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 البحث الجامعي

تطوير دليل المسرحية في قسم تعليم اللغة العربية بجامعة موالنا مالك 

 براهيم اإلسالمية الحكومية ماالنجإ

 إعداد:

 نوفان ديماس فراتاما

 04001161رقم القيد: 

 المشرف:

 الدكتور سيف المصطفى الماجستير الحاج

 111601006006001067رقم التوظيف: 

 

 

 

 العربية قسم تعليم اللغة

 كلية علوم التربية والتعليم

 ماالنججامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية 

0101 
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 البحث الجامعي

تطوير دليل المسرحية في قسم تعليم اللغة العربية بجامعة موالنا مالك 

 إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج

ية علوم ( لكلS1مقدم لوفاء بعض شروط للحصول درجة سرجانا )

 التربية والتعليم في قسم تعليم اللغة العربية

 

 إعداد:

 نوفان ديماس فراتاما

 04001161رقم القيد: 

 

 المشرف:

 الدكتور سيف المصطفى الماجستير الحاج

 111601006006001067رقم التوظيف: 

 

 قسم تعليم اللغة العربية

 كلية علوم التربية والتعليم

 ماالنجإلسالمية الحكومية جامعة موالنا مالك إبراهيم ا

0101 
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 استهالل
 إالرحيم مالك يوم الدين بسم الله الرحمن 

ْن اَْنفُِسُكْم َعِزْيٌز َعلَْيِه َما َعنِتُّْم َحِرْيٌص َعلَْيُكْم  لَقَْد َجۤاَءُكْم َرُسْوٌل ِمِّ

ِحْيمٌ   بِاْلُمْؤِمِنْيَن َرُءْوٌف رَّ

اَلٓ اِٰلهَ ااِلَّ ُهَو ۗ َعلَْيِه تََوكَّْلُت َوُهَو َربُّ اْلعَْرِش  فَِاْن تََولَّْوا فَقُْل َحْسبَِي اللّٰهُ 

 اْلعَِظْيمِ 

 (001-001التوبة :  )سورة
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 إهداء

 أهدي هذا البحث الجامعي إلى:

 

 أمي المحبوبة : سري مومفوني

عسى الله أن يرحمها في الدنيا واآلخرة ويعطيها طوال العمر والصّحة 

ذ صغير وقد نصحتني وعلّمتني كل العلوم واألشياء دائما التي ربّتني من

 الكثيرة

 

د  أفندي نور أبي المحبوب : محمِّ

عسى الله أن يرحمه في الدنيا واآلخرة ويعطيه طوال العمر والصّحة 

دائما الذي علّمني كل الشيء وعلّمني عن محافظة النفس وقد ربّاني منذ 

 صغير 

حمد عارف يحي وشيخ مربي روحي : شيخ عبد الرحمن يحي وشيخ أ

 محمد بيضاوي مسليخ وشيخ محمد صاحب الكافي وشيخ إمام محين

 

 : سالسابال نجال سفا كامال ةأختي الصغير

عسى الله أن يرحمها في الدنيا واآلخرة وجعلها من الناجحيات 

 والصالحات
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 شكر وتقدير

 بسم الله الرحمن الرحيم

ه وبأدم بالعلم والعمل   الذي أفضل بنيالحمد لله رّب العالمين 

نستعين وعلى أمور الدّنيا والدّين والصالة والسالم على أشرف األنبياء 

 .دد وعلى آله وصحبه أجمعين أّما بعوالمرسلين سيّدنا وحبيبنا محمّ 

اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر 

له حق قدره ومقداره آلى الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وع

 العظيم

صحة والفرصة حتى حمدا وشكرا لله عّز وجّل على نعمة القوة وال

 تطوير دليلمن كتابة البحث الجامعى بالموضوع "  قد انتهت الباحث

المسرحية في قسم تعليم اللغة العربية بجامعة موالنا مالك إبراهيم 

مل الشكر والتقدير إلى أج ". وقدمت الباحثاإلسالمية الحكومية ماالنج 

الذين كانوا لهم فضل في إتمام هذا البحث إلى خير الوجود ولم يبخلوا 

 أحدهم بشيء طلبت، وهم:

، مدير جامعة موالنا مالك الحاج عبد الحارس ستا  فضيلة األ .1

 ماالنجإبراهيم اإلسالمية الحكومية 

، عميد كلية الحاج  فضيلة الدكتور أغوس ميمون الماجستير .7

التربية والتعليم بجامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية  علوم

 ماالنجالحكومية 

قسم  ، رئيسةالحاجة  فضيلة الدكتورة مملوءة الحسنة الماجستير .6

تعليم اللغة العربية بجامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية 

 ماالنجالحكومية 

 ، مشرف الحاجالدكتور سيف المصطفى الماجستير فضيلة  .0

علميا وعمليا وتوجيها  الذي أفاد الباحثتابة هذا البحث على ك

ث الجامعي منذ بداية فكرة خطواته في كل مراحل إعداد هذا البح

 ه من الله خير الجزاء ومن الباحثحتى اإلنتهاء منه، فل الباحث

 عظيم الشكر والتقدير
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جميع األساتيذ واألستا ات في قسم تعليم اللغة العربية بجامعة  .0

الذين ينّورون  ماالنجمالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية موالنا 

 روحي بعلومهم وإرشاداتهم حتى تتّم كتابة هذا البحث الجامعي

الشكر وجزيل الثناء لجميع إخواني وأخواتي الذين قد وخالص  .6

 ساعدواني في كتابة هذا البحث الجامعي 

 

 7070ينايير  16، ماالنج

 الباحث

 

 نوفان ديماس فراتاما

 16100001م القيد: رق
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 قسم تعليم اللغة العربيِّة 

 كليِّة علوم التِّربيِّة والتعليم

 ماالنججامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالميِّة الحكوميِّة 

 

 موافقة المشرف

 بسم الله الرحمن الرحيم
 :البحث الجامعي الذي قدمته الباحثتقدّم إلى حضرتكم هذا 

 تامانوفان ديماس فرا:    اإلسم

 16100001:   رقم القيد

تطوير دليل المسرحية في قسم تعليم اللغة العربية :  عنوان البحث

بجامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية 

 ماالنج

وقد نظرنا فيه حق النظر وأدخلنا فيه بعض التعديالت واإلصالحات 

مام إلت الالزمة ليكون على الشكل المطلوب الستيفاء شروط المناقشة

( من قسم تعليم اللغة العربيّة S-1الدراسة والحصول على درجة سرجانا )

كليّة علوم التربية والتعليم جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالميّة الحكوميّة 

 م. 7011/7070للعام الدراسي  ماالنج

 

 7070يونيو  7، ماالنج

 المشرف،

 

 

 الدكتور سيف المصطفى الماجستير الحاج

 111601006006001067التوظيف: رقم 
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 قسم تعليم اللغة العربيِّة 

 كليِّة علوم التِّربيِّة والتعليم

 ماالنججامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالميِّة الحكوميِّة 

 

 تقرير رئيسة قسم تعليم اللغة العربيِّة

 :البحث الجامعي الذي قدمته الباحثتقدّم إلى حضرتكم هذا 

 ان ديماس فراتامانوف:    اإلسم

 16100001:   رقم القيد

تطوير دليل المسرحية في قسم تعليم اللغة العربية :  عنوان البحث

بجامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية 

 ماالنج

وقد نظرنا وأدخلنا فيه بعض التعديالت واإلصالحات الالزمة ليكون على 

 تمام دراستها وللحصول علىالشكل المطلوب الستيفاء شروط المناقشة إل

( في  قسم تعليم اللغة العربيّة كليّة علوم التربية والتعليم S-1درجة سرجانا )

للعام الدراسي  ماالنججامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالميّة الحكوميّة 

 م. وتقبّل من فائق اإلحترام وجزيل الشكر. 7011/7070

 

 7070يونيو  76، ماالنج

 يم اللغة العربيّة،رئيسة قسم تعل

 

 

 الحاجة الدكتورة مملوءة الحسنة الماجستير

 010600100111110110رقم التوظيف: 
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 بلاالطإقرار 
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 قسم تعليم اللغة العربيِّة 

 كليِّة علوم التِّربيِّة والتعليم

 ماالنججامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالميِّة الحكوميِّة 

 مواعيد اإلشراف

 وفان ديماس فراتامان:    اإلسم

 16100001:   رقم القيد

 الدكتور سيف المصطفى الماجستير الحاج:   المشرف

تطوير دليل المسرحية في قسم تعليم اللغة العربية :  عنوان البحث

بجامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية 

 ماالنج

 التوقيع الوصف التاريخ رقم

أوكتوبير  60 1

7011 

    لموضوعتقديم ا

     الفصل الثالث –الفصل األول  7070ينايير  1 7

ينايير  16 6

7070 

الفصل  –إصالح الفصل األول 

 الثالث

  

فبرايير  11 0

7070 

الفصل  –إصالح الفصل األول 

 الثالث

   

   الفصل السادس –الفصل الرابع  7070مارس  0 0

صل الف –إصالح الفصل الرابع  7070مايو  70 6

 السادس

   

الفصل  –إصالح الفصل الرابع  7070يونيو  1 1

 السادس

  

  إصالح الفصل السادس 7070يونيو  7 8

 7070يونيو  7، ماالنج

 رئيسة قسم تعليم اللغة العربيّة،
 

 

 الحاجة الدكتورة مملوءة الحسنة الماجستير

 010600100111110110رقم التوظيف: 
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 مستخلص البحث

تطوير دليل المسرحية في قسم تعليم اللغة العربية بجامعة موالنا مالك . 0202. نوفان ديماسفراتاما, 
نا مالك . قسم تعليم اللغة العربّية. كلّية علوم الّتربّية والتعليم. جامعة موالإبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج

 ستير.إبراهيم اإلسالمّية الحكومّية ماالنق. المشرف: عبد العزيز الماج
 .: دليل, المسرحية, اللغة  العربيةاشاييةالكلمات اإل

 
يمكن وصف الذكاء البشري من الناحية التشغيلية في ثالثة مجال وهي المعرفية و المهايية 

ي اشحذ الجوانب المعرفية والسلوكية والمهايية معا تقدير األدبمن التعليم المحتمل في  و السلوكية.
سرحية. ولكن كان مشكلة في المادة المسرحية يعني لم يكن هناك دليل يم اللغة بالممن خالل تعل

المسرحية أو أخرى و مما يؤدي  تطوير المسروحية الراكدهية. علي ذالك تطوير الباحث دليل 
 المادة المسرحية.المسرحية تهدف إلى مساعدة عملية تعلم الطالب في 

جامعة ة في قسم تعليم اللغة العربية بدليل المسرحي نتا أما أهداف البحث المرجوة وهي إل
يم اللغة دليل المسرحية في قسم تعللقياس فعالية و  راهيم اإلسالمية الحكومية ماالنجموالنا مالك إب

 .العربية بجامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج
ذا لبحث في ه. ومجتمع اADDIEمنهج البحث والتطوير بنموذ   تستخدم الباحث
قسم تعليم اللغة العربية بجامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية في  البحث هو جمع الطالب

. وأدوات جمع البيانات هي المالحظة 5102حتي  5102. أما عّينته الطالب الذين مداخل ماالنج
 والمقابلة واإلستبانة واإلختباي والوثائق.

دليل المسرحية في قسم تعليم اللغة العربية بجامعة  منتج( 0أما نتيجة البحث كما يلي: ) 
المؤلف مقدمة  وهي تتكون من ستة فصول موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج

 .مرفقات المخطوطات واالقتراحاتو  التنظيماإلداية و  ةوالفني مخر الو  يةححول المسرو و والمصّدق 
ه. بعد تصحيح الخبراء لمعرفة صالحّيت منتج إلى ثانىبتصديق ال قامت الباحثقبل تطبيق المنتج 

ة لمعرفة يالمنتج من اقتراحة الخبير ومدلوله جّرب المنتج إلى المجموعة المحدودة والمجموعة التجريب
صل ح المسرحية الشخصية منالذي يتكون  فعالدليل المسرحية ستخدام إ( 5فعالّية استخدامه )

. وبناء على %28ايتفع العدد إلى  نتيجة المراجعة الثانية وفي %25على نسبة تأهيلية قديها 
 ستنتا  أن تطوير دليل المسرحية فعال.إالتعرض يمكن 
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ABSTRACT 

 

Pratama, Novan Dymas. 0101. Development of the Theater Handbook of Arabic 

language education Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. 

Thesis, Department of Arabic Language Education Faculty of Tarbiyah and 

Teacher Training, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. 

Supervisor: Dr. H. Syaiful Mustofa, M. Pd. 

 

Keywords: Handbook, Theater, Arabic 

 

 Human intelligence operationally can be described in three dimensions, 

namely cognitive, psychomotor, and affective.  One of the potential learning in 

sharpening cognitive, affective, and psychomotor aspects simultaneously is literary 

appreciation through language learning with the Masrohiyyah. However, in the 

course of the Masrohiyyah in PBA UIN there is a probematika among them there 

is no handbook or guidebooks and the like, so that the development of Masrohiyyah 

from the year of years experienced stagnansi. Therefore, researchers developed the 

Masrohiyyah Handbook in Arabic language education which aims to help the 

student learning process in the theater course. 

 The purpose of this research is: (1) to know the process of development of 

Theater Handbook in Arabic language of education UIN Maulana Malik Ibrahim 

Malang. (7) Knowing the effectiveness of the use of the Theater Handbook at the 

Arab Language Education Department UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.  

 The research uses research and development (R&D) methods by adapting 

the ADDIE development model. The population of the research includes students 

of Arabic language education UIN Malang and the sample is the force of 7010 to 

the class of 7011, which has carried out the theater or not. The instruments used by 

researchers to collect data are observations, interviews, polls, tests, and 

documentation. 

 The results of this research are as follows: (1) The development of the 

Theater Handbook in Arabic language education UIN Maulana Malik Ibrahim 

Malang uses ADDIE method consisting of five steps: Analysis (analyze), design 

(develop), implementation (implement), evaluation (evaluate). Before applying the 

product, the researcher validates the book to 7 experts to determine the book's 

eligibility. (7) The use of the Theater Handbook in the Arabic Language Education 

Department UIN Maulana Malik Ibrahim Malang effective. It is shown that with 

the results of a review test the charity gets a feasibility number of 878 and in the 
second review result, the number increases to 868. The page shows that the book is 

decent and usable. Based on the exposure, it can be concluded that the development 

of the Theater Handbook at the Arab Language Education Department UIN 

Maulana Malik Ibrahim Malang is effective. 
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ABSTRAK  

 

Pratama, Novan Dymas. 0101. Pengembangan Buku Panduan Masrohiyyah di 

Jurusan Pendidikan Bahasa Arab UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Skripsi, 

Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, 

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. H. 

Syaiful Mustofa, M. Pd. 

 

Kata Kunci: Buku Panduan, Masrohiyyah, Bahasa Arab 

 

 Kecerdasan manusia secara operasional dapat digambarkan melalui tiga 

dimensi, yakni kognitif, psikomotorik, dan afektif.  Salah satu pembelajaran yang 

potensial dalam mengasah aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik secara 

bersamaan adalah apresiasi sastra melalui pembelajaran bahasa dengan 

Masrohiyyah. Akan tetapi, pada mata kuliah masrohiyyah di jurusan PBA UIN  

terdapat probematika diantaranya belum ada suatu buku pegangan atau buku 

panduan dan sejenisnya, sehingga perkembangan masrohiyyah dari tahun ketahun 

mengalami  stagnansi. Oleh karena itu, peneliti mengembangkan buku panduan 

masrohiyyah di jurusan pendidikan bahasa arab yang bertujuan untuk membantu 

proses  pembelajaran mahasiswa pada mata kuliah masrohiyyah. 

 Adapun tujuan penelitian ini untuk menghasilkan produk Buku Panduan 

Masrohhiyyah di Jurusan Pendidikan Bahasa Arab UIN Maulana Malik Ibrahim 

Malang dan mengetahui efektivitas penggunaan Buku Panduan Masrohiyyah di 

Jurusan Pendidikan Bahasa Arab UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.  

 Penelitian ini menggunakan metode penelitian research and development 

(R&D) dengan mengadaptasi model pengembangan ADDIE. Populasi dari 

penelitian ini meliputi mahasiswa Pendidikan Bahasa Arab UIN Malang dan 

sampelnya adalah angkatan 7010 hingga angkatan 7011, yang telah melaksanakan 

masrohiyyah maupun belum. Adapun instrumen yang digunakan peneliti untuk 

mengumpulkan data yaitu observasi, wawancara, angket, tes, dan dokumentasi. 

 Adapun hasil penelitian ini sebagai berikut: (1) Pengembangan Buku 

Panduan Masrohiyyah di Jurusan Pendidikan Bahasa Arab UIN Maulana Malik 

Ibrahim Malang menggunakan metode ADDIE yang terdiri dari  enam bab, yakni: 

Sekapur sirih penulis dan validator, tentang seputar masrohiyyah, penyutradaraan, 

tata artistic, pementasan, dan lampiran naskah proposal. Sebelum menerapkan 

produk tersebut peneliti memvalidasi buku tesebut kepada 7 pakar untuk 

mengetahui kelayakan buku tersebut. (7) Penggunaan Buku Panduan Masrohiyyah 
di Jurusan Pendidikan Bahasa Arab UIN Maulana Malik Ibrahim Malang efektif. 

Hal tersebut ditunjukkan dengan hasil uji review mendapat angka kelayakan 878 

dan pada hasil review yang kedua, angkanya meningkat menjadi 868. Hal tersebut 

menunjukkan buku tersebut sudah layak dan dapat digunakan. Berdasarkan 

pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengembangan Buku Panduan 

Masrohiyyah di Jurusan Pendidikan Bahasa Arab UIN Maulana Malik Ibrahim 

Malang efektif. 
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 60......................................................   البحث نوع -أ

 60 ..................................................... التطوير نموذج -ب

 60......................................................  التطوير إجراء -ج

 64......................................................  المنتج تجربة -د

 06 ................................................... التجربة تصميم.1

 06 ............................................... التجربة الموضوع.7

 06 ...................................................  البيانات نوع.6

 01 ............................................. لبياناتا جمع أدوات.0

 01 ...................................................  البيانات تحليل.0



  

18 

 

 

 الرابع الفصل

 00....................... المسرحية دليل رتطوي يتم األول المبحث -أ

 07 ...................................................  المنتج تحليل.1

 07 .............................................. الكفاءة تحليل (.أ

 06 ................................الطالب ائصخص تحليل(.ب

 06 ........................................ االحتياجات تحليل (. 

 00 ...................................................  المنتج تصميم.7

 00 ...................................... المواد متصمي إنشاء (.أ

 00 ............................................. البيانات جمع(.ب

 00 ...................................................  المنتج تطوير.6

 00 ............................................. التطوير خطة (.أ

 01 .............................................. المنتج تحقق(.ب

 61 ...................................................  المنتج تنفيذ.0

 61 ..................... الطالب نة اإلستبا البيانات عرض (.أ

 60 .......................... الطالب اإلستبانة تحليل نتائج(.ب

 60 ...................................................  المنتج تقييم.0

 60 .................................... والمواد التصميم تقييم (.أ

 17 .............................................. المنتج تحقق(.ب

 10 ......................................... االختبار مراجعة (. 



