يف مدرسة 
معارؼ هنضة 
العلماء ادلتوسطة 

 ٕمية اإلسال
 سوتوجاياف؟

فعالية إستخداـ 
طريقة الغناء 
لًتقية مهارة 
الكالـ يف 
مدرسة معارؼ 
هنضة العلماء 

ادلتوسطة 
 ٕاإلسالمية 

 سوتوجاياف

 الطالب -
 ادلدرسوف -

 

    االختبار -
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 الفصل الرابع
 عرض البيانات و تحليلها

هارة حيتوم ىذا الفصل على أمورين. األكؿ ىو تطبيق طريقة الغناء لًتقية م
سوتوجاياف. كالثاين عرض  ٕالكالـ يف مدرسة معارؼ هنضة العلماء ادلتوسطة اإلسالمية 

 البينات ك ربليلها ك تفسَتىا. ك سيعرض الباحث كلها فيها يلي:

مدرسة معارف نهضة تطبيق طريقة الغناء لترقية مهارة الكالم في المبحث األول: 
 .سوتوجايان 2العلماء المتوسطة اإلسالمية 

الكفاءة اليت تريد أف تنجز هبا الباحثة يف تعليم مهارة الكالـ يف الفصل 
( إدراؾ الطالب على ٕإدراؾ الطالب على النطق السليم ) (ٔالسابع ىي: )

( إدراؾ الطالب على ٗ( إدراؾ الطالب على فهم الكالـ )ٖطالقة الكالـ )
يعٍت عن ادلوضوع مفردات. كادلواد التعليمية اليت ذبب أف تستعب على الطالب 

"التعريف بالنفسي". كأما أىداؼ تدريسها ىي أف يقدركا الطالب على النطق 
 السليم، طالقة الكالـ، فهم الكالـ، كمفردات.

الغناء، أم الطالب اليسمعوا الغناء  ىنا استخدمت الباحثة اسًتاتيجية
غناء فقط، كلكن الطالب يقوموف أنشطة الغناء مباشرة كمجاعة. يف إختيار ال

الباحثة اتفقت بأىداؼ التعلم كخصائص الطالب يف الفصل السابع غ. كادلواد 
 التعليمية ادلستخدمة لتجربة استخداـ طريقة الغناء لًتقية مهارة الكالـ.

( نظر ادلواد ٔأما استعداد الباحثة قبل إجراء عملية التعليم كالتعّلم ىي: )
السابع غ، ىنا الباحثة تستخدـ التعليمية اليت تدريس على الطالب يف الفصل 

( اختبار عركض الغناء ادلوافق بادلواد ٕالباب األكؿ يعٍت "التعريف بالنفسي" )
التعليمية، يعٍت طلب عركض الغناء ادلناسب للعمر كخصائص طالب الفصل 

( استعداد األكراؽ لنص األناشيد. مث شكلت تلك ادلفردات ٖالسابع غ )
ات يف الفصل السابع غ. ك أما مادة ادلفردات ادلدرسة صارت الغناء لتعليم ادلفرد

 باستخداـ الغناء فهي كما يلي:
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Arti Kata  Arti Kata 

Suku  َلةه  التػََّعاُرؼُ  Perkenalan  قَِبيػْ

Kelas  َفْصله  Lulusan  ُمَتَخرِّجه 

Teman  َصِديْػَقةه  Siswa  طَاِلبه 

Perempuan اُنْػَثى  Pulau  َجزِيْػَرةه 

Datang  َاءَ ج   Baru  َجِدْيده 

Duduk  ََجَلس  Lama  َقِدًْنه 

Terletak  ََكَقع  Sekolah  َمْدَرَسةه 

Laki-laki  ذََكره  Nama  ِاْسمه 

Sisi  نَاِحيَّةه  Berkata  َقَاؿ 

Hari Lahir  ِمْياَلده  Berbeda  َِاْختَػَلف 

Lengkap  َكاِمله  Hubungan  ِصَلةه 

   Persaudaraan  اُُخوَّةه 
 

قامت الباحثة باإلختبار القبلي ربريريا للمجموعة التجربة. كأما عدد لقاء األول: ال
 طالبا. ك أما أنشطتها فيلي: ٘ٗالطالب يف ذلك الفصل فهو 

 افتحت الباحثة بالبسملة كالسالـ (ٔ
 قراءت الباحثة كشف احلضور (ٕ
 كزعت الباحثة أسئلة االختبار القبلي (ٖ
 حرست الباحثة بعملية االختبار (ٗ
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 الباحثة الطالب جلمع األجويةأمرت  (٘
 ختمت الباحثة عملية التعليم بالسالـ (ٙ

قامت الباحثة بعملية استخدـ الغناء لًتقية مهارة الكالـ يف الفصل السابع اللقاء الثاني: 
سوتوجاياف بادلادة التعليمية  ٕغ من ادلدرسة معارؼ هنضة العلماء ادلتوسطة اإلسالمية 

 ". كأما أنشطتها فيلي:عن ادلوضوع "التعريف بالنفسي
 افتحت الباحثة عملية التعليم كالتعلم بالبسملة كالسالـ (ٔ
 دعا الطالب إىل الّلو تعاىل بتوجيو الباحثة (ٕ
 قراءت الباحثة كشف احلضور كتعارفت بالطالب (ٖ
 شجعت الباحثة على الطالب عن أمهية ادلادة اليت سيدرسها الطالب (ٗ
 ن ادلادة "التعريف بالنفسي"كزعت الباحثة الورقة اليت فيها الغناء ع (٘
شرحت الباحثة كاحدا عن ادلفردات يف تلك الورقة كسألت إىل الطالب لتقدًن  (ٙ

 األسئلة إذا كجدكا الصعوبات أك ما مل يفهموا يف تلك الورقة
 تغّنت الباحثة الغناء يف تلك الورقة بالتكرار (ٚ
 انيهااتبع الطالب الغناء اليت تغّنت الباحثة حىت ربفظوا كيفهموا مع (ٛ
 سألت الباحثة بعض الطالب ليقدموا أماـ الفصل كيغّنوا تلك الغناء (ٜ
سألت الباحثة إىل الطالب لتقدًن األسئلة إذا كجدك الصعوبات أك ما مل يفهموا  (ٓٔ

 عن ادلادة مرة أخرل
 استنبطة الباحثة التعليم ىذا اليـو (ٔٔ
األناشيد يف سألت الباحثة إىل الطالب ليكتبوا يف دفًتىم كيكرركا كحيفظوا تلك  (ٕٔ

 ادلنزؿ
 اختتمت الباحثة التعليم كالتعلم باحلمدلة كالسالـ (ٖٔ

عند يف عملية التعلم شعر الطالب باحلماسة كالسعادة يف الفصل، كشعر 
الطالب بالسهولة يف حفظ كذكر ادلفردات بوجود استخداـ ىذه اغناء، كىم نشيط يف 

 اتّباع التعلم من األكؿ إىل األخَت.



29 
 

 
 

امت الباحثة بعملية استخداـ الغناء لًتقية مهارة الكالـ للمجموعة ق اللقاء الثالث:
ادلتوسطة اإلسالمية  ٕالتجربة يف فصل السابع غ من ادلدرسة معارؼ هنضة العلماء 

 سوتوجاياف بادلادة التعليمية عن ادلوضوع "التعريف بالنفسي". كأما أنشطتها فيلي:
 افتحت الباحثة عملية التعليم كالتعلم بالبسملة كالسالـ (ٔ
 دعا اطالب إىل الّلو تعاىل بتوجيو الباحثة (ٕ
 قراءت الباحثة كشف احلضور (ٖ
شجعت الباحثة على الطالب عن أمهية ادلادة اليت سيدرسها الطالب كأمرىم  (ٗ

 لكي اليستحيوف يف تقدًن األسئلة عن دراستهم إذا ما فهموا هبا
 ة الورقة اليت فيها الغناء عن ادلادة "التعريف بالنفسي"كزعت الباحث (٘
شرحت الباحثة كاحدا فواحدا عن ادلفردات يف تلك الورقة كسألت إىل الطالب  (ٙ

 لتقدًن األسئلة إذا كجدكا الصعوبات أك ما مل يفهموا يف تلك الورقة
 تغّنت الباحثة الغناء يف تلك الورقة بالتكرار كمهال بالتصفيق (ٚ
 ب الغناء اليت تغّنت الباحثة حىت ربفظوا كيفهموا معانيها بالتصفيقاتبع الطال (ٛ
 سألت الباحثة بعض الطالب ليقدموا اماـ الفصل كيغنوا تلك الغناء (ٜ
سألت الباحثة إىل الطالب لتقدًن األسئلة إذا كجدك الصعوبات أك ما مل يفهموا  (ٓٔ

 عن ادلادة مرة أخرل
 استنبطة الباحثة التعليم ىذا اليـو (ٔٔ
الباحثة إىل الطالب ليكتبوا يف دفًتىم كيكرركا كحيفظوا تلك الغناء يف سألت  (ٕٔ

