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إهداء

أهدي هذا البحث اجلامعي إىل:

بودي سوهارنو. عسى اهللا أن يرمحهما كما ربياين صغارا و حيفظهما اهللا وأيب قمريّةأمي .١
الدنيا و االخرة.يبقامها بالسالمة و العافية يف 

و جيزي ا. عسى اهللا أن يقبل أدعياءمهارشاد درجات و ادريس درجاتن يالكبري ينخو اإلإىل .٢
السالمة والعافية يف الدنيا واالخرة.اويرزقهماأعماهلم

و جيزي ا. عسى اهللا أن يقبل أدعياءمهكرمية درجات و ألفية درجاتنيتني الصغري تإىل األخو .٣
لسالمة والعافية يف الدنيا واالخرة.اماويرزقهماأعماهل

إىل أمحد فطاين صاحيب يف املعهد العايل ماالنق.٤

مين جزيل الشكر و من اهللا عظيم األجر



شكر وتقدير

احلمد اهللا الذي أنزل القرآن بلسان عريب مبني. والصالة والسالم على النيب العريب األمني. 
الدين. وعلى آله وصحبه أمجعني، أما بعد.ومن اهتدي بسّنته ودعا بدعوته إىل يوم 

فعالية احلمد اهللا وشكرا بااهللا وثناء عليه بعونه متت كتابة هذا البحث اجلامعي مبوضوع "
".  ماالنقباملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية تومفانجقراءةمهارة التعليميفطريقة التمييز

ري خرفان إىل الذين كانوا هلم فضل يف إمتام هذا البحث إىل أمجل الشكر والتقدير والعةتقدم الباحثيو 
الوجود ومل يبخلوا أحدهم بشيء طلبت، منهم: 

هارجا، مدير جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية ر األستاذ الدكتور موجيا فضيلة.١
قاحلكومية مباالن

الدكتور احلاج نور عايل املاجستري، عميد كلية علوم الرتبية والتعليم جامعة موالنا فضيلة.٢
قمالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالن

الدكتورة مملوء احلسنة املاجستري، رئيسة قسم تعليم اللغة العربية جامعة موالنا فضيلة.٣
قمالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالن

املاجستري، املشرف الذي أفادت مين عمليا ووجهت خطواته العزيزعبد األستاذ فضيلة.٤
يف كل مراحل إعداد هذا البحث منذ بداية فكرة البحث حىت اإلنتهاء منه، فلم تبخل 
بعلمه يوما عن مساعد البحث وتوجيهه. فله مين خالص الشكر والتقدير، ومن اهللا 

عظيم الثواب واجلزاء 
تقدير إىل املدرسني يف قسم تعليم اللغة العربية كلية علوم كما أقدام بكل الشكر وال.٥

. فلهم مين كل قالرتبية والتعليم جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالن
الشكر والتقدير على ما قدموا من العلوم واملعارف والتشجيع وجزاهم اهللا عين خري اجلزاء



معلم اللغة العربيةوأستاذ مسائيدرسةاملكما أقدام بكل الشكر والتقدير إىل رئيس .٦
التوسطة درسة امله من-ج و السابع-يف الفصل السابعوالتالميذ أستاذ حزب اهللا خمرت

ماالنقاإلسالمية احلكومية تومفانج
تعليم اللغة العربية   وختاما، فإنين أتقدم بالشكر والتقدير لكل الزمالء والزميالت يف قسم .٧

على قكلية علوم الرتبية والتعليم جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالن
م يف املناقشة، وعلى دعمهم وتشجيعهم لنا على إمتام  م وتعليقا م  وتوجيها أرشادا

هذا البحث وأمتىن هلم دوام النجاح والتوفيق

. أسعدكم اهللا يف الدارين ٢٠١٦ه يف شهر يوين سنة مث هذا البحث بعون اهللا وتوفيق
وأشكركم جزيل الشكر على اهتمامكم وكرمكم واهللا ويل التوفيق واهلداية. 

ةالباحث













مستخلص البحث
، فعالية طريقة التمييز يف تعليم مهارة القراءة باملدرسة املتوسطة اإلسالمية ٢٠١٦حنيفة درجات، 

احلكومية تومفانج ماالنق. "كلية علوم الرتبية والتعليم، قسم تعليم اللغة العربية، 
احلكومية ماالنق"باجلامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية 
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كثري من هؤالء يف إندونيسيا يستخدم كثريا طريقة القواعيد والرتمجة.  اللغة العربيةكان تعليم 
بية. إذا فإن السؤال اآلن هو  الذين يعتربون اللغة العربية شبحا خميفا ألن مثقلة جدا بفهم املقروء العر 

يف تعليم مهارة القراءة و اليت يشعرون الصعوبة حىت ينظرها شبحا التالميذكيف حتسني الكفاءة 
وقلة استخدام تالميذ.ألن اآلن و من قبل, تعليم املهارة القراءة باستعمال الطريقة امللل للخميفا.

التمييز يف تعليم مهارة البحث يستعمل طريقةطريقة التعليم العصري مثل طريقة التمييز . و هذا
القراءة باملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية تومفانج ماالنق

القراءة بالطريقة التمييز  يف الصّف ةكيف عملية تعليم مهار ) ١و أما أسئلة البحث هي : 
القراءة ةفعالية تعليم مهار كيف ) ٢السابع باملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل تومفانج

بالطريقة التمييز يف الصّف السابع باملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل تومفانج؟
nonequivalent control groupبشكلو أما منهج يف هذا البحث هو منهج شبه التجرييب 

designأما أدوات البحث باملدخل الكمي، و باختاذ الفصل التجريبية و الفصل الضابطة. و
يف هذا البحث هي :املالحظة، واملقابلة، واالختبار.املستخدمة

-طربقة التمييز يف تعليم مهارة القراءة يعرف من نتيجة اختباريدل نتيجة البحث على فعالية
t أكرب منt-tabel)معىن هذا أّن .)٢،٧٥٦٣٩أكرب من٤،٤٤H0 مقبول وH1 .و مردود

باملدرسة املتوسكة اإلسالمية مهارة القراءةتعليماستخدام طريقة التمييز و فعال يفخالصته أن 
.احلكومية تومفانج ماالنق



ABSTRACT
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In Indonesia, there are a lot of people use qowa’id and translation method in Learning

Arabic. Many people argue that Arabic is one of the difficult thing in learning language

because it is not easy to understand the Arabic text. Then, the question is that how to improve

the skill or the student’s ability in learning maharoh qira’ah or reading skill which make

them feel difficult and they assume that Arabic become their fear. Thus, at the present and

previous time, in learning maharah qiro’ah, the teacher still use the method that make student

feel bored and   seldom to use the new method such as Tamyi method. In this study, the

researcher use TamyiZ method in learning maharoh qiraah in Islamic Junior High School of

Tumpang Malang.

The research question of this study is (1) how is the process of learning maharah

qiraah using tamyiz method in VII class in Islamic Junior High School of Tumpang Malang

(2) How is the effectiveness of learning maharoh qiraah using tamyiz method in Islamic

Junior High School of Tumpang Malang. This research used quasi experiment design in form

of nonequivalent control group by using quantitave approach which use experiment class and

control class. The research instrument of this research is observation, interview, and test.

The result of this study showed that the learning process using tamyiz method was well done.

It can be seen from result of t-test more big from t-table (4,444>2,75639). It’e showed that

H0 acccepted and H1 reffused. And the conclution from this research is use of tamyiz

Method in reading skill learning effective.



ABSTRAK

Darojat, Hanifah. 2016. Efektifitas Metode Tamyiz Dalam Pembeljaran Maharoh Qiro’ah Di
MTs Negeri Tumpang Malang. Skripsi, Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Ilmu
Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Abdul Aziz, M.Pd

Kata kunci: Metode Tamyiz, Maharoh Qiro’ah
Pembelajaran bahasa Arab di Indonesia masih banyak yang menggunakan metode

qowa’id dan terjemah. Banyak yang menganggap bahwa bahasa Arab itu merupakan momok

bagi siswa karena sulitnya daam memahami suatu teks bacaab Arab. Jadi, pertanyaannya saat

ini adalah, bagaimana memperbaiki keterampilan atau kemampuan siswa dalam pembelajaran

maharoh qiro’ah yang mana mereka merasa kesulitan sehingga menganggap bahasa arab itu

merupakan momok bagi siswa. Kaena pada saat ini dan pada masa sebelumnya, pembelajaran

maharoh qiro’ah masih menggunakan metode yang membosankan bagi siswa. Serta tidak

banyak menggunakan metode-metode yang terbaru misalnya, seperti metode Tamyiz. Pada

penelitian ini peneliti mengggunakan metode tamyiz dalam pembelajaran maharoh qiro’ah di

MTs Negeri Tumpang-Malang.

Adapun rumusan masalah dalam peneitian ini yaitu:1) Bagaimana proses

pembelajaran maharoh qira’ah menggunakan metode tamyiz di kelas VII MTs Negeri

Tumpang-malang. 2) Bagaimanakah efektifitas pembelajaran maharoh qiro’ah menggunakan

metode tamyiz  di kelas VII MTs Negeri Tumpang-malang.

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan desain quasi eksperimen dengan

bentuk nonequivalent control group, dengan pendekatan kuantitatif. Menggunakan kelas

eksperimen dan kelas kontrol. Adapun instrument peneitian yang digunakan dalam penelitian

ini yaitu: observasi, wawancara dan tes.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran maharoh qiro’ah efektif, hal ini

diketahui dari hasil uji-t lebih besar dari t-tabel (4,444 > 2,75639). Hal ini menunjukkan

bahwa H0 diterima dan H1 ditolak. Kesimpulannya adalah penggunaan metode tamyiz efektif

dalam pembelajaran maharoh qiro’ah di MTs Negeri Tumpang Malang.
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الفصل األول
مقدمة

خلفية البحث-أ
إن للغة العربية مكانة خاصة بني اللغات العامل. كما أن أمهية اللغة تزيد 
يوم بعد يوم يف عصرنا احلاضر. أصبحت اللغة العربية لغة رمسية إلثنني وعشرين 

, و يف بلدنا إندونيسيا كبالد الدين اإلسالم ١أفريقيادولة يف الشرق األوساط و 
أكرب يف العامل أصبحت للغة العربية لغة الوطنية الثانية بعد اللغة اإلندونيسيا. 

UNESCO (United Nationsالّلغة العربية هي لغة العامل كما نسبة

Educational, Scientific and Cultural Organization( بري دمس١٨يف التارخ
لغة البلد اآلخر لألمم ٢٢يكّون اللغة العربية لغة رمسية سادسة من ١٩٧٣

.٢املتحدة, لذا اللغة العربية خارج لغة واجب للمسلمني لغة العامل أيضا
يف تطبيق دروس اللغة العربية ال تدرس يف املعهد فقط ولكن تطوير يف 

يف املدارس اخلاصة حتت املؤسسات التعليمية الرمسية حىت يف املوضوعات نفسها 
املؤسسة اإلسالمية, املثال املدرسة االبتدائية, واملدرسة املتوسطة, واملدرسة 

الثانوية, و اجلامعة.
على الرغم, قد دخل اللغة العربية يف موضوع منفصل يف املدرسة, حتتاج 

على استيعاب وفهم اللغة العربية يف تالميذجهد مربجما ومنظما ليجعل ال
يشعرون الصعوبة لفهمها.تالميذ.  كثري من الاملدرسة

حىت كثري من هؤالء الذين يعتربون اللغة العربية شبحا خميفا ألن مثقلة 
تالميذجدا بفهم املقروء العربية. إذا فإن السؤال اآلن هو كيف حتسني الكفاءة ال

يف تعليم مهارة القراءة و اليت يشعرون الصعوبة حىت ينظرها شبحا خميفا.

1 Lubis Torkis, Pengajaran Bahasa Arab Tujuan Khusus. (Malang: Fakultas Sastra Universitas
Negeri Malang, 2005), hlm. 5.
2Zarkasih, Hari Bahasa Arab Dunia (http://www.kompasiana.com, diakses pada 23 maret 2016
jam 5.15 WIB)
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هو التحديات الذي ينبغي التماس احلل.  هنا، دور املدرس أو املريب ها
و ماهر اللغة العربية منتظر جدا . أما تدين النجاح يف تعليم اللغة العربية ويتأثر  

أنفسهم والعوامل اليت تتأثر من تالميذكثري من العوامل، وهي تشتق من ال
واستخدام الطريقة املدرس الذين ال يفهمون أمهية توزيع هذه املواد

واالسرتاتيجيات منتجة ونشطة وممتعة، و استعمال الوسائل غري جذاب.
أّما املهارات يف الّلغة العربية  أربعة, منها مهارة االستماع و مهارة الكالم 
و مهارة القراءة و مهارة الكتابة و كّل املهارات عالقة قوية. من أربعة املهارات 

مهمة ألن القراءة تستطيع أن تزيد املعرفة, كما يف مهارة القراءة , كمهارة 
املصطالحات املشهرات "القراءة نافذة العلوم". 

, تالميذالساسية جيب أن يستوليها األلغوية الإّن مهارة القراءة هي مهارة 
إىل جانب مهارة الكالم و مهارة االستماع و مهارة الكتابة, اليت هي جديرة 

ا عند تالميذلبا تعّلم الّلغة األجنبّية. وكانت مهارة القراءة مهارة مهمة ألن استعا
ذه املهارة سوف يفتح آفاق العلوم الواسعة ويكشف الورثة الثقافية  من يقدر 

يف هذا تالميذالاملكتوبة يف النصص القدمية. وازدادت أمهية مهارة القراءة عند 
علوم و التكنولوجية حىت الميكن لنا طوير العامل يف جمال الرتبية و العصر بسبب ت

رّدها, وتفجر املعرفة يف مجيع نواحي احلياة اإلنسانية. رغم أّن الوسائل الكتشاف 
املعرفة تطورت وحتسنت, لكن مهارة القراءة التزال وسيلة ضرورية ملطالعة العلوم 

ملسو هيلع هللا ىلصاملتقدمة. فليس من الغريب إذا كان أّول خطاب من اهللا تعاىل إىل رسوله 

: ٥-١رمي آية الكالقرآنيف" اقرأ"بكلمةفتتحا      
            
    ٣

3 Al-Qur’an (Semarang: Menara Kudus, 1990), hlm. 598.
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:٤من فوائد القراءة عند غراي و روغرس يف كتاب سوفريونو هي
تزديد التطوير النفس.١
متأل الفطانية.٢
متأل األمهّية احلياة.٣
ال اخلاص.٤ تزديد االرادة يف ا
ملعرفة احلال اجلديد.٥

أمهية القراءة, لذا يف تعليم اللغة العربيةاعتمادا على ذلك, قد ُعرِفت  
حتتاج طرائق  التعليم املسرور و زيادة إرادة القراءة. ألن اآلن و من قبل, تعليم 

. كما قالت األستاذة سيت راضية ٥تالميذاملهارة القراءة باستعمال الطريقة امللل لل
وهي مدّرسة الّلغة العربية يف املدرسة اإلبتدائية اإلسالمية و املدرسة املتوسطة 

اإلسالمية احلكومية.
ي الباحثة البيان من نتائج تقومي مهارة القراءة للطالب يف املدرسة تعط

املتوسطة اإلسالمية احلكومية تومفانج, التايل:

متوسط النتيجة٥فصل ٤فصل ٣فصل 
٧٧٦٥٧٥٧٣متوسط الفصل

نتائج تقومي مهارة القراءة١.١جدول 
مستقر . لذا من ذلك البيان, قد ُعرِفت أّن تعليم مهارة القراءة غري 

بزيادة محاسة تالميذحتتاج التعليم إىل طريقة الذي تستطيع أن ترفع نتيجة تعليم ال
التعلم. وطريقة التمييز هو احدى صيغة مدخل تعليم  النحو و الصرف الكم, 

.جيهد أن جيعل عملية التعليم و التعلم سهلة و فرحة

4 Supriyono, Kontribusi Pustakawan Dalam Meningkatkan Minat Baca (Media Pustakawan, 1998)
Vol V

راضية٥ س أستاذة مع بةمعلممقابلة ية العؤ وميةاملاللغة ا سالمية سطة امل ١درسة
ماالنق تومفانح
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التعلم الكم عند الغزايل هو احدى أسلوب التعليم الذي جيعل عملية 
. فليجعل ذلك البيئة, البد على املعّلم أن يفهم ٦للتالميذالتعليم األمن و املريح 

و عادة تعّلمهم و عوامل تشديد عملية التعليم. وبعد ذلك, تالميذاألحوال ال
الطريق الواحد بأسس التعليم على ُيكّون البيئة التعليمية املريح. ذلك اجلهد يف 

النظري البنائي.
, تريد الباحثة يف هذا البحث العلمي أن يطبق ةبناء على املشكلة السابق

مهارة القراءة. راءة لرتقية االرادة و نتيجة درس مهارة القم الطريقة التميز يف تعلي
هارة القراءة".فعالية طريقة التمييز يف تعليم مواملوضع هذا البحث العلمي يعين "

أسئلة البحث- ب
اعتمادا على خلفية البحث, تعّرب الباحثة أسئلة البحث كما يلي:

طريقة التمييز  يف الصّف السابع باملدرسة القراءة بة كيف عملية تعليم مهار - ١
؟ماالنقاملتوسطة اإلسالمية احلكومية تومفانج

الصّف السابع باملدرسة طريقة التمييز يف القراءة بة كيف فعالية تعليم مهار - ٢
؟ماالنقاملتوسطة اإلسالمية احلكومية تومفانج

أهداف البحث- ج
طريقة التمييز  يف الصّف السابع باملدرسة القراءة بةعملية تعليم مهار لوصف .١

ماالنقاملتوسطة اإلسالمية احلكومية تومفانج
السابع باملدرسة طريقة التمييز يف الصّف القراءة بةفعالية تعليم مهار ملعرفة.٢

ماالنقاملتوسطة اإلسالمية احلكومية تومفانج

6 Mukhroji Alkaly, Membangun Karakter Anak Bangsa (http://alkaly21.blogspot.co.id/,  diakses
pada 24 maret 2016 jam 06.24 WIB)
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فوائد البحث-د
قّسمت الباحثة أمهّية البحث إىل جانبني,ومها كما يلي:

اجلانب النظري- ١
هذا البحث لتجّرب نظرية التعليم البنائي ولتثبيت أّن تطبيق طريقة 

التعليم من األمهّية األحوال يف التعليم. 
التطبيقياجلانب - ٢

للمدرسة, وميكن هذا البحث  مفيدا و مذافا إىل نوع طريقة التعليم )أ
املستخدمة يف املدرسة.

للمعلم, زيادة أفكار املعلم خاصة يف العملية التعليمية يف الصّف و )ب
خاصة يف تعليم مهارة القراءة. و يكون التالميذليسهل أن يعّلم 

يف تعليم التالميذمحّاسة أساس املدرس يف تنمية و ترقية البحث
املهارة القراءة.

يف تعليم مهارة القراءة خاصة يف فهم التالميذ, تسهيل لتالميذل)ج
املقروء. 

حث أحد مصادر يف حبوث التالية وإعداد للباحثة, جعل هذا الب)د
املعرفة واخلربة يف تعليم اللغة العربية.

فروض البحث- ه
إّن وض يف هذا البحث هو اعتمادا على الدراسة السابقة التايل فر 

استخدام طريقة التمييز  فعاال يف تعليم مهارة القراءة باملدرسة املتوسطة اإلسالمية 
احلكومية تومفانج
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حدود البحث-و
للحدد دائرة هذا البحث كما يلي:

حدود املوضوع- ١
طريقة لرتمجة يعين طريقة التمييز املقصودة يف هذا البحث أّما 

تعليم املهارة القراءة. يف وتطبقهاهاخدمستتقرآن الكرمي ولكّن الباحثة ال
حدود املكانية - ٢

حددت الباحثة مكان البحث يف الصّف السابع باملدرسة املوسطة 
ماالنقاإلسالمسة احلكومية تومفانج

حدود الزمانية- ٣
إبريل حىتحددت الباحثة  زمان البحث يف املرحلة الثانية من شهر

احملاضرة.ثالثةحويل مايو.
حتديد املصطلحات-ز

تستخدم الباحثة يف هذا البحث عدد من املصطلحات, وتسهيل البحث 
سوف تعرف الباحثة املصطلحات املستخدمة كما يلي:

القراءة- ١
القراءة هي ترمجة احلروف املكتوبة إىل معىن أو أعطاء معىن للكلمة املطبوعة 

األفكار يف ذهن القارئ, والقارئ و هي عملية ذات شقني. فالكاتب يشري
. ٧يرتجم تلك األفكار يف ضوع جتربتة و خلفيته الثقافية و اللغوية

مهارة القراءة- ٢
مهارة التعريف و الفهم املعىن املكتوب أو الرموز املكتوب هي مهارة القراءة

٨بالكالم أو بالفهمها يف القلب.