  

11 

 

 ةاللغ تعليم قسم في  المسرحية دليل فعالية الثانى المبحث -ب

 الحكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا جامعة العربية

 10......................................................   ماالنج

 

 الخامس الفصل

 11............................... المسرحية دليل تطوير يتم مناقشة -أ

 امعةج العربية اللغة تعليم لقسم المسرحية دليل فعالية مناقشة -ب

 10............... ماالنج ميةالحكو اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا

 

 السادس الفصل

 10......................................................  البحث نتائج -أ

 11......................................................   اإلقتراحات -ب

 

 02 ................................................................  المراجع

 00 ............................................................ المالحق القائمة

 027 ............................................................ ذاتيةال السيرة

 020 .................................................... المسرحية الدليل منتج

 

  



  

70 

 

 

  



  

71 

 

 الجدول قائمة

الدراسات   1.0الجدول 

 60........................................................................السابقة

 إطار العقل 7.0الجدول 

.....................................................................................0

1 

إجراء  6.0الجدول 

..............................................................................التطوير

...06 

مقياس  0.0الجدول 

...............................................................................لينكيت

01 

محاكمة  0.0الجدول 

 01.........................................................................الجماعية

المعيار من النتيجة   6.0الجدول 

 00............................................................الطلبة

جمع   1.0الجدول 

..............................................................................البيانات

....61 

التعرض للبيانات المواد   8.0الجدول 

 61........................................................الكمي

التعرض للبيانات المواد  1,0الجدول 

 18.......................................................الكيفي

التعرض للبيانات  التصميم   10,0الجدول

 61...............................................الكمي
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التعرض للبيانات  التصميم   11,0الجدول

 10.............................................الكيفي

تعريف   17,0الجدول

..............................................................................طالبال

..17 

التعرض للبيانات   16,0الجدول

 17............................................................الكمية

التعرض للبيانات   10,0الجدول

 17......................الكمية......................................

التعرض للبيانات   10,0الجدول

 10..........................................................الكيفية

خبير    16,0الجدول

.............................................................................التصميم

86 

خبير   11,0الجدول

.................................................................................المواد

..80 

جدول عدد المجيبين على االستعراض  18,0الجدول

 81.........................االختباري

وصف الجدول يتبع دورة  11,0الجدول

 88................................................المسرحية

مراجعة جدول نتائج   70,0الجدول

 81.......................................................االختبار
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 66...........................................................................المنتج

تقييم التصميم  7قائمة الصورة 

 16.........................................................والمواد
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  األول فصلال

 اإلطار العام

 بحثالخلفية  -أ
الناحية التشغيلية في ثالثة مجال  يمكن وصف الذكاء البشري من

خالل التنمية المعرفية  كانت  ية. ومنالسلوك والمهارية وهي المعرفية و 

لمهارات ا لتنمية المهارية كانتا. من خالل قدرة التفكير تنبغى أن تتطور

. ومن خالل التنمية السلوكية كانت قدرة اإلنسان الحياة تنبغى أن تتطور

ن التعليم الوطني هو مع الغرض م وهذا مناسب 1.أن يكرمالموقف  على

يؤمنون ويخافون الله سبحانه  طالب ليصبحوا أناستطوير إمكانات ال

ة ليلقدرة واإلبداع واالستقالوتعالي والنبالء واألصحاء والمعرفة وا

 7 .مسؤولةالوالمواطنة ديمقراطية و

وينبغي اال أن يوجه التربية الوطنية نحو  ,وفقا للوالية القانونيةو

التقدم المحرز في مثل النهوض بالقوة المنطقية والتذكر )القدرة المعرفية( 

وهي   ”underground progress”ولكن يجب ان تعطي جزءا أكثر  ل

يم الذي يميل في البداية إلى تأكيد الجوانب المعرفية التعل  6.دم الشخصيالتق

ة. هذا يإلى التأكيد أيضا على الجوانب السلوكية والمهارن تتحول ينبغي أ

بالقنون الحكومي لتعزيز شخصية الطالب من خالل األخالق وفقا 

ة والتعاون بين مع دعم المشاركة العام والجمالي والفكر والرياضي

 0.والمجتمعلمدارس واألسر ا

                                 
1 Maman Suryaman, ‘Pendidikan Karakter Melalui Pembelajaran Sastra’, Cakrawala Pendidikan, 

1.6 (7010), 117–76 <https://doi.org/10.71861/cp.v1i6.700>. 
7Pemerintah Republik Indonesia, ‘UNDANG-UNDANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL’, 

7006. 
6Nuril Mufidah and Novan Dymas Pratama, ‘Masrohiyyah Sebagai Solusi Pendidikan Karakter 

Dalam Pembelajaran Bahasa Arab’, Ihya Al-Arabiyyah, 7 (7018). 
0Peraturan Presiden, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 7011 Tentang 

Penguatan Pendidikan Karakter, 7011. 
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في شحذ الجوانب المعرفية والسلوكية والمهارية  م المحتمليمن التعل

دير ية هي تقحريم اللغة بالمسرحيه. المستقدير األدبي من خالل تعل معا

م ث الوسائل األعالم لتسليمهاعمال الفنية التي تستخدم اللغة كاألدبي لأل

سوف معروفا كان أو ال ة المعروضة قيم الحيا  0سوف تستغل قيم الحياة.

بوعي أو ال تكون غرست وأعاده بنائها في االعتبار بحيث يصبح مزاد 

  .حقيقي

بجامعة موالنا مالك  اللغة العربيةقسم تعليم كجهد لترسيخ الشخصية ،

يجعل المسرحيه للمادة التعليمية  إبراهيم اإلسالمية الحكومية بماالنج

كلية العلوم   كون هذا القسم تحت رعايةعندما ي 1116منذ  الواجبة

ليم عالتربية والت كلية علوم  رعاية وانتقل إلى 7010وفي العام  نسانيةاإل

 6. 7011 ، ويبقي حتى اآلن

لعربية ة افي قسم تعليم اللغو المالحظة ة مقابلالمن خالل  من البحث األول

أو ما  كتابا ، سواء كان يةحرلتنفيذ المس دليلحتى اآلن لم يجد الباحث 

نبغي ي ها فكان الطالبميوتفه هاتنفيذل دليلن ال يتلقى الطالب . ألشابهه

 المسرحية من البداية وهذا ليس فعالة. تنفيذ المفهوم والتقنية أن يبني 

 ،دكوير المسرحية من السنة فالسنة هي رن تطواإلضافة إلى  لك إ

 ا على خشبةكل عام تقريبا المسرحية المعروضة هي التمثيل  دائم

تمثيل بشكل من الخيارات األخرى ، مثل ال على ما أنها ،المسرحية

لقيم والرسائل الموجودة فيها هي أقل قدرة على ن االمسلسالت واألفالم، أ

تمثيل  يم اللغة العربية تركز فقط علىتعلفي  المسرحية. االنتفاع والتعميق

يه فان المسرح المسرح، وفي الواقع ،فحص عناصر  الذي المسرحيةفي 

 لالمسرحية والتحليل المحتم أيضا تتعلق بدراسة نص أو مخطوطة

 1للهياكل وقوامها. 

                                 
0Juliaans ER Marantika, ‘Drama Dalam Pembelajaran Bahasa Dan Sastra’, Tahuri, 11 (7010). 
6‘FITK ;Prodi Pendidikan Bahasa Arab’ <http://fitk.-malang.ac.id/profil/prodi-pendidikan-bahasa-

arab-pba> [accessed 1 December 7011]. 
1Soediro Satoto, Analisis Drama Dan Teater Jilid 7, ed. by Wahjudi Djaja, 7nd edn (Yogyakarta: 

Penerbit Ombak, 7017). 
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 مادةعززت نتائج المقابالت التي أجراها الباحث مع محاضرين ال

المسرحية ، أنه لم يكن لتنفيذ المسرحية دليل حتى اآلن ، هذا سبب نقص 

  .حكم أو القرار لم تمامااالبتكار وتطوير المسرحية ، باالضافة شكل ال

النظر إلى الظاهرة المذكورة أعاله ، الباحث مهتمون بدراسة تطور 

الكتب المعنون "تطوير دليل المسرحية في قسم تعليم اللغة العربية جامعة  

موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج ". أما تطوير الكتاب 

تناقش عناصر المسرحية و  للطالب قسم تعليم اللغة العربية  سوف

أمل الفنية. وي مسرحيةمكونات تشكيل عمليات المسرحية و السينما وال

الباحث ان يقدم الكتاب تقنيات بديلله موجهه ، وأسلوب ، وطريقة عرض 

أو تجهيز ، سواء كانت الفنون التشكيلية أو المسرحية أو الفيلم كفن جماعي 

ييم لمعايير التق طالبكمحاضر و أو معقد. الكتاب تقييم يمكن إستخدامه

 في هذه الدورة هناك أيضا.

 أسئلة البحث -ب
التي قدمت ، يمكن تحديد المشاكل في  البحث على خلفية بناء  

 التالي: النحو على البحث

 ؟ المسرحيةدليل  تنتج كيف .1

والنا م قسم تعليم اللغة العربية جامعةل المسرحيةدليل ال فعالية كيف .7

 ؟مية الحكومية ماالنج مالك إبراهيم اإلسال

 

 بحثأهداف ال -ج
البحث والتطوير هي  اأعاله، فإن المشاكل في هذ الخلفية على بناء  

 :كما يلي

 المسرحية. دليل نتاجإل .1

 جامعة يةالعرب اللغة تعليم قسمفي  سرحيةدليل الملل فعالية معرفةل .7

 .ماالنج الحكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا

 

 بحثال أهمية -د
 :هي بحث و التطويرال ئد المتوقعة من هذاالفوا
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 النظرية ةائدالف .1

في  رحيةالمسنتائج البحث والتطوير الخاصة بدليل  متوقع أن تثري

مصدرا من  جامعه موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج

إلى  صحيح. االضافةجيد و اتنفيذب  المسرحية االنعكاسات في تطوير 

متقدمة المادة ال مرجع لمزيد البحثو، والنظر  مادةلمزيد ال لك ، فانه 

، واعتبارا ومرجعا للدراسات الالحقة المتعلقة بوضع دليل أيضا 

 .المسرحية

 الفوائد العملية .7

فوائد عمليه علي النحو  و تطوير من المتوقع ان يوفر هذا البحث

 :التالي

 للمحاضرين (1

والصحة الجودة  واعتبار للمحاضرين في الحفاظ على كمدخل

 .واالبتكار ، كجهد بديل لتحسين أداء المعلم ليكون أكثر كفاءه واحترافا

 للطالب (7

المسرحية بشكل صحيح ، وأيضا  كما دليل التنفيذ ، لذلك يمكن تنظيم

علم ت التعلم التي يمكن ان تساعدهم على التعلم مع أساليب توفير تجربة

 .طانش

 لجامعةل (6

 يمكن ان تسهل دليلالتعليم مع  ةالمدخلة تحسن نوعي مادةبما ان الو

 .تنفيذ الدورة التدريبية للجامعات

 بحثال فروض -ه
ما دليل أ،  طويرالت األمثل إ ا هذا االقتراح بافتراضستكون النتائج 

 يةلمسرحاتنفيذ  مستحق وفعال لتوجية ا هيي سيتم تطويرهية التحرالمس

 على ب ال تنقل إالإن فعالية هذا الكتا  تعليم اللغة العربية. قسم للطالب

 قبول الكتاب واستخدامه.
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 حدود البحث -و
 في قسم التعليم اللغة العربية المسرحية دليلتطوير  أما نطاق

 جامعه موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج يعنى: 

المسرحية للطالب المستوى السادس الذين قبل  دليلتم اختبار هذا  .1

 .السابع القادم لمستوىالمسرحية في ا مادةينفيذ  ال

لتعلم ا مادةتصميم وخبير الدليل المسرحية بخبير هذا ويستعرض  .7

 (.المسرحية مادة )محاضر

والوزارة ، الدقة والبساطة  المسرحية دليلهذا  ويشمل القبول .6

 فقط. سهولةالو

خاص ال دليلاال علي الجانب المتعلق بما إ ا كان  الكيفيةوال تقيم  .0

 .مكن استخدامه كبديل لموارد المكتبةبالجوانب المتقدمة ي

م للتقييم تستخدم إلنتاج منتج محدد وتقيي وتقييم التنمية هو طريقة .0

فعاليه المنتج.   في هذه الحالة لم يختبر الباحث النظرية ، ولكن 

 .المسرحيةإلنتاج وتطوير المنتج الذي هو دليل 

 

 تحديد المصطلحات -ز
رات تحديد المتغي الباحث بحث أكثر تركيزا ، يحتاج لكي يكون ال

 :علي النحو التالي

  .البحث والتطوير .1

أساليب البحث والتطوير ألساليب البحث المستخدمة في إنتاج 

وتفسر البحوث والتطوير  2.منتجات محدده واختبار فعاليه تلك المنتجات

أيضا علي انها تقييم منهجي لتصميم وتطوير وتقييم البرامج والعمليات 

تعليمية التي يجب ان تستوفي معايير الصالحية والتطبيق والمنتجات ال

نمو ج التطوير هو ادي. المنتج الذي سيتم تطويره في  2.العملي والفعالية

                                 
8 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D 

(Bandung: Alfabeta, 7016). 
1 Rita C Seels, Barbara B. & Richey, Teknologi Pembelajaran: Definisi Dan Kawasannya. 

Penerjemah Dewi S. Prawiradilaga Dkk. (Jakarta: Kerjasama IPTPI LPTK UNJ, 1110). 
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 ي قسم تعليم اللغة العربية جامعةدليل المسرحية فهذا البحث و التطوير 

 موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج

 المسرحية .7

فنون االدائيه التي هناك عمليه طويلة وجماعيه مع هي ال المسرحية

مختلف المهام ، من الجهات الفاعلة ، والمخرجين ، وكتاب السيناريو ، 

هي  Suyoto ، والفرق الفنية. ووفقا للقيود المعطية من قبل المسرحيةو

يو عن طريق السينار المسرحيةقصه حياه اإلنسان التي قدمت علي خشبه 

المحادثات ، والحركات الممارسة ، والعناصر المساعدة ، و لك باستخدام 

، وشهدت من قبل الجمهور. وفي حين يكشف والويو ان  مثل المرحلة

بينما وفقا  .المسرحيةتقليد للحياة البشرية المتوقعة علي خشبه  المسرحية

يقود  [ ك ]هندلونغ[ أو "]لسن[" اي أيضاالمسرحيةل ]سر[, فسرت ]

 01تد )مسرح(.إلى الممر من ال تر

قسم تعليم اللغة العربية جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية  .6

 الحكومية ماالنج

جامعة موالنا مالك  امج الدراسات الجامعية فينهي واحده من بر

، والتي في الفصل الدراسي السابع  إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج

 .لمسرحيةالطالب مضطرون التخا  دوره ا

  

                                 
10Marantika. 
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 ات السابقةالدراس -ط
تائج ن تطوير التي ستجري ، يبحث الباحثلدعم آصاله البحث وال

 :الدراسات السابقة التي سيتم وصفها علي النحو التالي

، بعنوان تطوير دليل السلوك  7016اطروحه لوك لوك االمانه ،  .1

مدرسة  العدواني باستخدام تقنيات مسرحي للطالب في الصف الرابع

. موقع أوجه التشابه مع البحث والتطوير االنجمبليمبينج  0إبتدائية 

هو المنتج الذي تم تطويره من قبل دليل المسرحية ، ولكن الذي يجعل 

وموضوع البحث وتطوير االمانه تهدف  دليلمختلفه هو الغرض من 

إلى التعامل مع سلوك الطالب العدواني باستخدام تقنيات مسرحي 

، في حين تم تطوير ماالنج نج بليمبي 0مدرسة إبتدائية  الطالبية في

 .البحث المسرحية في ترتيب معقد وتهدف إلى الطالب

 مسرحية، بعنوان "استخدام ال 7001االطروحه: محمد أنور ،  .7

ي التحدث )البحث في المدرسة ف طالبالعربية" لتحسين مهارات ال

بانيووانجي. موقع أوجه التشابه هو المتغير الذي  ة الحكوميةعاليال

، ولكن الذي يجعل مختلفه هو  المسرحية طويره والذي هوسيتم ت

الغرض وموضوع البحث. تهدف األبحاث التي تقوم بها وزاره 

ت العربية لتحسين مهارا مسرحيةالصحة إلى شرح فعاليه استخدام ال

"مان بانيووانجي" ، في حين ان  طالبالكالم ، وهذا الموضوع هو 

، وهذا الموضوع هو  سرحيةدليل المالبحث والتطوير سيطوران ال

قسم تعليم اللغة العربية جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية  طالب

 .الحكومية ماالنج

 مادة، تحت عنوان تطوير ال 7011،  مرلييانا رتنا دوي اطروحه .6

 Somatis) التعلم النمو جي SAVI مع مسرحيةالتعليمية تلعب ال

المدرسة  ف الثامن الطالب، السمعية والبصرية والمثقفين( في الص

سينجابارنا منطقه تاسيكمااليا سنوات من الدراسة  7نيغيري  الثناوية

. يتواجد الموقعة من التشابات علي التطوير من 7016/7011

[ ]متريلس[ تربويه, مختلفه التطوير حموله وبحث المسرحية]

 مع نمو ج التعلمالمسرحية  وضعتمرليانا  موضوع. االطروحه

SAVI 7نيغيري  المدرسة الثناوية ذا الموضوع هو الطالبوه 

سينجابارنا. بينما في هذا البحث والتطوير دون استخدام نمو ج 
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قسم تعليم اللغة العربية  طالب، وهذا الموضوع هو ال SAVI التعلم

 .جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج

 

 

 الدراسات السابقة 1.0الجدول 

أبحاث 

 الصالها

اسم الباحث ، العنوان  المعادله الفرق

، النمو ج 

)اطروحه/اطروحه/م

جلة/الخ( المصدر ، 

 وسنه النشر

N

o 

دليل تطوير 

 المسرحية

جامعه موالنا ل

مالك إبراهيم 

اإلسالمية 

الحكومية 

 ماالنج

ولكن ما يجعل 

األمر مختلفا هو 

الغرض من 

الكتاب 

وموضوع البحث 

والتطوير في 

ي االمانه الذ

يهدف إلى 

معالجه سلوك 

الطالب العدواني 

باستخدام تقنيات 

مسرحي الطالب 

مدرسة  من

 0إبتدائية 

، ماالنجبليمبينج 

بينما في هذا 

البحث طورت 

في  مسرحية

ترتيب معقد 

واستهدفت 

 .الطالب

موقع 

أوجه 

التشابه مع 

البحث 

والتطوير 

هو المنتج 

الذي تم 

تطويره 

من قبل 

دليل 

 ، مسرحية

تول موامانه لوك اال

، دليل التطوير 

للسلوك العدواني 

باستخدام تقنيات 

مسرحي للطالب في 

 ع مدرسةالراب لالصف

بليمبينج  0إبتدائية 

ماالنج ، اطروحه. 

7016 

1

. 
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دليل تطوير 

 المسرحية

جامعه موالنا ل

مالك إبراهيم 

اإلسالمية 

الحكومية 

 ماالنج

مهما ان يجعل 

هو مختلفه 

الغرض 

وموضوع 

تهدف  البحث.

أبحاث وزاره 

الصحة إلى شرح 

فعاليه استخدام 

 مسرحيةال

العربية لتحسين 

مهارات الكالم ، 

وهذا الموضوع 

"مان  طالبهو 

بانيووانجي" ، 

في حين ان 

البحث والتطوير 

 دليلسيطوران 

المسرحية ، وهذا 

الموضوع هو 

قسم تعليم  طالب

اللغة العربية 

جامعة موالنا 

مالك إبراهيم 

 اإلسالمية

 .الحكومية ماالنج

موقع 

أوجه 

التشابه هو 

المتغيرات 

التي سيتم 

تطويرها 

، وهي 

المسرحية 

، 

محمد أنور ، استخدام 

العربية  مسرحيةال

لتحسين مهارات 

 طالبالتحدث لل

)البحث في المدرسة 

 عاليه نيغيري

(MAN) 

بانيووانجي. 

 7001اطروحه. 

7

. 

 

دليل تطوير 

 المسرحية

جامعه موالنا ل

براهيم مالك إ

اإلسالمية 

الحكومية 

 ماالنج

مواضيع التطوير 

والبحث. 