 ادلنزؿ
 اختتمت الباحثة التعليم كالتعلم باحلمدلة كالسالـ (ٖٔ

عند يف عملية التعلم شعر الطالب باحلماسة كالسعادة يف الفصل، كشعر 
  األخَت.الطالب باحلماس عند أنشدة الغناء، كىم نشيط يف اتّباع التعلم من األكؿ إىل
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قامت الباحثة باإلختبار البعدم للمجموعة التجربة. كأما عدد الطالب يف  اللقاء الرابع:
 طالبا. كأما أنشطتها فيلي: ٛٔذلك الفصل فهو 

 افتحت الباحثة بالبسملة كالسالـ  (ٔ
 دعا الطالب إىل الّلو تعاىل بتوجيو الباحثة (ٕ
 قراءت الباحثة كشف احلضور (ٖ
 الب باحلماسة كادلفرحةربدثت الباحثة إىل الط (ٗ
سألت الباحثة إىل الطالب عن حفظ الغناء كمث امرت الطالب لغناء تلك الغناء  (٘

 مجاعة
 كزعت الباحثة أسئلة االختبار البعدم (ٙ
 حرست الباحثة بعملية االختبار (ٚ
 أمرت الباحثة الطالب جلمع األجوبة (ٛ
 اختتمت الباحثة التعليم كالتعلم باحلمدلة كالسالـ (ٜ

راتيجية الغناء لترقية استيعاب المفردات في الفص السابع غ في فعالية استب.
 سوتوجايان 2المدرسة معارف نهضة العلماء المتوسطة اإلسالمية 

قامت الباحثة باإلختبار القبلي دلعرفة كفاءة الطالب يف استيعاب ادلفردات 
 من العبارة كتألفت، ٜٕٔٓيويل  ٘ٔقبل عملية استخداـ الغناء يف التاريخ 

. يف ىذا االختبار القبلي اشًتؾ اجملموعتاف كمها اجملموعة بيانات ٓٔ كماؿإ
 .ٜٕٔٓيويل  ٕٚالتجربة كاجملموعة الضابطة. ككذا االختبار البعدم تقاـ يف 

 نتائج اإلختبار القلبي والبعدي للمجموعة الضابطة  .2
ة كحصلت من إجراء االختبار القبلي كالبعدم يف اجملموعتُت الضابطة كالتجرب

نتائج االختبار. أما نتائج االختبار القليب كالبعدم للمجموعة الضابطة فهي  
 كما يف اجلدكؿ االيت:
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 (ٔاجلدكؿ )
 نتائج االختبار القبلي كالبعدم للمجموعة الضابطة

 النتيجة أمساء الطالب الرقم

االختبار 
 القبلي

االختبار  التقدير
 البعدم

 التقدير

ٔ Adetia Ayu Lestari ٚٓ جيد جدا ٓٛ جيد 

ٕ Affanin Rahma ٚ٘ جيد جدا ٓٛ جيد 

ٖ Agista Nurul 

Chasanah 
 جيد ٓٚ جيد ٓٚ

ٗ Agnie Putri 

Kusumadewi 
 جيد جدا ٓٛ جيد ٘ٚ

٘ Alsha Najila 

Awwaliya 
 جيد ٓٚ جيد ٓٚ

ٙ Alya Nurul Lathifah ٛٓ جيد جدا ٓٛ جيد جدا 

ٚ Alya Ramadhani ٙ٘ جيد ٘ٚ متوسط 

ٛ Alysia Salsabila ٚٓ جيد ٘ٚ جيد 

ٜ Anin Dita Dwi Jingga ٙٓ متوسط ٙٙ متوسط 

ٔٓ Apriliana Mamluatus 

Saadah 
 جيد ٘ٚ جيد ٘ٚ

ٔٔ Arina Madliyyah ٘٘ متوسط ٓٙ مقبوؿ 
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ٕٔ Azkamila Ahmadiyah ٙٓ جيد ٓٚ متوسط 

ٖٔ Deswita Fyrda Nuzula ٚٓ جيد ٖٚ جيد 

ٔٗ Desy Nezma Putri ٚ٘ جيد جدا ٖٛ جيد 

ٔ٘ Dewi Fitri Awaliah ٚٓ جيد ٓٚ جيد 

ٔٙ Diah Atu Retno ٙٓ جيد ٓٚ متوسط 

ٔٚ Diana Revani ٕٙ جيد ٓٚ متوسط 

ٔٛ Difla Basirotul Iza ٚٓ جيد ٓٚ جيد 

ٜٔ Elsya Trima Mutiara ٙ٘ جيد ٓٚ متوسط 

ٕٓ Fahrina 

Nabilatussalma 
 جيد ٘ٚ جيد ٘ٚ

ٕٔ Fidella Syahwahita 

Widada 
 جيد جدا ٓٛ جيد جدا ٓٛ

ٕٕ Hasna Dewi 

Puspaningrum 
 جيد جدا ٓٛ جيد ٓٚ

ٕٖ Ilma Inayatul 

Masudah 
 متوسط ٘ٙ متوسط ٓٙ

ٕٗ Intan Amalia Nurazila ٙ٘ جيد ٘ٚ متوسط 

ٕ٘ Isna Maratus ٚ٘ جيد ٘ٚ جيد 

ٕٙ Izzah Nurul ٘٘ جيد ٓٚ مقبوؿ 

ٕٚ Keyza Imroatus 

Sholihah 
 جيد ٓٚ متوسط ٖٙ
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ٕٛ Luluk Septiana 

Asmawati 
 متوسط ٘ٙ متوسط ٓٙ

ٕٜ Naila Qotrun Nada ٙٓ جيد ٓٚ متوسط 

ٖٓ Nailatul Faizah ٚٓ جيد ٓٚ جيد 

ٖٔ Natasha ٚٓ جيد ٘ٚ جيد 

ٖٕ Nesya Putri Olivia ٙٓ متوسط ٘ٙ متوسط 

ٖٖ Rahayu Ningsih ٚ٘ جيد ٘ٚ جيد 

ٖٗ Reri Lega Utama ٚٓ جيد ٘ٚ جيد 

ٖ٘ Safiana Kihfa ٘ٓ متوسطة ٓٙ مقبوؿ 

ٖٙ Selma Mastiani ٚ٘ جيد جدا ٖٛ جيد 

ٖٚ Senchin Jessicha ٙ٘ جيد ٓٚ متوسط 

N 
 ٕ٘ٛٙ ٜٕ٘ٗ العدد

 ٙ٘,ٕٚ ٖٗ,ٚٙ الوسط
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 (ٔرسم بياين )

 نتائج االختبار القبلي كالبعدم للمجموعة الضابطة

القبلي، ظهر أف الطالب نالوا الدرجة  فمن نتائج ىذا االختبار
، ٕ=  كأما الطالب يف ادلستول جيد جدا ٖٗ,ٚٙ (rata-rata) الوسط

، كيف ادلستول ٖٔ=  ، كيف ادلستول متوسطٜٔ=  كيف ادلستول جيد
 . ٖ= ؿ مقبو 

فمن نتائج ىذا االختبار البعدم، ظهر أف الطالب نالوا الدرجة 
، ٛ=  لطالب يف ادلستول جيد جداكأما ا ٙ٘,ٕٚ (rata-rata)  الوسط 

 . ٙ=  ، كيف ادلستول متوسطٕٕ=  كيف ادلستول جيد
 قبلي والبعدي للمجموعة التجربةلنتائج االختبار ا .2

أما نتائج االختبار القبلي كالبعدم للمجموعة التجربة فهي كما يف 
 اجلدكؿ االيت:
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 (ٕاجلدكؿ )
 بةنتائج االختبار القبلي كالبعدم للمجموعة التجر 

 أمساء الطالب الرقم

 النتيجة

االختبار 
 القبلي

االختبار  التقدير
 البعدم

 التقدير

ٔ Alayya Tasdiqotun Nurin ٛ٘ شلتاز ٜٓ جيد جدا 

ٕ Alyumma Taksita Ningrum ٛٓ شلتاز ٜٓ جيد جدا 

ٖ Amanda Aulia  Abdillah ٚ٘ جيد جدا ٘ٛ جيد 

ٗ Anastasia Michell ٚٓ جيد ٘ٚ جيد 

٘ Azilla Najwa Fatikha ٖٚ جيد جدا ٕٛ جيد 

ٙ Dian Isnaini ٚ٘ جيد جدا ٘ٛ جيد 

ٚ Farah Yuliana ٜٙ جيد جدا ٓٛ متوسط 

ٛ Fika Naila Nurul Husna ٕٚ جيد جدا ٚٛ جيد 

ٜ Frida Isti Awaliya ٕٙ جيد جدا ٓٛ متوسط 

ٔٓ Illa Mufidatul ٕٚ شلتاز ٜٓ جيد 

ٔٔ Illsafara Normalia Rozani ٖ٘ جيد ٓٚ مقبوؿ 

ٕٔ Inesya Anggrainy ٘٘ جيد ٘ٚ مقبوؿ 
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ٖٔ Jasmine Noer Afina ٚٓ جيد جدا ٓٛ جيد 