امللك٧ (جامعة ية, العر اللغة ة البصر املعينات ن, ص اسمعيل محمود و الّلھ عبد الصديق عمر
١٠٥), ١٩٨٣سعود,

8 Chaidar Alwasilah, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,
2011) hlm. 143
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طريقة التمييز- ٣
عن صيغة املادة األساسية يف )Work Sheet(طريقة التمييز هي ورقة العمل 

كمية النحو والصرف وهي من صنف العربية لألخاص اهلديف البسيطي 
)Arabic For Specific Purpose(

٩.
الدراسات السابقات- ح

)٢٠١٤:دينا رمياين (الباحث- ١
: فعالية طريقة التمييز يف ترمجة القرآن الكرمي لتعليم عنوان البحث

دروس اإلسالمية 
: ملعرفة فعالية طريقة التمييز يف ترمجة القرآن الكرمي أهداف البحث

لتعليم دروس اإلسالمية 
: تستخدم الباحثة املدخل الكيفي و منهجها امليدينمنهج البحث

: طريقة التمييز يف ترمجة القرآن الكرمي لتعليم دروس اإلسالمية نتيجة البث
مؤثّر

)٢٠١٤:اريين رينا راتيه (الباحث- ٢
: دراسة تطبيق طريقة التمييز يف تعليم ترمجة القرآن عنوان البحث

مبدرسة اإلبتدائية اإلسالم كروباجنان سوراكارتا
: ملعرفة عوامل النصر و العرقل يف تطبيق طريقة التمييز أهداف البحث

يف تعليم ترمجة القرآن مبدرسة اإلبتدائية اإلسالم كروباجنان سوراكارتا
تستخدم الباحثة املدخل الكمي و منهجها التجريب: منهج البحث
: عوامل النصر يف تطبيق طريقة التمييز يف تعليم ترمجة القرآن هو  نتيجة البث

كانت املرفق املدرسة (آالت) معتدل حبماسة الطالب. وعوامل العرقل يف 
تطبيق طريقة التمييز يف تعليم ترمجة القرآن هو ناقص معلم.

9 Abaza,MM. Tamyiz, (Tamyiz publizing 2010). Hlm. 1
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)٢٠١٣ونج ووالن (: غندوك نالباحث- ٣
: استخدام البطاقة القصرية لتنمية مهارة القراءة عنوان البحث

)ملعرفة استخدام البطاقة القصرية يف تعليم مهارة ١: (أهداف البحث
كدونج ادم ٢القراءة يف الفصل الثامن مبدرسة املتوسطة اإلسالمية حممدية 

ة يف تعليم مهارة القراءة يف )ملعرفة فعالية استخدام البطاقة القصري ٢جبنغارا. (
كدونج ادم جبنغارا.٢مية حممدية الفصل الثامن مبدرسة املتوسطة اإلسال

: تستخدم الباحثة املدخل الكمي و منهجها التجريبمنهج البحث
: أن استخدام البطاقة القصرية يف تعليم مهارة القراءة مؤثرة, نظر  نتيجة البث

أكرب  من نتيجة التقدير ٥,٧٩٢هي tجة املقبول (نتبtمن اإلختبار 
% ) ٥=١,٦٧% و ١=٢,٣٩املعنوى 

) ٢٠١٢: أمري اإلسالمية (الباحث- ٤
: استخدام اسرتاتيجية التعلم التعاوين يف تعليم مهارة عنوان البحث

القراءة
يف تعليم مهارة )ملعرفة اسرتاتيجية التعلم التعاوين١: (أهداف البحث

) معرفة فعاليةاسرتاتيجية التعلم ٢وسطة احلكومية سومنبز (القراءة مبدرسة املت
يف تعليم مهارة القراءة مبدرسة املتوسطة احلكومية سومنبالتعاوين

: يستخدم الباحث املدخل الكمي و منهجهه التجريبمنهج البحث
مؤثر يف تعليم مهارة القراءة, : اسرتاتيجية التعلم التعاويننتيجة البحث

يجة احملصولة بني الفصل التجريبة و الفصل الضابطة. نطر من النت
)٢٠١٢: فاطمة (الباحث- ٥

: طريقة تعليم مهارة القراءة بالكتاب املدرسي "اللغة عنوان البحث
العربية " لفتح الباري و اآلخرين يف املدرسة الرفاعي الدينية كوندانج لغي 

ماالنج
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رسي "اللغة العربية " ) ملعرفة أحوال الكتاب املد١: (أهداف البحث
) ملعرفة الطريقة املستخدمة يف تعليم مهارة ٢لفتح الباري و اآلخرين. (

القراءة بالكتاب املدرسي "اللغة العربية " لفتح الباري و اآلخرين يف املدرسة 
الرفاعي الدينية كوندانج لغي ماالنج

: تستخدم الباحثة الوصف الكيفي منهج البحث
: الطريقة املستخدمة يف املدرسة الرفاعي الدينية كوندانج نتيجة البحث

لغي ماالنج هي طريقة النحو والرتمجة بتطبيق اخلطوات املناسب بنطرية تعليم 
مهارة القراءة.  

خمالفة و تساوية بني البحث السابق بالبحث اجلديد
خالف تساوي اسم الباحث و موضوع و شكل و 

سنة البحث
رقم

الباحثةتستخدم -
ترمجة طريقة التمييز
القرآن الكرمي

تستخدم الباحثة -
املدخل الكيفي و 

منهجها امليدين

طريقة فعاليةملعرفة
التمييز

يف دينا رمياين, فعالية طريقة التمييز
ترمجة القرآن الكرمي لتعليم دروس 

اإلسالمية, البحث اجلامعي, 
٢٠١٤

١

حتليل استخدام
يف طريقة التمييز

ترمجة القرآن تعليم
الكرمي

تستخدم الباحثة املدخل 
الكمي و منهجها 

التجريب

اريين رينا راتيه,  دراسة تطبيق طريقة 
التمييز يف تعليم ترمجة القرآن مبدرسة 

اإلبتدائية اإلسالم كروباجنان 
٢٠١٤سوراكارتا,  

٢

تستخدم الباحثة
البطاقة القصرية

البحث يف تعليم مهارة -
القراءة

غندوك نونج ووالن,  استخدام 
البطاقة القصرية لتنمية مهارة القراءة, 

٣
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املدخل استخدام -
الكمي و منهج 

التجريب

٢٠١٣البحث اجلامعي, 

الباحثيستخدم
اسرتاتيجية التعلم 

التعاوين

البحث يف تعليم مهارة -
القراءة

استخدام املدخل -
الكمي و منهجهه 

التجريب

أمري اإلسالمية,  استخدام 
اسرتاتيجية التعلم التعاوين يف تعليم 

البحث اجلامعي, ,مهارة القراءة
٢٠١٢

٤

خمالفة و تساوية بني البحث السابق بالبحث اجلديد١.٢جدول 
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الفصل الثاين
اإلطار النظري

مهارة القراءةاملبحث األّول : -أ
مفهوم القراءة- ١

معىن للكلمة عطاء إالقراءة هي ترمجة احلروف املكتوبة إىل معىن أو 
املطبوعة و هي عملية ذات شقني. فالكاتب يشري األفكار يف ذهن القارئ, 

. ١٠والقارئ يرتجم تلك األفكار يف ضوع جتربتة و خلفيته الثقافية و اللغوية
وقال الدكتور حممد كامل الناقة يف كتابه "أساسية تعليم اللغة العربية و 

شمل تفسريا للرموز اليت يلقاها القارئ عن الرتبية الدينية" القراءة عملية أقلية ت
طريق عينية و تطلب هذه الرموز فهم املغاين. و تتطلب الربط بني اخلربة 
الشخصية فالعمليات النفسية املرتبطة بالقراءة على هذا معتمد لدرجة  

. ١١كبرية
ساسية لتعليم اللغة األجنبية, و األخمتصر من مفهوم القراءة هو مهارة 

اعد اإلنسان على أن يعيش عمر اإلنسانية مبادة الواسع و يتمتع القراءة تس
مبا فيه من العلوم و الفنون واألساطر, فتجاوز بذلك عمره املمدود.

أهداف القراءة- ٢
اختالف املربون حول أهداف تعليم القراءة والوظائف اليت تقدمها 

تمع, ولعل ذلك عائد إىل عدم االتفاق على فهم حمدد لكل من الفرد وا
لطبيعة القراءة, فالقراءة و الكتابة عمليتان متكاملتان يصعب الفصل بينهما 
يف مواقف التعليم, وتؤديان معا وظائف هامة تتمثل يف تزود األفراد بوسائل 

امللك١٠ (جامعة ية, العر اللغة ة البصر املعينات ن, ص اسمعيل محمود و الّلھ عبد الصديق عمر
١٠٥), ١٩٨٣سعود,

الثقافة١١ دار رة, (القا ية, العر اللغة عليم أساسيات الناقة, امل محمود س يو ), ١٩٧٧ع
١٩٢
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االستمتاع والسرور, وتطوير أفكار  الطلبة حيث يقارنون أفكارهم بأفكار 
م, وت عتربان وسيلة فعالة حلصول الطلبة الكتاب واملؤلفني الذين يقرؤون كتابا

م على تطوير تعلمهم مبا  على املعلومات , وتنظيمها, وكذلك مساعد
يلة لتدوين املعلومات و يتوصلون إليه من خربات, و أفكار جديدة. وهي وس

ما أداة تطوير  املعرفة حفظها. و  وسيلة لتبادل اآلراء واألفكار. كما أ
تعلم الذايت.اإلنسانية, وتنمية مهارات ال

وهذه هي األهداف العامة لتعليم القراءة اليت عّربها حممود كامل الناقة 
ما للمنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم  و رشدي أمحد طعيمة يف منشزرا

:١٢والثقافة كما يلي

أن يتمكن الدارس من ربط الرموز املكتوبة باألصوات اليت تعترب عنها )أ
يف اللغة العربية.

من قراءة النص قراءة جهرية بنطق صحيح.أن يتمكن)ب
أن يتمكن من استيتاج املعىن العام مباشرة من الصفحة املطبوعة وإدراك )ج

تغيري املعىن بتغيري الرتكيب.
أن يتعارف معاين املفردات من معاين السياقي, والفرق بني مفردات )د

احلديث ومفردات الكتابة.
اك عالقات املعىن اليت ترتبط أن يفهم املعاين اجلميل يف الفقرات وإدر )ه

بينها.
أن يقرأ و يفهم األفكار اجلزئية والتفاصل وأن يدرك العالقات املكونة )و

للفكرة الرئيسية.
أن يتعرف عالمات الرتقيم ووظيفة كل منها.)ز

ا١٢ ن الناطق لغ ية العر اللغة س تدر طرائق طعيمة, أحمد رشدي و الناقة امل محمود
والثقافة, العلوم بية ال سالمية املنظمة شورات م و, س س ١٥٠), ٢٠٠٣(إ
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أن يقرأ بطالقة دون االستعانة باملعاجم أو قةائم املفردات املرتمجات إىل )ح
اللغتني.

أن يقرأ قراءة واسعة, بدأ من قراءة الصحيفة إىل قراءة األدب والتاريخ )ط
والعلوم واألحداث اجلارية مع إدراك اإلحداث وحتديد النتائج وحتليل 

املعاين ونقدها وربط القراءة الواسعة بالثقافة العربية واإلسالمية.    
أنواع القراءة- ٣

، وهم ١٣مخسة أقسامى علالدكتور نايف حممور معروف القراءةينقسم
التايل:

)القراءة املوسعة(القراءة السرعة)أ
القراءة السرعة ليجرؤ على تالميذاهلدف الرئيسي هو تعزيز ال

ال ينبغي أن يكون سرعة اهلدف ولكن على قراءة أسرع من العادة.
حساب الفهم.

القراءة االستمتاعية)(القراءة الرتفيهية)ب
يوجد عالقة مع هذا النوع من قراءة هذا النوع من القراءة له 

هدف القراءة الرتفيهية ليس لزيادة عدد املفردات، وليس لتعليم أعاله.
أمناط جديدة، وليس إىل أي حال لقراءة فهم النص يف التفاصيل، 

كذلك ولكن لتوفري التدريب للطالب قراءة بسرعة والتمتع ما يقرأون.
يهدف إىل تعزيز اهتمام وحب القراءة.

)القراءة التحليلية(لقراءة حتليليةا)ج
القراءة التحليلية اهلدف الرئيسي هو تدريب الطالب لديها 

باإلضافة إىل ذلك، يتم املعلومات من املواد املكتوبة.القدرة على العثور
وتظهر تفاصيل املعلومات اليت تدريب الطالب لتكون قادرة على حفر

۹۰ص(بريوة ليبانون: دار النفس) خصائص العربيةالدكتور نايف حممور معروف, ١٣
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ويتم تدريب الطالب أيضا على لفني.تعزز األفكار الرئيسية املقدمة املؤ 
التفكري املنطقي، إلجياد العالقة بني جزء واحد من اجلملة مع بقية 
اجلملة، من مجلة واحدة إىل مجلة أخرى، بني األحداث مع أحداث 

١٤أخرى، واستخالص النتائج اليت مل يرد ذكرها صراحة يف النص.

)القراءة القلبية(القراءة الصامتة)د
ليس فيها صوت وال مهس والحتريك للشفتني هي بالعينني

أغراض . ومن١٥وتستخدم يف مجيع مراحل التعليم بنسب متفاوتة
:١٦القراءة الصامتة هي

تنمية الرغبة يف القراءة وتذوقها .)١
تربية الذوق واإلحساس باجلمال .)٢
زيادة القدرة على الفهم .)٣
اإلملام باملقروء تربية القدرة على املطالعة اخلاطفة وزيادة السرعة مع )٤

متشيا مع ضرورات احلياة .
زيادة قاموس القارئ وتنميته لغويا وفكريا .)٥
حفظ ما يستحق احلفظ من ألوان األدب الرفيع .)٦

)القراءة الصوتية(القراءة اجلهرية)ه
بواسطةتعرفمنالصامتةالقراءةعلى ما تتطلبه هي قراءة تشتمل 

التعبريعليهاوتزيدملعانيهاعقليوإدراكالكتابيةالرموزعلىالبصر
وبذلكجهريبصوتاوالنطقاملعاينهذهعنالنطقجهازبواسطة

14Ahmad Fuad Afandi, Ta’limullughotil Arobiyah wa manhajiyatuhu, (Malang: Misykat, 2009).
Hlm. 158-161
15 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung PT Remaja Rosdakarya
Offset, 2011) hlm. 148
16 Chaidar Alwasilah, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,
2011) hlm. 144
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مجيعيفتستخدماجلهريةوالقراءة.١٧الصامتةالقراءةمناصعبفهي
مراحل التعليم ولكن وقتها يطول بالنسبة ببتالميذ الصغار وكلما منا 

.التلميذ نقص وقت القراءة اجلهرية وزاد وقت القراءة الصامتة
القراءةأمهية- ٤

الوسيلةوهيواملتنّوعة،املختلفةالعلوملتلقِّياألوىلالبّوابةهيالقراءة
ذافهياألوىل؛بالدرجةالقراءةأمهّيةتكمنوهنااملعرفة،النتقالالوحيدة
ويفحتماً سيؤّدياّلذياألمرلإلنسان،وأمشلأوسعآفاقفتحتستطيع

علىأمالشخصيّ الصعيدعلىسواءً احلياةمنالتطويرإىلاملطافاية
احبدِّ القراءة.اجلماعيالصعيد املتعةتوّفراليتالوسائلأكثرمنهيذا
يسعوناّلذينالّناسمناإلنسانهذاكانإنخاّصةً واحٍد،آنٍ يفوالفائدة

مأمناطمنيطّورواأنإىل ماإىلأيضاً يصلواوأناملختلفة،وأعماهلمحيا
.أهدافمنإليهيطمحون

ايفرئيسيّ وبشكلٍ القراءةأمهّيةتكمن اليتالوحيدةالطريقةكو
فالكتابمنقطع؛غريمّتصلوبشكلٍ املعرفةيكتسبأنالإلنسانميكن

أنبعدإّال جيمعهاأناملؤّلفيستطعملكبريةً خربةً القارئيعطيالواحد
منالقراءةكانتهنامن.واالجتهادوالعملاجلدِّ يفجداً طويالً وقتاً قضى
رأسعلىجيعلهاأنالناسكلِّ علىيتوّجباليتالثانويةغرياهلاّمةاألمور

.اليوميةاألنشطةمنأصيالجزءاتصبححبيثأولويّات؛
القدرةزيادةعلىتعملبلفحسب؛املعلوماتتزيدالالقراءةكثرة

القراءةكثرياإلنسانأنَّ كماالبعض،ببعضهااألموروربطالتحليلعلى
والقدرةأسرع،بشكلالفهمعلىالقدرة:منهاجديدةٍ مهاراتٍ يكتسب

يعملالذياألمراملختلفة،املواضيعمنموضوعأييفواحلوارالّنقاشعلى

17 Ulin Nuha, Metodologi Super Efektif Pembelajaran bahasa Arab, (Jogjakarta: DIVA Press,
2012) hlm. 115
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لواللهيتسّىن يكنملجداً كبريٍ وبشكلالفردهذاشخصّيةتطويرعلى
١٨.الرائعالّنشاطهلذاممارسته

اكتسابمناإلنسانُمتكِّناليتالوحيدةالوسيلةهيالقراءةإنَّ 
هلاميكناليتالوحيدةالوسيلةأيضاً وهينفسه،الوقتويفمتعدِّدةمهاراتٍ 

امنهاآخر،هلاوليسأّولهلاومتنّوعةأخرىخمتلفةمكاسبتكسبهأن ّ أ
رأساحياتهتقلبقداليتاملاديّةاملكاسببعضاإلنسانهذاتكسبقد

.١٩أفضلأحوالإىلأحوالهحتسنو,عقبعلى
غريأخرىلغاتبتعّلماإلنسانيقومأنأيضاً القراءةخاللمنميكن

واليتميتلكها،اليتاللغاتمنويُطوِّرُحيسِّنأنوميكنهكمااألصلية،لغته
بطريقةالكتابةعلىالقدرةلإلنسانتعطيفالقراءةاألصلّية؛لغتهضمنهامن

واملتنّوعةاملختلفةاملفرداتمنكبريعددإكسابهطريقعنوذلكأفضل،
تطويرويفاإلنسان،هذاعنداللغةتطويريفجداً كبريٍ وبشكلتساهماليت

اّلذياألمرأفكار،منخاطرهيفجيولوعمَّانفسهعنالتعبريعلىقدرته
وممّنالقراءة،حيّبونممّنالناسكاّفةعندوواسعاً كبرياً قبوالً لديهجيعل

.والتأليفالكتابةعاملاقتحاميفحماوالتأيّةلهكانتإنلهيقرؤون
توجهات للقراءة الصحيحة- ٥

:٢٠جيب على املعّلم أن يدرب طالبه على املهارات التالية
حاول قدرة اإلمكان أن توسع جمال البصر يف القراءة, وذلك يقتضى )أ

منك أن تنظر وتعي يف الوقت ذاته الكاملات التالية للكلمة اليت تنطق 

عمر الصديق عبد الّله و حممود امسعيل صني, املعينات البصرية يف اللغة العربية, (جامعة امللك سعود, ١٨
١٩٨٣,(

19 Suja’i, Inovasi Pembeljaran Bahasa Arab, (Semarang: Walisongo Press, 2008), hal 20
، اللغة العربية بني النظرية والتطبيق، (دار املصدرية اللبنانبة)حسن شحاتة٢٠
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ا. إن ذلك سيساعدك على تقدير حساباتك بطريقة دقيقة, 
وسيمّكنك من القراءو بتنغيم مضبوط, وإلقاء مستند إىل الثقة.

العرّيب التنفّك عن بعضها البعض, وذلك مثل هناك لوازم يف األسلوب)ب
الصفة واملوصوف, أو املضاف واملضاف إليه. وال أتصور أن قارئا يقطع 
التعبري عند كلمة ((جلسة)) وهو يرى بعدها صفة ((سرية)) ؛ أو يقول 
: ((جلسة)) دون أن يصلها بالكلمة التالية ((حمادثات)) مثال, كذلك 

ةصل حروف اجلر, وحروف العطف مبا فإنّه من الضرورى مراعاة 
بعدها.

إن مل تكتمل اجلملة يف نفس واحد, واضطررت حسب املعىن أيضا أن )ج
تقف عند ظرف, مثل ((أمس)), فعليك أال تطيل الوقفة, كي ترتبط 
الكلمات بعضها ببعض, ويكون فس ذلك الفرصة لتفهيم املستمع ما 

تقول.
أّن اجلملة جمموعة من حاول أن تقرأ اجلملة كلمة كلمة باعتبار)د

الكلمات تؤدى معىن مستقال حيسن السكوت عليه, وهذا السلوك 
القرائي جيعلك تفهم ما تقول, وتنقله لآلخرين نقال سليما.