 االطروحه

 مارلييانا

 وضعت

مع  المسرحية

 نمو ج التعلم

موقع 

أوجه 

التشابه 

موجودة 

في تطوير 

 مادة

التدريس 

 مارلييانا رتنا دوي

بعنوان  ,7011

التنمية  مادةالتعليم 

 مع مسرحيةتلعب ال

SAVI   التعلم

 النمو جي

(Somatis,  ,سمعي

6

. 
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SAVI   وهذا

الموضوع هو 

المدرسة  الطالب

نيغيري  الثناوية

سينجابارنا.  7

بينما في هذا 

البحث والتطوير 

دون استخدام 

 نمو ج التعلم

SAVI  وهذا ،

الموضوع هو 

سم ق طالبال

تعليم اللغة 

العربية جامعة 

موالنا مالك 

إبراهيم 

اإلسالمية 

 الحكومية ماالنج

في 

 .المسرحية

ن( ثقفيالبصرية, والم

في الصف الثامن 

المدرسة  الطالب

 7نيغيري  الثناوية

سينجابارنا منطقه 

تاسيكمااليا سنوات 

من الدراسة 

7016/7011. 
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 الثانى فصلال

 اإلطار النظري

 

 دليلال -أ

 يع يستطالناس المعاصرين اليوم.  ةفي حيا مهماتلعب الكتب دورا 

ي حياه انسانيه سجلت ف , حتى تقريبا كل مظاهر منكثير بعلمت الكتان 

الكتاب. الكتب المدرسية أو الكتب االرشاديه لدعم التعلم والتدريس في 

الكتب المدرسية أو الكتب االرشاديه هي كتب يصممها  .التعلم المحدد

خبراء أو خبراء محددون في مجال معين ألغراض التعلم وأهدافه. التالي 

م التي يمكن استخدامها في ، فان الكتب المدرسية هي أحدي أدوات التعل

 11. المدارس لدعم برامج التعلم

( يمكن 1يشرح باكنغهام بعض مزايا الكتب المدرسية ، بما في  لك: )

دراستها بشكل فردي بحيث تتوافق سرعه الدراسة مع وتيره كل منها ، 

( امكانيه اجراء 6( فرصه تكرار أو مراجعه مراجعتها مره أخرى ، )7)

( فرص لجعل السجالت للمستخدم 0كات علي الذاكرة ، )الشيكات أو الشي

( المناسبات الخاصة التي يمكن عرضها بوسائل بصريه في 0المقبل ، و )

دعم جهود التعلم. وأوضح غرين وبيتي ان دور الكتب المدرسية يشمل: 

 ادةم( يعكس منظورا صعبا وحديثا بشان تعلم وتحديث تطبيق ال1)

عرض المصدر الرئيسي للمشكالت موضوع ( 7التعليمية المقدمة ، )

المسالة الغنية والمقروءة والمتنوعة وفقا الهتمامات الطالب واحتياجاتهم 

( 0( تحتوي علي رسوم إيضاحيه مثيره لالهتمام التي تستفيد منها ، )6، )

تبين ارتباطها (0)التفات إلى الجوانب النحوية وفقا لقدره الطالب ، 

( القادرة علي توفير 1ب المفاهيم المبهمة ، )( تجن6بمواضيع أخرى ، )

( يمكن ان نقدر 8االستقرار والتركيز علي قيم األطفال والكبار ، )

                                 
11 Muhamad Binur Huda Dwi Rohman Soleh, ‘PENGEMBANGAN BUKU AJAR DRAMA 

BERBASIS KESENIAN LOKAL Fakultas Pendidikan Bahasa Dan Seni IKIP PGRI Madiun’, 

Widyabastra, 1.7 (7016). 
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االختالفات الشخصية الستخدام الطالب ولن تحدث المعلومات اال إ ا 

كانت الكتب المستفادة  ات مغزى للقارئ لكونه قادرا علي ربط أنشطه 

 05شطه التعلم في المستقبل.التعلم بالخبرة السابقة وأن

واستنادا إلى تصنيف مركز المحادثات التابع ألداره التعليم الوطني 

في الكتب التعليمية ، هناك أربعه أنواع من الكتب التعليمية: الكتب 

عزز ات المعلمين. ويتكتابالدراسية ، وكتب اإلثراء ، والكتب المرجعية ، و

ه 7008ال 7التعليم الوطني رقم هذا التصنيف أيضا ببموجب الئحة وزير 

( التي تنص علي انه "باالضافه إلى الكتب الدراسية 7) 6في المادة 

للدروس ، يمكن للمعلمين استخدام أدله المعلمين وكتب اإلثراء والكتب 

المرجعية في التعلم ". ووفقا لالحكام المذكورة أعاله ، هناك أربعه أنواع 

( الدروس الدراسية ؛ 1عليم ، وهي )من الكتب المستخدمة في مجال الت

 16( دليل المعلمين. 0( كتاب مرجعي ؛ و )6( كتب اإلثراء ؛ )7)

لتسهيل تصنيف وفهم الكتب التعليمية ، يتم تحديد مجموعتين من 

( 1الكتب التعليمية علي أساس نطاق السلطة في مراقبه الجودة ، وهما )

واستنادا إلى المجموعة ( درس الكتاب غير النصي. 7الدرس الدراسي و )

( كتاب 1المذكورة أعاله ، يمكن تحديد سمات الكتب غير النصية ، وهي )

يمكن استخدامه في المدارس أو المؤسسات التعليمية ، ولكنه ليس كتابا 

( الكتب التي تقدم 7مرجعيا إلزاميا للمتعلمين لمتابعه أنشطه التعلم ؛ )

 العلم الدرس ، أو كمعلومات حولإلى الكتب المدرسية الغنية من  مادةال

( ال تنشر الكتب 6داخل وواسعة ، أو كتاب للقراء ؛ ) والتكنولوجيا

المدرسية غير النصية في سلسله علي أساس الدرجة أو المستوي التعليمي 

 ال ترتبط مباشره مادةالكتب غير النصية من الدرس تحتوي علي  (0)؛

الكفاءات االساسيه الواردة في  ببعض أو بواحد من الكفاءات القياسية أو

المحتوي القياسي ، ولكن لديها الترابط في دعم تحقيق األهداف التعليم 

أو محتوي النص غير النصي ويمكن ان يستخدم  مادة( ال0الوطني ؛ )

القراء من جميع مستويات التعليم ومستوي الصف أو القراء الكتاب 

                                 
17 Achmad HP, ‘Linguistik Umum’ (Surabaya: Penerbit Erlangga, 7016). 
16 Pusat Perbukuan, Pusat Perbukuan. Pedoman Penulisan Buku Nonteks (Buku Pengayaan, 

Referensi, Dan Panduan Pendidik) (Jakarta: Depdiknas, 7008). 
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راء بصفه عامه ان المدرسي للدروس المستفادة ، بحيث يمكن للق

( 6يستخدموا الكتاب المدرسي غير النصي الخاص بالدروس أيضا ؛ )

عرض الكتاب المدرسي غير النصي هو فضفاضة وخالقه ومبتكره بحيث 

ال ترتبط باحكام العملية وعلم التصنيف ، التي أنشئت استنادا إلى علوم 

 .التعليم والتدريس

درس ، يمكن القول ان االشاره إلى سمات الكتاب غير النصي لل

داعمه وتكميليه وداعمه للكتب المدرسية  مادةالكتاب هو كتب تحتوي علي 

التي تستخدم كاثراء أو مرجع أو توجيه في أنشطه التعليم والتعلم باستخدام 

العرض الفضفاض واإلبداعي والمبتكر. الكتاب الذي سيتم تطويره هو 

النا مالك إبراهيم اإلسالمية قسم تعليم اللغة العربية جامعة مو كتاب ل

 الحكومية ماالنج.

 

 المسرحية -ب
 تعريف المسرحية

هي الفنون االدائيه التي هناك عمليه طويلة وجماعيه مع  المسرحية

مختلف المهام ، من الجهات الفاعلة ، والمخرجين ، وكتاب السيناريو ، 

هي قصه  سوياتا ، والفرق الفنية. ووفقا للقيود المعطية من قبلالمسرحيةو

عن طريق السيناريو ، المسرحيةحياه اإلنسان التي قدمت علي خشبه 

و لك باستخدام المحادثات ، والحركات الممارسة ، والعناصر المساعدة 

مثل اإلعداد المرحلة، وشهدت من قبل الجمهور. بينما وفقا اي أيضا يقود 

 10إلى الممر من ال ترتد )مسرح(. 

عالمين ، اي للعالم األدب ولعالم  يمكن رسمه في مسرحيةالفن ال

ومن الناحية المفاهيمية ، يتم الحديث عن  10الفنون االدائيه )فن األداء(. 

د ، والنق مسرحية، والتاريخ ال المسرحيةبالنسبة لنظرية  مسرحيةال

                                 
10 Marantika. 
10 Sumaryadi, ‘SENI DRAMA DAN PENDIDIKAN KARAKTER’, in Karya Ilmiah Disajikan 

Sebagai Makalah Pendamping Pada Seminar Nasional Jurusan Pendidikan Sendratasik Se-

Indonesia, 17 November 7011 Di FBS UNY, 7011, I. 
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. وكنوع أدبي ، فان المسروبيه هو شكل من اشكال اإلفصاح مسرحيةال

هم عر. اما بالنسبة للكائن الفني ، فيمكن فاألدبي باالضافه إلى النثر والش

من خالل العديد من المقاربات )المحاكاة ، البراغماتية ، العملية  مسرحيةال

أو المتجاوبة ، التعبيرية ، والموضوعية(. اما بالنسبة لالعمال الفنية ، 

 16 مثاليه إ ا تم تنفيذها.  المسرحية

العمل الجماعي.  وبوصفها من الفنون االدائيه ، فقد نجحت في

والطاقم المشارك فيها هم: المنتج )إ ا اقتضى األمر( ): الشخص المسؤول 

القيادة فنيه ]هيغست[ يفسر اللعبة  :) عن تمويل اي تكاليف إنتاج( ، مديره

ان يترجم داخل عرض(, المؤلفة ): الشخص مسؤوله من السيناريو/أدبيه 

في الدراما/ممثله/ممثله(, لعبه/ خيرة(, الالعبة ): الشخص الذي يلعب 

اللباس حالق ): الشخص الذي يكون كلفت مع يصمم/يرتب أزياء ان يكون 

يرتدي بالالعبة(, الزخرفي ترجمه ثم تحقيق رغبه المدير حول وضع 

مرحله/مرحله من الدراما التي ستعقد( ، ماكياج الفنان ): الشخص 

ي ل المطلوب فالمسؤول عن تحقيق ماكياج وجه الالعب وفقا لشخصيه ك

السيناريو( ، والحالق مصباح ): الشخص المسؤول عن تصميم والشؤون 

 11المسؤولة االضاءه واالضاءه علي خشبه المسرح( ، الفنان الموسيقي. 

كفن للفنون لها خصوصيات استخدام اللغة وتسليم  المسرحيةو

اعمال أدبيه في شكل استخدام  المسرحيةرسالته. التعرض للغة في 

ات التمثيل التي تصور الغالف الجوي واستخدام الحوار من تلميح

الشخصيات. من حيث محتوي الرسالة ، يصور الكاتب المسرحي حياه 

 اإلنسان بمختلف اهتماماته. تصورات الحياة البشرية تميل إلى ان تكون

لديه القوي .  "Jaka Tarub" وتعالي كما في الكالسيكية الجاوية, مثل

يمكن " Tarub"  جوكو زيمة العشرات من التماسيح ، وخارقه للطبيعة له

ان انكرويش المالئكة. المثل ، ال يتعرف الحب علي الطبقة االجتماعية 

 Roro Mendut"  . 18"و  "Pronocitro"كما في الدراما

                                 
16 Satoto. 
11 Sumaryadi, I. 
18 Suroso, Drama: Teori Dan Praktek Pementasan, Pertama (Yogyakarta: Penerbit Elmatera, 

7010). 
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، يجب علينا أوال ان نفهم عناصرها ،  مسرحيةفي عمليه زراعه ال

ة تقنيات كتابه النصوص ، مثل طبيعوالعوامل الداعمة والمثبطات. ثم نفهم 

المخطوطات ، ووظائف المخطوطات ، وهياكل المخطوطات ، 

والمخطوطات ، وأنواع المخطوطات ، واشكال المخطوطات ، وهندسه 

المخطوطات. بعد فهم كل شيء ، ندخل في عمليه المعالجة ، والتي هي 

يه ، عمليه التوجيه ، والتي هي لشرح حول أساسيات ومبادئ التوج

وخطوات االتجاه ، وأنواع التوجيه ، والمشاكل توجيه. في وقت الحق 

مسرحيه, اعداد الروحية التي تشمل التركيز, ممارسه العاطفية, بناء  لعبت

الشخصية, مراقبه, إيقاع, واالعداد المادية التي تشمل التقنيات الناشئة, 

توقيت ، تقنيات ال هندسه المحتوي, تقنيات التنمية, الذروة تقنيات البناء,

وخلق تقنيات الدور. تقنيات التدريج التي تشمل وظائف المرحلة واألداء 

 11، وعناصر وعوامل األداء ، وأنواع ونما ج المرحلة. 

 في التعليم مسرحيةدور ال
هي واحده من  المسرحيةإ ا تم النظر اليها من حيث التعليم ، فان 

شي مع الغرض من التعليم أساليب تعلم اللغة التي هي ممكنة وتتما

الشخصي اليوم.  تقدم المسروانيه التعلم الفعال من خالل اللعب بفن 

األدوار الممتعة ، لذا فان التعلم ليس ممال ، وأهداف التعلم تتحقق ، ليس 

اللغوية ، وهي اتجاه الكالم ، ولكن أيضا  مادةفقط موجهه نحو إتقان ال

ن خالقيه الواردة في عمليه اإلنتاج ماستيعاب القيم الشخصية والرسائل اال

وفي القصة النبوية نفسها. ومن المامول ان يكون هذا التعلم أحد  مسرحيةال

 70.الحلول لمشاكلنا التعليمية اليوم

ال يعلم فقط قدره الجوانب  مسرحيةان اإلنتاج الطويل والمعقد لل

، فيما  لكالمعرفية ولكن أيضا الجوانب العاطفية والحركية. وعالوة علي  

يتعلق بعمليه الدراما التمثيلية ، ستكون هناك عمليه توحيد بين الجوانب 

 71المعرفية والعاطفية والحركية الحركية. 

                                 
11 Satoto. 
70Mufidah and Pratama. 
71 Sabitul Kirom, ‘Penguatan Karakter Diri Melalui Pembelajaran Drama’, JIP, 8.1 (7018), 00–

07. 
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ومن خالل رسالة أعرب عنها من القصة التي أثيرت قادره علي 

تطوير مجموعه متنوعة من قيم الشخصية االيجابيه في الطالب. كما ان 

ف ظاهره الحياة ، بدءا من السعادة والرضي قادره علي وص المسرحية

قادره أيضا علي المساهمة  المسرحيةوالنجاح والحب والدمار والموت. 

 77 في تنميه شخصيتها ، مثل الخيال واإلبداع والقلب الكلي. 

بتطوير الشخصيات ضمنا ، مثل أنشطه اإلنتاج  المسرحيةكما تقوم 

نضباط العالي والشعور الجماعية. ويتطلب هذا النشاط الوالء واال

ن ، الذين يمسرحيةبالمسؤولية والتعاون الجيد. التالي ، من خالل تكثيف ال

يلعبون ويراقبون ، والطالب دون إجبارهم ، دون الشعور بدخول الرسائل 

 76 . مسرحيةأو األوامر الواردة في ال

التنفيذ المنهجي لتعليم الشخصيات له تاثير إيجابي علي التحصيل 

ولذلك ، يلزم وجود جهاز لتحديد مدي إنجاز معايير الكفاءة 70ديمي. األكا

 لمسرحيةا، اي عمليه التقييم أو التقييم. ينبغي ان يكون لعمليه تقييم وتقييم 

في دراستها معايير قياسيه ، سواء من حيث التقييمات العاطفية أو المعرفية 

ية االنشطه الحد أو الحركية من أجل قياس قدره الطالب في عمليه أو نها

  70األقصى. 

يمكن ان تتركز قيم األحرف التهديف علي ثمانيه عشر قيم الحرف 

وفقا لتلك التي عرضتها الحكومة. ويستند تطوير القيمة التعليمية 

( 6( بانتاسيال ، )7( الدين ، )1للشخصية علي أربع نقاط أساسيه ، وهي )

إلى األساسيات االربعه ، هناك ( األغراض التعليمية. استنادا 0الثقافة ، و )

( 6( صادقه ، )7( الدينية ، )1ثمانيه عشر القيم التعليم حرف ، وهي )

( 1( االبداعيه ، )6( العمل الجاد ، )0( االنضباط ، )0التسامح ، )

( حب 11( الروح الوطنية, )10( فضول, )1( الديمقراطية, )8المستقلة, )

                                 
77 Suwardi Endrasswara, Metode Dan Teori Pembelajaran Sastra (Yogyakarta: Buana Pustaka, 

7000). 
76 Sumaryadi, I. 
70 Sumaryadi, I. 
70 Frida Siswiyanti Yuni Pratiwi, Teori Drama Dan Pembelajarannya, ed. by Dewi Surani 

(Yogyakarta: Penerbit Ombak, 7010). 
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( الحب السلمي, 10ه/التواصلية, )( ودي16( نقدر اإلنجاز, )17الوطن, )

( 18( الرعاية االجتماعية و )11( بيئة الرعاية, )16( مثل قراءه, )10)

  76 المسؤولية.

 إطار العقل -ج
 إطار العقل 7.0الجدول 

 

  

                                 
76 Kemendiknas, Bahan Pelatihan Penguatan Metodologi Pembelajaran Berdasarkan Nilai- Nilai 

Budaya Untuk Membentuk Daya Saing Dan Karakter Bangsa (Jakarta: Kementerian Pendidikan 

Nasional Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum, 7010). 