ٔٗ Kaila Sekarning Syaqira ٜٚ شلتاز ٜٓ جيد 

ٔ٘ Kharohman Wiji ٛٓ شلتاز ٜٓ جيد جدا 

ٔٙ Layli Indah Dian Aridta ٚ٘ جيد جدا ٜٛ جيد 

ٔٚ Mellysa Yulita Sherly ٙٓ جيد ٘ٚ متوسط 

ٔٛ Min Amrina ٘ٓ جيد ٓٚ مقبوؿ 

ٜٔ Naila Izzy Fadhluna ٖٚ جيد جدا ٘ٛ جيد 

ٕٓ Nanda Zaskia Meiliana 

Basuki 
 جيد جدا ٓٛ جيد ٘ٚ

ٕٔ Nasuha Nur Safira ٛٓ جيد جدا ٘ٛ جيد جدا 

ٕٕ Nazarisma Zakiatul Aulia ٙٚ جيد ٘ٚ متوسط 

ٕٖ Nazila Tasnim ٙٓ جيد ٖٚ متوسط 

ٕٗ Nevama Mega Lurisna ٙٓ جيد ٘ٚ متوسط 

ٕ٘ Nisvia Yuan Fasatya ٛٓ شلتاز ٜٓ جيد جدا 

ٕٙ Noviana Wulandari ٜٚ جيد جدا ٓٛ جيد 

ٕٚ Putri Arifia Hidayah ٜٙ جيد جدا ٓٛ متوسط 

ٕٛ Raisya Maulidiyah ٘ٓ جيد ٓٚ مقبوؿ 
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ٕٜ Rifana Dewi Mariska Santi ٙٓ يدج ٘ٚ متوسط 

ٖٓ Saskia Jian Putri Azura ٚٓ جيد ٘ٚ جيد 

ٖٔ Shelvy E Putri ٙ٘ جيد ٚٚ متوسط 

ٖٕ Tahra Aneeza ٚٓ جيد ٓٚ جيد 

ٖٖ Tsabitah Abilla ٚٓ جيد ٜٚ جيد 

ٖٗ Yunita Mega Utami ٙٓ جيد ٜٚ متوسط 

ٖ٘ Yusroh Diniah ٖٚ جيد جدا ٕٛ جيد 

ٖٙ Zahra Hana ٘ٓ جيد ٓٚ مقبوؿ 

ٖٚ Zulfa Ulin Nuha ٖٙ جيد ٓٚ متوسط 

N 
 ٖٜٕ٘ ٜٕٕ٘ العدد

 ٜٚ،ٔٛ ٛٙ،ٖ٘ الوسط
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 (ٕرسم بياين )

 نتائج االختبار القبلي كالبعدم للمجموعة التجربة
 

فمن نتائج ىذا االختبار القبلي، ظهر أف الطالب نالوا الدرجة 
كيف  ،٘ك أما الطالب يف ادلستول جيد جدا =  ٖ٘،ٛٙ (rata-rata)الوسط 

، كيف ادلستول مقبوؿ = ٔٔ، كيف ادلستول  متوسط = ٙٔادلستول جيد= 
٘ . 

فمن نتائج ىذا االختبار البعدم، ظهر أف الطالب نالوا الدرجة الوسط 
(rata-rata) ٜٚ,ٛٔ  = كيف ادلستول جيد ٙكأما الطالب يف ادلستول شلتاز ،

 . ٚٔ، كيف ادلستول جيد = ٗٔجدا = 
 ر القبلي والبعدي للمجموعة الضابطةمقارنة نتائج االختبا .5

كبعد شرحت الباحثة نتائج االختبار القبلي كالبعدم للمجموعة 
الضابطة، قدمت باحثة ادلقارنة بُت االتبار القبلي كالبعدم لتلك اجملموعة. 

 كادلقارنة فهي كما يف اجلدكؿ االيت:
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 (ٖاجلدكؿ )

 الضابطةادلقارنة بُت االختبار القبلي كالبعدم للمجموعة 
فئة  اتقدير الرقم

 النتائج
 االختبار البعدي االختبار القبلي

عدد 
 الطلبة

النسبة 
 المئوية

عدد 
 الطلبة

 النسبة المئوية

-ٜٓ شلتاز ٔ
ٔٓٓ 

- - - - 

 %ٕٙ,ٕٔ ٛ %ٓٗ,٘ ٕ ٜٛ-ٓٛ جيد جدا ٕ

 %٘ٗ,ٜ٘ ٕٕ %ٖ٘,ٔ٘ ٜٔ ٜٚ-ٓٚ جيد ٖ

 %ٕٔ,ٙٔ ٙ %ٖٔ,ٖ٘ ٖٔ ٜٙ-ٓٙ متوسط ٗ

 - - %ٓٔ,ٛ ٖ ٜ٘-ٓ٘ مقبوؿ ٘

 - - - - ٜٗ-ٓ ضعيف ٙ

 %ٓٓٔ ٖٚ %ٓٓٔ ٖٚ العدد
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 (ٖرسم بياين )
 ادلقارنة بُت االختبار القبلي كالبعدم للمجموعة الضابطة

ادلقرنة بُت االختبار القبلي كالبعدم للمجموعة  كبالنسبة إىل بياف
ك  % يف ادلستول مقبوؿ،ٓٔ,ٛالضابطة فظهر أف يف االختبار القبلي 

% يف ادلستول جيد، ك ٖ٘,ٔ٘% يف ادلستول متوسط، ك ٖٔ,ٖ٘
% يف ادلستول جيد جدا. كأما يف االختبار البعدم ظهر أف ٓٗ,٘

% يف ادلستول جيد، ك ٘ٗ,ٜ٘% يف ادلستول متوسط، ك ٕٔ,ٙٔ
% يف ادلستول جيد جدا. كىذا بياف يعٍت أف نتيجة االختبار ٕٙ,ٕٔ

 قبلي.البعدم أكرب من نتيجة االختبار ال

 مقارنة نتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجربة .4
كبعد شرحت الباحثة نتائج االختبار القبلي كالبعدم للمجموعة 
التجربة، قدمت الباحثة ادلقارنة بُت االختبار القبلي كالبعدم لتلك اجملموعة. 

 كادلقارنة فهي كما يف اجلدكؿ االيت:
 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

 االختبارالبعدي االختبارالقبلي

 ممتاز

 جيدجدا

 جيد

 متوسط

 مقبول
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 (ٗاجلدكؿ )
 بار القبلي كالبعدم للمجموعة التجربةادلقارنة بُت االخت

 اتقدير الرقم
فئة 
 النتائج

 االختبار البعدي االختبار القبلي

عدد 
 الطلبة

النسبة 
 المئوية

عدد 
 الطلبة

النسبة 
 المئوية

-ٜٓ شلتاز ٔ
ٔٓٓ 

- - ٙ ٔٙ،ٕٔ% 

جيد  ٕ
 جدا

ٛٓ-
ٜٛ 

٘ ٖٔ،٘ٔ% ٔٗ ٖٚ،ٖٛ% 

-ٓٚ جيد ٖ
ٜٚ 

ٔٙ ٖٗ،ٕٗ% ٔٚ ٗ٘،ٜٗ% 

-ٓٙ متوسط ٗ
ٜٙ 

ٔٔ ٕٜ،ٕٚ% - - 

-ٓ٘ مقبوؿ ٘
ٜ٘ 

٘ ٖٔ،٘ٔ% - - 

 - - - - ٜٗ-ٓ ضعيف ٙ

 %ٓٓٔ ٖٚ %ٓٓٔ ٖٚ العدد
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 (ٗرسم بياين )

 ادلقارنة االختبار القبلي كالبعدم للمجموعة التجربة
 
بُت االختبار القبلي كالبعدم للمجموعة كبالنسبة إىل بياف ادلقرنة 

% يف ادلستول مقبوؿ، ك ٔ٘،ٖٔبلي التجربة فظهر أف يف االختبار الق
% يف ادلستول جيد، ك ٕٗ،ٖٗ% يف ادلستول متوسط، ك ٕٚ،ٜٕ
% يف ادلستول جيد جدا. كأما يف االختبار البعدم ظهر أف ٔ٘،ٖٔ
% يف ادلستول جيد جدا، ك ٖٛ،ٖٚ% يف ادلستول جيد، ك ٜٗ،٘ٗ
لبعدم % يف ادلستول شلتاز. كىذا البياف يعٍت أف نتيجة االختبار إٔ،ٙٔ

 أكرب من نتيجة االختبار القبلي.