إذا قرأت دون ضبط لبنية الكلمات أو دون تشكيل ألواخر الكلمات, )ه
فإّن ذلك الحيقق فهم صحيحا وسليما ملا تقول. حاول أن تضبط 

ضبطا داخليا وعلى أواخر الكلمات قدر اإلمكان, حىت الكلمات 
تفهم اآلخرين ما تنقله هلم من أفكار و مفاهيم وحقائق.

القراءة اجلهرية جتعل منك مرسال, وما تقرؤه هو الرسالة, ومن توجه إليه )و
قراءاتك هو املستقبل. وهنا وجب عليك أن تراعي املستوى املعريف 

تتمهل يف قراءتك, أوتنغم جزءا من والثقايف للجمهور وأنت تقرأ ف
الكالم يشكل الغاية املنشودة من املوضوع الذي تقرؤه: املهم أن تتزامن 
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وتتأىن قراءتك مع فهم اجلمهور املستهدف, فال تسرع فينصرف عنك, 
وال تبطىء فيملوك.

حاول أن تقرأ وكأنك تتحدث, فال ترفع الصوتك دون داع وال خنفضه )ز
قرأ وكأنك صديق يتحدث مع صديق له: دون سبب, وعليك أن ت

يقدم له خريا أو فكرة أو مشكلة أو موضوعا ليعرفه ويفهمه.
عالمات الرتقيم يف اللغة املكتوبة عوض عن املوقف اللغوي احلي, )ح

فلكي حتول اللغة املكتوبة إىل اللغة حية تنبض باالنفعاالت و املشاعر 
المات الرتقيم إىل ما واألحاسيس, فعليك أن تتمثل املعىن و ترتجم ع

ترمز إليه من مشاعر أو أحاسيس, ال يف صوتك فحسب, بل 
انطباعات وجهك, فهو مرآة للمستمع يساعد يف نقل الرسالة إليه 

واضحة جلية.
هناك بعض الكلمات تكتب إمالئيا برسم عثماىن أو مصطلح عليه. )ط

وعليك حينئذ أن تنطق هذه الكلمات نطقا صحيحا كما اتفق عليه 
ن قبل علماء اإلمالء, فال تنطق كما تكتب, بل انطق كما تواضع م

على ذلك علماء اإلمالء.
قراءةالرة ام مهيمناهج تعل- ٦

لفرتة مثالنحوى والرتمجةوطريقةطريقة تعليم القراءة عند استخدام 
خطوات تعلم القراءة ميكن تفسريه على حنو التاىل:وجيزة

يبدأ الدرس من خالل قراءة النص العريبعلمامل.١
من طالب اللغةالنص يرتجممث املعلم.٢
تليها تفسريا من املعلمدرسال.٣
وأخريا الطالب يكرر مت تعلمه القراءة.٤
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ومع ذلك، خمتلف إذا كنت تستخدم طريقة أخرى تأخذ بعني االعتبار 
و منمفرداتمث يبدأ الدرس من خالل اقرتاح جمموعة املهارات األخرى.

تركيب يف سياقات معينة، يليها التدريب وقال، بعد االستماع إليه مجيع 
مفردات مع القراءة.الطالب وبعد ذلك يتعلم الطالب

بشكل عام، فإن اهلدف النهائي للتدريس القراءة (مطالعة) هو أن 
الطالب لديهم املهارات الالزمة لقراءة وفهم النص العريب، وليس فقط النص 

٢١الذي مت تعلمه ولكن النصوص اجلديدة هي يف واقع احلياة.

التمييزطريقة:الثايناملبحث- ب
تعربف الطريقة- ١

تقدمي الدروس وكيف يتلقى الطالب يفعلماملطريقة هيالتدريس طريقة
٢٢الدروس عندما العرب مكان، سواء يف شكل إعالم أو إثارة.

هذه الطريقة يف الواقع جمموعة من الوسائل اليت يستخدمها املعلم يف 
يف عملية تعلم أوإيصال العلم أو نقل املعرفة إىل الطالب اليت وقعت 

من هذه العبارات، ميكن استخالص استنتاجات عامة، أنه عندما .تعلمال
ه استخدام هذأّن التعلم، فأفضل طريقةاملعلمني من السيطرة على يزيد 

عندما حتكم يسري على ما يرام، وأفضل أهداف التعلم اليت ينبغي .طريقةال
واملعلم أن يكون أكثر التعلم، طريقةوهكذا، من خالل إتقان حتقيقها.

٢٣مهارة للتكيف مع املواد التعليمية.

وبالتايل فإن دور طريقة التدريس هي أداة خللق عملية التعليم والتعلم 
املتوقع أن تنمو جمموعة متنوعة من أنشطة التعلم لتدريس مع من مواتية.

احرتام املعلمني، وبعبارة أخرى خلق التفاعل الرتبوي بني التالميذطريقةههذ

21 Ahmad Fuad Afandi, Ta’limullughotil Arobiyah wa manhajiyatuhu, (Malang: Misykat, 2009).
Hlm. 156
22 Abu, Ahmad. Metode Khusus Pendidikan Agama (Bandung: CV Amrico, 1986). Hlm. 152
23 Ulin Nuha, M.Pd,I. Metodologi Super belajaran Efektif Pembelajaran Bahasa Arab (Jogjakarta:
Diva Press, 2012). Hlm. 157.
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املشرف، يف حني يف هذا التفاعل يعمل املعلم كسائق أو.تالميذاملعلمني وال
على ما ريتسيةوهذه العملية التفاعليتصرف الطالب واملتلقي أو املوجهة.

ولذلك، فإن طريقة أكثر نشاطا مقارنة مع املعلم.تالميذيرام إذا كان ال
الذي ميكن أن تعزز أنشطة تعلم الطالب وفقا لطريقةاىالتدريس اجليد ه
للشروط التعلم.

واحدة من اجلهود اليت جيب عدم التخلي عنها من قبل املعلم هو كيف
عملية اليت تؤثر علىفهم موقف الطريقة كأحد املكوناتمدرس 

حقيقية والفكر يف الواقع من لكنهامستغربليس اإلطار وبالتايل التعلم.
.املعلمقبل

الرؤية والرسالة عن طريقة التمييز- ٢
لرتمجةاملسلماتواملسلمونيساعدهيالطريقةهذهمنالرؤية

يكّونهيالطريقةهذهمنوالرسالة.الكرميللكتابخاصةالعريبالنص
أنيستطيعونوصفرائيالكتبالوالعظيمالقرآنترمجةأهلنياملسلم
الدكتورقالكما.الشافعياإلمامكإمامناالطفولةمنايدّرسو وايكتبو 

سهلةالعربيةاللغةكتبأوالقرآنترمجةوالقرآنقراءة"حممدسخااحسن
.٢٤التمييز"بطريقةيسريةو

التمييزطريقةمفهوم- ٣
عن صيغة املادة )Work Sheet(طريقة التمييز هي ورقة العمل 

األساسية يف كمية النحو والصرف وهي من صنف العربية لألخاص اهلديف 
هلدف الصغري يعين يستطيع أن با),Arabic For Specific Purpose(البسيطي 

كتب الصفرائي من الطفولة أي من الو يرتجم و يكتب القرآن الكرمي و أيقر 

24 Mukhroji Alkaly, Membangun Karakter Anak Bangsa (http://alkaly21.blogspot.co.id/,  diakses
pada 24 maret 2016 jam 06.24 WIB)
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ناسأبتطور اخلربة األستاذ وكانت هذه الطريقة من البحث املرحلة اإلبتدائية.
إندرمايو.دينة التمييز مبطريقةيفتالميذالذي يعلم ال

"افهم طريقة تعليم القرآن, سوف يتعّلم اللغة ٢٥قول أستاذ أناس
العربية سهال و يستطيع أن يتعّلم اللغة العربية بنفسه. كذلك كيفييت تعّلمِ 

.جريبون "- اللغة العربية يف املعهد كمفيك
جباكرتا، وقد جرب هذه ۲۰۰٩يويل ٤ريخ اتالطريقة يطلقهوهذ

ذجلنة تصحيح القرآن شؤن الدينية األندونسية واألستاالطريقة الكاتب يف
الدكتور أحسن سقى ذالدكتور أحسن سقى حممد احلافظ. وقال األستا

حممد احلافظ "املسائل اليت  يواجه الطالب يف تعليم اللغة العربية يعين 
ما مادة صعبة".  الصعوبة ليصيغ نظر النحو والصرف يف التعليم السهولة أل

:لهاكا شأما م
ب النحو والصرفكتاإلفرتاضات على القراءة  )أ

بتلك كتةترمجعلى)ب
بفهم نظر تلك كتعلى الالتعليم )ج
٢٦حفظ املنت والنظمعلى البد بتلك كتأن يف)د

طريقة البسيطة لتحل تلك املسائل، فهي طريقة حيتاج التالميذ إىل 
ا صيغة املادة كمية النحو والصرف ب وهذه م البسيطة الفرحيةتعلالتمييز أل

.الطريقة تركز لألوالد واملبتدئني
مراحل كما يايل:اىل ثالثة وقسمت هذه الطريقة 

."كوكبا"معجم املدبوغترمجة القرآن مبساعدة التمييز األول تعلم )أ
ساعة مدة.۲٤يعلم املدرس يف طريقة التمييز األول حيتاج إىل 

مؤّلف طريقة التمييز٢٥
26 Abaza,MM. Tamyiz, (Jakarta: Tamyiz publizing 2010). Hlm. 7
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التعلم القراءة لكتب الرتاث دون الرتجة. )ب
ساعة مدة.۱۰۰يعلم املدرس يف طريقة التمييز الثاين حيتاج إىل 

الرتاث.التعليم الرتمجة والقراءة لكتب )ج
تعليم طريقة التمييز الثالث إستمرار من طريقة التمييز األول والثاين لنيل 

الشهادة.
ا  ا ۱۲كان التمييز هلم أعني يبصرون  % و هلم أذان يسمعون 

ا ۳۳ ا و هلم صدور يفقهون  %. و النظريّة ۵۵% و هلم قلوب يعقلون 
وبالتغنيم(finding)مدّرجة مث املمرسة مباشرة. املمارسة هي لتفهم املادة 
.٢٧وبالعزمية, ألّن منهج التعليم بني دماغ واعية ودماغ الالوعي

%, إذا يريد أن ٨٨% و املمارسة ۱۲التمييز, النظريّة طريقةويف
ىت يستطيع الطالب خر ألن هذه الطريقة التقليد حيقدر الطالب فيعلمون اآل

األصغار ليعلم على طريقة التمييز.
٢٨أسس تعليم و تعّلم بطريقة التمييز - ٤

العام : الطريقة أهّم من املادة, املهّم يف هذه الطريقة يعين كيفية التعليم )أ
للطفل ألن  كيفية التعليم للطفل سهلة (اذا يستطيع الطفل فيستطيع 

دون الطفل).
مبدأ كيفية تعليم التمييز)ب

تعليم باللغة القلب)١
تعليم مبلوء املراحل (احد عشر قراءة))٢

١٢ص ابازا.نفس املرجع,٢٧
نفس املراجع, خمرج الكلي٢٨
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أسس تعلم التمييز)ج
١(LADUNI = ilate kudu muni

احدى ألّن برفع الصوت لتالميذيتعلم امبعىن هذه عبارة جاوية 
من كيفية اقتىن استخدام الدماغ اليسرى و اليمىن و زيادة بتقنيقي 

طاع الدماع حتت االستفاق أو احدى من كيفية اقتىن استألّن تكرار 
.صدور

٢(SENTOT = senyum sambil melotot

الطريقة تعلم الطالب حني يعلم املعلم مبعىنهذه عبارة جاوية 
غريهم عن فوجب على الطالب أن يقلده حىت يستطيع أن يعلم إىل

و يتعلم الطالب كأن تعليم األستاذ حىت يستطيع أن هارة القراءة. امل
الصغري ترمجة القرأن و قراءة الكتب العربية. كما قد نظر يعلم طالب 

إىل دورة حزب الكاىف و حتدث مع أستاذ حممد كهف, ةالباحث
طريقة التمييز هي طريقة التقليد, يعين يقلد الطالب األستاذ والبد ال 

, وينقسم ثالثة أجزاء : قراءة القرأن و الرتمجة و باألستاذيساوي 
٢٩.قراءة الكتب

.يسهل التالميذوجب عملية التعليم سهلة؛ )٣
ترمجة النص العريب (يدرس الطالب لتالميذسرعة و صوابة؛ يُتعلم ا)٤

.قواعد النحو و الصرف اعتمادا على احتياجهم للرتمجة فقد )
٣٠أسس تقومي التعليم و التعلم)د

سهلة,  البد عملية التعليم سهلة للطالب, اذا كان الطالب يشعر )١
فكان أسلوب التعليم ناقص .بالصعب يف تعليم 

٩نفس املرجع, ابازا. ص.٢٩
١٠ابازا.ص.نفس املرجع, ٣٠
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يبىن تأثري آخر الطالب  بعد تعليم املهارة القراءة بطريقة التمييز  "إّن )٢
.طريقة التمييز سهلة, أستطيع أن أعّلمها "

خصائص طريقة التمييز)ه
:٣١كل الطريقة عندها اخلصائص و خصائص طريقة التمييز هي

مفّرحة)١
تسهيل حفظ املادة)٢
تالميذبالغناء املشهور للواملفرداتحتفيظ املادة)٣
يف كّل جلسةتكرار املادة مرة كثرية)٤

خطوات تعليم طريقة التمييز)و
:٣٢كما يليمن خطوات تعليم بطريقة التمييز

القراءة)١
يف هذه اخلطوة يعّلم املدرس كيفية القراءة الصحيحة للنص 

العريب من املخرجه واللهجته.
التحليل)٢

تحليل النص العريب بطريقة كيفية اليف هذه اخلطوة يعّلم املدرس  
التمييز. بدأ من تفصيل كّل كلمة واحدا فواحدا ّمث يذكر من كلمة 
اسم أو فعل، اذا كان من كلمة اسم أي االسم واذا كان من كلمة 

فعل أي الفعل وكذلك حىت انتهاء النص.

١٢نفس املرجع, ابزا. ص.٣١
١٢نفس املرجع, ابزا. ص.٣٢
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الرتمجة)٣
بطريقة يف هذه اخلطوة يعّلم املدرس كيفية الرتمجة النص العريب 

التمييز. بدأ من تفصيل كّل كلمة وكل الضمري واحدا فواحدا مثّ 
يرتجم الكلمة والضمري  واحدا فواحدا.
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الفصل الثالث
منهجية البحث

مدخل البحث ومنهجه-أ
التجرييب شبهاملنهج الذي تستخدمه الباحثة يف هذا البحث هو منهج

يعترب املنهج التجرييب أقرب . و nonequivalent control group designبشكل
مناهج البحوث حلل املشكل يف هذا البحث بالطريقة العلمية. و التجريب 
سواء كان يف املعمل أو يف قاعة الدراسة أو يف أي جمال آخر. هو حماولة 
دف  للتحكم يف مجيع املتغري واحد، حيث تقوم الباحثة بتطويره أو تغيريه 

ية .حتديد و قياس تأثريه يف العمل
تستخدم الباحثة يف كتابة هذا البحث باملدخل الكمي هو املدخل الذي 
يعتمد على مجيع البيانات و معاجلتها و حتليلها و تفسري الدرجات بناء على 

موعة امل. أما ٣٣التحليل اإلحصائي موعتني مها ا نهج التجريب هو بتصميم ا
موعة التجريبية، و تقوم الباحثة  باالختبار القبلي للمجموعتني الضابطة و ا

التجريبية، ومل جتر قبل إجراء التجربة مث تقوم الباحثة بإجراء التجربة للمجموعة
مجموعة الضابطة و بعد انتهاء عملية التجربة تقوم اللالتجربة هالباحثة هذ

موعة التجريبية موعة الضابطة و ا .٣٤البحثة باختبار بعدي على ا
، تصميم البحث ٣٥تجربيب املستخدم هو شبه التجرييبأما نوع البحث ال

موعة الضابطة ولكن ال تعمل كثريا يف حتكيم املتغريات خارج  الذي ميلك ا
البحث الذي تؤثر يف إجراء التجربة يف احلقيقة تصميم شبه التجرييب هو التطور 

من الذي صعيت اقامته.

33 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. (Jakarta: Rineka Cipta,
2010) hlm. 12
34 Mohc Ainin. Metodologi Penelitian Bahasa Arab, (Pasuruan : Hilal Pustaka) hlm. 84-85
35 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2011) hlm. 77
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متغريات البحث- ج
املتغري املستقل- ١

ل يف هذ البحث هو استخدام طريقة التمييز و يهدف املتغري املستق
البحث كما سبق ذكره إىل معرفة مدى يأثري هذا املستقل يف متغري التابع 

يف مهارة القراءة. يتكون املنهج التجريب من العامل التالميذترقيةوهو 
املستقل و العامل التابع فالعامل املستقل هو العامل الذي نريد أن نقيش 

أن تقيش  أثره على ريه على املوقف أو العامل الذي تريد الباحثة مدى تأث
أما العامل املستقل يف هذا البحث هو استخدام طريقة . متغرية التابع

التمييز. 
املتغري التابع- ٢

و أما السلوك الناتج عن املتغري املستقل,واملتغري التابع هو نوع الفعل أ
.التابع يف هذا البحث هو ترقية مهارة القراءةتغريامل

جمتمع البحث وعينته-د
الفصل السابع منيفتالميذجمتمع البحث هلذه الدراسة فهو مجع ال

يف تالميذعينته فهو التومبانج ماالنق ،و درسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية امل
رسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية من املده-ج والفصل السابع- الفصل السابع

يف ذلك الفصل ميلكون كفاءة اللغوية املتساوية. تالميذوكان ال.تومبانج ماالنق 
و اختارت الباحثة الفصل السابع ألن هذا الفصل على املستوى الوسطية يف 
اللغة العربية لو تقارن بسائر الفصول الباقية يف تلك املدرسة، فلذلك لن جيد 

م يف تعليم ك الفصل الصذلتالميذ طريقة هارة القراءة بمعوبة لتنمية كفاء
التمييز.
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البيانات و مصادرها- ه
يف هذا البحث تستخدم الباحثة البيانات األساسية و البيانات الثانوية. 
البيانات األساسية يف هذا البحث وهو نتيجة االختبار القبلي واالختبار 
البعدي. جيري االختبار القبلي للمجموعتني و كذلك االختبار البعدي. 