(حبث اويل)الظاهرة االوليه  كتاب الدليل مطلوب
املسرحية

اختباي تطوير دليل املسرحية
اختباي اخلرباء

اجملموعة

Pretest Posttest
نمية نتيجة التطويرية الت

القابلة اإلستخدامة
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  فصل الثالثال

 منهجية البحث

 نوع البحث -أ
هي و البحث والتطوير طريقةالمستخدمة في هذا البحث هي  ةقيالطر

  .57تها واختبار فعالي ةمعينالمنتجات الاج إلنت الطريقة

تحليل ال تستخدم البحث ة أنإنتاج منتجات معين ةلتكون قادر

ضروري ن ا فينبغي، في المجتمع  ينفعلكي   ةفعالياالحتياجات واختبار 

 تدريجي أو طولي. البحثهذا ف المنتج. ةالبحث الختبار فعالي

سم تعليم في قمسرحية دليل ال يعني لتعليمل نتاجتطوير اإلال ةاجتإ أما

 .اللغة العربية بجامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج

 نمو ج التطوير -ب

 ,Analysis) يعني  ADDIE-بيسمعى طريقة أن نمو ج الباحث  ميستخد

Design, Development, Implementation, Evaluation. )  من نما ج  ةهي واحدو

, اسمهاكما يوحي  النمو ج ههذو ةوسهلال ةسيطالبم تصميم نظام التعل

(  Developt) ،تصميم   (Design)، تحليل  (Analizys) المرحلة الرئيسية هي

 52. ( تقويمEvaluationو )( تجربة Implementasiتطوير, )

 إجراء التطوير -ج
 :52الجدول ADDIEنمو ج  إجراء التطوير الخطواتأما 

 إجراء التطوير 6.0الجدول 

 

                                 
71Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D,Bandung: Alfabeta,7011 
78Benny A. Pribadi, model desain system pembelajaran (Jakarta :dian rakyat. 7010), Hlm 170 
71 Tim Penyusun dan Pembahas, Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan 

Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Malang:  Maliki Press, 

7011). 
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 لشرحه:اأما 

  تحليلال مرحلة .1

واع أن ةثالثكان هذه المرحلة و للغةوسائط واالمادة وال ملية تحديدلع

 :نشطهمن اإل

 تحليل الكفاءات .(أ

 قائدةوالكفاءات ال ةساسيحليل الكفاءات تحديد الكفاءات األويشمل ت

فهم وقياس مستوي عمق الكفاءة الذي ل . يهدف هذا النشاطدراسيةال بخطة

 ه.طويرتسيتم 

 حتياجاتتحليل اإل .(ب

 ادةمو صياغة األهداف التعليمية للتحليل االحتياجات تحديد أيشمل 

 .مسرحيةال

 طالبال شخصيةتحليل  .(ت

حتليل اإلنتا  

تصميم اإلنتا 

تطوير اإلنتا 

جتربة اإلنتا  

تقومي اإلنتا 

. مراجعة املنتج .املنتج النهائي

 ةتجربال التصديقات
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سم تعليم قالب في طال شخصيةتحديد  طالبلا شخصية تحليلويشمل 

 .جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنجباللغة العربية 

 تصميمالمرحلة  .7

 .ينالخبرمع  استشار ذكر أعاله ثمال لتحليلا

 وخبراء التعلم )محاضرمع خبراء التصميم التعليمي المؤلف  شاور

يد المراحل التي سيتم تمريرها لتحد األولىالمرحلة في  (مسرحيةال

 عنييبالتفصيل   .الماجستير محاضرال ماه ريخبالمعايير أما . هاحدودو

: 

 ميخبير تصميم التعلال .(أ

ير . ويستند اختيار الخبالتعليموسيلة تصميم والخاص ب المحاضر

لتعليقات ا يرخبيعطي ال. ميالكفاءة في مجال التصميم والتعل لهعتبار ال

 .رحيةمسال دليلالتعليمية التي تم تقديمها في  ةادعام للمالوالنصائح 

 خبير التعليمال .(ب

ة لمادا محاضرالهو الدليل ولهذا  تقييمالو ودردالالذي قدم  الخبير

جامعه موالنا مالك إبراهيم قسم تعليم اللغة العربية في  من المسرحية

 .رحيةمسلتعليم الالتجربة الكثيرة لديهم  قد يرخبال. و اختيار جماالن

 التطوير مرحلة .6

ع تم جم التصميم ، ةتحقيق تصميم المنتج وفي مرحل طويرالتيحتوي 

لهيكل االتطوير ، يتم  ةمرحلفي حين و مسرحيةالهيكل المفاهيمي لدليل ال

دليل  يه رتطويلاالمنتج أما جاهز للتنفيذ. المنتج إلى ال تتحقق  المفاهيمي

 .المسرحية

. بشكل عام ، سيتم تصميم لراحة وتسريع ةواجهالتطوير تصميم  .(أ

 مسرحيةالطالب في فهم ال
 مادةة باليحرسمالدليل لتطوير الدراسات المادية. تنسيق المادة  .(ب

 .مناسبالح واضال ةواجهالو
حية إختبار الصالاجراء فالمنتج  بعد نتائج. تغليف المنتج .(ت

 :التاليةتتكون مرحلة إختبار الصالحية لخبير. ل
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 .مسرحيةلعن مخطط دليل ا التقييم والتغذية المرتدة  ينريخبن ييقدم .(أ

 .ذية المرتدةبيانات التقييم والتغ المطورتحليل  .(ب

 ر الدليل.المطو تحسين  .(ت

استبيان ا  نخبيرييمأل الفستطالع ستخدم اإلفي ةجيدال جنتالمأجل  لكي 

متفق جدا ،  (SS) :وهيمقياس الستبيان اإل استخدام .ألسئلة المقدمةعن ا

(S) تفق ، م(KS)  فق ، متاقل(TS) نختلف. 

 :وتحسب بالصيغة

  P=∑ x ÷  ∑ x1  × 1008 

 :وصف

P  = جدوي 

∑x  =   النتيجة  

∑x1  = 31   عدد اإلجابات األقصية 

ديد النتيجة وتح يةكيفبعد حصل النسبة المئوية  ثم وضعها في البيانات ال

 يعني: linkertمقياس ب

 مقياس لينكيت 0.0الجدول 

 مستوي النسبه المئويه

 )للمراجعة ةممتاز )ال حاج 10-100

 )للمراجعة ةجيد )ال حاج 10-81

 (ةمراجعيكفي )تحتاج ال 60-10

 راجعة(مال)تحتاج  ةاقل جيد 00-60

 مجموع المراجعة 0-00

 

                                 
60Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan (Edisi Revisi) (Jakarta: Bumi Aksara, 

1111), hlm. 117 
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ل من خالل التقييم حص الذي توىحالم تصديقاتبال وتسمي هذه

ستجابة اإلوالتقييم  . وتستخدممسرحيةعن دليل ال ينالخبرواالستجابة من 

ي اإلى المرحلة التالية  ستمرتل نظمت أو القد  الدليللتحديد ما إ ا كانت 

ل مرحله ستدخ ينبغيف تحسين كان صديقاتبعد التا التجريبي. إ  صدق

رحله مثم تابع إلى  مسرحيةدليل ال قد استحق . بعدة او التقيم المراجع

 .التنفيذ

 التنفيذ مرحلة .0

لتطوير ا ةعمليدعم ليتم التجربة و منتجاتالهي مرحلة  التنفيذ رحلةم

 .االستجابة للمنتجة معرفهل ها. والهدفباستخدام أدوات جمع البيانات

 :ن مما يليتتكو تجربةوال

 .قرؤهاوان يعمل المادة المسرحية ب الالمطور الطالحظ  .(أ

 تجابةسواإل ةاناالستبالمسرحية بب تقييما لدليل اليقدم الط .(ب

 الكتابية.

 طورالم. تحسين من المتطوير بياناتالتحليل يقوم المطور  .(ت

  .دليلال

 مرات ، وفي كل اختبار ثالث يجريفأن  لكي تتكون المنتج المكمل

يحه ، ولذلك يؤمل ان يصبح التنقيح النهائي أكثر جدوى. اختبار يتم تنق

 المياه علي النحو التالي:

قادره ال الطالب: طالب.ثالث واحد(ف)واحد  التجربة الصغيرة .(أ

 مطورتقييم الثم .  المبتدأ الطالبالمتوسط ، و  الطالبو( ، عاليالجيدا )ال

 ىعل الطالب تجابةإسحصول لبالتناوب. ويهدف هذا االختبار  المستجيب

 .حيةمحتويات دليل المسر

 انقادرهال انبلطال. طالبالستة ال المتوسطة. التجربة .(ب

تقييم ثم  .ان المبتدئأنالطالب، و انالمتوسط  انالطالبو( ، انعاليال) نجيداال

 .بالتناوب المستجيب المطور

في المستوى الشفع سنة  يعمل التجربةالعالية. التجربة  .(ت

ها الطلالب المستوى المهائي الذي قد انتهى عوموضو 7011-7070

 .درس المادة المسرحية 
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 التقييم ةمرحل .0

. يعمل يالتقييم التكويني والتقييم التجميعيعمي  يعمل التقييم بقسمين

ة. هذا مراجعال  البيانات حصول ل مهارةالنقطة في كل التقييم التكويني 

 لخبيراتقييم  ب.لتقييم للطاللخبير وايعني التقييم ل مجموعتينالتقييم يعمل ب

لمعرفة وللطالب  ومالءمة التصميم المطور. لمعرفة حقيقة المحتوى

 .الفائدة

تجميعي لتقييم ال. يقيس ا التقييم التكويني يعمل بعد التقييم التجميعيأما 

 ذيةأو أهداف التعلم. وتستخدم نتائج التقييم لتقديم التغ مادةالكفاءة النهائية لل

لنتائج التقييم أو االحتياجات التي لم يلبها تم إجراء المراجعات ي .الراجعة

 الدليل.

 المنتج تجربة -د
وي لتحديد مست ستخدامهاإجمع البيانات التي يمكن  تجربةوتهدف ال

 .والكفاءة والجا بية للمنتجالفعالية 

 تجربةتصميم ال .1

الجراء  تستخدمالتي دقيقه البيانات ال حصوللالمنتج يهدف تصميم 

 .المنتجات ة، وتحديد أهداف الفعالية ، وكفاءراجعات الم

 التجربةموضوع  .7

 عليمتفي قسم  طالبال مه كتابموضوع التقييم في تطوير هذا الال

 و .جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية بماالنج اللغة العربية

 . 7011/7070من السنه الدراسية لمستوى تجارب في امال

 نوع البيانات .6

ساس أاستخدامها يمكن  ةملموس ةوتعرف البيانات  وصف أو ماد

 :للدراسة )التحليل أو االستنتاج(.  والبيانات المعرب عنها في هذه المرحلة

 دقة وكفاءة محتويات الدليل من خبير المادة .(أ

 دقة وجا بية تصميم الدليل .(ب

 مالءمة وجا بية ومدى مالءمة استخدام الدليل .(ت

 دليل الاستخدام  ةعاليف .(ث
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 :عام ، ايالوتتطابق البيانات نوع البيانات 

 نقاط التقييم ة ورقاإلستتبانة البيانات الكمية ، جمعها من  .(أ

 .ينالطالب والخبر

 قييموالت ةالمشاهدمن المعلومات  ية ، بماالبيانات الكيف .(ب

 .ووثائق المعلمين ينمن الطالب والخبرواإلستجابة 

 أدوات جمع البيانات .0

 لةودليل المقاب نةاوهي اإلستبجمع البيانات   أدوات استخدم الباحث

 :جمع البياناتشرحها . ودليلال ةراجعمو

 اإلستبانة .(أ

 حصولبيانات للالأو  ةسئلاألعلي  هتحتوي ةبحثيال ةهي أدا إلستبانةا

 .30يةأوفقا ر ةعليها وبحري ةجابالمدعي عليه اإل المعلومات التي يجب

ي هالجمع بين البيانات الكمية  يجزاين. الجزء األول ه اإلستبانة يتكون

 :نحو ،جوبةاأل ةنطاق خمسب مقياس ليكرت

ضعيف  ا ، غير الئق جدا ،إ ا غير مناسب جد , 1النتيجة  (1

 .جدّا )جميع المراجعات(

  .ضعيف )المراجعات( ، ةإ ا كان اقل دق ,7النتيجة  (7

 . مراجعة(المقبول )يمكن  ، ة، إ ا دقيق 6النتيجة  (6

 )ال مراجعة( جيّد. ةسهلواضحة ، , اسبا من، إ ا  0النتيجة  (0

 جيّد. جدا ، واضحة جدا ةجدا ، مناسب ة، إ ا دقيق 0النتيجة  (0

 )ال مراجعة(جدا 

ة في شكل أوراق فييكجمع البيانات ال ةأدا يالجزء الثاني هاما 

كماده  يةالكيفاالقتراح والتعليقات من مدقق. ستستخدم هذه البيانات 

واالستبيان المطلوب هو: )ا( استطالع  ت.للنظر في تنقيح المنتجا

الراي في المحاكمات الميدانية.  )ب( تقييم الخبراء لخبراء تصميم 

                                 
61Zainal Arifin. Penelitian pendidikan: metode dan paradigma baru (Bandung : Remaja 

Rosdakarya 7010). Hlm.778 
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التعلم ، )ج( استبيان االستطالع ، )د( تقييم الخبراء/محاضر في 

  .الدورة التدريبية

 

 إرشادات المقابلة (7

فان  يالمقابلة أو المقابلة هي شكل من اشكال التواصل اللفظي ، التال

مقابالت مع .35 نوعا من المحادثة يهدف إلى الحصول علي المعلومات

ي جمع البيانات عندما اجرالخبراء والطالب. واستخدمت المقابلة كتقنية ل

دراسات أوليه لتحديد المشاكل التي يتعين بحثها ، وأرادوا معرفه  الباحث

 .أشياء المجيبين بتعمق

 الوثائق  (6

معلومات والحقائق هي الطريقة الوثائقية ومن طرق الهامة في جمع ال

وهي طلب المعلومات أو الحقائق من الفتار أو الجرائد أو المجالت أو 

الجدول األعمال أو غيرها.  والوثائق هي أسلوب لجمع البيانات من خالل 

التحقيق في الوثائق الموجودة. هذه الدراسة ومن المتوقع أن تساعد في 

 قيقة حقا، لذا سوف صحة نتائج البحوث.جمع المعلومات التي هي د

 فرق االختبار (0

يتم استخدام اختبار اختبار مختلف لرؤية تحسين نتائج مراجعه 

الطالب من مرحله ما قبل االختبار إلى مرحله ما بعد االختبار. اختبارات 

 33.اإلنجاز االختباري المستخدمة لقياس إنجاز الشخص بعد تعلم شيء ما

ر للحصول علي نتائج ما قبل االختبار وما بعد االختبار وقد استخدم االختبا

 .المسرحيةمما يدل علي فعاليه تعلم الطالب بعد مراجعه دليل 

 

                                 
67 S. Nasution, Metode Research (Penelitian Ilmiah) (Jakarta: Bumi Aksara, 7017). 
66Nana Syaodin Sukmadinata, metode penelitian pendidikan (Bandung : Remaja Rosdakarya. 

7001) Hlm.776 
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 البيانات تحليل  .0

ثم يتم تحليل البيانات التي تم الحصول عليها. تحليل البيانات هو 

عمليه ألداره وتفسير البيانات مع وظائف ليكون لها معني واضح ومعني 

  34.لنوع البيانات التي تم جمعها وفقا

وتصف تقنيه تحليل البيانات في هذه الدراسة جميع اآلراء 

واالقتراحات وردود الطالب والخبراء من النقاد وصحائف المشورة. 

تي يتم حسابها البيانات من استطالعات الراي هي بيانات نوعيه ال

 حليلها منكرت الذي هو أربعه مستويات ومن ثم تباستخدام مقياس لي

خالل حساب النسبة المئوية نتيجة البند علي كل أجابه من كل سؤال في 

 32االستطالع. 

اما فيما يتعلق بتحليل البيانات المتعلقة بنتائج استعراض الطالب 

الباحثين ، فانه يعطي اختبارين للمجيبين ، وهما االختبارات المسبقة وما 

ب ر تم اجراؤه قبل ان يراجع المجيبعد االختبار. االختبار المسبق هو اختبا

. االختبار الالحق هو اختبار اجري بعد المجيب بعد المسرحيةدليل 

. يتم بالفعل ملء نتائج االختبارات المسبقة المسرحيةمراجعه دليل 

واالختبارات الالحقة من قبل الطالب ثم التحقق من الجواب من قبل 

ون نتيجة الحساب هي القيمة المؤلف. بعد اكتمال العملية الحسابية ، تك

التي يحصل عليها كل مجيب. اما بالنسبة لمعادله حساب متوسط القيم علي 

 38:النحو التالي

P = ∑ 𝑥

∑ 𝑥𝑖
× 1008 

 :وصف

                                 
60Wina Sanjaya. Penelitian tindakan kelas. (Jakarta : Kencana Perdana Media Group, 7001). Hlm. 

106 
60 Mukmin, Amirul Al-Anwari. 7016. Proposal Penelitian Kompotitif “Pengembangan Media Ajar 

Pendidikan Lingkungan Hidup Terintegrasi Dengan Ajaran Islam Tentang Lingkungan di SD IT 

Al-Azhar Jambi”. Jambi: PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP7M IAIN STS JAMBI. 

Hlm.71-71. 
66Subali, Idayani, Handayani, Pengembangan CD Pembelajaran Lagu Anak Untuk Menumbuhkan 

Pemahaman SAINS Siswa Sekolah Dasar, (Semarang :UNNES,7017) hlm 71 
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 P  = النسبة المئوية للجدوى 

∑x  = عدد تقييمات االجابهات 

∑xi = اعلي عدد من االجابهات 

 

عة المواد، يتم استخدام مؤهل في إعطاء معنى واتخا  القرار لمراج

 :كالمعايير التالية   Linkert   جدول

 المعيار من النتيجة الطلبة   0.1الجدول 

 النتيجة النسبة المائوية الدرجة

 0  100-81 )ال مراجعة( جّيد جّدا

 )ال مراجعة( جّيد
61-80 0 

 )يمكن مراجعة( مقبول
01-60 6 

 7 01-66 (ة)المراجعضعيف 

)جميع  اضعيف جدّ 
 (المراجعات

  0-66 1 

 

ويقال إن الجدول أعاله التقييم صالح إ ا كان مؤهال  لإلنجاز بدءا  

من جميع العناصر في االستطالع، وخبراء اإلعالم  100-01من درجة 

وتقييم الطالب. ويجب أن يفي التقييم بمعايير صالحة. إ ا كان في معايير 

 صل إلى معايير صالحة.ت أقل أو غير صالحة يتم تنقيحه حتى 

البيانات الكميّة التي حصلت من اإلختبار القبلي  و تحلّل الباحث 

" اإلحصائى لمعرفة فعاليّة tواإلختبار البعدي، تحليل بالطريقة رمز "

 الكتاب المطّور، وهو ما يلي:

t = 𝑀𝑥−𝑀𝑦

√(
𝑥5+ 𝑦 5
𝑁𝑥+𝑁𝑦−5)(

0
𝑁𝑥

+ 
0

𝑁𝑦
)
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Mx مقياس المعدل من المجموعة التجريبية= ال   

My المقياس المعدل من المجموعة الضابطة = 
7X مجموعة عدد االنحراف المربع من نتائج المجموعة التجريبية = 
7Y مجموعة عدد االنحراف المربع من نتائج المجموعة الضابطة = 

NX عدد التالميذ من المجموعة التجريبية = 

NY = ن المجموعة الضابطةعدد التالميذ م 
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 فصل الرابعال

 نتائج التطوير

 يتم تطوير دليل المسرحية المبحث األول -أ

من خالل عدة إجراءات تطوير.  المسرحيةتتم عملية تطوير دليل 

البجث أن يمر عبر المراحل الخمس  ADDIEيستخدم هذا البحث نمو ج 

م شرح ، سيت من العملية في التطوير ، في هذا الفصل من نتائج التطوير

مرحلة التحليل ، ومرحلة التخطيط ، ومرحلة التصميم ، ومرحلة التقييم 

 ، ومرحلة التنفيذ. وها هي تفسيرات المراحل:

 المنتج تحليل .1

 الكفاءة تحليل (.أ
الكفاءات والتحليالت التعليمية المتعلقة بالكفاءات األساسية 

مية. في م التعليوالكفاءات األساسية التي سيتم احتواؤها في وسائل اإلعال

مرحلة تحليل الكفاءات، أجرى دراسة للحد األدنى من الكفاءات التي يجب 

على الطالب تحقيقها وفقا لمعايير المحتوى التي وضعتها الوكالة الوطنية 

 (KI) المواد وفقا للكفاءة األساسية المسرحية .(BSNP) لمعايير التعليم

 ة العربيةو )الكفاءة األساسية( في قسم تعليم اللغ

وفي المرحلة التعليمية، ترد الكفاءات األساسية في المؤشرات 

 التالية:

 حيةشرح فهم المسر (1

 فهم اإلخراج (7

 فهم التخطيط الفني في التدريج (6

 فهم عملية اإلنتاج (0

 بدأ هذا البحث من المالحظة من الباحثين لتعليم اللغة العربية.

ي الت المسرحيةدورات  وبناء على المالحظات التي تم القيام بها، فإن 

كانت منذ سنوات لم تكن موجودة في دليل المحاضرات. في حين أن 

الدورة طويلة بما يكفي لتكون مادة بالطبع، من المقابالت مع رئيس القسم، 

 . 1116في عام  ةمنذ كان ال يزال نشطا كطالب المسرحيةوقد وجدت دورة 
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 بالطال خصائص تحليل (.ب
في وباء فيروس كورونا ، الطالب  يحث ، هالنسبة هذا الب لوقتا أما

الذين أجبروا مباشرة على التعلم عبر اإلنترنت ، يتم تحويل جميع األنشطة 

وتقاسمها على  PDFعبر اإلنترنت ، ثم الكتاب تحليل لجعل الكتاب هو 

االنترنت ، كما بالنسبة ألخذ عينات من البحوث واستطالعات الرأي 

نترنت ، أي من خالل شكل جوجل.  أما التحقق من صحة جميع على اال

بالنسبة لمراقبة مؤلفي الطالب، فالطالب يميلون حتى اآلن إلى صعوبة 

فيذ عن العام السابق، فاإلشارة إلى تن المسرحيةالعثور على تقديس تنفيذ 

السنوات السابقة يصعب اكتشافها، إن وجدت، وثائق متناثرة،  المسرحية

ويل، عمليات إنتاج وغيرها. لذلك، فإن كانت صور، وثائق، مواد، تم

  نشاط التقييم في مصروحة من سنة إلى أخرى يشهد رقة.