 مقارنة نتائج االختبار البعدي للمجموعة الضابطة والتجربة .3
كبعد االكماؿ من عرض بياف نتائج االختبارين القبلي كالبعدم من 
اجملموعتُت فينبغي للباحثة أف تعرض بياف مقارنة نتائج االختبار البعدم بُت 

 ارنة فهي كما يف اجلدكؿ االيت:اجملموعة الضابطة كالتجربة. كادلق
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 (٘اجلدكؿ )
 نتائج االختبار البعدم للمجموعة الضابطة كالتجربة 

 الرقم
أمساء الطلبة 

 اجملموعة الضابطة

نتائج 
االختبار 
 البعدم

أمساء الطلبة 
 اجملموعة التجربة

نتائج 
االختبار 
 البعدم

ٔ Adetia Ayu 

Lestari 
ٛٓ Alayya 

Tasdiqotun Nurin 
ٜٓ 

ٕ Affanin Rahma ٛٓ Alyumma Taksita 

Ningrum 
ٜٓ 

ٖ Agista Nurul 

Chasanah 
ٚٓ Amanda Aulia  

Abdillah 
ٛ٘ 

ٗ Agnie Putri 

Kusuma dewi 
ٛٓ Anastasia Michell ٚ٘ 

٘ Alsha Najila 

Awwaliya 
ٚٓ Azilla Najwa 

Fatikha 
ٕٛ 

ٙ Alya Nurul 

Lathifah 
ٛٓ Dian Isnaini ٛ٘ 

ٚ Alya Ramadhani ٚ٘ Farah Yuliana ٛٓ 

ٛ Alysia Salsabila ٚ٘ Fika Naila Nurul 

Husna 
ٛٚ 

ٜ Anin Dita Dwi 

Jingga 
ٙٙ Frida Isti Awaliya ٛٓ 

ٔٓ Apriliana 

Mamluatus 

Saadah 

ٚ٘ 
Illa Mufidatul 

ٜٓ 

ٔٔ Arina Madliyyah ٙٓ Illsafara Normalia 

Rozani 
ٚٓ 

ٕٔ Azkamila 

Ahmadiyah 
ٚٓ Inesya Anggrainy ٚ٘ 
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ٖٔ Deswita Fyrda 

Nuzula 
ٖٚ Jasmine Noer 

Afina 
ٛٓ 

ٔٗ Desy Nezma Putri ٖٛ Kaila Sekarning 

Syaqira 
ٜٓ 

ٔ٘ Dewi Fitri 

Awaliah 
ٚٓ Kharohman Wiji ٜٓ 

ٔٙ Diah Atu Retno ٚٓ Layli Indah Dian 

Aridta 
ٜٛ 

ٔٚ Diana Revani ٚٓ Mellysa Yulita 

Sherly 
ٚ٘ 

ٔٛ Difla Basirotul Iza ٚٓ Min Amrina ٚٓ 

ٜٔ Elsya Trima 

Mutiara 
ٚٓ Naila Izzy 

Fadhluna 
ٛ٘ 

ٕٓ Fahrina 

Nabilatussalma 
ٚ٘ Nanda Zaskia 

Meiliana Basuki 
ٛٓ 

ٕٔ Fidella 

Syahwahita 

Widada 

ٛٓ 
Nasuha Nur Safira 

ٛ٘ 

ٕٕ Hasna Dewi 

Puspaningrum 
ٛٓ Nazarisma 

Zakiatul Aulia 
ٚ٘ 

ٕٖ Ilma Inayatul 

Masudah 
ٙ٘ Nazila Tasnim ٖٚ 

ٕٗ Intan Amalia 

Nurazila 
ٚ٘ Nevama Mega 

Lurisna 
ٚ٘ 

ٕ٘ Isna Maratus ٚ٘ Nisvia Yuan 

Fasatya 
ٜٓ 

ٕٙ Izzah Nurul ٚٓ Noviana 

Wulandari 
ٛٓ 

ٕٚ Keyza Imroatus 

Sholihah 
ٚٓ Putri Arifia 

Hidayah 
ٛٓ 
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ٕٛ Luluk Septiana 

Asmawati 
ٙ٘ Raisya 

Maulidiyah 
ٚٓ 

ٕٜ Naila Qotrun 

Nada 
ٚٓ Rifana Dewi 

Mariska Santi 
ٚ٘ 

ٖٓ Nailatul Faizah ٚٓ Saskia Jian Putri 

Azura 
ٚ٘ 

ٖٔ Natasha ٚ٘ Shelvy E Putri ٚٚ 

ٖٕ Nesya Putri Olivia ٙ٘ Tahra Aneeza ٚٓ 

ٖٖ Rahayu Ningsih ٚ٘ Tsabitah Abilla ٜٚ 

ٖٗ Reri Lega Utama ٚ٘ Yunita Mega 

Utami 
ٜٚ 

ٖ٘ Safiana Kihfa ٙٓ Yusroh Diniah ٕٛ 

ٖٙ Selma Mastiani ٖٛ Zahra Hana ٚٓ 

ٖٚ Senchin Jessicha ٚٓ Zulfa Ulin Nuha ٚٓ 

N 
 ٖٜٕ٘ العدد ٕ٘ٛٙ العدد

 ٔٛ،ٜٚ الوسط ٙ٘,ٕٚ الوسط

ر البعدم للمجموعة ظهر من اجلدكؿ السابق أف نتائج االختبا
 ٕ٘ٛٙ=  أكثر االختبار البعدم للمجموعة الضابطة ٖٜٕ٘=  التجربة

 

 



46 
 

 
 

 نائج عدد االنحراف وعدد االنحراف المربع من المجموعتين .2
كبعد مقارنة نتائج االختبار البعدم بُت للمجموعة الضابطة كالتجربة 

من  فشرحت اباحثة بتقدًن نتائج عدد االضلراؼ كعدد االضلراؼ ادلربع
 اجملموعتُت. كىي كما يف اجلدكؿ االيت:

 
 (ٙاجلدكؿ )

 نتائج عدد االضلراؼ كعدد االضلراؼ ادلربع من اجملموعتُت

 الرقم
 المجموعة التجربة المجموعة الضابطة

y1 y2 y y² x1 x2 x x² 

ٔ ٚٓ ٛٓ ٔٓ ٔٓٓ ٛ٘ ٜٓ ٘ ٕ٘ 

ٕ ٚ٘ ٛٓ ٘ ٕ٘ ٛٓ ٜٓ ٔٓ ٔٓٓ 

ٖ ٚٓ ٚٓ ٓ ٓ ٚ٘ ٛ٘ ٔٓ ٔٓٓ 

ٗ ٚ٘ ٛٓ ٘ ٕ٘ ٚٓ ٚ٘ ٘ ٕ٘ 

٘ ٚٓ ٚٓ ٓ ٓ ٖٚ ٕٛ ٜ ٛٔ 

ٙ ٛٓ ٛٓ ٓ ٓ ٚ٘ ٛ٘ ٔٓ ٔٓٓ 

ٚ ٙ٘ ٚ٘ ٔٓ ٔٓٓ ٜٙ ٛٓ ٔٔ ٕٔٔ 

ٛ ٚٓ ٚ٘ ٘ ٕ٘ ٕٚ ٛٚ ٔ٘ ٕٕ٘ 

ٜ ٙٓ ٙٙ ٙ ٖٙ ٕٙ ٛٓ ٔٛ ٖٕٗ 
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ٔٓ ٚ٘ ٚ٘ ٓ ٓ ٕٚ ٜٓ ٔٛ ٖٕٗ 

ٔٔ ٘٘ ٙٓ ٘ ٕ٘ ٖ٘ ٚٓ ٔٚ ٕٜٛ 

ٕٔ ٙٓ ٚٓ ٔٓ ٔٓٓ ٘٘ ٚ٘ ٕٓ ٗٓٓ 

ٖٔ ٚٓ ٖٚ ٖ ٜ ٚٓ ٛٓ ٔٓ ٔٓٓ 

ٔٗ ٚ٘ ٖٛ ٛ ٙٗ ٜٚ ٜٓ ٔٔ ٕٔٔ 

ٔ٘ ٚٓ ٚٓ ٓ ٓ ٛٓ ٜٓ ٔٓ ٔٓٓ 

ٔٙ ٙٓ ٚٓ ٔٓ ٔٓٓ ٚ٘ ٜٛ ٔٗ ٜٔٙ 

ٔٚ ٕٙ ٚٓ ٛ ٙٗ ٙٓ ٚ٘ ٔ٘ ٕٕ٘ 

ٔٛ ٚٓ ٚٓ ٓ ٓ ٘ٓ ٚٓ ٕٓ ٗٓٓ 

ٜٔ ٙ٘ ٚٓ ٘ ٕ٘ ٖٚ ٛ٘ ٕٔ ٔٗٗ 

ٕٓ ٚ٘ ٚ٘ ٓ ٓ ٚ٘ ٛٓ ٘ ٕ٘ 

ٕٔ ٛٓ ٛٓ ٓ ٓ ٛٓ ٛ٘ ٘ ٕ٘ 

ٕٕ ٚٓ ٛٓ ٔٓ ٔٓٓ ٙٚ ٚ٘ ٛ ٙٗ 

ٕٖ ٙٓ ٙ٘ ٘ ٕ٘ ٙٓ ٖٚ ٖٔ ٜٔٙ 

ٕٗ ٙ٘ ٚ٘ ٔٓ ٔٓٓ ٙٓ ٚ٘ ٔ٘ ٕٕ٘ 

ٕ٘ ٚ٘ ٚ٘ ٓ ٓ ٛٓ ٜٓ ٔٓ ٔٓٓ 
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ٕٙ ٘٘ ٚٓ ٔ٘ ٕٕ٘ ٜٚ ٛٓ ٔ ٔ 