يف تعليمالتمييز تستخدم نتيجة االختبار القبلي و البعدي ملعرفة فعالية طريقة 
مهارة القراءة يف الفصل السابع باملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية تومبانج 

صادر هلذه البيانات ماالنق بعد تطبيق تعليم املهارة القراءة بطريقة التمييز. امل
الفصل السابع باملدرسة املتوسطة احلكومية  تومبانج تالميذاألساسية فهي

ماالنق.
ات الثانوية يف هذا البحث هي نتيجة املقابلة و املالحظة. أما البيان

عن تعليم املهارة القراءة بطريقة التالميذتستخدم املقابلة ملعرفة أراء املدرس و 
طوال عملية التعليم و التالميذالتمييز. أما املالحظة تستخدم ملعرفة أحوال 

املالحظة تستخدم أمناط سلوكهم و كيفية اتصاهلم بينهم. نتيجة املقابلة و
لدفاع البيانات األساسية يعين االختبار. املصادر  هلذه البيانات الثانوية فهي 

اليت تتعلق اللغة العربية والوثائق العلمية يعين الكتب و املراجع والتالميذدرسامل
كما يلي:البيانات و مصادرهاوأّما اختصار مهارة القراءة.بالبحث و تعليم 

البيانمصادرالبياناتطريقة مجعرقم
أحوال التالميذ يف عملّية التعليممدّرسمقابلة١

عملّية تعليم مدّرستالميذ
عملّية مالحظة٢

التعليم
أحوال التالميذ يف عملّية التعليم

طريقة 
التعليم

عملّية تعليم بطريقة التمييز
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البيانمصادرطريقة مجع البياناترقم
نتيجة التالميذ يف االختبار القبلي التالميذاختبار٣

و البعدي
البيانات و مصادرهااختصار ٣.١جدول 

ادوات البحث وطريقة مجع البيانات-و
يستخدم الباحثة يف هذا البحث ثالثة ادوات, فهّن:

االختبار- ١
االختبار هو آلة أو إجراء أو أنشطة معقدة لتناول قدرة سلوك 

.  و رأى ٣٦ميلكها يف املادة الدراسية املعينةالشخص اليت تصور الكفاءة
أري كونتو أن االختبار هو عبارة عن السلسلة من األسئلة أو التمرينات أو 
االت أخرى املستخدمة لقياس املهارات واملعرفة و الذكاء و الكفاءة اليت 

.  االختبار املستخدم يف هذا البحث هو ٣٧ميلكها الفرد أو اجلماعة
إجراء التجربة للفصل التجرييب قبليب يعين اختبار يعطي االختبار القبل

إجراء التجربة بعديعين اختبار يعطي بعدياالختبار الة ووللفصل الضابط
يف االختبارالتالميذجناح جدولللفصل التجرييب وللفصل الضابط أما 

يلي :كما هي  اعتمادا على معيار جناح املدرسة, 
التقدير مدى الدرجات رقم

ممتاز ١٠٠-٩٥ ١

جيد حدا ٩٤-٨٥ ٢

جيد ٨٤-٧٥ ٣

36 Soenardi Djiwandono, Tes Bahasa Dalam Pengajaran (bandung : ITB, 1996), hlm. 1
١٣٩نفس املراجع, اريكونطا ٣٧
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التقدير مدى الدرجات رقم

مقبول ٧٤-٦٥ ٤

ناقص ٦٤-٠ ٥

معيار املدرسةاعتمادا على جناح الطالب يف االختبار٣.٢جدول
املقابلة- ٢

املقابلة هي عملية احملادثة، فيها األسئلة واألجوبة بني الشخصني أو 
مواجهة بينهما للحصول على األخبار والبيانات.أكثر على سبيل 

استخدمت املقابلة كالدراسة القبلية ملعرفة املشكلة حول البحث وكذلك 
. قامت ٣٨استخدمت ملعرفة تفصيل األشياء عن املبحث و التعميق فيه

رسة املتوسطة اإلسالمية الباحثة باملقابلة مع مدرس اللغة العربية يف مد
الذين يتعلمون فيها.والتالميذالنق تومبانج مااحلكومية

و تستخدم الباحثة هذه املقابلة لكشف احلقائق والبيانات املتعلقة 
بتعليم اللغة العربية يف املدرسة من قبل التجربة وبعدها، منها : أحوال 

يف اللغة العربية، و التالميذتعليم املهارة القراءة جراها املدرس، وكفاءة 
عن تطبيق تعليم املهارة القراءة باستخدام طريقة أراء املدرس والطالب

التمييز.  
املالحظة- ٣

املالحظة كطريقة مجع البيانات تفرق من الطرق األخرى، ما حتتاج 
هذه الطريقة إىل أي اتصال مباشر باختالف املقابلة واالختبار. املالحظة 
هي عملية معقد تركيب من عمليات علم األحياء و النفس، أما من أمهية 
ا فهو املراقبة والذاكرة. استخدمت املالحظة لو مل تكن ميدان عمليا

١٣٧نفس املراجع, سوكيونو. ٣٨
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البحث واسعة كبرية. البيانات املنتجة من املالحظة فهي ما يتعلق بسلوك 
اإلنسان و عملية العمل و داللة بيئة االجتماع.

يف هذه املالحظة تقوم الباحثة مبالحظات األحداث و الظواهر اليت 
ذا البحث و تسجيلها منها: مظهر ال طوال عملية التعليم، تالميذتتعلق 

م على كل أنشطة الفصل. و املالحظة معا ملتهم يف ا موعة، و جتاو
و أمناط السلوك و اتصال الفرقة طبيعيا و تستخدم عادة لفهم الظواهر

حبث السلوك الفردية و عملية وقوع احلوادث اليت تستطيع مالحظتها يف 
املواقف الواقعية أو املواقف الوضعية. و يف املالحظة صار الباحث 

دريس و ما فيها.مالحظا لعملية الت
اجتبار شروط البحث-ز

اختبار صالحية أسئلة االختبار- ١
اختبار صالحية ُيستعمل ملعرفة درجة الصالحية من أسئلة االختبار 
الذي يستعمل ملعرفة نتيجة تعلم التالميذ. ادوات اختبار الصالحية اذا 

.  اختبار صالحية األسئلة ٣٩يستطيع أن يقيس شيئ اّلذي سيقيس
من بريسون. اختبار صالحية product momenباستعمال صيغة االرتباط 

.spss 16,0 for windowsاألسئلة يف هذا البحث مبساعدة 
أسئلة االختبار القبلي و البعدي ُجيّرب إىل تالميذ يف املدرسة 

التالميذ. واألسئلة يُقال ٢٠املتوسطة اإلسالمية اإلحتاد, وعددهم 
جدول, واألسئلة يُقال غري -r>إحصائي -rالصالحية اذا كان 

جدول -r. قيمة ٤٠جدول- r<إحصائي -rالصالحية اذا كان  

٧٣نفس املراجع, اريكونطا. ٣٩
٦٠املراجع, سوندايانا. نفس ٤٠
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ألّن عدد التالميذ التجريبة يف اختبار ٠,٤٤٤املستخدمة يف الصالحية 
.١٠. نتيجة اختبار الصالحية التامة يف املالحق ٢٠صالحية 

نتيجة اختبار الصالحية كما يلي:
معيار رقم األسئلة

صاحلة ١,٢,٤,٥,٩,١١,١٢,١٤,١٥,١٦,١٧,١٩,٢
١,٢٢,٢٣,٢٤,٢٥,٢٦,٢٧,٢٨,٢٩,٣١,٣٢,

٣٤,٣٥
غري صاحلة ٣,٦,٧,٨,١٠,١٣,١٨,٢٠,٣٠,٣٣

نتيجة اختبار الصالحية من أسئلة االختبار ٣.٣جدول 
. ١٠,واألسئلة غري الصاحلة ٢٥يدل على األسئلة الصاحلة ٣.٣جدول 

يستخدم ذلك األسئلة الصاحلة لألسئلة االختبار القبلي واالختبار البعدي. 
واليستخدم األسئلة غري الصاحلة. 

اختبار موثوقية من أسئلة االختبار- ٢
تدل املوثوقية أن ميكن .٤١املوثوقية بثبوت نتيجة االختبارترتبط 

استخدام ادوات البحث جلمع البيانات. موصوفات درجة املوثوقية من 
:٤٢ادوات البحث عند سوندايانا كما يلي

اريمع املوثوقية

دينء جدا ٠,٢٠-٠,٠٠

دينء ٠,٤٠-٠,٢١

١٠٠نفس املراجع, اريكونطا. ٤١
٦٠نفس املراجع, سوندايانا. ٤٢



50

اريمع املوثوقية

متوسط ٠,٦٠-٠,٤١

عايل ٠,٨٠-٠,٦١

عايل جدا ٠١,٠٠-٠,٨١

معيار درجة املوثوقية٣.٤جدول 
يُنال spss 16,0 for windowsعتمادا على حتليل البيانات باستخدام ا

. واألسئلة يُقال املوثوقي ٠,٧٢٧بكرونباج الفا يعين وثوقيةنتيجة اختبار امل
ويُقال األسئلة غري املوثوقي اذا كان جدول, و-r>إحصائي - rاذا كان 

r- إحصائي>r-قيمة ٤٣جدول .r - جدول املستخدمة يف املوثوقي هو
. نتيجة اختبار ٢٠ألّن عدد التالميذ التجريبة يف اختبار صالحية ٠,٤٤٤
٣.٤. اعتمادا على تصنيف معاملة املوثوقية يف اجلدول ٠,٧٢٧املوثوقية 

يستطيع أن يؤخذ االختصار أّن األسئلة املستخدمة عند درجة االختبار 
.١١ايل. نتيجة اختبار املوثوقية التامة يف املالحق الع

اختبار درجة الصعوبة- ٣
. األسئلة األسهل الحتفيز ٤٤األسئلة اجليدة ال أسهل وال أصعب

التالميذ للتفكري الكثري. واألسئلة األصعب ُجيعل التالميذ حمبط ليعملها. 
األسئلة. ُحيسب ُيستخدم اختبار درجة الصعوبة ملعرفة الصعوبة أو السهولة 

Microsoft Officeدرجة الصعوبة ب Excel 2010٤٥. وصيغته:

٧٠نفس املراجع, سوندايانا. ٤٣
٢٢٢نفس املراجع, اريكونطا. ٤٤

45 Purwanto, Evaluasi Hasil Belajar, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011) hlm. 100
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TK=∑∑
TK =درجة الصعوبة
∑B =عدد التالميذ الصحيح يف اجلواب
∑P=عدد التالميذ اخلطأ يف اجلواب

.٤٦صّف درجة الصعوبة عند بوروانطا
تصنيفدرجة الصعوبة

صعب٠,٣٠-٠,٠٠
متوسط٠,٧٠-٠,٣١
سهل١,٠٠-٠,٧١
صّف درجة الصعوبة٣.٥جدول 

٢١اعتمادا على اختبار درجة الصعوبة يُنال البيانات, أّن 
نتيجة اختبار األسئلة صعبة. ١األسئلة متوسط و ٤األسئلة سهلة و 

. نتيجة اختبار الصعوبة كما يلي:١٢املوثوقية يف املالحق 
تصنيفاألسئلة

صعب١٥
متوسط١,١٢,١٦,٢١,٢٢,٣١

٢,٤,٥,٦,٩,١١,١٤,١٧,١٩,٢٣,٢٤
,٢٥,٢٦,٢٧,٢٩,٣٢,٣٤,٣٥

سهل

صّف درجة الصعوبة٣.٦جدول 
اختبار درجة االختالف- ٤

. ٤٧هو قدرة األسئلة لفرق التالميذ الفطانة و اجلهلةدرجة االختالف
التايل:٤٨وُحيسب درجة االختالف بالصغة

٢٢٥نفس املراجع, اريكونطا. ٤٦
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DB=∑∑ -∑∑
DB=درجة االختالف
TB∑=تمع العايل عدد التالميذ الصحيح يف اجلواب يف ا

T∑=تمع العايل عدد التالميذ يف ا
RB∑= تمع الضابطعدد التالميذ الصحيح يف اجلواب يف ا

R∑  =تمع الضابطعدد التالميذ يف ا
. والنتيجة التامة يف املالحق ٣.٦درجة االختالف يف جدول يجة اختبار نت

١٣.
معياراألسئلةرقم 

٢,٤,٥,٩,١١,١٢,١٤,١٥,١٧,١٩,٢
٣,٢٥,٢٦,٢٧,٢٨,٣٢,٣٤,٣٥

متوسط

جيد٢٤,٣٩
جيد جّدا١,٦,١٦,٢١,٢٢,٣١

درجة االختالفيجة اختبار نت٣.٧جدول 
حتليل البيانات- ح

قبل تعمل الباحثة حتليل البيانات الختبار الفروض البّد أن تعمل 
اختبار شروط التحليل.

التحليلاختبار شروط )١
اختبار مستقر من نتيجة تعليم التالميذ)أ

يستخدم اختبار املستقر ملعرفة مستقر أم غري مستقر بيانات قدرة 
spss 16,0 forأساس التالميذ. حتليل هذه البيانات باستعمال 

٢٢٢نفس املراجع, اريكونطا. ٤٧
١٠٥نفس املراجع, بوروانطا. ٤٨
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windowsباختبار "صفريو ولك" يفsignifikanموصفات ٥ .%
لي:اخذ اختبار املستقر عند سوندايانا, كما ي

استقار٠,٠٥>sigاذا  كان كيمة )١
فغري استقار ٠,٠٥<sigاذا كيمة )٢

اختبار التجانس من نتيجة تعليم التالميذ)ب
يستخدم اختبار التجانس ملعرفة متجانس أم غري متجانس 
بيانات قدرة أساس التالميذ. حتليل هذه البيانات باستخدام اختبار 

%. موصفات signifikan٩٥مستويا متغريان باختبار "لفيين" يف 
اخذ اختبار التجانس كما يلي:

فمتغريان متجانس٠,٠٥>sigاذا كان كيمة )١
فمتغريان غري متجانس٠,٠٥<sigاذا  كان كيمة )٢

-tاختبار)٢
دف هذه الدراسة  تستخدم الباحثة التحليل اإلحصائي. ألن 

الزمين مث إىل اختبار أمهية مقارنات بيانات من متغريين ذلك الفاصل 
كما قال أمحد بدر : التحليل .اختبارات عينتنيt-استخدام اختبار

االحصائي فهو يتضمن عملية املعينة  واليت سبقت اإلشارة إليها، أي 
تمع الكبري  املختارة منه. ٤٩اختبار مجاعة صغرية متثل ا

وتستخدم الباحثة املقياس املعديل لتحليل نتائج  االختبار القبلى 
موعة الضابطة .  موعة التجريبة وا واالختبار البعدى اللذين يقامان ا

ولتحليل . -tواستعان الباحثة يف حتليل هذه النتائج مستعينا االختبار

49Sukardi, MetodologiPenelitianPendidikan. (Jakarta: BumiAksara, 2007) Hal 88
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t-test)فعالية تعليم مهارة االستماع للمجموعتني تقام الرموز التائى (

٥٠التايل : 

= M − 	M∑ 2 + ∑ 2+ 	 	 	2 1 + 	 1
موعة التجريبة : املقياس معديل من ا

موعة الضابطة ∑: املقياس معديل من ا موعة التجريبية	2 : عدد التنوعي يف كل النتائج من ا ∑ موعة الضابطة2 : عدد التنوعي النتائج من ا

موعة التجريبة : عدد الطلبة يف ا

موعة: الضابطةعدد الطلبة يف ا

50SuharsimiArikunto.2006 .ProsedurPenelitianSuatuPendekatanPraktek. Jakarta :AsdiMahasatya.
Hal 311-312
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الفصل الرابع

وحتليلهاعرض البيانات

يتضّمن هذا الفصل على دراسة ميدانّية و عرض بيانات البحث و حتليلها، و يبدأ 
هذا الفصل بدراسة ميدانّية عن الربنامج  املكثف لتعليم الّلغة العربّية و تعليم االستماع  
فيه ، ّمث تعرض الباحثة بيانات البحث يف عملّية تعليم االستماع يف كتاب األغراض 

نوع فرقة املستمعني و ختتم بتحليل النشاطى علىرياتيجية التعلم املكثف باستخدام است
بيانات البحث و تفسريها.

املدرسةاملبحث األّول : حملة -أ
ذاتية املدرسة- ١

تومفانج١:املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية اسم املدرسة
تومفاجنفش٢٥:يف شارع فاندان اجينج, رقم عنوان املدرسة

)٠٣٤١(٧٠٤٧٦٦٦: رقم اهلاتف
mtsntumpang@gmail.com:الربيد اإللكرتوين

تاريخ املدرسة- ٢
السنة أسست مدرسة املتوسطة اإلسالميةاحلكومية تومفانج ماالنج يف 

، بدعت من مهة أهل السنة واجلماعة يل يبىن مؤسِّسة تعليم م١٩٨٤
أسست مدرسة املتوسطة منباع العلوم على ١٩٨٤اإلسالم يف السنة 

مساومة احلاج زين العارفني (املرحوم). تلك املدرسة تناولت محاسي من 
تمع  ١٢٠حيت  كثري من الطالب يدخلوا إىل املدرسة املتواسطة عدد ا

بناء على رسالة القرار اليت أخرجها رئيس ١٩٩٧يف السنة تالميذ، حىت 
١٩٩٧سنة ١٠٧مكتب وزارة الشؤون الدينية مجهور اإلندونيسيا منرة 
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تكون املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية عنوان يف قرية فنداجنآنج 
تومفانج. حّىت األن قد تبّدل رئيس املدرسة مخس مرات :

منشور الدكتوراندوس احلاج حممد )أ
الدكتوراندوس زين احملمودي املاجستري)ب
الدكتوراندوس احلاج سوبكري املاجستري)ج
الدكتوراندوس أودي سيين أإلدروس املاجستري)د
احلاجة سييت هاميدة املاجستري)ه
الدكتوراندوس سامئي املاجستري)و

الرؤية- ٣
حتقيق التالميذ والطالبات املتخلقني باألخالق الكرمية مبأسسة أسواجي 

.ويتفوقون يف العلوم والدينية بالنمووذج الوطين
الرسالة- ٤

تمع.)أ تزويد التالميذ باألخالق الكرمية، للوالدين واملعلمني، وا
يئة مناخ يـُْفضي لفعالية مجيع األنشطات يف مدرسة أو املدرسة )ب

الدينية.
تزويد التالميذ بالعلوم والتكنولوجيا والدينية.)ج
احلياة اليومية .ممرسة علوم اإلسالمية يف)د
تنمو روح الوطنية الذي لديه حب الشخصية هلذا البالد واألمة.)ه

احلكومية تومفانج ماالنج عام املتوسطة اإلسالميةدرسةاملببيان املدرسني- ٥
٢٠١٦–٢٠١٥
المواد الدراسيةأسماء المدرسينالرقم
مدير املدرسةمسائي١
اللغة العربيةِهسبواهللا ُخمتَرت ٢
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ُمغين فطاىن٣

عقيدة أخالقسيت هليمة٤

أنيك مفلحة٥

المواد الدراسيةأسماء المدرسينالرقم
اللغة اإلندونيسيأستيا رنوا٦
اللغة إلجنليزيسوليستياين٧
تاريخ الثقافة اإلسالميةسيت نور فوزية٨
القرأن احلديثفطنة٩
العلم اجلغرافيادياه نونيار١٠
الرياضياتموديّة١١

هاللن١٢

العلم األحياءحافظ مسلم١٣
الرياضةهري جوكو١٤
احلسوبتطبيق سيفول األنوار١٥
مدرسي املدرسة٤.١جدول

احلكومية املتوسطة اإلسالميةدرسةاملبيف الفصل السابعالتالميذبيان- ٦
٢٠١٦–٢٠١٥تومفانج ماالنج عام 

موعالطالبةعدد عدد الطالبالفصل ا
٨١٩٢٧( أ)السابع
١٤١١٢٥(ب)السابع
١٧١٤٣١(ج)السابع
١٥١٣٢٨(د)السابع
١٧١٥٣٢)ه( السابع
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١٧١٠٢٧)و(السابع
موع ٨٤٨٢١٦٦ا

تالميذ يف الفصل السابع٤.٢جدول

منهج الدراسي- ٧
ماالنق " املنهج تستخدم مدرسة املتوسطة اإلسالميةاحلكومية تومفانج 

م ٢٠١٦) سنةk13(٢٠١٣الدراسي 
املبحث الثاين : عرض البيانات وحتليلها- ب

الصف السابع باملدرسة يفقراءة بطريقة التمييزيف تعليم مهارة العملية - ١
املوسطة اإلسالمية احلكومية تومفانج ماالنق

علىقراءةيف تعليم مهارة الطريقة التمييز تستخدم الباحثة
. لكنّ ماالنقباملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية تومفانجالتالميذ

واالختبار واملقابلة الباحثة املالحظة تطبيقها واستخدامها تعملقبل
القبلي واالختبار البعدى.

مرة لقاء يف قراءةيف تعليم مهارة الطريقة التمييز  تتطبق الباحثة 
ل الضابطة والتجرييب يف اليوم األسبوع ولكل مرة ثالثة خصات. للفص
يف تعليم مهارة طريقة التمييز الواحد وهي يوم األربعاء. تطبيق الباحثة

قراءة على أربعة اللقاءات باملادة الواحدة يعين "من يوميات األسرة".ال
قراءةيف تعليم مهارة الطريقة التمييز تطبيقعرض البيانات عن 

كما يلي : 
لباحثة باإلختبار القبلي حتريريا يف الفصل ، يقيم االلقاء األول

املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية تالميذالتجرييب والضابط ل
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تعليم اللغة العربية يفتالميذالاساس. ليعرف قدرةماالنقتومفانج
يعين الفصل. وهذا حيدث يف الفصل التجرييبقراءةمهارة الخاصة يف 

. ٣-١صةيف اخل٢٠١٦ابريل٢٧تاريخ األربعاءيف يوم ه -السابع
تاريخ األربعاءيف يوم ج-السابعضابط يعين الفصلأما يف الفصل ال

ذا االختبار حتصل الباحثة ٧- ٥صةيف اخل٢٠١٦ابريل٢٧ . و
.باللغة العربيةاملقرؤاالجراء الذي يدل على ضعف كفاءة فهم

لسالم والدعاء. ا أنشطتها هي بدأت الباحثة عملية التعليم باأمّ 
عطي. وتبهبّني عن البحث الذي يقوميذمتالعن أخبار الوسألت 

و تبّني كيفية اإلجابة . وحينما لإلختبار القبليالباحثة ورقة األسئلة
م مث إجتمعوا ورقة اإلجابةتالميذانتهوا ال .على إجا

لتطبيق طربقة التمييز يف تعليم الباحثةبعد انتهاء اإلختبار تبدأ
بطريقة وبّني عن خطوات التعليممهارة القراءة للفصل التجريبة.

أعضاء األسرةقرأت الباحثة النص اللغة العربية باملوضوع  التمييز. أوًال 
يقراء التالميذ القراءة مثالباحثةيسمعه معا . وبعد انتهتتالميذوال

الباحثة بالغناء املشهور للتالميذ املفردات النص السابق مجاعة. ّمث تعّلم
املناسب بالنص الذي قد يقرأه واملادة عن الرتاكب. والتالميذ يكرر 
الغناء مرة كثرية حىت حفظهم. ّمث تبّني الباحثة عن الرتاكب. بعد انتهاء 
التعليم، الباحث والتالميذ يستخلص الدرس الذي قد عّلمته الباحثة. 