، نتائج مقابالت المؤلف مع المسرحيةبينما من المحاضر في دورات 

، وهي األستا  هاسيم عمر الله 7011المحاضر في كلية المصيطبة 

بة بالنس أماحية، ن أجل العثور على مرجع كتاب مسركافح مالماجستير  

حية، مثل اإلخراج، والمخطوطة، والتدريج، للتنفيذ التقني من مسر

واإلدارة، وما شابه  لك حتى اآلن ال يوجد أي توجيه عملي، خاصة التي 

 تم جمعها في كتاب

مع هذه الحقيقة، الكتاب أخيرا صياغة البحث وتطوير صنع المنتج 

نا مالك العربية جامعة موالقسم تعليم اللغة كتاب دليل المسرحية لفي شكل 

 إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج

  االحتياجات تحليل (. 
داخلي ، وهما  تينذا الكتاب ، وهناك احتياجافي عملية تطوير ه

 ماأمباشر على المنتج ،  ية التي تؤثرطويرالت ي احتاخه داخليخارجي. و

 .ال تؤثر مباشر على المنتجاحتاج  يه يخارج

قبل ثالث سنوات على  المسرحيةوثائق كانت ، داخلي اللحاجة اأما 

 وما شابه  لك. استخدم الباحث والوثائق المكتوبةالصور يعني األقل، 

لمعالجة و ة  وسهلة الحصول.جدديألن البيانات  الماضية 6السنوات الـ 
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مثل التطبيقات في تصنيع  خارجي، هناك حاجة  داخليالاالحتياجات 

 .إلنشاء الكتب Microsoft Office Word باحثم اليستخدالمنتجات ، 

في و  googleformulir بعملية االستطالع  الباحث يستخدم

يق طريكل  لك  واتساب. وسائل التواصل االجتماعي هي عملية المقابلة ب

 . 11-كوفيد وباء فيروس مسافات طويلة ألنه في الوقت

 المنتج تصميم .7

المنتج. يتم  ميم لتطويرتص يه االحتياجاتبه بعد تحليل  التالي

 عمليات: تصميم المنتج مع

 المواد تصميم إنشاء (.أ

اريخ فصل التال به يتكونفي الدليل سرحلة تصميم المواد سيدخل م

 حيةالمسرتاريخ و عاّمة المسرحية تاريخو المسرحية تعريف: المسرحية

ية مقسم تعليم اللغة العربية جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكو في

 تنظيم.لا فصلوالفنّيّة ال فصلوالدارة اإل فصلوال المخرج لفصوال ماالنج

 البيانات جمع (.ب

 ةوثائق وصور يعني بعد صياغة مسودة المواد ويتم جمع البيانات

في  ةالمسرحيبيانات من ال باحثفي السنوات السابقة. يأخذ ال المسرحية

 احثب لك، يجمع الألنها أحدث. باإلضافة إلى السنوات الثالث الماضية 

 :عنيي ، والتي سيتم استخدامها فيما للمراجعالمسرحيةمراجع من كتب عن 

 جمع البيانات  0.1الجدول 

 مراجع رقم

1 Suroso, Drama: Teori Dan Praktek 

Pementasan, Pertama (Yogyakarta: Penerbit 

Elmatera, 7010) 

7 Dkk, Eko Santosa, Seni Teater, ed. By Nur 

Sahid (Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah 

Menengah Kejuruan, Direktorat Jenderal 

Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, 

Departemen Pendidikan Nasiona, 7008). 
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، المسرحية، مثل تاريخ المسرحيةيحتوي الكتابان على نظريات 

طات، والمسرحيات، واإلدارة وتقنيات التدريج، واإلخراج، والمخطو

 .المسرحيةالفنية، وإدارة تنظيم 

 

 المنتج تطوير .6

تصميم ال" هي وضع ADDIEوالخطوة التالية في نمو ج تطوير "

 منتجات التنمية.و

 التطوير خطة (.أ

 المنتج محتويات .1

والملف  مقدمة. 7 ,. جدول المحتويات1 :محتويات المنتجات تتكون 

؛ تعريف، المسرحية. حول 0، برينالمشرف والخ. صورة 6الشخصي، 

. التدريج اإلدارة، عملية 1. التخطيط الفني، 6، مخرج. ال0تاريخ، 

 . 8اإلنتاج، 

 المنتج تصور .7

 كما يلي: المسرحيةبصريا ، مواصفات دليل 

 تصور المنتج 0.0 قائمة الصورة

 الغطاء الخلفي الغطاء األمامي
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مؤلفو الملف الشخصي 

 والمحاضرين

 

 لفصل الجديدكشف ا

 
 

  كتاب مواضيع ملونة وصور
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 بللباس الملكي الجاويشخصية الغالف أبيض مع صورة الخلفية 

بية جامعة لقسم تعليم اللغة العرتعليم اللغة العربية  المسرحيةعنوان "دليل ب

" مع الخط "فتح الصيام معا" موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية 

سم المؤلف "بواسطة: نوفان طة ، أسفل اليسار هو انق 17وحجم الخط من 

 لعنواناملخص الخلفي  غطاءالخط كما العنوان. الراتاما" مع فديماس 

 .أبيض 18المؤلف مع نفس الخط وحجم الخط  اسمو

 ، وهناكصفحة المحدد لكل فصل إعداد صورة مختلفة التستخدم  (1

 ل.الفص وانعنعن صور تتوافق 

 .10بحجم خط   Open Sans الخطوط المستخدمة هي  (7

 المنتج تحقق (.ب

. هناك 7070مايو  70مارس إلى  18في  المسرحيةدليل  التحقق 

ية. يفكية والبيانات الالبيانات الكميعني نوعان من البيانات المستمدة 

بيانات الو Likertالبيانات الكمية هي نتيجة الستطالع تقييمي مع مقياس 

ميع . جخبرينفي واقتراحات من أو نقد إضا يشكل تقييم هيية الكيف

 مادةالتم جعل األساس أو النقد واقتراح  البيانات عن مراجعة وتقييم

 لتحسين المنتج قبل االختبار للطالب. مفيدةاللمراجعة ول
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هنا عرض بيانات تقييم االستطالع من قبل خبراء المواد وخبراء 

 التصميم.

 المواد التحقق نتائج .1

 أهلتج المواد يتم إجراؤها خبراء تقييم اختبار التحقق المن

ج نتائ. أي المحاضر األستاد هاشيم عمراللة الماجستير المسرحية

 ية.الكيفبيانات الكمية والبيانات ال التحقق

، وتأتي البيانات  Likertالبيانات الكمية من تقييم تسجيل مقياس 

 :التالي عرض البياناتمن انتقادات واقتراحات.  الكيفية

  يةات الكملبياناعرض. 

 

 لبيانات المواد الكمياعرض   8.0الجدول 

No

  
Keterangan Penilaian 

∑x ∑xi

  
P Kriteria  Ket. 

1. Tingkat relevansi isi dengan kurikulum 

yang berlaku 
0 0 80 Baik Tidak 

Perlu 

Revisi 

7. Ketepatan judul dengan materi buku  0 0 80 Baik Tidak 

Perlu 

Revisi 

6. Bahasa yang digunakan sudah sesuai 

dengan perkembangan usia mahasiswa 

yakni dewasa 

6 0 60 Cukup Perlu 

Revisi 

0. Kemudahan Bahasa yang digunakan dalam 

media pembelajaran 
6 0 60 Cukup Perlu 

Revisi 

0. Konsistensi dalam penyajian 0 0 80 Baik Tidak 

Perlu 

Revisi 

6. Kejelasan dalam materi 6 0 60 Cukup Perlu 

Revisi 

1. Materi  dapat mencapai tujuan 

pembelajaran 
6 0 60 Cukup Perlu 

Revisi 

8. Materi  dapat menumbuhkan motivasi 

pembelajaran 
6 0 60 Cukup Perlu 

Revisi 

1. Ketepatan penggunaan ilustrasi  0 0 80 Baik Tidak 

Perlu 

Revisi 

10.

  

Keruntutan penyajian isi cerita 0 0 80 Baik Tidak 

Perlu 

Revisi 
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11. Materi sesuai dengan tujuan kompetensi 

dasar  
0 0 80 Baik Tidak 

Perlu 

Revisi 

17. Materi sesuai dengan tujuan pembelajaran 0 0 80 Baik Tidak 

Perlu 

Revisi 

 Total 06 60 17 Baik Tidak 

Perlu 

Revisi 

 

  لبيانات الكيفياعرض. 

 الكيفي المواد لبياناتاعرض  1,0الجدول 

 تقييم الخبراء

األستاد 

هاشيم 

عمراللة 

 الماجستير

 ا ال موجدوخاص اعام المسرحيةتاريخ  .1

يشرح الدالة ان جزء واحد  يكون يجب أن  .7

 قسم تعليم اللغة العربية  في مجال المسرحية

 ثلمة، ممهإضافة المرفقات اليجب أن يكون   .6

 .النصي المسرحية

 

 ةائج التحقق من صحة الخبراء المادتحليل نت .0

 لمعروف أن دليل، ف الكيفيةالكمية ولبيانات ابناء على العرض 

 عضباستخدامه مع بعض التحسينات في يستحق ووفق ا  امواد المسرحية

 والمواد.المدخالت مثل المرفقات  بزيادة،  قسمال

  178ع السابق، مع نتيجة التحقق  تطالإ ا نظر إلى جدول االس ولكن

 جيدة بما فيه. المسرحيةالدليل ف

 

 تصميمال التحقق نتائج .7

المرحلة الثانية مستمدة من نتائج تقييم التصميم. تقييم اختبار التحقق 

 وم المتحركة /تصميم / الرسلخبراء التصميم أي محاضر دورة متعلقة 

 . والنتيجةالحاج كي حسنأحمد م األستا  الدكتور ووما شابه  لك ، وه

 .الكيفيةعنها هي البيانات الكمية والبيانات 

  الكميلبيانات اعرض 
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 التصميم الكمي  لبياناتاعرض   10,0الجدول

No  Keterangan Alternatif jawaban 
∑x ∑xi P Kriteria Ket  

1. Desain cover yang digunakan 

sesuai 

0 0 100 Sangat 

Baik 

Tidak 

Perlu 

Revisi 

7. Ketepatan pemakaian jenis 

huruf yang digunakan dalam 

halaman depan 

0 0 80 Baik Tidak 

Perlu 

Revisi 

6. Bentuk, posisi, warna memiliki 

fungsi yang sama pada setiap 

lembarnya 

0 0 100 Sangat 

Baik 

Tidak 

Perlu 

Revisi 

0. Komposisi teks (ukuran,warna 

dan jenis) jelas sehingga mudah 

dibaca oleh pembaca 

0 0 80 Baik Tidak 

Perlu 

Revisi 

0. Keterpaduan antara warna teks 

dan background 

0 0 80 Baik Tidak 

Perlu 

Revisi 

6. Kualitas gambar baik dan sesuai 

dengan materi pembelajaran 

0 0 100 Sangat 

Baik 

Tidak 

Perlu 

Revisi 

1. Warna yang dipilih dapat 

menarik perhatian 

0 0 100 Sangat 

Baik 

Tidak 

Perlu 

Revisi 

8. Perpaduan warna sangat cocok 0 0 100 Sangat 

Baik 

Tidak 

Perlu 

Revisi 

1. Ukuran huruf sudah sesuai 0 0 80 Baik Tidak 

Perlu 

Revisi 

10. Ketepatan penempatan gambar 0 0 80 Baik Tidak 

Perlu 

Revisi 
 Total 06 00 17 Sangat 

Baik 

Tidak 

Perlu 

Revisi 

 

 نتائج البيانات الكيفي 

 التعرض للبيانات  التصميم الكيفي  11,0الجدول

 تقييم الخبراء
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أحمد  األستا 

مكي حسن 

 الحاج

 تعديل اختيار الخط مرة أخرى يمكن .1

على صفحة  خصوص اوتنوعت اجيد

 الغالف

 صفحة الخاص للمؤلف .7

  تحليل نتيجة التحقق 

ية في رحالمسن دليل لمعروف أتقديمها، ف كميةوال الكيفيةلبيانات ب

  ات صلة تحتاجخطوط  عن مع بعض النقد واالقتراحاتالتصميم وفق ا 

، ق، إ ا نظر إلى جدول االستطالع السابولكن.الملف المؤلفإلى تعزيز، و

 .اليقاجيدة جدا ولمسرحيةلدليل االف 178مع نتيجة التحقق من صحة 

 المنتج تنفيذ .0

يمكن  .المسرحيةير دليل مرحلة يتم تنفيذها بعد تطو يالتنفيذ ه

استخدام الكتب التي تم تطويرها والموافقة عليها من قبل خبراء التحقق 

المرحلة  يوفقا ألهداف المطور. والتنفيذ ه من الصحة في هذا المجال

لي عالتي وضع فيها الدليل ليستخدم في الميدان الستعراضه. باإلضافة 

 معروفة أيضا . يتم اختبار ، يجب أن تكون وسائل اإلعالم التعليمية لك

قسم تعليم اللغة العربية جامعة طالب  6منتج التطوير في الفصل الدراسي 

التي ستنفذ دورة  موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج

أشخاص لم  1مواضيع، مع تفاصيل  16كان  . في هذه الدراسةالمسرحية

 الدورة.أشخاص قد نفذوا  1، والمسرحيةينفذوا دورة 

 التالي نتيجة اختبار المراجعة:

  الطالب انةستباإل بياناتال عرض (.أ

 إجراء اختبار مراجعة مطورم استطالع الطالب، يقوم الفي تقيي

 .لمنتجامجيبا كمستخدم  16مراجعة يمثلها وفيما يلي نتيجة ل

 ختباراال بالالط ملفال .1

 الطالبتعريف   17,0الجدول

NIM المجي

 بين

Nama Lengkap جراء إ

مواد ال

 المسرحية
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00007771 X0 Dian tri Rahmawati Pohan Akan 

00007711 X1 Aisyah Isnaini Nurfadhilah Akan 

00007771 X1 Fajar Habib Sirojul Anwar Akan 

00007707 X1 Alfi Maghfirotunnisa Akan 

00007710 X0 Mutia lutfi Akan 

05007701 X5 Ahmad Fibrian Nurul Ahadi Telah 

00007710 X0 Fitri zakiyyah Akan 

05007751 X1 Al farobi Telah 

05007751 X1 Muhammad Daud Abdul J Telah 

00007750 X07 Muhammad Nurhuda Akan 

05007005 X00 Imam Zainudin Telah 

05007707 X01 Muhammad Syarief H Telah 

05007701 X01 Ulya Zahrotul Firdaus Telah 

05007700 X01 Salma Laksmita Benedik Telah 

00007770 X00 Musrifah Agustina Telah 

00007711 X05 Ivan Satya Kurnia R Telah 

 

 الكمية لبياناتا عرض .7

 دليل.الوكان منتج التطوير المقدم إلجراء اختبار استعراضه 

 صغير: التالي بيانات نتيجة اختبار

 لبيانات الكميةاعرض   16,0الجدول

 االسئله KODE رقم

0 Y0 Anda lebih bersemangat belajar mata kuliah المسرحية ketika 

menggunakan buku tersebut 

1 Y1  Pengetahuan anda tentang المسرحية semakin luas setelah 

menggunakan buku tersebut 

1 Y1 Anda termotivasi mempelajari المسرحية setelah membaca buku 

tersebut 

1 Y1 Buku tersebut mudah dibaca dan difahami 

0 Y0 Buku tersebut menyenangkan untuk dipelajari 

5 Y5 Materi dalam buku tersebut cukup lengkap 

0 Y0 Perpaduan warna dan gambar pada buku tersebut menarik 

1 Y1 Pengunaan ukuran huruf dan bentuk huruf menarik 

1 Y1 penyajian tulisan dan gambar sesuai dan serasi 

07 Y07 Pengunaan bahasa (paragraf dan kata) mudah difahami 

 

 لبيانات الكميةاعرض  10,0الجدول

 االسئله

Y0 Y1 Y1 Y1 Y0 Y5  Y0 Y1 Y1 Y07 

 متوسط

 المستجيب
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X0 
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1.0 

X1 
0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 

1.1 

X1 
0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 

1.1 

X1 
0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 

1.0 

X0 
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

1.1 

X5 
1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 

1.0 

X0 
1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 

1 

X1 
0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 

1.1 

X1 
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 

1.1 

X07 
1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 

1.1 

X00 
1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 

1.0 

X01 
1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 

1.1 

X01 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1.1 

X01 
1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 

1.1 

 متوسط
1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1 1.1 1.1 1.1 

            

لبيانات المذكورة أعاله، متوسط تقييم األسئلة ااستنادا إلى عرض 

Y1 = 0.6 ،Y7 = 0.6 ،Y6 = 0.6 ،Y0 = 0.6 ،Y0 = 

0.0 ،Y6 = 6.8 ،Y1 = 0.6 ،Y8 = 0 ،Y1 = 0.0 ،Y10 

 ي:هالدليل  جميعمتوسط تقييم  أما، 0.7 =

 
 𝑠𝑘𝑜𝑟

 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 𝑥 0111  =P 

4.2

5
 𝑥 011  = 24% 

 وصف:

P   النسبة المئوية للمؤهالت = 

 𝑠𝑘𝑜𝑟  عدد نقاط اإلجابة = 

 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  )أعلى درجة )قيمة التوقع = 
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 الكيفية لبياناتا عرض .6

بيانات ال نا جدولول. هباستخدام الجد الكيفيةسيتم شرح البيانات 

 النقاد واالقتراحات : اختبار الطالب الكيفية

 الكيفيةلبيانات اعرض   10,0الجدول

Responden Kritik dan Saran 

X0 Bingung mas mau ngeritik apa , intinya makasih  

X1 Cukup baik, semoga lebih berkembang 

X1 semoga sukses 

X1 Review bukunya sudah bagus, menarik perhatian untuk membacanya  

X0 Saran, karena ini panduan قسم تعليم اللغة العربية جامعة موالنا مالك إبراهيم  المسرحية
 bisa di tambah dengan dialog arab yang baik ,اإلسالمية الحكومية ماالنج
dalam المسرحية yang bagaimana. Terimakasih :) 

X5 Tingkatkan cak..mumtaz 

X0 Untuk keseluruhan sudah bagus, mungkin cuma ada kekurangan dikit 
yaitu hurufnya terlalu kecil karena kecil tadi saya gk bisa bacaðŸ™• 

X1 Mantap sukses buku nya semoga menjadi amal jariyah 

X1 Saya rasa buku ini sangat bagus, membuka pemikiran kita tentang 
masrohiyah yang nantinya akan banyak sekali halÂ² yang dihadapi 
bagi yang akan melaksanakannya, jika telah dirasa mendapat 
dukungan dari banyak pihak, tidak ada salahnya untuk mencetak buku 
ini untuk pegangan adik tingkat yang akan melaksanakannya. 
Terimakasih 

X07 âœŒï¸• 

X00 Pembagian dan penjelasan tentang jobdisc masing-masing bagian 
dari masrohiyah 

X01 Dengan adanya Buku Panduan المسرحية ini, sangat membantu bagi 
mahasiswa/i yang akan mengambil dan menempuh mata kuliah 
tersebut 

X01 Foto pada cover lebih baik menggunakan foto penulis saat المسرحية atau 
karakter utama dari المسرحية. Kalau seperti itu ambigu, seolah cewek itu 
penulisnya. 
Jenis font yang digunakan pada judul cover kurang rapi.  
Foto 1701 المسرحية lebih baik ditunjukkan tokoh utama.  