ٕٚ ٖٙ ٚٓ ٚ ٜٗ ٜٙ ٛٓ ٔٔ ٕٔٔ 

ٕٛ ٙٓ ٙ٘ ٘ ٕ٘ ٘ٓ ٚٓ ٕٓ ٗٓٓ 

ٕٜ ٙٓ ٚٓ ٔٓ ٔٓٓ ٙٓ ٚ٘ ٔ٘ ٕٕ٘ 

ٖٓ ٚٓ ٚٓ ٓ ٓ ٚٓ ٚ٘ ٘ ٕ٘ 

ٖٔ ٚٓ ٚ٘ ٘ ٕ٘ ٙ٘ ٚٚ ٕٔ ٔٗٗ 

ٖٕ ٙٓ ٙ٘ ٘ ٕ٘ ٚٓ ٚٓ ٓ ٓ 

ٖٖ ٚ٘ ٚ٘ ٓ ٓ ٚٓ ٜٚ ٜ ٛٔ 

ٖٗ ٚٓ ٚ٘ ٘ ٕ٘ ٙٓ ٜٚ ٜٔ ٖٙٔ 

ٖ٘ ٘ٓ ٙٓ ٔٓ ٔٓٓ ٖٚ ٕٛ ٜ ٛٔ 

ٖٙ ٚ٘ ٖٛ ٛ ٙٗ ٘ٓ ٚٓ ٕٓ ٗٓٓ 

ٖٚ ٙ٘ ٚٓ ٘ ٕ٘ ٖٙ ٚٓ ٚ ٜٗ 

 3892 424 2935 2329 2382 290 2283 2493 المجموع
 

N   y∑ y²∑   x∑ x²∑ 

 

 



49 
 

 
 

 لسابق:كفيما يلي توضيح ما يف اجلدكؿ ا
y1 نتائج االختبار القبلي من اجملموعة الضابطة 
y2 نتائج االختبار البعدم من اجملموعة الضبطة 
Y عدد االضلراؼ من نتائج اجملموعة الضابطة 
y² عدد االضلراؼ ادلربع من نتائج اجملموعة الضابطة 
y∑ رلموع عدد االضلراؼ من نتائج اجملموعة الضابطة 

y²∑ ادلربع من نتائج اجملموعة الضابطة رلموع عدد االضلراؼ 
x1 نتائج االختبار القبلي من اجملموعة التجربة 
x2 نتائج االختبار البعدم من اجملموعة التجربة 
X عدد االضلراؼ من نتائج اجملموعة التجربة 
x² عدد االضلراؼ ادلربع من نتائج اجملموعة التجربة 
x∑ تجربةرلموع عدد االضلراؼ من نتائج اجملموعة ال 

x²∑ رلموع عدد االضلراؼ ادلربع من نتائج اجملموعة التجربة 

كضيت اجلدكؿ السابق، خلصت الباحثة بعرض النتائج االتية كىي رلموع عدد 
 االضلراؼ ادلربع من اجملموعة التجربة، فهي كما يف اجلدكؿ االيت:

 

 (ٚاجلدكؿ )
 اجملموع عدد االضلراؼ كعدد االضلراؼ ادلربع من رلموعتُت 

 المجموعة التجربة المجموعة الضابطة

 رلموع عدد االضلراؼ

y∑ 

 عدد االضلراؼ ادلربع

y²∑ 

 رلموع عدد االضلراؼ

x∑ 

 عدد االضلراؼ ادلربع

x²∑ 

ٜٔٓ ٔ٘ٛٙ ٕٗٗ ٜ٘ٛٙ 
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 تحليل نتائج االختبار للمجموعتين .1
عرضت الباحثة يف اجلدكؿ السابق رلموع عدد االضلراؼ ك عدد  كقد

من اجملموعتُت، مث قامت الباحثة بإدخاؿ النتائج السابقة إىل االضلراؼ ادلربع 
 الرمز اإلحصائي االيت:

Mx =   
∑ 

 
 

 =
   

  
   

 =11,45 

∑x² = ∑x² - 
(∑ ) 

 
 

 = 5896 - 
(   ) 

  
 

 = 5896 - 
      

  
 

 = 5896 – 4858 

 = 1038 

My = 
∑ 

 
 

 = 
   

  
 

 = 5,32 

∑y² = ∑y² - 
(∑ ) 

 
 

 = 1586 - 
(   ) 

  
 

 = 1586 - 
     

  
 

 = 1586 – 975 

 = 611 
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t  = 
     

√(
∑   ∑  

       
)(

 

  
 
 

  
)

 

= 
          

√{
        

       
}(

 

  
 
 

  
)

 

= 
    

√{
    

  
}(

 

  
)

 

= 
    

√*     +(    )
 

= 
    

√    
 

= 
    

    
 

= 5,73 

d.b = (Nx + Ny – 2) = (37 + 37 – 2) = 72 

ts 0,05 = 1,98 

ts 0,01 = 2,61 

5,73>2,61>1,98 

مث   ٖٚ,٘اإلحصائي =  tمن اجلدكؿ السابق كجدت الباحثة أف نتيجة 
 degree of)رية مث حبثت الباحثة نتيجة يف القائمة احل t-tableقامت الباحثة بتعيُت 

freedom)  منt-table  ٔيف ادلستول ادلعٌت  ٕٚفوجد أف النتيجة = %ٕ,ٙٔ 
 :"(t) . كىذا تقرير "تٜٛ,ٔ% = ٘كيف ادلستول ادلعٌت 

 "t"تقرير ت 

T 

 

t.test (t  > , )حلسايبt-table (t حصلت ذبريبية "مقبوؿ = )جلدكايل 

t.test (t  > , )حلسايبt-table (t فشلت ذبريبية "مقبوؿ = )جلدكايل 
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%= ٔأكرب من نتيجة ادلستوم ادلعٌت  ٖٚ,٘ألف نتيجة اإلحصائي = 
كذلك دبعٌت أف  ٜٛ,ٔ%= ٘ككذالك أكرب من نتيجة ادلستول ادلعٌت  ٔٙ,ٕ

مقبوؿ يعٍت أف فركض ىذا احبث مقبولة. كخالصتها أف باستخداـ الغناء لًتقية 
  استيعاب ادلفردات.



 

53 
 

 الفصل الخامس
 مناقشة نتائج البحث

استخدام الغناء لترقية مهارة الكالم في الفصل السابع بمدرسة معارف نهضة  .2
 سوتوجايان 2العلماء المتوسطة االسالمية 

ء اجراء لبحث العلمي حوؿ تعليم اللغة العربية باستخداـ الغناء إنتها كبعد
لًتقية مهارة الكالـ لطالب الفصل السابع ىم يهتموف اىتماما جيدا كيشعركف 
سهلة الستعاب ادلفردات كفهم ادلادة عن اللغة العربية دلهارة الكالـ كال ملل يف 

 تعليم هبا.
عددة، تعليم اللغة العربية يف افصل اعتماد على مفهـو الغناء يتضمن مهارات مت

يستطيع ارتفاع الكفاءة من النواحي الكثَتة كايضا إلرتفاع محاسة  التعليم. كإما 
باألغنية يستطيع لزيادة معلومات الطالب، دكر مهم يف منو كفاءة  ٖٖ:أمهية كما يلي

الطالب، كيؤثر موجب يف ناحية الصحة، كقوم العقل. فتشعر الباحثة باستخداـ 
ىذه الوسائل ذلا فعاليا ألف عملية التعليم غَت تركيز على تقدًن ادلعلومات من جانب 
ادلعلمُت كلكن بدال من ذلك تطوير مهارات التفكَت الطالب كنقدم للموضوع أك 

 مناقشة ادلشكلة.
اعتمادا دبقابلة مع مدرس اللغة العربية أف تعليم اللغة العربية اخلاص دلهارة 

الغناء لًتقية مهارة الكالـ يف ادلدرسة معارؼ هنضة العلماء الكالـ باستخداـ 
سوتوجاياف، تعليم ادلهارة الكالـ يف الفصل كثَت ما استخداـ  ٕادلتوسطة االسالمية 

األستاذ بالطريقة اإلمالء كاحلفر. كيوضح األستاذ أف نادرا لن تطبيق األساليب أك 
هبذا الوسيلة يستطيع أف جيعل  كسائل أك منوذج التعليم األخرل. كيرجي األستاذ

الطالب تصبحوف نشطة كاحلب بتعليم اللغة العربية. كلكن ليس مجيع الطالب 
حيبوف ىذا الوسيلة ألف شعر الطالب بادللل كغَت متحمسُت ليتعلم اللغة العربية. 
كلذلك، حبث اباحثة عن كسيلة للتغلب على ىذه ادلشاكل يعٍت باستخداـ الغناء 
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ادة تسهيل الطالب يف استعاب ادلفردات العربية كسهولة لكالـ اللغة لتشَت إىل  زي
 العربية.