تأمر الباحثة تلميذ واحد لقراءة النص وتلميذ واحد وقبل اختتام اللقاء
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و للغناء املفردات والرتاكب وتعطي الباحثة النص اآلخر للقاء اآليت.
.لةبإلقاء الّسالم و احلمدباحثةاختتمت ال

. من هذه ه-السابعقد قامت الباحثة املالحظة يف الفصل
ريقة التمييز أجنح مهارة القراءة بطاملالحظة اعتقدت الباحثة أّن تعليم

مهارة القراءة بطريقة النحو والرتمجة.تعليممن
طريقة التمييز يف تعليم مهارة تطبق الباحثةت، اللقاء الثاني

ه من املدرسة املتوسطة -ة يعين يف الفصل السابعللفصل التجريبالقراءة
تاريخاألربعاء وهذا حيدث يف يوماإلسالمية احلكومية تومفانج ماالنق. 

.٣- ١اخلصة يف٢٠١٦مايو ٤
. دعاءأما  أنشطتها هي بدأت الباحثة عملية التعليم بالسالم وال

بطريقة التمييز  وسألت عن أخبار الطالب وبّني عن خطوات التعليم
. قرأت الباحثة النص اللغة العربية باملوضوع  كما يف اللقاء األّول

القراءة مثالباحثةيسمعه معا . وبعد انتهتتالميذوالأعضاء األسرة
يقراء التالميذ النص السابق مجاعة. ّمث يغين التالميذ الغناء للمفردات 
والغناء للرتكب الذي قد درس التالميذ يف اللقاء. والتالميذ يكرر الغناء 
مرة كثرية حىت حفظهم. ّمث تبّني الباحثة عن الرتاكب يف النص. مث تعّلم 

تمييز مث يأمر التالميذ أن حيلل النص الباحثة عن حتليل النص بطريقة ال
واحدا فواحدا. اذا كان التالميذ امللل يف التعليم يأمر الباحثة التالميذ 
ليغين املفردات أو الرتكيب. بعد انتهاء التعليم، الباحث والتالميذ 
يستخلص الدرس الذي قد عّلمته الباحثة. وقبل اختتام اللقاء تأمر 
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النص تلميذ واحد لقراءة النص وتلميذ الباحثة تلميذ واحد لتحليل
واحد للغناء املفردات والرتاكب وتعطي الباحثة النص اآلخر للقاء 

لة.بإلقاء الّسالم و احلمدباحثةو اختتمت الاآليت.
طريقة الذين يستخدمون ةيف الفصل الّتجريبتالميذكان ال

ر امللل لدى ، تزيل شعو قراءةمحّاسة يف تعليم التالميذجتعل الالتمييز
م يتعلمون بألتالميذال و . املادةالنص و يف فهمتالميذ، تسهل الغناءألّ

ألّن هذه العملّية أمتع و أبدع من العامةهذه العملية ختتلف بالعملّية
العملية السابقة .
، يقيم الباحثة باإلختبار البعدى حتريريا يف الفصل ثالثاللقاء ال

املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية تالميذ التجرييب والضابط ل
بعد تطبيق قراءةيف مهارة التالميذ. ليعرف قدرة التومفانج ماالنق

ه -ة وهو الفصل السابع. وهذا حيدث يف الفصل التجريبطريقة التمييز
ذا االختبار ٣- ١اخلصة يف٢٠١٦مايو ١١يف يوم الرابع تاريخ  . و

النص القراءةعلى ترقيق كفاءة فهمحتصل الباحثة االجراء الذي يدل 
يف يوم الرابع ةباللغة العربية يف املستوى جيدا. أما يف الفصل الضابط

ذا االختبار حتصل الباحثة ٧-٥اخلصة يف٢٠١٦مايو ١١تاريخ  . و
باللغة العربية يف النص القراءةاالجراء الذي يدل على كفاءة فهم 

.املستوى ضعيف
ت الباحثة عملية التعليم بالسالم والدعاء. أما  أنشطتها هي بدأ

بطريقة التمييز  وسألت عن أخبار الطالب وبّني عن خطوات التعليم
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. قرأت الباحثة النص اللغة العربية باملوضوع  كما يف اللقاء األّول
القراءة مثالباحثةيسمعه معا . وبعد انتهتتالميذوالأعضاء األسرة

مجاعة. ّمث يغين التالميذ الغناء للمفردات يقراء التالميذ النص السابق
والغناء للرتكب الذي قد درس التالميذ يف اللقاء. والتالميذ يكرر الغناء 
مرة كثرية حىت حفظهم. ّمث تبّني الباحثة عن الرتاكب يف النص. مث تعّلم 
الباحثة عن ترمجة النص بطريقة التمييز مث يأمر التالميذ أن يرتجم النص 

حدا. اذا كان التالميذ امللل يف التعليم يأمر الباحثة التالميذ واحدا فوا
ليغين املفردات أو الرتكيب. بعد انتهاء التعليم، يف واحد اخلصة اآلخر 

م مث تالميذوحينما انتهوا التعمل الباحثة اإلختبار البعدي.  على إجا
ة.لبإلقاء الّسالم و احلمدباحثةو اختتمت الإجتمعوا ورقة اإلجابة

طريقة التمييز يف تعليم مهارة القراءة باملدرسة املتوسطة اإلسالمية فعالية-٢
احلكومية تومفانج ماالنق

هو نتيجة الّتعلم يف مهارة القراءة املتغري يُبحث يف هذا البحث
) ١بني الفصل الضابطة  و الفصل التجريبة. بيانات البحث منها: 

) بيان قدرة أساس التالميذ يف الفصل التجريبة ٢بيان تطبيق التعليم, 
) بيان نتيجة تعليم التالميذ يف الفصل التجريبة ٣والفصل الضابطة 

والفصل الضابطة
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يمبيان تطبيق التعل- ١
بيان تطبيق التعليم يف الفصل التجريبة يُنال من الباحثة و املدرس يف 
عملية التعليم. قيمة تطبيق التعليم يُعمل على مراحل التعليم. وُحيسب 

نتيجة تطبيق التعليم نسبته . بيان تطبيق التعليم كما يلي:
(%)تطبيق التعليمجلسة

٧٤,٥األوىل
٨١,٩الثانية
٨٨,٥الثالثة
٨١,٦معدل

بيان تطبيق التعليم٤.٣جدول 
%. ٨١,٦أّن املعدل نتيجة تطبيق التعليم ٤.١ُعرف من جدول 

أّن عملية التعليم يف الفصل التجريبة جيد ٣.٢اعتمادا على جدول 
جدا. 

فصل لملعرفة وجود الفرق أم ال يف قدرة أساس التالميذ يف ا
فتعمل الباحثة  اختبار مساواة املعدلني يف بيان قدرة التجريبيةو الضابطة

التالميذ. قبل تعمل الباحثة اختبار مستوي املعدلني تعمل أساس
اختبار شروط التحليل يعين اختبار املستقر و اختبار التجانس.

بيانات نتيجة قدرة أساس التالميذ- ٢
من اس التالميذ هو نتيجة تعلم التالميذبيانات نتيجة قدرة أس

االختبار القبلي قبل تطبيق الطريقة التمييز
اختبار املستقر)أ

يستخدم اختبار املستقر ملعرفة مستقر أم غري مستقر بيانات قدرة 
spss 16,0 forأساس التالميذ. حتليل هذه البيانات باستعمال 
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windowsمسرينوف" يف- باختبار "كوملوغروفsignifikan٥ .%
قر عند سوندايانا, كما يلي:موصفات اخذ اختبار املست

استقار٠,٠٥>sigاذا  كان كيمة )٣
فغري استقار ٠,٠٥<sigاذا كيمة )٤

.واختصار نتيجة اختبار ١٥نتيجة االختبار التامة يف املالحق 
مستقر بيانات قدرة أساس التالميذ كما يلي:

اختصارSig.αالفصل
مستقر٠,٠٧٦٠,٠٥التجريبة
مستقر٠,٢٠٠الضابطة

اختصار اختبار املستقر يف قدرة أساس التالميذ٤.٤جدول 
يدّل على قدرة أساس التالميذ يف الفصل ٤.٥جدول 
ويف الفصل الضابطة ٠,٠٥>signifikan٠,١٨٧التجريبة على 

.هذه البيانات يدل على ٠,٠٥>signifikan٠,١٢١على 
استقار قدرة أساس التالميذ.

اختبار التجانس)ب
يستخدم اختبار التجانس ملعرفة متجانس أم غري متجانس بيانات 
قدرة أساس التالميذ. حتليل هذه البيانات باستخدام اختبار 

%. موصفات signifikan٩٥مستويا متغريان باختبار "لفيين" يف 
اخذ اختبار التجانس كما يلي:

فمتغريان متجانس٠,٠٥>sigاذا كان كيمة )٥
فمتغريان غري متجانس٠,٠٥<sigاذا  كان كيمة )٦

.اختصار نتيجة اختبار ١٦نتيجة االختبار التامة يف املالحق 
التجانس بيانات قدرة أساس التالميذ كما يلي:
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البيانSigαالفصل
متجانس٠,١٧٣٠,٠٥التجريبة
الضابطة

نتيجة اختبار التجانس بيانات قدرة أساس التالميذ٤.٥جدول 

يدّل على اختبار التجانس يف قدرة أساس ٤.٦جدول 
.هذه ٠,٠٥>signifikan٠,١٧٣التالميذ يف الفصلني على 

البيانات يدل على متجانس يف قدرة أساس التالميذ.
اختبار مساواة معدلني)ج

يستخدم نتيجة اختبار مساواة معدلني يف قدرة أساس 
التالميذ بني فصل التالميذ ملعرفة وجود الفرق يف قدرة أساس 

التجريبة و فصل الضابطة. حيتسب اختبار مساواة معدلني 
Independent Samplesفصلني باحتساب t-باستخدام اختبار

Test نتيجة االختبار التامة يف املالحق %.٩٥يف الصالحي
مساواة معدلني يف بيانات قدرة . اختصار نتيجة اختبار١٧

التالميذ كما يلي:
NαSigالفصل

٣١٠.٠٥٠,٤٣٠التجريبة
٣٢الضابطة

نتيجة اختبار مساواة معدلني يف بيانات قدرة التالميذ٤.٦جدول 
٠,٠٥>signifikanيدل على نتيجة ٤.٧جدول 

). اعتمادا على نتيجة اإلحصائي ليس الفرق ٠,٠٥>٠,٤٣٠(
يف قدرة أساس التالميذ يف الفصل التجريبة والفصل الضابطة. 
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التالميذتعلمبيانات نتيجة - ٣
هو نتيجة تعلم التالميذ من نات نتيجة التعلم التالميذبيا

االختبار البعدي بعد تطبيق الطريقة التمييز اختبار املستقر من 
نتيجة تعلم التالميذ

يستخدم اختبار املستقر ملعرفة مستقر أم غري مستقر بيانات من 
spss 16,0نتيجة تعلم التالميذ. حتليل هذه البيانات باستعمال 

for windowsمسرينوف" يف-باختبار "كوملوغروفsignifikan

%. موصفات اخذ اختبار املستقر عند سوندايانا, كما يلي:٥
راستقا٠,٠٥>sigاذا  كان كيمة )١
فغري استقار ٠,٠٥<sigاذا كيمة )٢

اختصار نتيجة اختبار . ١٩نتيجة االختبار التامة يف املالحق 
مستقر بيانات قدرة أساس التالميذ كما يلي:

اختصارSig.αالفصل
استقار٠,٠٥٥٠,٠٥التجريبة
استقار٠,٠٦٧الضابطة

اختصار اختبار املستقر يف قدرة أساس التالميذ٤.٧جدول 
يف الفصل نتيجة تعلم التالميذيدّل على٤.١١جدول 
ويف الفصل الضابطة ٠,٠٥>signifikan٠,٠٥٥التجريبة على 

.هذه البيانات يدل على من ٠,٠٥<signifikan٠,٠٦٧على 
نتيجة تعلم التالميذ.

اختبار التجانس)٣
يستخدم اختبار التجانس ملعرفة متجانس أم غري متجانس بيانات 
من نتيجة تعلم التالميذ. حتليل هذه البيانات باستخدام اختبار 
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%. موصفات signifikan٩٥مستويا متغريان باختبار "لفيين" يف 
اخذ اختبار التجانس كما يلي:

فمتغريان متجانس٠,٠٥>sigاذا كان كيمة )١
فمتغريان غري متجانس٠,٠٥<sigاذا  كان كيمة )٢

. اختصار نتيجة اختبار ٢٠نتيجة االختبار التامة يف املالحق 
التجانس بيانات قدرة أساس التالميذ كما يلي:

البيانSigالفصل
جتانس٠,٧٠٢التجريبة
الضابطة

نتيجة اختبار التجانس بيانات قدرة أساس التالميذ٤.٨جدول 
من نتيجة تعلم يدّل على اختبار التجانس ٤.١٢جدول 

.هذه ٠,٠٥>signifikan٠,٧٠٢يف الفصلني على التالميذ
البيانات يدل على متجانس يف قدرة أساس التالميذ.

-tاختبار- ٤
إّن نتائج االختبار تقيد إىل استيفاء إجابة األسئلة املوجودة يف 

ملبحث نتائج مشكالت البحث. و عرضت الباحثة يف هذا ا
موعتني يعين ومها االختباراالختبارين القبلي و البعدي من ا

موعة التجربية ّمث حللت الباحثة نتائج  موعة الضابطة و ا ا
.االختبارين باستخدام الرمز

النتائج االختبار القبلي و البعدي للمجموعة الضابطة.)أ
موعتني  نتائج البحث. أّما وحيصل االختبار القبلي والبعدي يف ا

نتائج االختبار  القبلي للمجموعة الضابطة كما يلي:
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للمجموعة الضابطةقبلينتائج االختبار ال
مستوىاختبار قبلياسم التالميذرقم
ناقص٦٠أ.حسيين فرحان .ر١
ناقص٥٢ادم إيدو حبتيار٢
ناقص٣٢أكيل بودييارطا٣
ناقص٤٤أمحد أندي نور ينطا٤
ناقص٥٦أمحد أرضيانشاه٥
ناقص٥٣عالية الصافرين٦
ناقص٦٤الف النساء فوتري٧
ناقص٥٢أيو رزقي اويل األزم٨
ناقص٣٢حسن اهلدى٩

ناقص٣٢ديكا الف فجر١٠
مقبول٧٢ديوي فطريانا١١
ناقص٢٤دينا صفرية امري١٢
ناقص٤٨ديفا فوترا فراتاما١٣
ناقص٥٢كارليانا ديسي ١٤
مقبول٧٢فضيلة رمضاين١٥
ناقص٢٤امسي نور اهلداية١٦
مقبول٧٢كيفني اغا اردتيا .ف١٧
مقبول٧٢كاملة النفيسة١٨
مقبول٦٨كيكي نييا اديليا فوتري١٩
ناقص٣٢حممد ريندي درما فوترا٢٠
ناقص٥٦حممد مصباح املصطفى٢١



69

ناقص٤٤ميلدا فوتري فرتيا ديوي٢٢
ناقص٥٢حممد انديكا ارضيانشاه٢٣
مقبول٧٢حممد ذكري فرمنشاه٢٤
ناقص٦٠حممد حارس٢٥
ناقص٦٤حممد حافظ بورهان٢٦
ناقص٤٤فوتري اغي ووالنداري٢٧
ناقص٥٢تانية ايو نينتياس٢٨
مقبول٦٨اوساما الرانتيزي٢٩
مقبول٧٢يونيتا رمسا نوفيانا٣٠
ناقص٤٤اكوسيت ناندا .فمارسكا٣١
مقبول٦٨زين الدين حبييب٣٢
١٧٠٩عدد

٥٣,٤معدل
نتائج االختبار القبلي للمجموعة الضابطة٤.٩جدول 

الذين حصلوا التالميذ ٢٣عرفنا أّن نتائج اإلختبار القبلي من ٤.٩جدولمن 
ال يوجد الذين حصلوا على نتيجة مقبول والتالميذ ٩ناقص وعلى نتيجة 

نتائج هذا االختبار وممتاز. و جيد جدا جيد و الذين حصلوا على نتيجةالتالميذ 
,معىن ذلك أّن قدرة التالميذ يف تعليم ٥٣,٤القبلي ظهر درجة املعدل التالميذ 

م يف تعليم مهارة القراءة . ومن هنا فإنّ ناقصمهارة القراءة على مستوى  قدر
ضعيفة.بصفة عاّمة 
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الختبار البعدي للمجموعة الضابطةنتائج ا
مستوىاختبار بعدياسم التالميذرقم
مقبول٧٢أ.حسيين فرحان .ر١
مقبول٦٨ادم إيدو حبتيار٢
ناقص٦٠أكيل بودييارطا٣
جيد٧٦أمحد أندي نور ينطا٤
جيد٧٦أمحد أرضيانشاه٥
ناقص٦٤عالية الصافرين٦
جداجيد٨٨الف النساء فوتري٧
جيد٧٦أيو رزقي اويل األزم٨
جيد٧٦حسن اهلدى٩

مقبول٧٢ديكا الف فجر١٠
جيد جدا٨٨ديوي فطريانا١١
ناقص٦٤دينا صفرية امري١٢
مقبول٧٢ديفا فوترا فراتاما١٣
جيد٧٦ارليانا ديسي كرنياوايت١٤
جيد جدا٨٨فضيلة رمضاين١٥
ناقص٦٠امسي نور اهلداية١٦
جيد جدا٨٨كيفني اغا اردتيا .ف١٧
جيد جدا٨٨كاملة النفيسة١٨
جيد٨٠كيكي نييا اديليا فوتري١٩
ناقص٦٤حممد ريندي درما فوترا٢٠
مقبول٦٨حممد مصباح املصطفى٢١



71

ناقص٦٠ميلدا فوتري فرتيا ديوي٢٢
جيد٨٠حممد انديكا ارضيانشاه٢٣
جيد جدا٨٨فرمنشاهحممد ذكري ٢٤
جيد٨٤حممد حارس٢٥
جيد٨٤حممد حافظ بورهان٢٦
جيد٧٦فوتري اغي ووالنداري٢٧
جيد٨٤تانية ايو نينتياس٢٨
جيد٨٤اوساما الرانتيزي٢٩
جيد٨٠يونيتا رمسا نوفيانا٣٠
جيد٧٦مارسكا اكوسيت ناندا .ف٣١
جيد٨٤زين الدين حبييب٣٢
٢٤٤٤عدد

٧٦,٣معدل
للمجموعة الضابطةبعدينتائج االختبار ال٤.١٠جدول 

الذين التالميذ ٦عرفنا أّن نتائج اإلختبار القبلي من ٤.١٠جدولمن 
١٤والذين حصلوا على نتيجة مقبول التالميذ ٥ناقص وحصلوا على نتيجة 

الذين حصلوا على نتيجة التالميذ ٦جيد والذين حصلوا على نتيجة التالميذ 
نتائج هذا وممتاز. و الذين حصلوا على نتيجةجيد جدا وال يوجد التالميذ 

,معىن ذلك أّن قدرة التالميذ ٧٦,٣االختبار القبلي ظهر درجة املعدل التالميذ 
م يف تعليم مهارة . ومن هنا فإنّ جيديف تعليم مهارة القراءة على مستوى  قدر

.متوسطةالقراءة بصفة عاّمة 
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نتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعة  التجريبية)ب
وأّما االختبار القبلي للمجموعة التجريبية كما يلي:

نتائج االختبار القبلي للمجموعة التجريبية
مستوىاختبار قبلياسم التالميذرقم
ناقص٤٨أمحد خليل١
ناقص٥٢أدلة حنسا الزهرة٢
ناقص٤٨أمحد ديين فربيانشاه٣
ناقص٥٢الدلة املصطافية٤
ناقص٥٦الفيان نوفيانطا٥
ناقص٤٨اندري نور رمضاين٦
مقبول٦٨اريا دوتا لقمانشاه٧
ناقص٥٦دينيك اكوسيت نينروم٨
ناقص٥٢ديكي فرديانطا٩