X01 Saran : buku ini sudah mencakup banyak aspek penting dalam 
pementasan, bisa ditambahkan juga beberapa pra persiapan seperti 
estimasi ideal pengonsepan dan eksekusi lapangan karna dalam 
 juga hal itu suatu faktor yg menentukan المسرحية
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 الطالب ةستباناإل تحليل نتائج (.ب

ع ية الواردة من نتيجة استطالوالكم الكيفيةبناء على كشف البيانات 

 ب، فإنه يولد المالحظات التالية:الالط

حسب الجدول  868هي  الطالبنتائج النسبة المئوية لمراجعة 

هو على ما  868. اإلنجاز linkertتحويل مقياس األهلية أو مقياس 

. ومع  لك ، هناك سجالت في هو عمليا عموما الكتابيشبه جيدة، و

بعض التقييمات نقطة على التعرض للبيانات الكمية ، وهي النقاط 

على مواد الكتب غير مكتملة  Y6الثالث التي تحصل على أقل عدد ، 

 ،Y8  استخدام وحجم الخط ، واستخدامY10 .من لغة أقل تفهما 

 يمكن عموما أن تصاغ مع عدة مالحظات على النحو التالي:

 ثم يستخدم الباحث السجالت كمواد مراجعة للنظر.

 المنتج تقييم .0

قة شطة المضطلع بها هي تقييم المسائل المتعلوفي مرحلة التقييم، كانت األن

قسم تعليم اللغة العربية جامعة موالنا  في إدارة المسرحيةبوضع دليل 

المنتجات التي تم تطويرها  .مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج

واختبارها )في هذه التجربة باستخدام اختبار االستعراض( يتم تنقيحها 

وفقا لنتائج النقد واالقتراح. يهدف التقييم إلى معرفة  الكتابمرة أخرى إلى 

الذي  يةالمسرحالمالحظات حول القبول أو النجاح في تطوير وتنفيذ كتيب 

 .تم إنشاؤه

 الموادو تصميمال تقييم (.أ
االستبيان الذي تم تعميمه من قبل والنظر في النقد والمشورة التي تلقاها 

المؤلف بتقييم المنتج الذي تم  مؤلفو مدقق الخبراء والطالب ، ثم قام

1. Huruf produk terlalu kecil, menyulitkan dalam membaca 

7. Pembagian tugas atau jobdis kurang rinci atau bahkan tidak  ada 

6. Cover masih kurang rapi, baik font, foto, dan tata letaknya. 

0. Perlu adanya penjelasan pra persiapan المسرحية, seperti estimasi ideal 

pengonsepan, dan eksekusi lapangan. 

0. Kombinasi warna cenderung monoton. 

6. Layout kurang rapi dan merata. 

1. Perlu ditambahi lampiran naskah pementasan masrohiyyah yang berbahasa Arab. 
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تطويره. أما بالنسبة للمؤلف فقد قام بعدة مراجعات على دليل المنتج 

 :، من بين أمور أخرى على النحو التاليالمسرحية

 تقييم التصميم والمواد 7قائمة الصورة 

 التصحيح الخطاء رقم

 تحسينات التغطية 1

 

 الغطاء جديد أكثر تنظيما

 
يات غير جدول المحتو 7

 المكتملة

 

 إضافة جدول محتويات
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 ال توجد كلمات ترحيب 6

 

إضافة كلمة ترحيب من محاضر 

  مرشد

لون صورة الخلفية هو ملفتة  0

للنظر جدا، وليس العين 

  ودية

لون الصورة هو أكثر ودية 

 والكتابة من السهل قراءة

  
أوكوران هوروف تيراللو  0

كيسيل دان الفرعي باب 

حجم الخط هو الموسع، ويتم 

وضع عالمة كل فصل فرعي 
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 اك ميميليكي تانداتيد

 

 بخط أخضر وغامق

 
حجم الخط صغير جدا   6

وعالمات الفصل الجديدة 

 غير موجودة

 

حجم الخط هو الموسع ويتم وضع 

عالمة على كل فصل جديد مع 

 صورة خفيفة
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 إضافة مواد جديدة حول اإلخراج ال موجد 1

 
ات ومواد هي أقل خلفي 8

  مفهومة

 خلفيات ومواد أسهل لفهم

 

ال عناصر الفصل الفرعي  1

 يةحوعامل المسر

 

إضافة عنصر فصول فرعية 

 جديدة وعامل المسرحية

  
مواد غير كاملة حول  10

 المسرحيةالتدريج 

 الجديدة المسرحيةإضافة مواد 
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إضافة مواد جديدة، مفهوم  ال موجد 11

 المسرحية
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التصور هو أقل سهولة في  17

.الفهم

 

تحسين التصور للهياكل اإلدارية 

 المسرحية

 
إضافة المواد النصية التي يمكن  ال موجد 16

تحميلها من خالل شريط المسح 

 الضوئي رمز

 
إضافة مادة نمو ج االقتراح التي  ال موجد 10

يمكن تحميلها من خالل شريط 

 المسح الضوئي رمز
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 إضافة الببليوغرافيا موجد ال 10

 
 الصورة فارغة جدا ورتيبة 16

 

 كلمة مضافة من محاضر مشرف

 
 

 

 المنتج تحقق (.ب
على التحقق من صحة هذا المنتج الثاني، قام الباحثون بمراجعة نتائج 

المنتج استناد ا إلى استطالعات الرأي والنقد والمشورة من الخبراء 

لمنتج ، ثم يتم إعادة التحقق من المنتج من والطالب. بمجرد أن يتم تنقيح ا

قبل الخبراء قبل اختباره لطالب المرحلة الثانية. نتائج التحقق من الصحة 

 كما يلي:

a. خبير التصميم 

تقييم تصميم كتاب دليل مسروية من قبل مدقق التصميم. تقييم اختبار 

ي أ التحقق من المنتج لخبراء التصميم يتمون خبراء في مجال التصميم ،
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محاضر في الدورة المتعلقة بالتصميم / الرسوم المتحركة / وما شابه  لك 

أحمد مكي حسن. والنتيجة التي أسفر عنها التحقق األستا  الدكتور  ، وهي

 .الكيفيةمن صحة الخبراء للمادة هي البيانات الكمية والبيانات 

تأتي ، و Likertيتم اشتقاق البيانات الكمية من تقييم تسجيل مقياس 

من استطالعات الرأي التي هي انتقادات واقتراحات من  الكيفيةالبيانات 

 مدقق. فيما يلي محتوى التحقق من صحة أعضاء المواد:

 خبير التصميم   16,0الجدول

No  Keterangan Alternatif jawaban 

∑x ∑x

i 

P Kriteria Ket  

1. Desain cover yang digunakan 

sesuai 

0 0 100 Sangat 

Baik 

Tidak Perlu 

Revisi 

7. Ketepatan pemakaian jenis 

huruf yang digunakan dalam 

halaman depan 

0 0 100 Sangat 

Baik 

Tidak Perlu 

Revisi 

6. Bentuk, posisi, warna memiliki 

fungsi yang sama pada setiap 

lembarnya 

0 0 100 Sangat 

Baik 

Tidak Perlu 

Revisi 

0. Komposisi teks (ukuran,warna 

dan jenis) jelas sehingga mudah 

dibaca oleh pembaca 

0 0 100 Sangat 

Baik 

Tidak Perlu 

Revisi 

0. Keterpaduan antara warna teks 

dan background 

0 0 100 Sangat 

Baik 

Tidak Perlu 

Revisi 

6. Kualitas gambar baik dan 

sesuai dengan materi 

pembelajaran 

0 0 100 Sangat 

Baik 

Tidak Perlu 

Revisi 

1. Warna yang dipilih dapat 

menarik perhatian 

0 0 100 Sangat 

Baik 

Tidak Perlu 

Revisi 

8. Perpaduan warna sangat cocok 0 0 100 Sangat 

Baik 

Tidak Perlu 

Revisi 

1. Ukuran huruf sudah sesuai 0 0 100 Sangat 

Baik 

Tidak Perlu 

Revisi 

10. Ketepatan penempatan gambar 0 0 100 Sangat 

Baik 

Tidak Perlu 

Revisi 

 Total 00 00 100 Sangat 

Baik 

Tidak Perlu 

Revisi 
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على خبير تصميم التحقق من الصحة ، وتصنيف يصل إلى عدد 

، فإنه يظهر الكتاب كان الئقا جدا لالستخدام. االنتقادات  8 100

 واالقتراحات المقدمة ليست هناك.

b. ر المواديخب 

تقييم اختبار التحقق من المنتج لخبراء المواد يتم إجراؤها خبراء في 

األستاد هاشيم  موضوع وهو، أي المحاضر في هذا الالمسرحيةمجال 

نتائج التحقق من صحة الخبراء للمواد في شكل بيانات  عمراللة الماجستير

 .كمية وبيانات نوعية

، وتأتي  Likert يتم اشتقاق البيانات الكمية من تقييم تسجيل مقياس

من استطالعات الرأي التي هي انتقادات واقتراحات من  الكيفيةالبيانات 

يانات التعرض للتحقق من صحة المواد/المحتوى من مدقق. فيما يلي ب

 :الخبراء

 خبير المواد  11,0الجدول

No

  

Keterangan Penilaian 

∑

x 

∑xi

  

P Krit

eria  

Ket. 

1. Tingkat relevansi isi dengan kurikulum 

yang berlaku 

0 0 80 Baik Tida

k 

Perl

u  

7. Ketepatan judul dengan materi buku  0 0 80 Baik Tida

k 

Perl

u  

6. Bahasa yang digunakan sudah sesuai 

dengan perkembangan usia mahasiswa 

yakni dewasa 

6 0 60 Cuk

up 

Perl

u  

0. Kemudahan Bahasa yang digunakan 

dalam media pembelajaran 

6 0 60 Cuk

up 

Perl

u  

0. Konsistensi dalam penyajian 0 0 80 Baik Tida

k 

Perl

u  

6. Kejelasan dalam materi 6 0 60 Cuk

up 

Perl

u 
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Revi

si 

1. Materi  dapat mencapai tujuan 

pembelajaran 

6 0 60 Cuk

up 

Perl

u 

Revi

si 

8. Materi  dapat menumbuhkan motivasi 

pembelajaran 

6 0 60 Cuk

up 

Perl

u 

Revi

si 

1. Ketepatan penggunaan ilustrasi  0 0 80 Baik Tida

k 

Perl

u  

10

.  

Keruntutan penyajian isi cerita 0 0 80 Baik Tida

k 

Perl

u  

11

. 

Materi sesuai dengan tujuan kompetensi 

dasar  

0 0 80 Baik Tida

k 

Perl

u  

17

. 

Materi sesuai dengan tujuan 

pembelajaran 

0 0 80 Baik Tida

k 

Perl

u  

 Total 0

6 

60 17 Baik Tida

k 

Perl

u  

 

 108على التحقق من صحة خبراء التصميم ، وسجل يصل إلى عدد 

، فإنه يظهر الكتاب كان الئقا جدا لالستخدام. االنتقادات واالقتراحات 

 المقدمة ليست هناك.

 

 االختبار مراجعة (. 
من قبل مدقق الصالح  المسرحيةبمجرد أن يتم الحكم على كتيب 

هي اختبار المراجعة. على أنه معروف بسلوكه ، فإن الخطوة التالية 

قسم تعليم اللغة  لمعرفة مستوى قبول الكتاب، ثم أجرى مراجعة لطالب

الذين نفذوا  العربية جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج
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، ثم نتائج اختبار المراجعة المسرحيةولم يقوموا بدورة  المسرحيةدورة 

 .مواد للتقييمهي استطالع، وانتقاد، واقتراح، قدمت 

م اللغة قسم تعلينتيجة اختبار المراجعة أدناه هي بيانات تقييم طالب 

انوا الذين ك العربية جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج

يقومون بالسيرهية ولم يفعلوا  لك. عملية إجراء هذا االستطالع عبر 

يونيو  77يونيو إلى  10اإلنترنت يتم من خالل نمو ج جوجل في نطاق 

7070. 

 جدول عدد المجيبين على االستعراض االختباري  18,0الجدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

النسبه   المبلغ. فصل

 المئويه

قسم تعليم اللغة العربية جامعة موالنا مالك 

 7010 إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج

1 1,78 

قسم تعليم اللغة العربية جامعة موالنا مالك 

 7016 ة الحكومية ماالنجإبراهيم اإلسالمي

00 66,68 

قسم تعليم اللغة العربية جامعة موالنا مالك 

 7011 إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج

11 77,18 

قسم تعليم اللغة العربية جامعة موالنا مالك 

 7018 إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج

6 1,78 

قسم تعليم اللغة العربية جامعة موالنا مالك 

 7011 براهيم اإلسالمية الحكومية ماالنجإ

7 7,08 

TOTAL 86 1008 
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 المسرحيةوصف الجدول يتبع دورة  11,0الجدول

 اتالدور المسرحيةال يتبع  المسرحيةتابعوا دورة 

 الطالب (67,08) 71 الطالب (61,08) 06

 

 

 مراجعة جدول نتائج االختبار  70,0الجدول

 متوسط X1 X7 X6 X0 X0 X6 X1 X8 X1 X10 االسئله

 المجيبين

Y1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 

Y7 0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6.1 

Y6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 

Y0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6.1 

Y0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.8 

Y6 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0.1 

Y1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.7 

Y8 6 0 0 6 0 0 0 6 6 6 6.0 

Y1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Y10 0 0 6 0 0 0 0 6 0 0 6.8 

Y11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Y17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.7 

Y16 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0.0 

Y10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Y10 0 0 0 6 6 6 0 0 0 0 6.1 

Y16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 

Y11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Y18 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 

Y11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 

Y70 0 0 6 0 6 6 6 6 6 0 6.0 

Y71 0 0 0 6 6 6 0 7 6 6 6.6 

Y77 0 0 6 0 0 6 0 0 0 0 6.8 

Y76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.8 

Y70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 

Y70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Y76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Y71 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 

Y78 0 0 0 6 7 0 7 7 6 0 6.6 

Y71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Y60 0 0 0 6 0 0 0 6 0 0 0.0 

Y61 6 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6.8 

Y67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.8 

Y66 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0.0 

Y60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 

Y60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 

Y66 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6.1 

Y61 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 

Y68 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 

Y61 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 

Y00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 

Y01 0 0 0 6 0 0 0 6 6 6 6.6 

Y07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.7 

Y06 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0.1 

Y00 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0.6 

Y00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Y06 0 0 6 0 0 0 0 6 0 0 6.8 

Y01 0 0 0 6 7 6 7 7 6 6 6 

Y08 6 0 0 6 6 6 6 6 6 6 6.7 

Y01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.7 

Y00 0 6 6 0 0 0 0 6 0 6 6.1 

Y01 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0.6 

Y07 6 0 0 6 6 0 0 6 0 0 6.6 

Y06 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0.1 

Y00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 

Y00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Y06 6 6 6 0 0 0 0 0 6 0 6.6 

Y01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 

Y08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 

Y01 6 0 0 6 0 0 0 7 6 0 6.0 

Y60 0 0 0 6 6 0 0 6 0 6 6.6 

Y61 6 0 0 6 6 6 0 7 6 6 6.7 

Y67 6 0 6 6 6 0 0 6 6 0 6.0 

Y66 6 6 0 0 0 6 0 6 0 0 6.6 

Y60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Y60 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0.0 

Y66 6 0 0 6 0 6 6 0 6 6 6.0 

Y61 0 0 0 0 0 6 0 0 6 6 6.1 

Y68 6 0 0 6 0 6 6 6 0 0 6.0 

Y61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 

Y10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Y11 0 0 0 6 0 0 0 6 0 0 6.8 

Y17 6 0 0 6 6 0 0 7 0 0 6.0 

Y16 0 0 0 0 0 6 0 6 0 6 6.1 
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Y10 0 0 6 0 0 0 0 0 6 0 0 

Y10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.7 

Y16 0 0 6 0 6 0 6 6 0 0 6.6 

Y11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.8 

Y18 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6.1 

Y11 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 

Y80 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0.6 

Y81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.7 

Y87 0 0 6 6 0 0 0 6 6 0 6.6 

Y86 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0.0 

Rata-rata 

Total 

0.1 0.6 0.1 0 0.1 6.1 0.7 6.1 6.1 0.1 0.6 

 

 = Y1 وفقا  للتعرض للبيانات المذكورة أعاله، فإن متوسط تقييم األسئلة

0.1 ،Y7 = 0.6 ،Y6 = 0.1 ،Y0 = 0 ،Y0 = 0.1 ،Y6 = 6.1 ،

Y1 = 0.7 ،Y8 = 6.1 ،Y1 = 6.1 ،Y10 = 0.1 كما هو متوسط ،

 :تقييم المراجعة الكلية للكتاب

 𝑠𝑘𝑜𝑟

 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 𝑥 1008  =P 

0.6

0
 𝑥 100   =86% 

 :وصف

𝑃 =  للمؤهالت المئوية النسبة 

 𝑠𝑘𝑜𝑟= Jumlah skor jawaban 

 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙= Jumlah skor tertinggi (nilai harapan) 

ع والكمية الواردة من نتيجة استطال الكيفيةبناء على كشف البيانات 

 :، فإنه يولد المالحظات التاليةالطالب

حسب الجدول استحقاق  %86هي  الطالبنتائج نسبة مراجعة 

على شبه جيدة ،  8 86. وكان إنجاز linkertمقياس التحويل أو مقياس 
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جديرة عموما. ومع  لك ، هناك مالحظات على بعض النقاط  الكتابوكان 

وا سكور على التعرض للبيانات الكمية ، أي النقاط الثالث التي تحصل 

حول  Y6على استخدام الحروف والخطوط ،  Y8على أقل عدد ، أي 

مطابقة. حول عرض الصور المناسبة و Y1المواد الكتاب غير مكتملة ، و

 نممون بشكل عام كتيب الئق وال تحتاج إلى مراجعة.

 

بية قسم تعليم اللغة العرفي  دليل المسرحية المبحث الثانى فعالية  -ب

 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج 
واستنادا إلى البيانات التي تم التعرض لها في مرحلة التنفيذ، تم 

 Y1 طالبا. متوسط تقييم لألسئلة 10يبين على اختبار استعراض مع المج

= 0.6, Y7 = 0.0 ،Y6 = 0.0 ،Y0 = 0.0 ،Y0 = 0.0 ،Y6 = 

6.1 ،Y1 = 0.0 ،Y8 = 0 ،Y1 = 0.0 ،Y10 = 0.7 أما بالنسبة ،

 .808لمتوسط تقييم مراجعة الكتاب هو 

جدول اإلنجاز  linkertالجدول المقابلة تحويل الجدول التأهل أو 

جيدة ، وتحتاج في الواقع مراجعة ، فقط لتحسين المنتج ،  في شبه 8 80

 ينبغي أن يتم  لك اإلصالحات.