كحينما تطبيق، استخدمت الباحثة األغنية من غناء الطفل ادلشهور اليت يناسب 
بالكفاءة الطالب يف مستول االبتدائية. كاستخداـ الغناء لًتقية مهارة الكالـ يف 

الب يف استعاب ادلفردات ككفاءة الكالمهم الفصل التجريبية رأت الباحثة ترقية الط
أحسنا. كفهم الطالب عن ادلعٌت من ادلفردات كشعرىم باحلماسة يف التعلم اللغة 

 العربية. فإنو يدؿ على أف استخداـ الغناء مهم لًتقية مهارة الكالـ.
مرائي يف تطبيق استخداـ الغناء السابق الطالب شعرنا باحلب كادلتحمسُت 

ادللل لتعلموا اللغة العربية. كذكر األستاذهتم أف ىذه الوسيلة ىي لغناء، كليس 
أحسن لتعزيزاحلب اللغة العربية ألف كثَت الفوائد يف استخداـ األغنية لتعليم اللغة 

 العربية.
كما قاؿ سوغيطوا يعٍت جيب أف يكوف كسيلة للتدريس كغناء األغاين أك يف 

 ٖٗاألؽ الصفات اليت تصف األألمور كما يلي:
 حيتوم على السؤاؿ لتتناسب بادلواد اليت يتعُت دراستها .ٔ
 حلن يناسب بقدرة الطفل .ٕ
 قصائد الشعر كفقا دلستول فهم الطفل .ٖ

فعالية استخدام الغناء لترقية مهارة الكالم في الفصل السابع بمدرسة معارف  .2
 سوتوجايان 2نهضة العلماء المتوسطة االسالمية 

 حصلها الطالب يف اإلختبار القبلي قامت الباحثة بتحليل النتائج اليت
كالبعدم. كبعد أنشطة التعليم كفق خبطوات التعليم ادلقررة استخدمت الباحثة 
اإلختبار جلمع البيانات ادلتعلقة بكفاءة الطالب يف مهارة الكالـ كقامت الباحثة 

 باإلختبار أف تنتهي أنشطتتو.
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غناء لًتقية مهارة الكالـ من ادلالحظات اليت عقد الباحثة ظهر أف استخداـ ال
ذلا فعاال، ألف التالميذ يشعركف باحلماسة كالرغبة يف عملية التعليم. كهبذا األغنية  
كانو يستطيعوف أف يعاكنوا بعضهم ببعض، إذا جيعل عملية التعلم دلتعة، مرحية 
كميسرا. كمن النتائج االختبار اليت حصلها الباحثة بتجربة اسًتاتيجية يف اجملموعة 

 لتجريبية.ا
استخداـ الغناء لًتقية مهارة الكالـ يف ادلدرسة معارؼ هنضة العلماء ادلتوسطة 

 ٖٚ,٘" tسوتوجاياف ذلا فعالة. بدليل أف نتيجة االختبار االحصائي " ٕاالسالمية 
ككذلك أكرب من نتيجة ادلعنول  ٔٙ,ٕ%= ٔأكرب من نتيجة ادلستول ادلعنوم 

قبلي، ظهر أّف الطالب حصلو الدرجة ادلعدلة . من نتائج اإلختبار الٜٛ,ٔ%= ٘
% يف مستول ٕٚ,ٜٕ% يف مستول مقبوؿ. كالطالب حصلوا الدرجة ٔ٘,ٖٔ

متوسط. كمن ىنا فإف قدرة الطالب على مهارة الكالـ كاستعاب ادلفردات بصفة 
عامة ضعيف. أما نتائج اإلختبار البعدم ظهر أّف الطالب حصلوا الدرجة 

% يف مستول ٕٔ,ٙٔجدا. كالطالب حصلوا الدرجة % يف مستول جيد ٖٛ,ٖٚ
شلتاز. كمن ىنا فإف قدرة الطالب على مهارة الكالـ كاستعاب ادلفردات بصفة عامة 
جيد كجيد جدا. كذلك دبعٌت أف فركض ىذا البحث مقبوؿ. كخالصتها أف 
استخداـ الغناء لًتقية مهارة الكالـ يف ادلدرسة معارؼ هنضة العلماء ادلتوسطة 

 سوتوجاياف فعالة كتنمية رغبة كدافع الطالب يف تعليم اللغة العربية. ٕسالمية اال
اعتماد على نتائج اإلختبار القبلي كالبعدم جملموعة التجريبية كالضابطة اليت 
حصل الطلبة، قد كجدت الباحثة بينما فرقا كاضحا. كىذا يدؿ على أف استخداـ 

 ٕعارؼ هنضة العلماء ادلتوسطة االسالمية الغناء لًتقية مهارة الكالـ يف ادلدرسة م
سوتوجاياف تأثَت كبَت يف تعليم. معظم الطالب حيبوف التعليم ادلهارة الكالـ 
باستخداـ الغناء، ألهنم يفهموف ادلادة الدراسية بسرعة كتساعدىم على صلاح 

 التعليم. فلذلك، استخداـ الغناء لًتقية مهارة الكالـ ىي فعال.
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 ىذا الظركؼ األحساف ادلدرس سيتخدـ الطريقة التعليمية من جانب النظر يف
يف ربقيق أىدافها كذبعل تشوؽ الطالب للدرس كتوجيو اىتمامهم ألة كذبعل ما 

 يتعلمونو باقيا كمستمرا كتساعدىم على سرعة تذكَت.
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 الفصل السادس
 االختتام

 الخالصة ( أ
ة يف ترقية كبعد انتهاء من إجراء البحث اجلامعي عن استخداـ األغني

 ٕاستعاب ادلفردات يف ادلدرسة معارؼ هنضة العلماء ادلتوسطة االسالمية 
 سوتوجاياف، فحصلت الباحثة على اإلستنتاج األخَت اآلتية:

أّف تطبيق استخداـ األغنية يف ترقية استعاب ادلفردات دلهارة الكالـ يف ادلدرسة  .ٔ
ف تتم تطبيق ىذا الوسيلة سوتوجايا ٕمعارؼ هنضة العلماء ادلتوسطة اإلسالمية 

التعليمية شعرنا الطالب باحب كادلتحمسُت لغناء، كليس ادللل لتعلموا اللغة 
العربية. كذكر األستاذهتم أف ىذه الوسيلة ىي أحسن لتعزيز احلب اللغة العربية ألف  

 كثَت الفوائد يف استخداـ األغنية لتعليم اللغة العربية.
ادلراحل منها مرحلة التمهيد كادلقدمة،  أما لكل اللقاء يتضمن على ثالث

كمرحلة األنشطة التعليمية، كمرحلة اإلختماـ. إّف يف مرحلة النمهيد كادلقدمة قد 
فتحت الباحثة عملية التعليم بإلقاء السالـ كالدعاء، مث تبدأ الباحثة باجملامالت 

يق استخداـ كالتوجيو بشرح ما يتعلق بادلوضوع. كيف مرحلة األنشطة التعليمية تطتب
الغناء لًتقية مهارة الكالـ بادلؤّسسة عى السهاب كاالتصاؿ كالتقوًن. أما يف مرحلة 
اإلختتاـ شّجعت الباحثة الطالب على تقيم كمراجعة ما نالوا بأف يعلموا 

 التدريبات أك األسئلة ادلوجودة مث انتهت الدرس بإلقاء السالـ كاحلمدلة.
الكالـ يف ادلدرسة معارؼ هنضة العلماء ادلتوسطة  أف استخداـ الغناء لًتقية مهارة .ٕ

سوتوجاياف فعاؿ، استخداـ األغنية حلفظ ادلفردات ناجحا كمحاسة  ٕاالسالمية 
أكرب من  ٖٚ,٘الطالب، فضال عن احلصوؿ القيمة كبَتة، بنتيجة اإلحصائي= 

%= ٘ككذلك أكرب من نتيجة ادلعنول  ٔٙ,ٕ%= ٔنتيجة ادلستول ادلعنوم 
خلالصة أف استخداـ الغناء لًتقية مهارة الكالـ يف ادلدرسة معارؼ هنضة ، كاٜٛ,ٔ

 سوتوجاياف ذلا فعالة كلو أثار لًتقية كفاءة التالميذ. ٕالعلماء ادلتوسطة االسالمية 
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 المقترحات ( ب
 بناء على نتائج البحث فتقدمت الباحث ادلقًتحات التالية:

أك كسائل التعليمية ادلتنوعة  ينبغي دلدرس اللغة العربية أف خيًت اسًتاتيجية .ٔ
 كادلناسبة دبادة الدراسية.

على الباحثُت ادلستقبل أف يطوركا بتطبيق ىذه االسًتاتيجية يف ادلوضوعات  .ٕ
 األخرل كأف يكوف فعالية تطبيقية.