ناقص٤٨دمياس باكوس سوتريسنو١٠
ناقص٥٦ايلني ابريلية ساري١١
ناقص٥٢حسنةهايف نور ١٢
مقبول٦٨مجي زوفار ادم١٣
ناقص٦٤حرفؤة اجلنة١٤
ناقص٦٤كريسنا اكوس ستياوان١٥
ناقص٤٨ليلة العزة١٦
ناقص٥٦ليلة احملرمة١٧
ناقص٥٢مفتاح االوكتافية أ١٨
ناقص٥٦حممد ريان سافوترا١٩
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ناقص٣٢حممد رزقي ستياوان٢٠
ناقص٣٦حممد مفتاح الرزقي٢١
ناقص٥٢ملحقة النيامي٢٢
ناقص٣٢نانانج فيدي وجايا٢٣
مقبول٦٨ناندا فراتيوي٢٤
ناقص٤٤أوكي اينتان اروينا سافرتي٢٥
جيد٧٢رينالدي اجي فاعيستو٢٦
جيد٦٨رسان توجنال سافوترا٢٧
جيد٧٦ساسكية اوليا٢٨
مقبول٦٨صفية فوتري وجنا ديوي٢٩
مقبول٧٢ستيزا فوتري االفية٣٠
جيد٧٦ويندا حسنية٣١
١٧٤٠عدد

٥٦,١معدل
ةتجريبللمجموعة القبلينتائج االختبار ال٤.١١جدول 

التالميذ ٢٢عرفنا أّن نتائج اإلختبار القبلي من ٤.١١جدولمن 
الذين حصلوا على نتيجة مقبول التالميذ ٥ناقص والذين حصلوا على نتيجة 

الذين حصلوا جيد وال يوجد التالميذ الذين حصلوا على نتيجة التالميذ ١٤
نتائج هذا االختبار القبلي ظهر درجة املعدل جيد جدا وممتاز. و على نتيجة

,معىن ذلك أّن قدرة التالميذ يف تعليم مهارة القراءة على ٥٦,١التالميذ 
م يف تعليم مهارة القرا. ومن هنا فإنّ ناقصمستوى  .ضعيفءة بصفة عاّمة قدر
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وأّما االختبار البعدي للمجموعة التجريبية كما يلي:
نتائج االختبار البعدي للمجموعة التجريبية

مستوىاختبار بعدياسم التالميذرقم
جيد٨٠أمحد خليل١
جيد٨٠أدلة حنسا الزهرة٢
جيد٨٤أمحد ديين فربيانشاه٣
جيد٨٠الدلة املصطافية٤
جيد حدا٨٨الفيان نوفيانطا٥
مقبول٧٢اندري نور رمضاين٦
جيد٧٦اريا دوتا لقمانشاه٧
جيد٧٦دينيك اكوسيت نينروم٨
مقبول٧٢ديكي فرديانطا٩

جيد٧٦دمياس باكوس سوتريسنو١٠
ممتاز٩٦ايلني ابريلية ساري١١
مقبول٧٢هايف نور حسنة١٢
جيد٨٤مجي زوفار ادم١٣
جيد حدا٩٢حرفؤة اجلنة١٤
جيد حدا٨٨كريسنا اكوس ستياوان١٥
جيد٧٦ليلة العزة١٦
جيد حدا٨٨ليلة احملرمة١٧
جيد٧٦مفتاح االوكتافية أ١٨
مقبول٧٢حممد ريان سافوترا١٩
مقبول٧٢حممد رزقي ستياوان٢٠
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جيد٧٦حممد مفتاح الرزقي٢١
جيد٨٠ملحقة النيامي٢٢
ناقص٦٠نانانج فيدي وجايا٢٣
جيد حدا٩٢ناندا فراتيوي٢٤
جيد٨٠أوكي اينتان اروينا سافرتي٢٥
ممتاز٩٦رينالدي اجي فاعيستو٢٦
جيد حدا٨٨رسان توجنال سافوترا٢٧
جيد٨٤ساسكية اوليا٢٨
جيد٧٦صفية فوتري وجنا ديوي٢٩
جيد٨٤ستيزا فوتري االفية٣٠
جيد حدا٩٢ويندا حسنية٣١
٢٥٠٠عدد

٨٠,٦معدل
ةتجريبللمجموعة البعدينتائج االختبار ال٤.١٢جدول 

الذين التالميذ ١من بعديعرفنا أّن نتائج اإلختبار ال٤.١٢جدولمن 
١٦والذين حصلوا على نتيجة مقبولالتالميذ ٥ناقص وحصلوا على نتيجة 

الذين حصلوا على نتيجة التالميذ ٧وجيدالذين حصلوا على نتيجة التالميذ 
نتائج هذا االختبار ممتاز. و الذين حصلوا على نتيجةالتالميذ ٢جيد جدا و

,معىن ذلك أّن قدرة التالميذ يف تعليم ٨٠,٦القبلي ظهر درجة املعدل التالميذ 
م يف تعليم مهارة القراءة . ومن هنا فإنّ جيدمهارة القراءة على مستوى  قدر

.جيدبصفة عاّمة 
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مقارنة نتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية)ج
وبعد معرفة بيان نتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية, فقدمت 
موعة. واملقارنة كما يلي: الباحثة املقارنة بني االختبار  القبلي والبعدي لتلك ا

للمجموعة التجريبيةاملقارنة  بني االختبار القبلي والبعدي 
مقارنة اختبار القبلي و االختبار البعدي للمجموعة الضابطة

التقديرالنتائجالرقم
اإلختبار البعدياإلختبار القبلي

عدد 
الطالب

عدد النسبة املئوية
الطالب

النسبة 
املئوية

%٠٠%٠٠ممتاز١٠٠-١٩٥
%٦١٨,٧%٠٠جيد جدا٩٤-٢٨٥
%١٥٤٦,٩%٠٠جيد٨٤-٣٧٥
%٥١٥,٧%٩٢٨,١مقبول٧٤-٤٦٥
%٦١٨,٧%٢٣٧١,٩ضعيف٦٤-٥٠

%٣٢١٠٠%٣٢١٠٠عدد
ضابطةللمجموعة المقارنة٤.١٣جدول 

فمن نتائج هذا اإلختبار القبلي، ظهر أّن الطالب حصلوا الّدرجة املعدلة 
معىن ذلك أّن قدرة الطالب على مهارة االستماع يف املستوى % ٧١,٩

يف املستوى مقبول. ومن هنا فإّن %٢٨,١ضعيف. أما الطالب حصلوا الّدرجة 
ضعيف . على مهارة االستماع بصفة عاّمةتالميذقدرة ال

أما نتائج هذا اإلختبار البعدي، ظهر أّن الطالب حصلوا الّدرجة املعدلة 
معىن ذلك أّن قدرة الطالب على مهارة االستماع يف املستوى %١٨,٧

تالميذ. أما والمقبوليف املستوى %١٥,٧حصلوا الّدرجة تالميذوالضعيف.
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حصلوا الّدرجة تالميذأما وال.جيديف املستوى %١٥,٧حصلوا الّدرجة 
ومن هنا فإّن قدرة الطالب على مهارة جيد جدا. يف املستوى %١٨,٧
.متوسطع بصفة عاّمة االستما 

مقارنة اختبار القبلي و االختبار البعدي للمجموعة التجريبة

التقديرالنتائجالرقم
اإلختبار البعدياإلختبار القبلي

عدد 
الطالب

عدد النسبة املئوية
الطالب

النسبة 
املئوية

%٢٦,٤%٠٠ممتاز١٠٠-١٩٥
%٧٢٢,٦%٠٠جيد جدا٩٤-٢٨٥
%١٦٥١,٦%٤١٢,٩جيد٨٤-٣٧٥
%٥١٦,١%٥١٦,١مقبول٧٤-٤٦٥
%١٣,٣%٢٢٧١ضعيف٦٤-٥٠

%٣١١٠٠%٣١١٠٠عدد
تجريبةللمجموعة المقارنة٤.١٤جدول 

فمن نتائج هذا اإلختبار القبلي، ظهر أّن الطالب حصلوا الّدرجة املعدلة 
على مهارة االستماع يف املستوى ضعيف. التالميذمعىن ذلك أّن قدرة % ٧١
حصلوا التالميذأما يف املستوى مقبول.% ١٦,١حصلوا الّدرجة التالميذأما 

على مهارة تالميذومن هنا فإّن قدرة الجيد.يف املستوى %١٢,٩الّدرجة 
ضعيف . االستماع بصفة عاّمة

حصلوا الّدرجة املعدلة التالميذأما نتائج هذا اإلختبار البعدي، ظهر أّن 
على مهارة االستماع يف املستوى ضعيف.التالميذمعىن ذلك أّن قدرة %٣,٣
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حصلوا تالميذ. أما والمقبوليف املستوى %١٦,١حصلوا الّدرجة تالميذوال
يف %٢٢,٦حصلوا الّدرجة تالميذأما وال.جيديف املستوى % ٥١,٦الّدرجة 
جيد جدا. يف املستوى %٦,٤حصلوا الّدرجة تالميذأما والجيد جدا.املستوى 

.جيدعلى مهارة االستماع بصفة عاّمة التالميذومن هنا فإّن قدرة 

قراءةيف تعليم مهارة الطريقة التمييزللحصول على املعرفة عن فعالّية 
، فلذلك قراءةيف مهارة التالميذفتحّلل الباحثة البيانات احملتاجة حسب كفاءة ال

تقّدمت الّنتائج بني الفصلني الّضابط و الّتجريّيب. و بعد معرفة املقارنة بني 
هلا فعاال . و هلا فعالّية أو ليسالطريقةفتستطيع أن تفّسر هل هذا الطريقة

الّتايل:t "(T-test)ملعرفتها فتقّدمت الّرموز اإلحصائي إختبار "

= −∑ + ∑+ − 2 1 + 1
موعتني عدد االحنراف وعدد االحنراف املربع من ا

موعة التجريبيةالرقم موعة الضابطةالرقما ا
١X٢X

X٢
X١Y٢Y

Y
Y

٢

١٦٤٨٨٢٤٥٧٦١٦٠٦٤٤١٦
٤١٦-٢٥٦٧٦٢٠٤٠٠٢٧٦٧٢
٣٦٨٩٢٢٤٥٧٦٣٦٨٦٨٠٠
٤٧٦٩٢١٦٢٥٦٤٦٤٦٨٤١٦
٥٦٠٧٦١٦٢٥٦٥٧٢٧٦٤١٦
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٦٦٠٨٠٢٠٤٠٠٦٦٠٦٠٠٠
٧٦٠٩٢٣٢١٠٢٤٧٥٢٦٠٨٦٤
٨٧٦٨٨١٢١٤٤٨٧٢٧٦٤١٦
٩٦٨٨٨٢٠٤٠٠٩٦٠٦٤٤١٦

٨٦٤-١٠٦٤٩٦٣٢١٠٢٤١٠٦٨٦٠
١١٧٢٩٦٢٤٥٧٦١١٦٠٦٨٨٦٤
١٢٦٠٧٦١٦٢٥٦١٢٥٦٦٠٤١٦
١٣٥٦٧٢١٦٢٥٦١٣٦٤٦٨٤١٦
١٤٧٢١٠٠٢٨٧٨٤١٤٦٠٦٨٨٦٤
١٥٦٨٨٨٢٠٤٠٠١٥٧٢٧٢٠٠
١٦٨٠١٠٠٢٠٤٠٠١٦٥٦٦٨١٢١٤٤
٨٦٤-١٧٨٠٩٦١٦٢٥٦١٧٦٤٥٦
١٨٧٢٩٢٢٠٤٠٠١٨٦٠٦٨٨٦٤
١٩٥٢٨٠٢٨٧٨٤١٩٦٨٦٨٠٠
٤١٦-٢٠٦٠٨٤٢٤٥٧٦٢٠٧٦٧٢
٢١٥٦٦٨١٢١٤٤٢١٦٠٦٠٠٠
٢٢٨٤١٠٠١٦٢٥٦٢٢٦٠٦٤٤١٦
٢٣٦٤٧٦١٢١٤٤٢٣٥٢٥٢٠٠
٢٤٧٢٨٨١٦٢٥٦٢٤٦٠٦٤٤١٦
٢٥٦٠٨٤٢٤٥٧٦٢٥٥٦٦٨١٢١٤٤
٢٤-٢٦٦٤٨٠١٦٢٥٦٢٦٧٨٧٦
٢٧٦٨٨٨٢٠٤٠٠٢٧٥٢٦٠٨٦٤
٢٨٧٢١٠٠٢٨٧٨٤٢٨٦٠٦٤٤١٦
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٢٩٥٦٧٢١٦٢٥٦٢٩٥٦٦٠٤١٦
٣٠٦٤٨٤٢٠٤٠٠٣٠٦٨٦٨٠٠
٣١٦٠٨٨٢٨٧٨٤٣١٦٤٧٢٨٦٤

٣٢٦٠٦٤٤١٦
٢٠٤٤٢٦٨٠٦٣٦١٤٠٠٠٢٠١٤٢١٠٨٩٤١٠٢٨جمموع

N∑∑N∑∑
موعتني٤.١٥جدول  عدد االحنراف وعدد االحنراف املربع من ا

Mx =	∑
=

= ٢٠,٥١٦١٣

My =	∑
=

= ٢,٩٣٧٥

= −∑ + ∑+ − 2 1 + 1
= ٢٠,٥١٦١٣ − ٢,٩٣٧٥14000 + 	102831 + 32 − 2 131 + 132
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= 17,578631502861 131 + 132= 17,578631502861 32992 + 31992= 17,578631502861 63992= 17,5786394676460512= 17,5786315,64589= 17,643153,95549= 4,44
مث قامت ٤،٤٤اإلحصائي = tمن اجلدول السابق، وجد الباحثة أن نتيجة 

فوجد أن نتيج = t-tabelمث حبث الباحثة نتيجة من . t-tabelالباحثة يتعني 
% ـ وألن ٥يف املستوى املعنوي ٢،٠٤٥٢٣%، و ١يف املستوى املعنوي ٢،٧٥٦٣٩

و  ٢،٧٥٦٣٩% =١ية أكرب من نتيجة املستوى املعنو ٤،٤٤اإلحصائي = tنتيجة 
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و ذلك مبعىن أن فروض هذا ٢،٠٤٥٢٣% = ٥كذلك من نتيجة املستوى املعنوي 
البحث مقبول. و خالصته أن استخدام طريقة التمييز مناسب و فعال يف مهارة القراءة.
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الفصل اخلامس
مناقشة البحث

عملية تعليم مهارت القراءة بالطريقة التمييز)أ
املادة يف هذا البحث يعين عن "من يوميات األسرة". يعمل عملية 
التعليم اعتمادا على خطة التعليم الذي قد ألّفت الباحثة. تطبيق عملية 
التعليم يف البحث يقام بورقة املالحظة على الباحثة. يعمل أنشطة املالحظة 

مل عملية يعيف عملية تعلم التالميذ. ويعمل عملية التقييم يف كّل  جلسة. 
البحث يف شهر مايو, وجلسته يف الفصل على ثالثة مرات. يف كّل جلسة     

٣٠xدقيقة.٤٠
وهذا باستعراض تالميذ, جلذب انتباه البدأت أنشطة بإعطاء تقدير 

. يستمر األنشطة بقراءة السابقاجللسةواد الواردة يف يف املالتالميذمعرفة 
النص الذي سُتعلم إىل التالميذ.

بدأت األنشطة العرف بإعطاء الغناء عن املفردات يف النص القراءة, 
مث يتبع التالميذ ويكرر مرة كثرية حىت يفهم ويستطيع أن يغين دون املدرس. 
هذه األنشطة ليمارس التالميذ أن حيفظ املفردات ليفهم النص العريب. بعد 

هذه اجللسة تعلم املدرسة الغناء للمفردات تعلم أيضا الغناء للرتكيب ويف
يعين تركيب عن فعل املضارع مث يتبع التالميذ ويكرر مرة كثرية حىت يفهم 

أهل علم النفس و قسم معلم يف كلية ويستطيع أن يغين دون املدرسة. 
النفوس جامعة احلكومية أندونيسيا أن الغناء طريقة التعليم الفرحة و أفضل 

.٥١ملفاهيم سريعة للطلبةوسائل التعليم و تكون أيضا ليسهل التذكري و ا

51 Nur Sholeh dan Ulin Nuha, Pengembangan Kurikulum Bahasa Arab.(Yokyakarta : DIVA Press,
2013), Hal. 210



84

و باألغنّية يستطيع إرتفاع الذكاء من النواحي الكثرية و ايضا إلرتفاع 
:٥٢محّاسة التعليم . و إّما أمهيته كما يلي

باألغنّية يستطيع لزيادة معلومات الطلبة )أ
دور مهم يف منو ذكاء الطلبة )ب
و يؤثر موجب يف ناحية الصحة )ج
قوي العقل)د

الغناء للمفردات و الرتكيب فتعلم املدرسة القراءة و بعد تعلم املدرسة 
التحليل النص على طريقة التمييز. بعد انتهاء عملية التعليم ّمث مباشرة إىل 

عملية التطبيق لدي التالميذ. وهو تطبيق القراءة و التحليل النص.
تأمر املدرسة التالمذ لقراءة و حتليل النص السابق على طريقة التمييز 

دل واحدا فواحدا. بدأ من القراءة أوال ّمث يتبعها بالتحليل. اذا كان بالتبا
التلميذ واحد يقرأ فيسمع التالميذ اآلخر. واذا كان التلميذ واحد خيطاء يف 
القراءة أو يف حتليل فيصحح التلميذ اآلخر برفع اليد أوال. ّمث مواصل التلميذ 

نفس التلميذ واحد القراءته. وهدف من هذه األنشطة يعين لزيادة ثقة
وللتلميذ اآلخر يعين ميارس اركاز التالميذ يف الدرس.

األنشطة اآلخري يعين اإلختتام, تطلب املدرسة التالميذ الختمات 
منت النص الذي قد درس التالميذ. مث تقّوم املدرسة إىل معرفة التالميذ كما 

لكثرة القراءة يف خطة التعليم. قبل انتهاء اجللسة تطلب املدرسة التالميذ 
ولو خارج الفصل. تواصل املدرسة املادة جللسة اآليت. وبعد ذلك انتهاء 

املدرس اجللسة بالدعاء والسالم.

52 Imam Musbikin. 2009. Mengapa Anakku Malas Belajar ya,,,?. (Jogjakarta : DIVA Press,2009),
Hal. 295 - 297
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والثالث ٨١,٩والثاين٧٤,٥تطبيق التعليم يف جلسة األوىل يعين 
. اعتمادا على البيانات السابق قد عرف أّن طريقة التمييز فعال يف ٨٨,٥

ة يف الفصل التجريبة من تعليم مهارة القراءة بطريقة غري تعليم مهارة القراء
التمييز يف الفصل الضابطة.

اعتمادا على مقابلة مع التالميذ أّن طريقة التمييز تفريح و أسهل 
الفهم النص من طريقة القواعد والرتمجة. أما اعتمادا على مقابلة مع املدرس 

سة التالميذ يف الدرس, ألّن أّن يف عملية  التعليم بطريقة التمييز ظهرت مه
املفردات والرتكيب يُدرس بالغناء.