وفي مرحلة التقييم، أُجري اختبار استعراض المرحلة الثانية، مع 

 = Y1 . متوسط التقييم لألسئلةطالب 80عدد أكبر من المجيبين، بلغ 

0.1 ،Y7 = 0.6 ،Y6 = 0.1 ،Y0 = 0 ،Y0 = 0.1 ،Y6 = 6.1، 

Y1 = 0.7 ،Y8 = 6.1 ،Y1 = 6.1 ،Y10 = 0.1 أما بالنسبة ،

 .868ييم المراجعة الكلية للكتاب هو لمتوسط تق

. اإلنجاز linkertالجدول المقابل لتحويل مقياس األهلية أو جدول 

على ما يشبه جيدة ، والكتيب هو عمليا عموما. ومع  لك ، هناك  8 86

للبيانات الكمية ، أي النقاط سجالت في مرحلة ما يسجل على التعرض 

على استخدام الحروف  Y8الثالث التي تحصل على أقل عدد ، أي 

حول عرض  Y1حول مادة الكتاب غير مكتملة ، و Y6والخطوط ، 

الصور المناسبة ومطابقة. ولكن بشكل عام فإن الكتيب الئق وال يحتاج 

 إلى مراجعة.
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 فصل الخامسال

 مناقشة نتائج البحث

 يتم تطوير دليل المسرحية مناقشة -أ

ب على تحليل احتياجات الطالدليل المسرحية  ويستند نتائج تطوير

ب يستخدم كمرجع لتنفيذ لم يكن هناك كت المسرحية أنه حتى اآلن في مسار

قسم تعليم اللغة العربية جامعة موالنا مالك إبراهيم  المسرحية مسار

 .اإلسالمية الحكومية ماالنج

باستخدام نمو ج التصميم التطويري لـ  كتاباليتم تجميع هذا 

ADDIE ،من خالل سلسلة من مراحل التطوير المنهجية وهي التحليل ،

 ومرحلة التصميم، ومرحلة التطوير، ومرحلة التنفيذ، ومرحلة التقييم.

يلعب الكتاب دورا  هاما  في الحياة الحديثة للمجتمع كما هو اليوم. 

ن الكتاب ، حتى تقريبا كل جوانب الحياة أشياء كثيرة يمكن استخالصها م

البشرية يتم تسجيلها في الكتاب. كتب مدرسية أو كتب إرشادية لدعم التعلم 

 61والتدريس في تعليم محدد.

الكتب المدرسية أو الكتب اإلرشادية هي كتب صممها خبراء أو خبراء 

 محددون في مجال معين ألغراض التعلم وأهدافه. وبالتالي، فإن الكتب

المدرسية هي واحدة من األدوات التعليمية التي يمكن استخدامها في 

 .المدارس لدعم برامج التعلم

استنادا إلى نظرية التنمية هو وسيلة للبحث تهدف إلى حل مشكلة 

التعلم من خالل خلق أو تطوير منتج فعال، سواء كان  لك من المنتجات 

 .ت الكتاب، الخاإلعالمية، وأدوات التعلم المنتجات، والمنتجا

يم اللغة قسم تعلفي  المسرحيةكشكل من أشكال التطوير، تطوير دليل 

هو كتيب  العربية جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج

يتضمن نظرة ثاقبة على المسكرية، والتنفيذ التقني،  المسرحيةعن 

 .السابقة المسرحيةواألمثلة على تنفيذ 

                                 
61 Dwi Rohman Soleh. 
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ه تصميم مثير لالهتمام ، ألن معظمها يحتوي على لدي الكتابهذا 

الصور ، لذلك ليس ممال ، ثم سهل االستخدام ألن حجمه ملف صغير هو 

6MB .وبالتالي فإن التوزيع سهل بهدف جذب الطالب لقراءتها 

، لمسرحيةاالمواد التي يتم تعبئتها في الكتاب هو عن التاريخ العام من 

اللغة العربية جامعة موالنا مالك إبراهيم  قسم تعليم من المسرحيةتاريخ 

، والتوجيه، وترتيب الفنية، وعملية التدريج اإلسالمية الحكومية ماالنج

. بينما من حيث التصميم الجذاب ألن الكتاب هو الصورة المسرحيةمن 

التي تدعم تفسير الكتابة ، لذلك من السهل على القارئ أن يتعلم وال تشعر 

 .بالملل

 -10صالحة أو غير إجراء اختبار مراجعة. المسرحيةيل لمعرفة دل

ويركز التحقق من الصحة الذي يقوم به الخبراء على خواصتين رئيسيتين 

هما: المواد أو المحتوى وتصميم المنتجات التي تم تطويرها. بعد التحقق 

، ثم إجراء تحليل البيانات الكمية عن طريق المسرحيةمن صحة دليل 

من خالل النقد والمشورة من قبل  الكيفيةوالبيانات  استطالعات الرأي

 .الخبراء

يا من تحسينات تدريج المسرحية الكتابوقد تم تطوير المنتجات لهذا 

خالل االستعراض، والتحقق من قبل الخبراء واستعراض نتائج االختبار 

قسم تعليم اللغة العربية جامعة موالنا مالك إبراهيم من قبل الطالب من 

ماالنغ. الجانب الذي أعرب عنه إلجراء   مية الحكومية ماالنجاإلسال

تنقيحات هو من العنصر المادي ، اللغوية ، والتصميم ، ومالءمة 

والغرض من الكتاب ككل. ويتم هذا التحقق من صحة هذا الدليل لتقييم 

أهلية الدليل الذي تم تطويره وكذلك مواد التقييم واإلصالح. فيما يلي نتائج 

 الخبراء ونتائج مراجعة الطالب. تحليل

 التحقق من صحة تحليل البيانات لخبراء المواد .1

حة ، و كر أن تكون صالالمسرحيةنتائج التحقق من تطوير المواد من دليل 

والدليل يتماشى بالفعل مع األهداف   108أو جديرة لالستخدام مع المعايير

 ا مالك إبراهيم اإلسالميةقسم تعليم اللغة العربية جامعة موالن التعليمية في
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على هذا الكتاب المواد هي بالفعل لطيفة وكاملة. هناك  .الحكومية ماالنج

 .المسرحيةالكثير من البصيرة التي لم تكن موجودة في دورة 

في السنوات السابقة كانت في الكتاب  المسرحيةمعلومات هامة حول تنفيذ 

 ارئ. ثم بخالف  لك ،، بدعم من التصور للصور الصورة ، وتسهيل للق

يتم شرح عملية التدريج بشكل صحيح يتم من الناحية المفاهيمية والمضي 

 بها من الناحية الفنية.

في السنوات الثالث  المسرحيةهنا عموما  تنفيذ  المسرحيةوقد لخصت 

 ثالث سنوات. مما يسهل المسرحيةالماضية، ألن هناك معلومات عن تنفيذ 

 المسرحيةأن يروا الخشوع على  المسرحيةون على الطالب الذين يأخذ

 .قبل

 تحليل بيانات التحقق من صحة الخبراء التصميم .7

 لـ يةالمسرحوقد  كرت نتائج المصادقة من قبل خبراء التصميم أن دليل 

قسم تعليم اللغة العربية جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية 

خدامه مع الحصول على معايير يعتبر صحيحا  أو جديرا  باست ماالنج

تشير إلى معايير صحيحة وليست بالضرورة منقحة. والسبب في  100%

هو صالح ألن موضوع مليء الصور واأللوان لذلك  الكتابأن يتم تقييم 

ليس ممال، وتكوين الصور واأللوان المستخدمة جيدة بما فيه الكفاية. في 

 .دعم الموادكل فصل هناك دائما الصور التوضيحية التي ت

مع وسائل اإلعالم المستخدمة أقرب، كلما  الطالبكلما كانت شخصية 

كان التأثير التحفيزي الذي يشكله التحيز هو الذي تشكله وسائل اإلعالم. 

هي بالفعل تمشيا مع  الكتابتخطيط، محرف، وحجم الحروف الواردة في 

 الطالب ' الخصائص في عصر الصحراء العالية.

ى كل مادة هو دقيق، الرسم يمكن أن تجتذب الطالب وضع الصور عل

 للتعلم و لك لتحفيز التعلم.

فعالية دليل المسرحية لقسم تعليم اللغة العربية جامعة مناقشة  -ب

 موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج

 ب اختبارالتحليل البيانات مراجعة الط
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هو نشاط اختبار التجارب التي أجريت على هذا البحث والتطوير 

قسم تعليم اللغة العربية جامعة موالنا مالك  مراجعة على الطالب في

 86وكان عدد الطالب المشاركين  .إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج

طالبا  من جيل  00، و7010طالبا ، مع تفاصيل طالب واحد من جيل 

، 7018، وستة طالب من فصل 7011طالبا  من فصل  11، و7016

هي المسرحية. نسبة الطالب الذين تابعوا دورة 7011البين من جيل وط

طالبا  أو  71المسرحية، والذين لم يتابعوا دورة %61.0طالبا  أو  06

67.0%. 

وبناء على نتائج االستطالع الذي تم توزيعه على مدار أسبوع، في 

استطالع ا، كاستبيان تم  80، تمكنت من جمع 7070يونيو  77ى إل 10

عه حول المواد الواردة في الكتاب والتصميم ومستوى الفهم ووزارة توزي

 .الكتب

يحصل على  Y1 تفاصيل االستطالع على استطالع الباركود

يحصل على  Y6،  0.6يحصل على قيمة  Y7،  0.1متوسط تصنيف 

 Y6، 0.1يحصل على قيمة  Y0، 0يحصل على قيمة  Y0، 0.1قيمة 

يحصل على  Y8، 0.7قيمة  يحصل على Y1، 6.1يحصل على قيمة 

. 0.1يحصل على قيمة  Y10، 6.1يحصل على قيمة  Y1، 6.1قيمة 

طالبا، فإنه يحصل على قيمة  86واستنادا إلى متوسط حساب التقييم لـ 

، يشير هذا الرقم Linkert في المائة. استنادا  إلى مقياس 86أو  0.6

 .جراء مراجعةإلى أن الكتاب مقبول وجدير لالستخدام وال يلزم إ 86%

  



  

81 

 

 فصل السادسال

 تامتخاإل

 نتائج البحث -أ
 استنادا  إلى عملية التطوير ونتائج استعراض واجهة المستخدم لدليل

قسم تعليم اللغة العربية جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية  المسرحية

 :، يمكن استنتاجه على النحو التاليالحكومية ماالنج

ج هذا إلى نمو  المسرحيةفي دليل تشير عملية تطوير المنتجات  .1

، من خالل خمس مراحل رئيسية: التحليل والتصميم ADDIE تطوير

لدورات  بقييم. تم تطوير المنتج في شكل كتوالتطوير والتنفيذ والت

قسم تعليم اللغة العربية جامعة موالنا مالك إبراهيم في  المسرحية

قا لتحليل احتياجات وف الكتابتم تطوير  .اإلسالمية الحكومية ماالنج

 .المسرحيةالطالب والغرض من تعلم 

سمة من سمات هذا الكتاب هو من كتيب الملونة حتى انها ليست 

مملة. تطوير التصميم الذي هو في مثل هذه الطريقة من خالل الخطوط ، 

واختيار األلوان ، والصور الفوتوغرافية التي تدعم المواد ، و لك لزيادة 

ارات تدريجيا من خالل اختب الكتابوقد تم تحسين ناتج هذا جا بية القراءة. 

المراجعة التي أجراها الخبراء والطالب. والجانب الذي تم التعبير عنه 

للمراجعة هو المحتوى المادي، والتطابق مع أهداف التعلم، فضال عن 

 رحيةالمسالتصميم العام. ويتم هذا التحقق من صحة لتقييم جدوى دليل 

 .تقييم المواد وتحسين الكتاب وضعت وضعت وكذلك

من قبل اثنين من الخبراء، وهما خبراء  يتم التحقق من صحة البحث

المواد وخبراء التصميم. من نتائج التحقق من صحة من قبل خبراء المواد 

الحصول على عشرات.... إن اإلشارة إلى المعايير صالحة وممكنة 

فعل مع الغرض من المادة. حصل الستخدامها كدفتر داعم ألنها تتوافق بال

مما يشير إلى معايير صالحة وال  1008خبراء تصميم المنتج على درجة 

الستطالع الرأي، يشير  الطالبحاجة للمراجعات. واستنادا  إلى تقييم 

إلى أن المعايير صالحة وال تحتاج إلى  %87متوسط الدرجات البالغ 

 .مراجعة
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قسم تعليم اللغة العربية  يف المسرحيةوقد ثبت أن تطوير دليل  .7

الذي تم اختباره  جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج

مقبول ومدعوم لمزيد من التطوير. ويمكن رؤيتها من متوسط التصويت 

على االستطالع ، واستنادا إلى ردود الفعل واالقتراحات من االستطالع 

كله ، وأنهم جميعا  الطالبحالة  الذي تم نشره ، من االستطالع الذي نشر

يؤيدون تطوير هذا الكتاب ، ونأمل أن يتم تنقيحها بشكل أفضل مرة 

هو أول من يتم تطويره ، ألن هذا  المسرحية أخرى. هذا ألن هذا الدليل

قسم تعليم اللغة العربية جامعة موالنا  الكتاب هو اختراق مؤخرا في قسم

 .ماالنجمالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية 

 

 اإلقتراحات -ب
في  مسرحيةاليتم تجميع االقتراحات المقدمة فيما يتعلق بتطوير هذا الدليل 

( اقتراح إلغاء التمويل، 7( اقتراح االستخدام، )1ثالثة باجيان، وهي: )

 .( مزيد من المشورة تطوير المنتج6)

 :هي كما يلي المسرحيةالمشورة بشأن استخدام دليل منتجات  .1

والطالب، نوصي باستخدام  المسرحيةاضرين مقررات بالنسبة لمح (.أ

 .الذي هو نتاج ُمثبت للتنمية المسرحيةدليل 

ومن المتوقع أن يقوم المحاضرون بتوجيه الطالب في فهم  (.ب

 .هذا المسرحيةالشرح في كتيب 

بشكل صحيح كما هو ُمرشد  الكتابيمكن للطالب استخدام  (. 

 من قبل المحاضر.

 نصيحة االستبعاد .7

هية من بوكر من خالل سلسلة من المراحل، المسرحتيب وقد تم ك (.أ

وتم اكتشاف تجارب التطوير استنادا  إلى بيانات التقييم وجاهزة 

لالستخدام. ومع  لك، من المرجح أن توجد أوجه قصور في بعض 

المكونات. ولذلك، تحتاج في االستخدام أو االستخدام الالحق إلى 

 .دت نقاط ضعفمزيد من التنقيح أو التحسين إ ا وج

( في اختبار المراجعة في 1له قيود منها: ) الكتابهذا  (.ب

( وقت التنفيذ الختبار 7مجموعة موضوع صغيرة نسبيا ، )
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( 6استعراض قصير نسبيا  فيما يتعلق بوقت البحث المتاح، )

استعراض االختبار في الميدان فقط عينات من مواضيع معينة 

 .بسبب القيود

، ينبغي ةالمسرحييود التي يحملها دليل وفيما يتعلق ببعض الق (. 

أن تدعم في استخدامه موارد تعليمية أخرى  ات صلة بدورة 

 .المسرحية

م هذا كمصدر وحيد للتعلم في تعل المسرحيةال ينبغي استخدام دليل  (.د

. المراجع أو غيرها من المصادر الداعمة مهمة جدا  المسرحية

 .المسرحيةي دورات للقراءة إلثراء رؤية الطالب والمحاضرين ف

 مزيد من المشورة تطوير المنتجات .6

وينبغي أن تكون هذه المنتجات تطوير مزيد من استخدام مواد مختلفة، 

 .مع الفروق الدقيقة الجديدة أو تصاميم جديدة مع زيادة المواد

وينبغي ألي نوع من المنتجات التي سيتم تطويرها أن يتبع خطوات 

 ADDIEسبيل المثال عند استخدام نمو ج  التنمية بعناية واتساق. على

عن كثب وبشكل متسق ،  ADDIE، يجب اتباع الخطوات والمفاهيم 

ا. ا فعاال  وكفؤ   بحيث يمكن أن تنتج منتج 

الشيء الذي يحتاج إلى التأكيد عليه هو أن هذا التطور ال يهدف إلى معالجة 

لق تتع . المشاكل التيالمسرحيةجميع المشاكل التي تحدث في مسار 

مباشرة بالمواد الكتابية أو ال، مثل البنية التحتية ينبغي أن تكون البديل، 

 حل المشكلة من خالل بذل جهود كافية.
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  إرشادات المقابالت -ب
Pedoman Wawancara 

Dosen Mataa kuliah masrohiyyah di jurusan Pendidikan Bahasa Arab UIN 

Maulana Malik Ibrahim Malang 

Tujuan: Untuk mengetahui sejauh mana perkembangan masrohiyyah di jurusan 

Pendidikan Bahasa Arab UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang meliputi

 : 

Pertanyaan Panduan : 

Nama    : 

Jabatan  : 

Pendidikan terakhir : 

 

Pertanyaan penelitian : 

1. Bagaimana Proses pembelajaran mata kuliah 

mmasrohiyyah di jurusan PBA UIN Maulana 

Malik Ibrahim Malang? 

7. Apakah dalam proses pembelajaran masrohiyyah 

mengalami kesulitan? 

6. Apa factor pendukung dan penghambat 

pembelajaran mata kuliah masrohiyyah? 

0. Apa selama  ini ada sumber rujukan dalam 

pementasan masrohiyyah? 

0. Apa sudah ada sebuah buku panduan 

masrohiyyah di jurusan Pendidikan Bahasa Arab 

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang? 
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Pedoman Observasi 

Dalam Pengamatan atau observasi yang dilakukan adalah mengamati keadaan 

mahasiswa yang telah dan akan menempuh mata kuliah masrohiyyah di jurusan 

Pendidikan Bahasa Arab UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Tujuan: 

Untuk memperoleh informasi  dan data baik mengenai masrohiyyah, dosen, dan 

mahasiswa di jurusan PBA. 

Aspek yang diamati: 

6. Tingkat pemahaman mahasiswa terhadap mata 

kuliah masrohiyyah 

1. Tingkat kebutuhan dosen akan mata kuliah 

masrohiyyah. 

8. Prosespembelajaran dan persiapan masrohiyyah 

di jurusan PBA UIN Maulana  Malik Ibrahim 

Malang. 
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 اإلستبانات  -ج

 

ANGKET PENILAIAN / TANGGAPAN DARI  ISI  MATERI 

PENGEMBANGAN BUKU PANDUAN MASROHIYYAH  DI JURUSAN 

PENDIDIKAN BAHASA ARAB UIN MAULANA MALIK IBRAHIM 

MALANG 

A. Pengantar 

Buku Panduan Masrohiyyah ini dibuat untuk mahasiswa yang akan 

menempuh mata kuliah masrohiyyah jurusan Pendidikan Bahasa Arab UIN 

Maulana Malik Ibrahim Malang. Berkaitan dengan pengembahan tersebut, 

penulis memohon kepada Bapak/ Ibu untuk kesediaannya memberikan 

penilaian terhadap kualitas produk yang telah dikembangkan  melalui 

angket. Hasil dari pengisian angket ini akan digunakan untuk 

menyempurnakan produk yang telah dihasilkan, agar dapat bermanfaat bagi 

semua pihak dimasa yang akan datang. Sebelumnya penulis mengucapkan 

terimakasih sebesar-besarnya atas kesediaan Bapak/Ibu. 

B. Identitas Ahli 

Nama   : Hasyim amrullah, M.A 

Intansi  : PBA UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG 

Pendidikan  : S7 

Kualifikasi  : PENDIDIKAN BAHASA ARAB 

 

a. Petunjuk Penilaian 

1. Sebelum mengisi angket ini, dimohon terlebih dahulu bapak/ibu 

membaca atau mempelajari buku ajar yang dikembangkan. 

7. Berilah tanda silang (√) pada alternatif jawaban yang paling sesuai 

dengan penilaian Bapak/Ibu 

6. Kritik dan Saran dapat Bapak/ Ibu yang telah disediakan 

 

b. Keterangan 

Jawaban Keterangan Skor 

SS Sangat sesuai 0 

S Sesuai 0 
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CS Cukup Sesuai 6 

KS Kurang Sesuai 7 

TS Tidak Sesuai 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Penilaian  

No  Keterangan Alternatif jawaban 

SS S CS KS T

S 

1. Tingkat relevansi isi dengan kurikulum yang 

berlaku 

 x    

7. Ketepatan judul dengan materi buku   x    

6. Bahasa yang digunakan sudah sesuai dengan 

perkembangan usia mahasiswa yakni dewasa 

  x   

0. Kemudahan Bahasa yang digunakan dalam media 

pembelajaran 

  x   

0. Konsistensi dalam penyajian  x    

6. Kejelasan dalam materi   x   

1. Materi  dapat mencapai tujuan pembelajaran   x   

8. Materi  dapat menumbuhkan motivasi 

pembelajaran 

  x   

1. Ketepatan penggunaan ilustrasi   x    

10

.  