إف ىذا البحث مل يكوف كامال يف البحث ككثَتا النقصاف، فلذلك ترجو  .ٖ
حسن عملية البحوث هبذه األسلوب الباحثة من الباحثُت األخرين أف جيعل أ

 لكي يكوف كامال يف البحث.
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سوتواجاياف  ٕ اإلسالمية ادلعارؼ هنضة العلماء ادلتوسطةقامت مدرسة 
، يف البداية تسمى مدرسة ٕٓٔٓيوين  ٕٔ، يف التاريخ ٕٓٔٓيف السنة 

لودكيو. كلكن يف تطورىا تغَتت  ادلتوسطة اإلسالمية ادلعارؼ هنضة العلماء



 
 

 
 

سوتواجاياف. يف البداية   ٕ ادلتوسطة اإلسالمية ادلعارؼ هنضة العلماءدلدرسة 
 ادلتوسطة اإلسالمية ادلعارؼ هنضة العلماءادلدرسة تطورا من مدرسة  هذكانت ى

لك الوقت منوا سريعا للغاية حبيث ذباكز الطالب اخلصة ذبليتار اليت كانت يف 
م كانوا يعيشوف فيو. يف النهاية مت ربقيق مدرسة جديدة من ذكقدرة الكوخ ال

ادلتوسطة اإلسالمية سة قبل فريق التكوين كتطور ذلا. ادلدرسة اجلديدة ىي مدر 
 سوتواجاياف بليتار. ٕ ادلعارؼ هنضة العلماء

بليتار )األصل  ادلتوسطة اإلسالمية ادلعارؼ هنضة العلماءتارخييا مدرسة 
سوتواجاياف( ىي  ٕ ادلتوسطة اإلسالمية ادلعارؼ هنضة العلماءمن مدرسة 

تار اليت بدأ العاـ بلي ادلتوسطة اإلسالمية ادلعارؼ هنضة العلماءاستمرار دلدرسة 
بليتار. مث تبدأ  ٔٔتقع يف ادلبٌت القدًن يف الشارع مسرك  ٕٗٓٓحىت  ٜٚ٘ٔ

تقاـ األنشطة التعليمية يف ادلبٌت اجلديدة، يف  ٕٙٓٓ/ٕ٘ٓٓالسنة الدراسية 
ادلتوسطة اإلسالمية ادلعارؼ لك الوقت مدرسة ذبليتار. يف  ٙ٘الشارع جيليوكنج 

سيس من أجل تلبية احتياجات اجملتمع ضلو ادلؤسسات بليتار مت تأ هنضة العلماء
التعليمية يف ادلرحلة اإلعدادية الثانوية اليت تضمن ربسُت كتنمية معرفة الدين 

لك الوقت التزاؿ زلدكدة للغاية يف حي أك مدينة ذاإلسالمي، اليت كانت يف 
 بليتار.

سطة ادلتو م يعكس ثقة اجلمهور يف مدرسة ذالتطور السريع للكمية ال
سوتواجاياف، بالطبع يوفر قوة دفع ىائلة  ٕ اإلسالمية ادلعارؼ هنضة العلماء

دلديرم ادلدارس كرلالس ادلعلمُت كادلوظفُت لتكوف أكثثر محاسا يف ربسُت نوعية 
 ادلدارس احلالية كادلستقبلية مع دعم اجملتمع كاحلكومة، كخاصة كزارة الدين.

 كاالبتكار، لتصبح مدرسة ه ادلدرسة التحسُتذيف رحلتها، تواصل ى
، فازت ٕ٘ٓٓات جودة عالية. بدأت النتائج تظهر يف بداية العاـ ذمتفوقة ك 
يف  (A)سوتواجاياف جبائزة  ٕ ادلتوسطة اإلسالمية ادلعارؼ هنضة العلماءمدرسة 

االعتماد ادلدرسي أجرهتا الوكالة الوطنية لالعتماد. ديكن أيضا ربقيق العديد من 



 
 

 
 

على مستول ادلقاطعة من خالؿ مدرسة  KSMك  AKSIOMAاإلصلازات يف 
لك، حصل ذسوتواجاياف. بعد  ٕ ادلتوسطة اإلسالمية ادلعارؼ هنضة العلماء

سوتواجاياف أيضا على ثاين  ٕ ادلتوسطة اإلسالمية ادلعارؼ هنضة العلماءمدرسة 
ة كطٍت يف مقاطعة بليتار. أما بالنسبادلتوسطة اإلسالمية أعلى امتحاف مدرسة 

ادلتوسطة اإلسالمية ادلعارؼ هنضة ألحدث اإلصلازات اليت حققتها مدرسة 
)أسبوع الرياضة  PORSIKAMAيف  ٕسوتواجاياف فهي بطلة إمجالية  ٕ العلماء

يف مقاطعة بليتار يف ادلتوسطة اإلسالمية ادلعارؼ كالفنوف الكشفية( مدرسة 
 الشهر سبتمبَت ادلاضي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
Draft pertanyaan Wawancara dengan Guru Bahasa Arab 

1. Sudah berapa tahun anda menekuni profesi sebagai guru Bahasa Arab? 

2. Apakah anda punya motivasi tinggi dalam mengajar kemahiran berbicara 

Bahasa Arab? 

3. Motivasi apa yang bapak harapkan dalam mengajarkan kemahiran 

berbicara Bahasa Arab? 

4. Apakah ketrampilan berbicara Bahasa Arab bertujuan kepada ucapan yang 

benar, kelancaran dan kefahaman? 

5. Apakah bapak menemukan kendala dalam mengajar kemahiran berbicara 

Bahasa Arab? 

6. Kendala apa yang anda alami ketika mengajar Bahasa Arab? 

7. Apa solusi yang menurut anda paling tepat untuk segera dilakukan untuk 

mengatasi kendala tersebut? 

8. Apakah bapak menggunakan media pembelajaran ketika mengajar 

ketrampilan berbicara Bahasa Arab? 

9. Metode apa yang bapak gunakan ketika mengajar ketrampilan berbicara 

Bahasa Arab? 

10. Mengapa anda memilih metode tersebut? 

11. Apakah bapak mengenal metode menyanyi, dan bagaimana menurut 

bapak? 

  



 
 

 
 

Angket siswa 

Pertanyaan Quesioner untuk siswa 

Sebelum Pembelajaran Bahasa Arab memakai metode menyanyi 

A. Petunjuk Pengisian 

1. Jawablah pertanyaan dengan memilih jawaban yang tersedia sesuai 

dengan keadaan yang anda alami dan rasakan. 

2. Jawaban yang anda pilih tidak berakibat pada nilai anda untuk 

mata pelajaran ini. 

3. Pertanyaan dan jawaban yang anda berikan semata-mata untuk 

penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan proses KBM. 

B. Draft Pertanyaan 

1. Apakah guru mata pelajaran Bahasa Arab anda menggunakan 

beragam metode dalam mengajar ketrampilan berbicara Bahasa 

Arab? 

a. Selalu 

b. Sering 

c. Jarang 

d. Tidak Pernah 

2. Apakah anda merasa jenuh ketika metode yang digunakan guru 

bersifat monoton (tidak berubah/tidak ganti) 

a. Sangat Jenuh 

b. Biasa 

c. Cukup Jenuh 

d. Tidak Tahu 

3. Apakah guru anda menggunakan media dalam mengajar 

ketrampilan berbicara bahasa arab? 

a. Selalu 

b. Sering 

c. Jarang 

d. Tidak Pernah 

4. Apakah anda menemukan kemudahan dalam belajar ketika guru 

anda menggunakan media pembelajaran? 

a. Selalu 

b. Sering 

c. Jarang 

d. Tidak Pernah 

5. Apakah anda punya motivasi yang tinggi untuk belajar berbicara 

Bahasa Arab? 

a. Sangat 

b. Sedang/cukup 

c. Biasa 

d. Tidak tahu 

6. Apakah anda bertanya kepada teman atau guru jika menemukan 

kesulitan dalam belajar berbicara Bahasa Arab? 

a. Selalu 

b. Sering 

c. Jarang 

d. Tidak Pernah 



 
 

 
 

7. Dalam mengikuti pelajaran Bahasa Arab, apakah anda memusatkan 

perhatian secara penuh? 

a. Selalu 

b. Sering 

c. Jarang 

d. Tidak Pernah 

8. Apakah metode yang digunakan guru selama ini dapat membantu 

kelancaran anda dalam berbicara Bahasa Arab? 

a. Sangat 

b. Sedang/cukup 

c. Biasa 

d. Tidak tahu 

9. Apakah guru anda menggunakan Bahasa Arab ketika KBM 

berlangsung? 

a. Selalu 

b. Sering 

c. Jarang 

d. Tidak Pernah 

10. Apakah guru anda menggunakan Bahasa Arab di luar/dalam kelas 

ketika berinteraksi dan berkomunikasi dengan anda? 

a. Selalu 

b. Sering 

c. Jarang 

d. Tidak Pernah 

  



 
 

 
 

Angket untuk siswa 

Pertanyaan Quesioner untuk siswa 

Setelah Pembelajaran Bahasa Arab dengan memakai Metode Menyanyi 

Nama siswa : 

Kelas  : 

Tanggal : 

1. Apakah anda senang mengikuti pembelajaran bahasa arab dengan 

menggunakan metode menyanyi? 

a. Senang sekali   

b. Senang 

c. Kurang senang 

d. Biasa 

2. Apakah metode menyanyi dapat membentu anda mengembangkan 

kemampuan berbicara bahasa arab? 

a. Sangat membantu 

b. Cukup membantu 

c. Kurang membantu 

d. Tidak membantu 

3. Apakah kepercayaan diri anda dalam berbicara bahasa arab dapat 

bertambah/muncul setelah mengikuti pembelajaran dengan metode 

menyanyi? 