طريقة التمييزفعالية تعليم مهارت القراءة ب)ب
يف تعليم مهارة القراءة يعرف من نتيجة االختبار طريقة التمييزفعالية

البعدي بعد عملية التعليم. البيانات النائل ُحيلل ملعرفة الفرق بني الفصل 
التجريبة و الفصل الضابطة. قبل حتليل البيانات من نتيجة تعليم التالميذ, 
البّد أن حيلل البيانات من قدرة أساس التالميذ (االختبار القبلي). يدل 
نتيجة التحليل على قدرة أساس التالميذ بني الفصل التجريبة و الفصل 

معدلني.الضابطة مستقر و جتانس وال فرق يف
البيانات من قدرة أساس التالميذ, ّمث جيّرب بعد معرفة نتيجة التحليل 

البيانات من نتيجة تعليم التالميذ. يعين حتليل املستقر و التجانس وفروض 
و نتيجة اختبار التجانس ٤.١١بار املستقر يف جدول البحث. نتيجة اخت

. يُعرف من ذلك اجلدول أّن البيانات من نتيجة تعليم ٤.١٢يف جدول 
التالميذ يف الفصل التجريبة و الفصل الضابطة مستقر و جتانس. نتيجة 

.٤.١٣اختبار فروض البحث يستطيع أن ينظرها يف اجلدول 

وجد الباحثة ت من نتيجة تعليم التالميذ البيانايف tاعتمادا على اختبار 
مث حبث . t-tabelمث قامت الباحثة يتعني ٤،٤٤اإلحصائي = tأن نتيجة 
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يف املستوى املعنوي ٢،٧٥٦٣٩فوجد أن نتيج = t-tabelالباحثة نتيجة من 
اإلحصائي = t% ـ وألن نتيجة ٥يف املستوى املعنوي ٢،٠٤٥٢٣%، و ١

و كذلك من نتيجة ٢،٧٥٦٣٩% =١أكرب من نتيجة املستوى املعنوية ٤،٤٤
و ذلك مبعىن أن فروض هذا البحث ٢،٠٤٥٢٣% = ٥املستوى املعنوي 

مقبول. و خالصته أن استخدام طريقة التمييز مناسب و فعال يف مهارة القراءة.
ة التمييز  إّن استخدام طريقيدل نتيجة حتليل من فروض البحث هو "

١فعاال يف تعليم مهارة القراءة باملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 
" قد جترب. الفرق بني الفصل التجريبة والفصل الضابطة ُيسبب تومفانج

على الفرق يف تطبيق التعليم.
ميزة تعليم مهارة القراءة بطريقة التمييز يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية 

منها:تومفانجاحلكومية  
ازالة امللل للتالميذ يف تعليم اللغة العربية مهارة القراءة- ١
الغناء احياء محاسة التالميذ يف تعليم اللغة العربية- ٢
ُيسهل التالميذ يف فهم املادة بالغناء- ٣
ُيسهل التالميذ يف فهم النص العريب- ٤
زيادة ثقة نفس التالميذ يف قراءة النص العريب أمام أصحابه يف الفصل - ٥

معلم يف كلية النفوس جامعة نتيجة هذا البحث اعتمادا على النظرية
أن الغناء طريقة التعليم يف كتاب نور صاحلة وأوىل النهىاحلكومية أندونيسيا

املفاهيم الفرحة و أفضل وسائل التعليم و تكون أيضا ليسهل التذكري و
نتيجة هذا البحث يستطيع أن يستخدم إىل مجيع التالميذ يف . سريعة للطلبة

الفصل السابع من املدرسة املتوسكة اإلسالمية احلكومية تومفانج ماالنج, 
ّن كّل الفصل عند اخلصائص السواء.أل
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الفصل السادس
اإلختتام

مالخص)أ
اعتمادا على نتيجة حتليل البيانات والبحث عن األسئلة البحث, 

مالخصه كما يلي:
أّن عملية تعليم مهارة القراءة بطريقة التمييز يف املدرسة املتوسطو اإلسالمية)١

وأما ثالثة أسبوعيف ثالثة اللقاءاتتتكون على احلكومية تومفانج ماالنج  
ا يعين  ، يقيم الباحثة باإلختبار القبلي يف الفصل اللقاء األولخطوا

تعليم مهارة القراءة بطريقة التمييز إىل ويعّرفالتجرييب والفصل الضابط
تعمل تعليم مهارة القراءة بطريقة ، اللقاء الثانيأما .التالميذ تعملها قليال

تعمل تعليم مهارة القراءة بطريقة ، اللقاء الثالثمث .مناسبا باملادة التمييز
تعمل اإلختبار البعدي.مثمناسبا باملادةالتمييز

أما لكل اللقاء يتضمن على ثالث املراحل منها مرحلة الّتمهيد 
و املقّدمة ، ومرحلة األنشطة الّتعليمّية ، ومرحلة اإلختتام . إّن يف مرحلة 

ة الّتعليم بإلقاء الّسالم و الّتمهيد و املقّدمة قد افتتحت الباحثة عمليّ 
احلمد لّله و الّصالة على رسوله صّلى الّله عليه وسّلم ، ّمث تبدأ الباحثة 
امالت و الّتوجيه بشرح ما يتعّلق باملوضوع . ويف مرحلة األنشطة  با

أما يف مرحلة .تعمل تعليم مهارة القراءة بطريقة التمييزالّتعليمّية 
اإلختتام شّجعت الباحثة الّطّالب على تقومي و مراجعة ما نالوا بأن 
يعملوا الّتدريبات أو األسئلة  املوجودة مث اختتمت الّدرس بإلقاء الّسالم 

لّله.و احلمد
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يف tاختبار تعلبم مهارة القراءة بطربقة التمييز فعاال يعرف من نتيجة)٢
اإلحصائي = tوجد الباحثة أن نتيجة تالميذ البيانات من نتيجة تعليم ال

-tمث حبث الباحثة نتيجة من . t-tabelمث قامت الباحثة يتعني ٤،٤٤
tabel = و ١يف املستوى املعنوي ٢،٧٥٦٣٩فوجد أن نتيج ،%

٣،٣٢اإلحصائي = t% ـ وألن نتيجة ٥يف املستوى املعنوي ٢،٠٤٥٢٣
و كذلك من نتيجة ٢،٧٥٦٣٩% =١أكرب من نتيجة املستوى املعنوية 

و ذلك مبعىن أن فروض هذا البحث ٢،٠٤٥٢٣% = ٥املستوى املعنوي 
مقبول. و خالصته أن استخدام طريقة التمييز مناسب و فعال يف مهارة 

القراءة.
اقرتاحات)ب

قرتاحة التايل:اعتمادا على نتيجة البحث، تعطي الباحثة اال
للمدرس)١

على اخلري للمدرس خيرت طريقة التمييز يف تعليم مهارة القراءة. ألّن طريقة 
التمييز يستطيع أن يرفع نتيجة تعليم التالميذ.

للتالميذ)٢
طريقة التمييز هي طريقة الذي يستطيع أن يرفع محّاسة التالميذ يف 

الدرس.ويستطيع أن يزيد ثقة نفس التالميذ.
التايلللباحث)٣

يز. ويرجى للباحث التايل أن هذا البحث يبحث فعلبية من طريقة التمي
الواسع._اآلخر_فاملتغرب_يبحث
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الذاتيةالسرية 

حنيفة درجات:االسم

١٩٩٤يناير ٢مالنق، :مكان امليالد وتارخيه

كلية العلوم الرتبية والتعليم/قسم تعليم اللغة العربية:قسمكلية/

٢٠١٢:بداية الدراسةسنة 

ماالنق-شارع سوكو انيار فاكيس :العنوان

٠٨٥٧٨٥٠٢٩٠٧٨:اهلاتف
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مالخق
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. سيالبوس١مالحق 
SILABUS

Satuan Pendidikan : SMP Negeri 13 Malang

Mata Pelajaran : IPS

Kelas : VII (tujuh)

Kompetensi Inti :

KI 1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya

KI 2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya.

KI 3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu

pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata

KI 4 : Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah

abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain

yang semua dalam sudut pandang/teori.

Kompetensi Dasar Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Penilaian Alokasi
Waktu Sumber Belajar

من يوميات األسرة
3.1 Mengidentifikasi bunyi

kata, frase, dan kalimat
bahasa Arab yang

1) القراءة غن 
األسرة

1) Guru membacakan teks qira’ah
yang telah diberikan kepada siswa
pada akhir pertemuan pertama

2) Guru meminta siswa untuk

Sikap:
Observasi tentang sikap
spiritual (menghayati ajaran
agama, menghayati karunia

9JP 1) Buku Teks
Pelajaran
Bahas Arab
untuk
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berkaitan dengan:

األسرةمن يوميات
baik secara lisan maupun
tertulis

4.1 Mendemonstrasikan
ungkapan sederhana
tentang topik:

األسرةمن يوميات
dengan memperhatikan
struktur teks dan unsur
kebahasaan yang benar
dan sesuai konteks

4.2 Menunjukkan contoh
ungkapan sederhana
untuk menyatakan,
menanyakan dan
merespon tentang:

األسرةمن يوميات
dengan memperhatikan
struktur teks dan unsur
kebahasaan yang benar
dan sesuai konteks

2) الرتكيب 
(فعل املضارع)

املفردات(3

membacanya secara bersama-sama
3) Guru meminta siswa untuk

menyanyikan lagu tentang
mufrodat dan tentang tarkib (fi’il
mudlori’) yang telah diajarkan
pada pertemuan pertama

4) Guru meminta satu persatu siswa
untuk membaca bagian teks secara
bergantian dengan metode tamyiz
seperti yang telah diajarkan dan
siswa yang lain menyimak, ketika
ada yang salah bisa langsung
angkat tangan dan ketika sudah
ditunjuk maka siswa
membenarkan.

5) Guru meminta siswa untuk
menganalisis bagian teks secara
bergantian dengan menggunakan
metode tamyiz dan siswa yang lain
menyimak, ketika ada yang salah
bisa langsung angkat tangan dan
ketika sudah ditunjuk maka siswa
membenarkan.

6) Disela-sela membaca dan
menganalisis, ketika siswa terlihat
mulai jenuh, guru mengajak siswa
untuk menyanyikan lagu tentang
mufrodat atau tentang tarkib.

Tuhan), sikap sosial (tanggung
jawab, rasa ingin tahu, peduli)
dengan menggunakan rubrik

Pengetahuan:
Tes Tertulis (pilihan ganda)
dan lisan tentang bacaan dan
tarkib

Keterampilan
Unjuk Kerja/ Praktik
Menilai proses pembelajaran
(mengamati kegiatan peserta
didik dalam proses eksplorasi:
data, , menganalisis teks)

SMP/MTs kls
VII

2) Buku Panduan
Guru Pelajaran
IPS untuk
SMP/Mts kls
VII

3) Buku-buku
dan referensi
lain yang
relevan

4) kamus
5) Media cetak
6) Lingkungan

sekitar
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ( RPP )

KELAS EKSPERIMEN

Mata Pelajaran : Bahasa Arab

Kelas/Smt : VII/II

Materi : سرة يوميات من

Alokasi Waktu : 3 x pertemuan (3x120 menit)

A. KOMPETENSI INTI

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya

2. Menghargai dan menghayati prilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli

(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara

efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan

keberadaannya

3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan

rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait

fenomena dan kejadian tampak mata

B. KOMPETENSI DASAR

1.1. Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa

pengantar komunikasi internasional dan bahasa pengantar khazanah

keislaman yang diwujudkan dalam semangat belajar

2.1. Menunjukkan prilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan

lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah.

2.2. Menunjukkan prilaku motivasi internal (intrinsik) untuk pengembangan

kemampuan berbahasa.

2.3. Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa   Arab

sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji

khazanah keislaman

3.1. Melafalkan bunyi huruf, kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan

dengan tema سرة يوميات من
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3.2. Menemukan makna atau gagasan dari ujaran kata, frasa dan kalimat bahasa

Arab yang berkaitan dengan tema سرة يوميات من

C. TUJUAN DAN INDIKATOR PEMBELAJARAN

TUJUAN PEMBELAJARAN INDIKATOR PEMBELAJARAN

Setelah mengamati, menanya,

mencoba, menalar dan

menkomunikasikan tentang topik: …

siswa dapat membaca teks qira’ah dan

menjawab beberapa pertanyaan

tentang isi kandungannya dan mampu

mengambil teladan dari kandungan teks

qir’ah serta mempraktikkannya dalam

kehidupan.

3.2.1 Membaca teks qira’ah tentang

التعریف بالنفس وبالعاملین في 
المدرسة ؛ المرافق واألدوات 

األلوانالمدرسیة؛
dengan makkhraj yang benar

serta lancar.

3.3.1 Menerjemahkan teks qira’ah

tentang

التعریف بالنفس وبالعاملین في 
المرافق واألدوات المدرسة ؛ 
األلوانالمدرسیة؛

3.3.2 Menjawab pertanyaan tentang

isi kandungan  teks qira’ah

tentang

التعریف بالنفس وبالعاملین في 
المدرسة ؛ المرافق واألدوات 

األلوانالمدرسیة؛
dengan baik dan benar

3.3.3 Mengambil teladan/nilai-nilai

islamiyyah dari kandungan

teks qira’ah serta

menerapkannya dalam

kehidupan
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E. MATERI PEMBELAJARAN

القراءة

ْي  ُاْسَرِ َأْعَضاُء

ْ ِ َأ َوَذِلَك . ْي ُأِمّ ِذِه َ َو ْي ِ َأ َذا َ َو . َأَنا َذا َ . ة َ ْ َكِب ْى ُأْسَرِ . ْى ُأْسَرِ ُصْوَرُة ِذِه َ

ي َجِدّ َذا َ َو . ْ ِ ُأْخ اَراَوِتْلَك َباُتوَ َشارِع ْ ِ َأْسُكن َأَنا . َفاُرْوق ْ ِ ِاْس . ْي َجدَّ ِذِه َ َو

ة٤٥ ْوِميَّ ُ ُ ْ ا ة َّ اَنِو الثَّ اْملَْدَرَسِة ِ ل َوَّ اْلَفْصِل ِ َأْدُرس َأَنا ، ن . ١َماَالنج

. َماَالنج

اللُّ  ُمَحاِضُر َو ُ . َداَية ِ َتْوِفْيق ِاْسُمُھ ْي ِ ةَأ ْسالَِميَّ ِ ْ اِمَعة َ ْ ا ِ ة يَّ اْلَعَرِ َغِة

َساَرةْ  ْ ِ ِسْي ا َ ِاْسُم ي َوُأِمّ . َماالنج ْيم ِ ِإْبَرا َماِلك َمْوَالَنا ة ْوِميَّ ُ ُ ْ .ا ت ْ اْلَب ُة َرَّ َ ِ .

 ِ ى ِ ا الثَّ اْلَفْصِل ِ َيْدُرس َو ُ ، ن . ن ْ ُحَس ِاْسُمُھ ْ اْلَكِب ْ ِ اْلَعاِلَيِةَوَأ اْملَْدَرَسِة

ة ْوِميَّ ُ ُ ْ اْلَفْصِل٣ا ِ َتْدُرُس َ ِ ، َن َ . َنْجَمة ا َ ِاْسُم . ة َ ْ ِغ الصَّ ْ ِ َوُأْخ . َماالنج

ة ْوِميَّ ُ ُ ْ ا ة ْبِتَداِئيَّ ِ ْ اْملَْدَرَسِة ِ اِدس ١ِالسَّ ٌب ْ َطِب َو ُ َف ى َجِدّ ا َوَأمَّ . َماالنج

ُةاْملُ  َرَّ ْى ِ َوَجدَّ . ن ْ ُحَس َتْوِفْيق ِاْسُمُھ . َماَالْنج َمِدْيَنْة ْنَواِر" َ ْ "َسْيُف ْشَفى َ ْس

. ت ْ اْلَب

َتْطَبُخ ى َوُأِمّ . ل ْ َ ْ ُغْرَفِة ْ ِ ل ُ َوَنْأ ُلْوس ُ ْ ا ُغْرَفِة ْ ِ َنْجِلس َنْحُن ، َيْوم لَّ ُ

َوعِ  . اْملَْطِبخ ِ َعام ْىالطَّ ُأِمّ َساِعد ُ َ ِ . َخاِدَمة .ْنَدَنا َعام الطَّ َوِإْعَداِد الَطْبخ َ َع

ْ اْلَكِب ْ ِ َوَأ َأَنا ، اْلِعَشاء َصَالِة ْعَد َ َو . م اْلَكِرْ اْلُقْرآَن َنْقَرُأ َنْحُن ، اْملَْغِرب َصَالِة ْعَد َ َو

اْلَواِجب ْعَمل َ ة َ ْ ِغ الصَّ ْ ِ .َوُأْخ َدة ِرْ َ ْ ا َيْقَرُأ ْى ِ َوَأ . اْملَُذاَكرة ُغْرَفِة ْ ِ ّ ِ ِ ْ اْملَ

كيب ال

Fi’il Mudhori’ مضارع) (فعل
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Fi’il Mudhori’ itu kata kerja

Untuk menujukkan suatu pekerjaan

Yang sedang atau akan dilakukan

Dan diawali salah satu huruf 4

Ada huruf ya’ atau juga huruf ta’

Ada huruf hamzah atau huruf nun

Semuanya itu hanya sbagai tanda

dari pelaku suuatu pekerjaan

kalau أنا itu contohnya ْجِلُس أَ 

kalau أنَت  itu contohnya ْجِلُس تَ 

Kalau َو  ُ itu contohnya َيْجِلُس 

Kalau َنْحُن  itu contohnya ْجِلُس نَ 

املفردات

Tinggal=ْسُكُن َ 
Belajar=ْدُرُس يَ 
artinya=ْجِلُس يَ  Duduk
ُل يَ  ُ Makan=ْأ
Memasak=ْطَبُخ يَ 
itu Membantu=َساِعُد ُ 

itu Menyiapkan=ِإْعَدادُ 
artinya=ْقَرُأيَ  Membaca
Bekerja=ْعَمُل َ 

itu Kakek=َجدٌّ 
artinya Nenek=ةٌ َجدَّ 
Jalan=عٌ َشاِر 

itu Dosen=ُمَحاِضٌر 
اِمَعةُ  َ ْ itu kampus=ا

ِت  ْ اْلَب ُة Ibu Rumah Tangga=َرَّ
ٌب  ْ itu Dokter=َطِب

ْشَفى َ Rumah Sakit=ُمْس
Kota=َمِدْيَنةٌ 
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Anggota=َأْعَضاءٌ 
Keluarga=ةٌ ُاْسرَ 

itu Gambar=ُصْوَرةٌ 
Ayah, ibu=ُأمٌّ ,َأٌب 
Saudara, saudari=ُأْخٌت ,َأٌخ 

artinya=َطَعامُ  Makanan
Pembantu=َخاِدَمةٌ 

ْ Besar=اْلَكِب
ْ ِغ itu Kecil=الصَّ

ُّ اْلَواِجُب  ِ ِ ْ Pekerjaan Rumah=اْملَ

F. PENDEKATAN DAN METODE PEMBELAJARAN

1. Metode tamyiz

2. Tanya Jawab

G. MEDIA DAN ALAT PEMBELAJARAN

1. Media : Papan tulis

2. Alat/Bahan : spidol

3. Sumber Belajar : Buku paket, kamus

H. KEGIATAN PEMBELAJARAN

Pertemuan I

1. Pendahuluan

a. Memberi salam dan memulai pelajaran dengan mengucapkan basmalah

dan kemudian berdo’a bersama.

b. Siswa menyiapkan buku bahasa Arab

c. Menanyakan materi yang pernah diajarkan (Appersepsi).

d. Menjelaskan secara singkat materi yang akan diajarkan dengan

menggunakan metode yang belum pernah digunakan sebelumnya oleh guru

yaitu metode tamyiz.

e. Melaksanakan kegiatan pretes untuk metode tamyiz

2. Kegiatan inti

a. Guru membacakan teks qira’ah yang ada di dalam buku pelajaran dan

siswa menyimaknya.

b. Guru meminta siswa untuk membacanya secara bersama-sama

c. Guru mengajarkan beberapa mufodat yang ada pada teks dengan

menggunakan lagu
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d. Guru meminta siswa untuk mengulang lagu beberapa kali sampai siswa

sedikit hafal dengan lagunya

e. Guru mengajarkan siswa tentang materi tarkib (fi’il mudhore’) dengan

menggunakan lagu kemudian menjelaskannya.

f. Guru mengajarkan siswa untuk membaca teks dengan metode tamyiz

g. Guru meminta siswa untuk membaca teks dengan metode tamyiz seperti

yang telah diajarkan.

h. Guru mengajarkan siswa cara analisis teks dengan menggunakan metode

tamyiz

i. Guru meminta siswa untuk menganalisis teks dengan menggunakan

metode tamyiz

3. Penutup

a. Kesimpulan: Peserta didik bersama guru membuat kesimpulan tentang isi

teks bacaan serta pembelajaran yang telah dilakukan pada pertemuan ini.

b. Evaluasi pembelajaran dengan membaca dan analisis dengan metode tamyiz

c. Guru menunjuk perwakilan siswa membaca dan menganalisis teks qira’ah

sebagai penutup materi pembelajaran.

d. Guru  meminta agar para siswa membiasakan membaca teks qira’ah dan

perlahan-lahan memahami isinya

e. Refleksi

1) Peserta didik diminta menjawab pertanyaan reflektif, misalnya: apakah

pembelajaran hari ini menyenangkan?

2) Pengetahuan berharga/baru apa yang kamu peroleh pada pembelajaran

hari ini? Bagaimana sebaiknya sikap kita kalau memperoleh sesuatu

yang berharga? (jawaban ditulis di buku catatan)

f. Menyampaikan materi yang akan dating dan memberikan teks qira’ah untuk

pertemuan mendatang

g. Guru menutup/mengakhiri pelajaran tersebut dengan membaca

hamdalah/doa;

h. Guru mengucapkan salam kepada para siswa sebelum keluar kelas dan

siswa menjawab salam.

Pertemuan II

1. Pendahuluan
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a. Memberi salam dan memulai pelajaran dengan mengucapkan basmalah

dan kemudian berdo’a bersama.

b. Siswa menyiapkan buku bahasa Arab

c. Menanyakan materi yang pernah diajarkan (Appersepsi).

d. Menjelaskan secara singkat materi yang akan diajarkan dengan

menggunakan metode yang belum pernah digunakan sebelumnya oleh guru

yaitu metode tamyiz.

e. Melaksanakan kegiatan pretes untuk metode tamyiz

2. Kegiatan inti

a. Guru membacakan teks qira’ah yang telah diberikan kepada sisa pada akhir

pertemuan pertama

b. Guru meminta siswa untuk membacanya secara bersama-sama

c. Guru meminta siswa untuk menyanyikan lagu tentang mufrodat dan

tentang tarkib (fi’il mudlori’) yang telah diajarkan pada pertemuan

pertama

d. Guru meminta satu persatu siswa untuk membaca bagian teks secara

bergantian dengan metode tamyiz seperti yang telah diajarkan dan siswa

yang lain menyimak, ketika ada yang salah bisa langsung angkat tangan

dan ketika sudah ditunjuk maka siswa membenarkan.

e. Guru meminta siswa untuk menganalisis bagian teks secara bergantian

dengan menggunakan metode tamyiz dan siswa yang lain menyimak,

ketika ada yang salah bisa langsung angkat tangan dan ketika sudah

ditunjuk maka siswa membenarkan.

f. Disela-sela membaca dan menganalisis, ketika siswa terlihat mulai jenuh,

guru mengajak siswa untuk menyanyikan lagu tentang mufrodat atau

tentang tarkib.