Keruntutan penyajian isi cerita  x    

11

. 

Materi sesuai dengan tujuan kompetensi dasar   x    

17

. 

Materi sesuai dengan tujuan pembelajaran  x    

 

d. Kritik  

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

.......................................................................... 
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e. Saran 

Dimasukkan sejarah masrohiyyah secara umum dan khusus. Secara umum, 

sejarah masrohiyyah dari masa ke masa. Kalau dalam lingkup PBA, 

masrohiyyah fungsinya sebagai pembelajaran kalam, penanaman karakter 

mahasiswa, memunculkan dan melatih jiwa seni, melatih mahasiswa dalam 

bekerja team work. Kemudian kaitannya dengan pembelajaran bahasa apa. 

Juga ditambah lampiran-lampiran seperti teks naskah masrohiyyah.  

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................ 

 

Validator ahli materi 

 

ttd 

 

(HASYIM AMRULLAH, M.A) 
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ANGKET PENILAIAN / TANGGAPAN DARI DESAIN  PENGEMBANGAN 

BUKU PANDUAN MASROHIYYAH DI JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA 

ARAB UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG 

 

A. Pengantar 

Buku Panduan Masrohiyyah ini dibuat untuk mahasiswa yang akan 

menempuh mata kuliah masrohiyyah jurusan Pendidikan Bahasa Arab UIN 

Maulana Malik Ibrahim Malang. Berkaitan dengan pengembahan tersebut, penulis 

memohon kepada Bapak/ Ibu untuk kesediaannya memberikan penilaian terhadap 

kualitas produk yang telah dikembangkan  melalui angket. Hasil dari pengisian 

angket ini akan digunakan untuk menyempurnakan produk yang telah dihasilkan, 

agar dapat bermanfaat bagi semua pihak dimasa yang akan datang. Sebelumnya 

penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya atas kesediaan Bapak/Ibu.. 

B. Identitas Ahli 

Nama    : AHMAD MAKKI HASAN 

Intansi     : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 

Pendidikan    : S6 PBA 
Kualifikasi        : Dosen Media Pembelajaran Bahasa Arab 

 

a. Petunjuk Penilaian 

1. Sebelum mengisi angket ini, dimohon terlebih dahulu bapak/ibu 

membaca atau mempelajari buku ajar yang dikembangkan. 

7. Berilah tanda silang (√) pada alternatif jawaban yang paling sesuai 

dengan penilaian Bapak/Ibu 

6. Kritik dan Saran dapat Bapak/ Ibu yang telah disediakan 

 

b. Keterangan 

Jawaban Keterangan Skor 

SS Sangat sesuai 0 

S Sesuai 0 

CS Cukup Sesuai 6 

KS Kurang Sesuai 7 

TS Tidak Sesuai 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

100 

 

c. Penilaian  

No  Keterangan Alternatif jawaban 

SS S CS KS TS 

1. Desain cover yang digunakan sesuai ✓     

7. Ketepatan pemakaian jenis huruf yang digunakan 

dalam halaman depan 

 ✓    

6. Bentuk, posisi, warna memiliki fungsi yang sama pada 

setiap lembarnya 
✓     

0. Komposisi teks (ukuran,warna dan jenis) jelas 

sehingga mudah dibaca oleh pembaca 

 ✓    

0. Keterpaduan antara warna teks dan background ✓     

6. Kualitas gambar baik dan sesuai dengan materi 

pembelajaran 
✓     

1. Warna yang dipilih dapat menarik perhatian ✓     

8. Perpaduan warna sangat cocok ✓     

1. Ukuran huruf sudah sesuai  ✓    

10. Ketepatan penempatan gambar  ✓    

 

d. Kritik  

Pemilihan font dapat disesuaikan lagi dengan baik dan variatif utamanya 

pada halaman cover  

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

.............................................................................................. 

e. Saran 

Beri halaman khusus profil penyusun  

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................ 

Validator ahli desain  

 

Ttd 

 

(AHMAD MAKKI HASAN) 
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ANGKET PENILAIAN / TANGGAPAN DARI MAHASISWA UNTUK  

PENGEMBANGAN BUKU PANDUAN MASROHIYYAH DI JURUSAN 

PENDIDIKAN BAHASA ARAB UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG 

 

B. Pengantar 

Buku Panduan Masrohiyyah ini dibuat untuk mahasiswa yang akan 

menempuh mata kuliah masrohiyyah jurusan Pendidikan Bahasa Arab UIN 

Maulana Malik Ibrahim Malang. Berkaitan dengan pengembahan tersebut, peneliti 

memohon kesediaan saudara untuk mengisi angket dibawah ini sebagai  

mahasiswa yang TELAH/AKAN menempuh mata kuliah masrohiyyah. Isilah 

dengan jawaban yang menurut saudara sesuai, hasil yang didapat dari pengisian 

angket ini akan digunakan sebagai penyempurnaan produk, sehingga nantinya 

produk benar-benar layak untuk dimanfatkan, khususnya untuk jurusan PBA UIN 

Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Atas waktu dan kesediaannya, peneliti sampaikan terimakasih dan semoga 

dimudahkan segala urusan. 

.. 

C. Identitas 

Nama    :  

NIM    : 

Kelas      :  

Status      : TELAH/BELUM mengikuti matakuliah 

Masrohiyyah(coret yang tidak perlu) 

 

a. Petunjuk Penilaian 

1. Sebelum mengisi angket ini, dimohon terlebih dahulu bapak/ibu 

membaca atau mempelajari buku ajar yang dikembangkan. 

7. Berilah tanda silang (√) pada alternatif jawaban yang paling sesuai 

dengan penilaian Bapak/Ibu 

6. Kritik dan Saran dapat Bapak/ Ibu yang telah disediakan 

 

b. Keterangan 

Jawaban Keterangan Skor 

SS Sangat sesuai 0 

S Sesuai 0 

CS Cukup Sesuai 6 

KS Kurang Sesuai 7 

TS Tidak Sesuai 1 
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c. Penilaian  

No  Keterangan Alternatif jawaban 

SS S CS KS TS 

1.  Anda lebih bersemangat belajar mata kuliah 

Masrohiyyah ketika menggunakan buku tersebut 

     

7.  Pengetahuan anda tentang masrohiyyah semakin luas 

setelah menggunakan buku tersebut 

     

6. Anda termotivasi mempelajari masrohiyyah setelah 

membaca buku tersebut 

     

0. Buku tersebut mudah dibaca dan difahami      

0. Buku tersebut menyenangkan untuk dipelajari      

6. Materi dalam buku tersebut cukup lengkap      

1. Perpaduan warna dan gambar pada buku tersebut 

menarik 

     

8. Pengunaan ukuran huruf dan bentuk huruf menarik      

1. penyajian tulisan dan gambar sesuai dan serasi      

10. Pengunaan bahasa (paragraf dan kata) mudah difahami      

 

d. Kritik  

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

.......................................................................................... 

e. Saran 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

............................................................................................ 

Mahasiswa 

 

Ttd 
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 قائمة المجيبين

Nama Lengkap NIM  KELAS  Apakah saudara telah/akan 

menempuh Mata Kuliah 

Masrohiyyah? 

Annisa 

Rachmadhani 

1610017

1 

Y1 PBA 

7016 

TELAH menempuh Mata 

Kuliah Masrohiyyah 

Imaduddin 

muhammad 

1610000

0 

Y7 PBA 

7016 

TELAH menempuh Mata 

Kuliah Masrohiyyah 

SALMA 

LAKSMITA 

BENEDIK 

1610000

1 

Y6 PBA 

7016 

TELAH menempuh Mata 

Kuliah Masrohiyyah 

Iffah El Azhari 1610006

6 

Y0 PBA 

7016 

TELAH menempuh Mata 

Kuliah Masrohiyyah 

Achmad rizky 

afandi 

1610000

7 

Y0 PBA 

7016 

TELAH menempuh Mata 

Kuliah Masrohiyyah 

Nailiyyatul 

'Ulumiyah 

1610011

0 

Y6 PBA 

7016 

TELAH menempuh Mata 

Kuliah Masrohiyyah 

Adella Ira Wanti 1610001

1 

Y1 PBA 

7016 

TELAH menempuh Mata 

Kuliah Masrohiyyah 

Inayatul 

maghfiroh 

1110001

0 

Y8 PBA 

7011 

BELUM menempuh Mata 

Kuliah Masrohiyyah 

     

Anis rahmawati 1610011

7 

Y10 PBA 

7016 

TELAH menempuh Mata 

Kuliah Masrohiyyah 

Ahmad Tibbil 

Qulub 

1610001

8 

Y11 PBA 

7016 

TELAH menempuh Mata 

Kuliah Masrohiyyah 

Hasna 

Rosikhatun 

Nasika 

1110007

6 

Y17 PBA 

7011 

BELUM menempuh Mata 

Kuliah Masrohiyyah 

Ahmad Fibrian 

Nurul Ahadi 

1610000

8 

Y16 PBA 

7016 

TELAH menempuh Mata 

Kuliah Masrohiyyah 

Rif'ah Rizki 

Ramadhani 

1610008

1 

Y10 PBA 

7016 

TELAH menempuh Mata 

Kuliah Masrohiyyah 

Nikmatus Sa'adah 1610001

1 

Y10 PBA 

7016 

TELAH menempuh Mata 

Kuliah Masrohiyyah 

Evi Khoirun 

Nisa' 

1610006

0 

Y16 PBA 

7016 

TELAH menempuh Mata 

Kuliah Masrohiyyah 

Indah fauziah 1610006

0 

Y11 PBA 

7016 

TELAH menempuh Mata 

Kuliah Masrohiyyah 

Nur Afi Zain 1610017

1 

Y18 PBA 

7016 

TELAH menempuh Mata 

Kuliah Masrohiyyah 

Wilda Wahyu Al-

Mubarok  

1610000

1 

Y11 PBA 

7016 

TELAH menempuh Mata 

Kuliah Masrohiyyah 

Ika Rizki Fauziah 1610000

0 

Y70 PBA 

7016 

TELAH menempuh Mata 

Kuliah Masrohiyyah 
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REGITHA 

CAHYANI 

1810000

6 

Y71 PBA 

7018 

BELUM menempuh Mata 

Kuliah Masrohiyyah 

Maulidia 1810008

0 

Y77 PBA 

7018 

BELUM menempuh Mata 

Kuliah Masrohiyyah 

Dzurrotun 

Nafisah 

1610017

0 

Y76 PBA 

7016 

TELAH menempuh Mata 

Kuliah Masrohiyyah 

Himmatul 

adzimah 

1610006

0 

Y70 PBA 

7016 

TELAH menempuh Mata 

Kuliah Masrohiyyah 

Meli Mariani 1610006

1 

Y70 PBA 

7016 

TELAH menempuh Mata 

Kuliah Masrohiyyah 

SYAFIYATUL 

MAF'UDAH 

1110006

6 

Y76 PBA 

7011 

BELUM menempuh Mata 

Kuliah Masrohiyyah 

Iskandar 

zulkarnain 

jauhari 

1110008

8 

Y71 PBA 

7011 

BELUM menempuh Mata 

Kuliah Masrohiyyah 

     

Indana Zulfa 1610011

1 

Y71 PBA 

7016 

TELAH menempuh Mata 

Kuliah Masrohiyyah 

Didi Mufrodi 1810007

1 

Y60 PBA 

7018 

BELUM menempuh Mata 

Kuliah Masrohiyyah 

Mohammad Sofi 

Anwar 

1610006

0 

Y61 PBA 

7016 

TELAH menempuh Mata 

Kuliah Masrohiyyah 

Hasanul 

Mutawakkilin  

1610001

6 

Y67 PBA 

7016 

TELAH menempuh Mata 

Kuliah Masrohiyyah 

Dessy suryawati 1610000

0 

Y66 PBA 

7016 

TELAH menempuh Mata 

Kuliah Masrohiyyah 

Nahda Zulfa S.R 1610010

1 

Y60 PBA 

7016 

TELAH menempuh Mata 

Kuliah Masrohiyyah 

Ahmad Sa'dullah 1610000

8 

Y60 PBA 

7016 

TELAH menempuh Mata 

Kuliah Masrohiyyah 

Riska Khoirun 

Nisa 

1810006

0 

Y66 PBA 

7018 

BELUM menempuh Mata 

Kuliah Masrohiyyah 

Muhammad Afiq 

Aminullah 

1610011

8 

Y61 PBA 

7016 

TELAH menempuh Mata 

Kuliah Masrohiyyah 

Reni Lailina 

Hidayah 

1117000

6 

Y68 PBA 

7010 -

keatas 

TELAH menempuh Mata 

Kuliah Masrohiyyah 

Ahmad 

sirojuddin 

1610010

6 

Y61 PBA 

7016 

BELUM menempuh Mata 

Kuliah Masrohiyyah 

Muhammad 

Daud Abdul 

Jabar 

1610006

7 

Y00 PBA 

7016 

TELAH menempuh Mata 

Kuliah Masrohiyyah 

Salwa Qozziyatul 

Mardhiyah 

1110011

0 

Y01 PBA 

7011 

BELUM menempuh Mata 

Kuliah Masrohiyyah 

Firman Nurul 

Fauzi 

1110000

6 

Y07 PBA 

7011 

BELUM menempuh Mata 

Kuliah Masrohiyyah 
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muhammad fajrul 

falah 

1110017

1 

Y06 PBA 

7011 

BELUM menempuh Mata 

Kuliah Masrohiyyah 

Ihda Filzafatin 

Habibah 

1810001

6 

Y00 PBA 

7018 

BELUM menempuh Mata 

Kuliah Masrohiyyah 

Nova Khoirun 

Niswatin 

1110001

6 

Y00 PBA 

7011 

BELUM menempuh Mata 

Kuliah Masrohiyyah 

Farah Diana 1110001

0 

Y06 PBA 

7011 

BELUM menempuh Mata 

Kuliah Masrohiyyah 

Hasnai masruhani 1110001

6 

Y01 PBA 

7011 

BELUM menempuh Mata 

Kuliah Masrohiyyah 

Moh. Nurrohim 

dwi faridiyanto 

1110000

6 

Y00 PBA 

7011 

BELUM menempuh Mata 

Kuliah Masrohiyyah 

Adila wahyu 

pratiwi el mufida 

1110006

1 

Y01 PBA 

7011 

BELUM menempuh Mata 

Kuliah Masrohiyyah 

Mutiara Rizqy 

Amalia 

1110006

7 

Y07 PBA 

7011 

BELUM menempuh Mata 

Kuliah Masrohiyyah 

Muhammad Rian 

Ferdian 

1810006

6 

Y06 PBA 

7018 

BELUM menempuh Mata 

Kuliah Masrohiyyah 

Muhammad 

Nurhuda 

1110006

0 

Y00 PBA 

7011 

BELUM menempuh Mata 

Kuliah Masrohiyyah 

Risqi wulan 

permatasari 

1610006

6 

Y00 PBA 

7016 

TELAH menempuh Mata 

Kuliah Masrohiyyah 

Muharam Hasbi  1110006

6 

Y06 PBA 

7011 

BELUM menempuh Mata 

Kuliah Masrohiyyah 

Fairuz afida 

khalidia 

1110008

8 

Y01 PBA 

7011 

BELUM menempuh Mata 

Kuliah Masrohiyyah 

Finnadia Yahya 1610001

1 

Y08 PBA 

7016 

TELAH menempuh Mata 

Kuliah Masrohiyyah 

Nur Aini 1610008

7 

Y01 PBA 

7016 

TELAH menempuh Mata 

Kuliah Masrohiyyah 

IVAN SATYA 1110006

0 

Y60 PBA 

7011 

BELUM menempuh Mata 

Kuliah Masrohiyyah 

     

     

Desma Anggraini 1610008

0 

Y66 PBA 

7016 

TELAH menempuh Mata 

Kuliah Masrohiyyah 

Afip zainurrizal 1610001

6 

Y60 PBA 

7016 

TELAH menempuh Mata 

Kuliah Masrohiyyah 

Aditia Maulana 1610001

1 

Y60 PBA 

7016 

TELAH menempuh Mata 

Kuliah Masrohiyyah 

     

Muhammad Fajar 

Ilham 

1610001

1 

Y61 PBA 

7016 

TELAH menempuh Mata 

Kuliah Masrohiyyah 

Warisma Riski 

Nuryani  

1610007

0 

Y68 PBA 

7016 

TELAH menempuh Mata 

Kuliah Masrohiyyah 

Mar'atus 

Sholihah 

1610001

6 

Y61 PBA 

7016 

TELAH menempuh Mata 

Kuliah Masrohiyyah 



  

106 

 

Romaldi abdul 

fatah 

1610011

1 

Y10 PBA 

7016 

TELAH menempuh Mata 

Kuliah Masrohiyyah 

Evi Nur Rohmah 1610000

6 

Y11 PBA 

7016 

TELAH menempuh Mata 

Kuliah Masrohiyyah 

Miladisani 

Ammar Umah 

1610000

0 

Y17 PBA 

7016 

TELAH menempuh Mata 

Kuliah Masrohiyyah 

Aah Istiqomah 1610007

1 

Y16 PBA 

7016 

TELAH menempuh Mata 

Kuliah Masrohiyyah 

Naila Adiba 1610010

0 

Y10 PBA 

7016 

TELAH menempuh Mata 

Kuliah Masrohiyyah 

Okita Fatma 

Marliana 

1610001

0 

Y10 PBA 

7016 

TELAH menempuh Mata 

Kuliah Masrohiyyah 

Siti Fatimah 1610007

1 

Y16 PBA 

7016 

TELAH menempuh Mata 

Kuliah Masrohiyyah 

Wardah Toyiba 1610007

8 

Y11 PBA 

7016 

TELAH menempuh Mata 

Kuliah Masrohiyyah 

Ikhwanur 

Rahmah 

1610000

1 

Y18 PBA 

7016 

TELAH menempuh Mata 

Kuliah Masrohiyyah 

Zayinatul Muiz 1610001

6 

Y11 PBA 

7016 

TELAH menempuh Mata 

Kuliah Masrohiyyah 

Masrufah 1610008

8 

Y80 PBA 

7016 

TELAH menempuh Mata 

Kuliah Masrohiyyah 
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 السيرة الذاتية

 

   السيرة الذاتية

 معلومات الشخصية -أ
  نوفان ديماس فراتاما:    االسم

 0227 نوفمبر 00: كاديي،  مكان وتاييخ الوالدة
 : الرجل   الجنس
 اإلندونيسي:    الجنسية
 نوي أفندي: محّمد    اسم الوالد
 سري مومفوني:    اسم الوالدة

 ة: كاديي جاوى الّشرقي   العنوان
السالفية اإلسالية مفتاح الهدى غاديج : معهد   العنوان بماالنق

 ماالنج
 122812532017:    يقم الجوال

 gmail.com11novandepe@ :   البايد اإلليكتروني
 المستوى الدراسي -ب

 السنة المستوى الدراسي رقم
 5101-5114 حكومية كاديياإلبتدائية السكتي مديسة  0
الحكومية    0غاديلوويه مديسة المتوسطة  5

 كاديي
5101-5103 

 5108-5103 كاديي   2الحكومية  2مديسة الثانوية  3
قسم تعليم اللغة العربية بجامعة موالنا مالك  4

 إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنق
5108-5151 

mailto:novandepe97@gmail.com
mailto:novandepe97@gmail.com
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دليل المنتج 

  يةمسرحال
اللغة العربية بجامعة موالنا مالك في قسم تعليم 

 إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج
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