a. Sangat bertambah 

b. Cukup bertambah 

c. Kurang bertambah 

d. Tidak bertambah 

4. Apakah dengan mempraktekkan metode menyanyi dapat memudahkan 

anda dalam berbicara dengan lancar? 

a. Sangat memudahkan 

b. Cukup memudahkan 

c. Kurang memudahkan 

d. Tidak memudahkan 

5. Apakah anda senang belajar berbicara Bahasa Arab dalam bentuk 

kelompok kecil? 

a. Sangat senang 

b. Cukup senang 

c. Kurang senang 

d. Tidak senang 

6. Apakah anda senang belajar bahasa arab dengan metode menyanyi dengan 

teman? 

a. Sangat senang 

b. Cukup senang 

c. Kurang senang 

d. Biasa 

7. Apakah anda senang belajar bahasa arab dengan berhadap-hadapan 

(berkomunikasi langsung) 

a. Sangat senang 



 
 

 
 

b. Cukup senang 

c. Kurang senang 

d. Tidak senang 

8. Apakah ada perkembangan dalam kebenaran pengungkapan bahasa arab 

anda dengan menggunakan metode menyanyi? 

a. Sangat benar 

b. Cukup benar 

c. Kurang benar 

d. Tidak benar 

9. Apakah ada perkembangan dalam kelancaran berbicara bahasa arab anda 

dengan menggunakan metode menyanyi? 

a. Sangat lancar 

b. Cukup lancar 

c. Kurang lancar 

d. Tidak lancar 

10. Apakah ada perkembangan dalam kefahaman anda dalam bahasa arab 

dengan menggunakan metode menyanyi? 

a. Sangat faham 

b. Cukup faham 

c. Kurang faham 

d. Tidak faham 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 اجملموع التقدير
 نتيجة

ءاألمسا  الرقم 
 النطق السليم طالقة الكالـ فهم الكالـ

      ٔ 
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      ٖ 

      ٗ 
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      ٔٓ 
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 نموذج أدوات البحث المبدئية
 observasi / المالحظة

Sekolah  : 

Hari/Tanggal  : 

Kelas   : 

Pokok bahasan : 

Pertemuan  ke  :  

No Stimulus Penilaian BS B C K 

1 Antusiasme 1. Tampak bersemangat dalam 

mendengarkan guru 

2. Tampak bersemangat dalam 

berbicara dengan guru 

3. Tampak bersemangat dalam 

mempraktekkan permainan 

bahasa 

4. Tampak bersemangat dalam 

mempraktekkan berbicara 

dengan teman 

    

2 keceriaan 1. Tampak gembira dan senang 

dalam mengikuti pembelajaran 

2. Tampak senang dan gembira 

dalam mengerjakan tugas-tugas 

    

3 partisipasi 1. Mengajukan pendapat kepada 

guru 

2. Memberikan makna lain dari 

yang diberikan guru dalam 

memahami pembicaraan / bacaan 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 2األسئلة اإلختبار للطلبة مدرسة معارف نهضة العلماء المتوسطة االسالمية 
 سوتوجايان

 من امسك؟ -ٔ
 اين تدرس؟ -ٕ
 اين تسكن؟ -ٖ
 تكلم عن ادلدرستك! -ٗ
 تكلم عن ىذا احلور! -٘

 : َمْن ِامْسُِك؟ فاطمة
 مْسُِك؟: ِامسِْي عائشة َك َمْن اِ  عائشة
 : ِامسِْي فاطمة، اَْيَن َتْدُرِسُْتَ؟ فاطمة
 ٕاَْدُرُس يف ادلدرسة معارؼ هنضة العلماء ادلتوسطة االسالمية  : عائشة

 سوتوجاياف، كاَْنِت اَْيَن َتْدُرِسُْتَ؟
 ٕ: اَنَا اَْيضنا يف ادلدرسة معارؼ هنضة العلماء ادلتوسطة االسالمية  فاطمة

 سوتوجاياف.
 

  



 
 

 
 

Tabel Nilai “t”  

Titik Persentase Distribusi t (df = 1 - 40) 

Pr 0.25 0.10 0.05 0.025 0.01 0.005 0.001 

df 0.50 0.20 0.10 0.050 0.02 0.010 0.002 

1 1.00000 3.07768 6.31375 12.70620 31.82052 63.65674 318.30884 

2 0.81650 1.88562 2.91999 4.30265 6.96456 9.92484 22.32712 

3 0.76489 1.63774 2.35336 3.18245 4.54070 5.84091 10.21453 

4 0.74070 1.53321 2.13185 2.77645 3.74695 4.60409 7.17318 

5 0.72669 1.47588 2.01505 2.57058 3.36493 4.03214 5.89343 

6 0.71756 1.43976 1.94318 2.44691 3.14267 3.70743 5.20763 

7 0.71114 1.41492 1.89458 2.36462 2.99795 3.49948 4.78529 

8 0.70639 1.39682 1.85955 2.30600 2.89646 3.35539 4.50079 

9 0.70272 1.38303 1.83311 2.26216 2.82144 3.24984 4.29681 

10 0.69981 1.37218 1.81246 2.22814 2.76377 3.16927 4.14370 

11 0.69745 1.36343 1.79588 2.20099 2.71808 3.10581 4.02470 

12 0.69548 1.35622 1.78229 2.17881 2.68100 3.05454 3.92963 

13 0.69383 1.35017 1.77093 2.16037 2.65031 3.01228 3.85198 

14 0.69242 1.34503 1.76131 2.14479 2.62449 2.97684 3.78739 

15 0.69120 1.34061 1.75305 2.13145 2.60248 2.94671 3.73283 

16 0.69013 1.33676 1.74588 2.11991 2.58349 2.92078 3.68615 

17 0.68920 1.33338 1.73961 2.10982 2.56693 2.89823 3.64577 

18 0.68836 1.33039 1.73406 2.10092 2.55238 2.87844 3.61048 

19 0.68762 1.32773 1.72913 2.09302 2.53948 2.86093 3.57940 

20 0.68695 1.32534 1.72472 2.08596 2.52798 2.84534 3.55181 

21 0.68635 1.32319 1.72074 2.07961 2.51765 2.83136 3.52715 

22 0.68581 1.32124 1.71714 2.07387 2.50832 2.81876 3.50499 

23 0.68531 1.31946 1.71387 2.06866 2.49987 2.80734 3.48496 

24 0.68485 1.31784 1.71088 2.06390 2.49216 2.79694 3.46678 

25 0.68443 1.31635 1.70814 2.05954 2.48511 2.78744 3.45019 

26 0.68404 1.31497 1.70562 2.05553 2.47863 2.77871 3.43500 

27 0.68368 1.31370 1.70329 2.05183 2.47266 2.77068 3.42103 

28 0.68335 1.31253 1.70113 2.04841 2.46714 2.76326 3.40816 

29 0.68304 1.31143 1.69913 2.04523 2.46202 2.75639 3.39624 

30 0.68276 1.31042 1.69726 2.04227 2.45726 2.75000 3.38518 

31 0.68249 1.30946 1.69552 2.03951 2.45282 2.74404 3.37490 

32 0.68223 1.30857 1.69389 2.03693 2.44868 2.73848 3.36531 

33 0.68200 1.30774 1.69236 2.03452 2.44479 2.73328 3.35634 

34 0.68177 1.30695 1.69092 2.03224 2.44115 2.72839 3.34793 

35 0.68156 1.30621 1.68957 2.03011 2.43772 2.72381 3.34005 

36 0.68137 1.30551 1.68830 2.02809 2.43449 2.71948 3.33262 

37 0.68118 1.30485 1.68709 2.02619 2.43145 2.71541 3.32563 

38 0.68100 1.30423 1.68595 2.02439 2.42857 2.71156 3.31903 

39 0.68083 1.30364 1.68488 2.02269 2.42584 2.70791 3.31279 

40 0.68067 1.30308 1.68385 2.02108 2.42326 2.70446 3.30688 
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 السيرة الذاتية

 : سيت ىند بنازر احلسن   االسم

 ٜٜٚٔاككترب  ٕٔ: ماالنج،  مكاف ك تاريخ ادليالد

 :كلية علـو الًتبية كالتعليم  الكلية كالقسم

 قسم تعليم اللغة العربية     

 : ماالنج جول الشرقية   العنواف

 hindun.benazer@gmail.com:   الربيد اإللكًتكين

 ٖٖٖٔٗ٘ٙ٘٘ٔٛٓ:   رقم اذلاتف

 :  اخللفية التعليمية

 (ٜٕٓٓمدرسة اإلبتدائية ارجويالصلوف ماالنج ) (ٔ
 (ٕٕٔٓمدرسة ادلتوسطة االسالمية سومربفوجونج ماالنج ) (ٕ
 (ٕ٘ٔٓمدرسة الثانوية االسالمية احلكومية غونداصلليغي ماالنج ) (ٖ
 (ٜٕٔٓية ماالنج )جامعة موالنا ملك إبراىيم اإلسالمية احلكوم (ٗ

 
 ٜٕٔٓاككتوبر  ٗٔماالنج،  

 الباحثة
 

 سيت ىند بنازر احلسن
 ٛٗٓٓ٘ٔ٘ٔرقم القيد : 

 