3. Penutup

a. Kesimpulan: Peserta didik bersama guru membuat kesimpulan tentang isi

teks bacaan serta pembelajaran yang telah dilakukan pada pertemuan ini.

b. Evaluasi pembelajaran dengan membaca dan analisis dengan metode tamyiz.

c. Guru menunjuk perwakilan siswa membaca dan menganalisis teks qira’ah

sebagai penutup materi pembelajaran.

d. Guru  meminta agar para siswa membiasakan membaca teks qira’ah dan

perlahan-lahan memahami isinya
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e. Refleksi

1) Peserta didik diminta menjawab pertanyaan reflektif, misalnya: apakah

pembelajaran hari ini menyenangkan?

2) Pengetahuan berharga/baru apa yang kamu peroleh pada pembelajaran

hari ini? Bagaimana sebaiknya sikap kita kalau memperoleh sesuatu

yang berharga? (jawaban ditulis di buku catatan)

f. Menyampaikan materi yang akan dating dan memberikan teks qira’ah untuk

pertemuan mendatang.

g. Guru menutup/mengakhiri pelajaran tersebut dengan membaca

hamdalah/doa;

h. Guru mengucapkan salam kepada para siswa sebelum keluar kelas dan

siswa menjawab salam.

Pertemuan III

1. Pendahuluan

a. Memberi salam dan memulai pelajaran dengan mengucapkan basmalah

dan kemudian berdo’a bersama.

b. Siswa menyiapkan buku bahasa Arab

c. Menanyakan materi yang pernah diajarkan (Appersepsi).

d. Menjelaskan secara singkat materi yang akan diajarkan dengan

menggunakan metode yang belum pernah digunakan sebelumnya oleh guru

yaitu metode tamyiz.

e. Melaksanakan kegiatan pretes untuk metode tamyiz

2. Kegiatan Inti

a. Guru membacakan teks qira’ah yang ada di dalam buku pelajaran dan siswa

menyimaknya.

b. Guru meminta siswa untuk membacanya secara bersama-sama

c. Guru mengajarkan beberapa mufodat yang ada pada teks dengan

menggunakan lagu

d. Guru meminta siswa untuk mengulang lagu beberapa kali sampai siswa

sedikit hafal dengan lagunya

e. Guru mengajarkan siswa tentang materi tarkib (fi’il mudhore’) dengan

menggunakan lagu kemudian menjelaskannya.

f. Guru mengajarkan siswa untuk membaca teks dengan metode tamyiz
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g. Guru meminta siswa untuk membaca teks dengan metode tamyiz seperti

yang telah diajarkan.

h. Guru mengajarkan siswa cara analisis teks dengan menggunakan metode

tamyiz

i. Guru meminta siswa untuk menganalisis teks dengan menggunakan

metode tamyiz

3. Penutup

a. Kesimpulan: Peserta didik bersama guru membuat kesimpulan tentang isi

teks bacaan serta pembelajaran yang telah dilakukan pada pertemuan ini.

b. Evaluasi pembelajaran dengan membaca dan analisis dengan metode tamyiz

(Pos Tes)

c. Guru menunjuk perwakilan siswa membaca dan menganalisis teks qira’ah

sebagai penutup materi pembelajaran.

d. Guru  meminta agar para siswa membiasakan membaca teks qira’ah dan

perlahan-lahan memahami isinya

e. Refleksi

1) Peserta didik diminta menjawab pertanyaan reflektif, misalnya: apakah

pembelajaran hari ini menyenangkan?

2) Pengetahuan berharga/baru apa yang kamu peroleh pada pembelajaran

hari ini? Bagaimana sebaiknya sikap kita kalau memperoleh sesuatu

yang berharga? (jawaban ditulis di buku catatan)

f. Guru menutup/mengakhiri pelajaran tersebut dengan membaca

hamdalah/doa;

g. Guru mengucapkan salam kepada para siswa sebelum keluar kelas dan

siswa menjawab salam.

I. PENILAIAN

1. Teknik Penilaian

a. Penilaian sikap : Lembar Observasi
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b. Penilaian Performansi : Tes Lisan

2. Instrumen penilaian dan pedoman penskoran

a. Pertemuan pertama (terlampir)

b. Pertemuan kedua (terlampir)

c. Pertemuan ketiga (terlampir)

Malang, Mei 2016

Guru Model

Hanifah Darojat

NIM 12150029
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INSTRUMEN PENILAIAN

A. Peniaian Sikap

No
Absen
Siswa

Aspek Penilaian Total
SkorAntusiasme

belajar
Tanggung

Jawab
Percaya

Diri
Menghargai
Orang ain

Santun Peduli

1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Pedoman Penskoran Penilaian Sikap

Skor maksimal 20

Perhitungan Nilai Akhir:

= 	 	 ℎ	 × 100
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B. Penilaian Kompetensi Keterampilan

No
Absen
Siswa

Aspek Yang dinilai Total
SkorKetepatan

makhraj
kelancaran Ketepatan

Terjemah
Ketepatan
Jawaban

1-4 1-4 1-4 1-4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Pedoman Penskoran Penilaian Keterampilan

Skor maksimal: 20

Perhitungan Nilai Akhir:

= 	 	 ℎ	 × 100
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C. Penilaian Kompetensi Pengetahuan

Evaluasi Pembelajaran

(Pertemuan I)

1. Carilah fi’il mudhori’ dalam teks yang telah diajarkan!

2. Kelompokkan fi’il mudhori’ sesuai dengan pelakunya/dlomirnya!

3. Bacalah 1 baris teks dengan metode tmyiz!

(Pertemuan II)

1. Carilah fi’il mudhori’ dalam teks yang telah diajarkan!

2. Kelompokkan fi’il mudhori’ sesuai dengan pelakunya/dlomirnya!

3. Analisislah 1 baris teks dengan metode tmyiz!

(Pertemuan III)

1. Carilah fi’il mudhori’ dalam teks yang telah diajarkan!

2. Kelompokkan fi’il mudhori’ sesuai dengan pelakunya/dlomirnya!

3. Terjemahkanlah 1 baris teks dengan metode tamyiz!



109

. نتيحة تطبيق تعليم بطريقة التمييز٦مالحق 
No Keterlaksanaan Pembelajaran

Pertemuan I Pertemuan II Pertemuan III Rata2

Q A Rata2 Q A Rata2 Q A Rata2

1 72 70 71 78 80 79 88 80 84 78
2 74 74 74 74 70 72 88 80 84 77
3 76 70 73 78 84 81 88 82 85 80
4 72 75 73,5 80 82 81 88 84 86 80
5 78 76 77 88 90 89 98 96 97 88
6 72 72 72 76 76 76 92 84 88 79
7 70 74 72 76 78 77 88 84 86 78
8 70 75 72,5 76 78 77 90 80 85 78
9 70 75 72,5 78 80 79 88 80 84 78
10 66 80 73 78 80 79 88 80 84 79
11 80 74 77 88 90 89 98 96 97 88
12 70 74 72 74 76 75 80 82 81 76
13 76 75 75,5 80 82 81 92 82 87 81
14 78 78 78 88 90 89 98 96 97 88
15 78 70 74 86 88 87 98 90 94 85
16 78 75 76,5 78 80 79 90 80 85 80
17 80 76 78 84 86 85 94 86 90 84
18 72 75 73,5 78 80 79 90 80 85 79
19 72 75 73,5 78 80 79 90 80 85 79
20 72 75 73,5 78 80 79 90 84 87 80
21 70 74 72 78 80 79 90 80 85 79
22 78 78 78 80 82 81 92 82 87 82
23 64 75 69,5 72 72 72 90 82 86 76
24 80 75 77,5 88 90 89 98 96 97 88
25 78 75 76,5 80 82 81 90 82 86 81
26 80 74 77 90 92 91 98 98 98 89
27 80 78 79 88 90 89 96 90 93 87
28 70 75 72,5 88 90 89 96 90 93 85
29 62 74 68 80 80 80 90 82 86 78
30 72 80 76 88 88 88 96 86 91 85
31 80 80 80 88 88 88 96 88 92 87
Rata-rata 74,5 Rata-rata 81,9 Rata-rata 88,5 81,6
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Indikator pembuatan soal

Soal Bagian I

KD

(الكفاءة
ساسية)

Indikator

)مؤشرات(
Indikator soal

مؤشرات(
)سئلة

Soal

سئلة) )

Jawaban

جابة

Menemukan
makna atau
gagasan dari
ujaran kata,
frasa dan
kalimat
bahasa Arab
yang
berkaitan
dengan tema

يومّيات من
سرة

Mampu
menjelaskan
makna kata,
frase, dan
kalimat dalam
teks yang dibaca

Makna kata َو َماِلكُمَحاِضُرُ َمْوَالَنا ة ْوِميَّ ُ ُ ْ ا ة ْسَالِميَّ ِ ْ اِمَعة َ ْ ا ِ ة يَّ اْلَعَرِ َغِة اللُّ

َماالنج ْيم ِ طلمةمع.ِإْبَرا ا ا ....وتح

ب

َدة. ِرْ َ ا َيْقَرُأ ي ِ َدُة"لمةمعَا ِرْ َ ....و"ا أ

Makna frase َساَرةْ  ْ ِ ِسْي ا َ ِاْسُم ي ََوُأِمّ ِ ت. ْ اْلَب ُة .َرَّ

ت"مع ْ اْلَب ُة يةَرَّ ندوني الّلغة ".....

د

السابقمع النص " الكب ...."اخ ج

Makna kalimat " لمة Taufiq Husainمع seorang dokter di rumah sakit Saiful

Anwar.... "

أ
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" لمة ةمع ْوِميَّ ُ ُ ْ ا ة َّ اَنِو الثَّ اْملَْدَرَسِة ِ ل َوَّ اْلَفْصِل ِ َأْدُرس ١َأَنا
....َماَالنج "

ج

Mampu
menjelaskan
makna ragam

املضارع فعل
yang terdapat
dalam teks

tentang أعضاء
ي سر yang

dibaca

Fi’il mudhori’
dalam bacaan فاروق ة.... ْوِميَّ ُ ُ ْ ا ة َّ اَنِو الثَّ َماَالنج.١اْملَْدَرَسِة أ

َأْدُرس ةَأَنا َّ اَنِو الثَّ اْملَْدَرَسِة ة....َنْجَمةوَ ِ ْبِتَداِئيَّ ِ ْ اْملَْدَرَسِة ِ ب

Fi’il mudhori’ dan
dhomirnya َنْجِلُس َوَأْنَت....َنْحُن ب

؟ ِ ْ املَ الَوِجب .... َأْنِت ْل َ : حسن

. ِ ْ املَ الَوِجب َأْعَمُل َعم, َ : َنْجمة

د

املَْطبِخ. اّمي .... َخاِدَمٌة أ

َماَالْنج. َمِدْيَنْة ْنَواِر" َ ْ "َسْيُف ْشَفى َ اْملُْس فاروق جّد .... أ

لمة ال بالتمام!َرّتْب تية
ْعَمل َ– ّ ِ ِ ْ اْملَ ْ-ُغْرَفِة –اْلَواِجب اْلَكِب ْ ِ ْ –َأَنا–اْملَُذاَكرة–َوَأ ِ

ّط. ا ا تح لمة ال من يبدأ

ج
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Mampu
menjelaskan
makna dan
gagasan yang
terdapat dalam
teks sederhana

tentang أعضاء
ي سر dengan

struktur kalimat

dasar فعل
yangاملضارع

dibaca

Gagasan di
paragraf .... اسمھ فاروق جّد د

Memahami isi teks
bacaan ليَ  ُ َفاُرْوقْأ ُْأْسَرُة ِ.... ب

اْلِعَشاء َصَالِة ْعَد اْلَواِجب....َو فاروقَ ْعَمل َ ة َ ْ ِغ الصَّ ْ ِ ّ َوُأْخ ِ ِ ْ اْملَ أ

ْىمن ُأِمّ َساِعد َعامُ الطَّ َوِإْعَداِد الَطْبخ َ ؟َع د

َدةفاروقَأُب .... ِرْ َ ْ ا .َيْقَرُأ أ

ارا باتو .... فاروق ماالنج.٤٥سكن ب

فاروق. أّم اسم .... د
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Soal Bagian II

KD

(الكفاءة
ساسية)

Indikator

)مؤشرات(
Indikator soal

مؤشرات(
)سئلة

Soal

سئلة) )

Jawaban

جابة) )

Menemukan
makna atau
gagasan dari
ujaran kata,
frasa dan
kalimat
bahasa Arab
yang
berkaitan
dengan tema

يومّيات من
سرة

Mampu
menjelaskan
makna dan
gagasan yang
terdapat dalam
teks sederhana

tentang أعضاء
ي سر dengan

struktur kalimat

dasar فعل
yangاملضارع

dibaca

Memahami isi teks
bacaan ة َ ْ َصِغ َفاُرْوق ُأْسَرُة خ

َسْبَعة َفاُرْوق ُأْسَرُة َأْعَضاُء ص

اَرا َباُتوَ َشارِع ْ ِ ْسُكن َ َماَالنج٤٥َفاُرْوق ص

ة يَّ اْلَعَرِ َغِة اللُّ ُس ُمَدِرّ َداَية ِ َتْوِفْيق السيد خ

بتدائيةَفاُرْوقابو املَْدَرَسة ماالنج١َيْدُرُس خ

ت ْ اْلَب ُة َرَّ َفاُرْوق ُأمُّ ص

َنْجَوى  ا َ ِاْسُم ة َ ْ ِغ الصَّ َوُأْخُتُھ َحَسن ِاْسُمُھ ْ اْلَكِب َفاُرْوق َأُخو خ

فاروق اْخت ةَيْدُرُس ْوِميَّ ُ ُ ْ ا ة ْبِتَداِئيَّ ِ ْ َماالنج١اْملَْدَرَسِة ص

ْشَفى َ اْملُْس ِ ٌض ُمَمِرّ َفاُرْوق َجدُّ خ

ُلْوس ُ ْ ا ُغْرَفِة ْ ِ ل ُ َنْأ َنْحُن خ

اْملَْطِبخَفاُرْوقُأمّ  ِ َعام الطَّ َتْطَبُخ ص
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اِدَمة َ ْ اْملَُذاَكرةا ُغْرَفِة ْ ِ ْى ُأِمّ َساِعد ُ خ

أْسَرُتھُ ْقَرأُ يَ  و مَفاُرْوق اْلَكِرْ اْلِعَشاءاْلُقْرآَن َصَالِة ْعَد َ خ

َدة ِرْ َ ْ ا َيْقَرُأ ْى ِ َأ ، اْملَْغِرب َصَالِة ْعَد َ خ

 ّ ِ ِ ْ اْملَ اْلَواِجب ْعَمل َ ة َ ْ ِغ الصَّ َفاُرْوق اْملَُذاَكرةُأْخُت ُغْرَفِة ْ ِ ص
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ةالبعدي٨مالحق القب ختبار أسئلة .

ْي  ُاْسَرِ َأْعَضاُء

ْ ِ َأ َوَذِلَك . ْي ُأِمّ ِذِه َ َو ْي ِ َأ َذا َ َو . َأَنا َذا َ . ة َ ْ َكِب ْى ُأْسَرِ . ْى ُأْسَرِ ُصْوَرُة ِذِه َ

. ْ ِ ُأْخ اَراَوِتْلَك َباُتوَ َشارِع ْ ِ َأْسُكن َأَنا . َفاُرْوق ْ ِ ِاْس . ْي َجدَّ ِذِه َ َو ي َجِدّ َذا َ َو

ة٤٥ ْوِميَّ ُ ُ ْ ا ة َّ اَنِو الثَّ اْملَْدَرَسِة ِ ل َوَّ اْلَفْصِل ِ َأْدُرس َأَنا ، ن . ١َماَالنج

. َماَالنج

َو ُ . َداَية ِ َتْوِفْيق ِاْسُمُھ ْي ِ ةَأ ْسالَِميَّ ِ ْ اِمَعة َ ْ ا ِ ة يَّ اْلَعَرِ َغِة اللُّ ُمَحاِضُر

َساَرةْ  ْ ِ ِسْي ا َ ِاْسُم ي َوُأِمّ . َماالنج ْيم ِ ِإْبَرا َماِلك َمْوَالَنا ة ْوِميَّ ُ ُ ْ .ا ت ْ اْلَب ُة َرَّ َ ِ .

اْلَفصْ  ِ َيْدُرس َو ُ ، ن . ن ْ ُحَس ِاْسُمُھ ْ اْلَكِب ْ ِ اْلَعاِلَيِةَوَأ اْملَْدَرَسِة ِ ى ِ ا الثَّ ِل

ة ْوِميَّ ُ ُ ْ اْلَفْصِل٣ا ِ َتْدُرُس َ ِ ، َن َ . َنْجَمة ا َ ِاْسُم . ة َ ْ ِغ الصَّ ْ ِ َوُأْخ . َماالنج

ة ْوِميَّ ُ ُ ْ ا ة ْبِتَداِئيَّ ِ ْ اْملَْدَرَسِة ِ اِدس َطبِ ١السَّ َو ُ َف ى َجِدّ ا َوَأمَّ . َِماالنج ٌب ْ

ُة َرَّ ْى ِ َوَجدَّ . ن ْ ُحَس َتْوِفْيق ِاْسُمُھ . َماَالْنج َمِدْيَنْة ْنَواِر" َ ْ "َسْيُف ْشَفى َ اْملُْس

. ت ْ اْلَب

َتْطَبُخ ى َوُأِمّ . ل ْ َ ْ ُغْرَفِة ْ ِ ل ُ َوَنْأ ُلْوس ُ ْ ا ُغْرَفِة ْ ِ َنْجِلس َنْحُن ، َيْوم لَّ ُ

ْى ُأِمّ َساِعد ُ َ ِ . َخاِدَمة َوِعْنَدَنا . اْملَْطِبخ ِ َعام .الطَّ َعام الطَّ َوِإْعَداِد الَطْبخ َ َع

نَ  َنْحُن ، اْملَْغِرب َصَالِة ْعَد َ َْو اْلَكِب ْ ِ َوَأ َأَنا ، اْلِعَشاء َصَالِة ْعَد َ َو . م اْلَكِرْ اْلُقْرآَن ْقَرُأ

. َدة ِرْ َ ْ ا َيْقَرُأ ْى ِ َوَأ . اْملَُذاَكرة ُغْرَفِة ْ ِ ّ ِ ِ ْ اْملَ اْلَواِجب ْعَمل َ ة َ ْ ِغ الصَّ ْ ِ َوُأْخ

السابق!)أ القراءة لنص وفقا ة جو ّ أ اخ

َو.١ َماِلكُمَحاِضُرُ َمْوَالَنا ة ْوِميَّ ُ ُ ْ ا ة ْسَالِميَّ ِ ْ اِمَعة َ ْ ا ِ ة يَّ اْلَعَرِ َغِة اللُّ

َماالنج ْيم ِ طلمةمع.ِإْبَرا ا ا ....وتح

kepala-دpembantu-جDosen- بDokter-أ

sekolah
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َدة..٢ ِرْ َ ا َيْقَرُأ ي ِ َدُة"لمةمعَا ِرْ َ ....و"ا

-دBuku-جMajalah- بKoran-أ
Kamus

السابقمع.٣ النص " الكب ...."اخ
Kakak laki-laki-جAdik laki-laki-أ

Kakak perempuan-دAdik Perempuan- ب

٤." لمة Taufiq Husainمع seorang dokter di rumah sakit Saiful

Anwar.... "
ُحَسْ -أ ْشَفىَتْوِفْيق َ اْملُْس ِ ٌب ْ َطِب ْنَوارِ ن َ ْ َسْيُف

ُحَسْ - ب ِ َتْوِفْيق ِ ٌب ْ َطِب ْنَوارِ َداَرةن َ ْ َسْيُف
ُحَسْ -ج ْشَفىُِمَدّرِسنَتْوِفْيق َ َْنَوارِ اْملُْس ْ َسْيُف
ُحَسْ -د ْشَفىُمَحاِضرنَتْوِفْيق َ َْنَوارِ اْملُْس ْ َسْيُف

َنْج .٥ َوَأْنَت....َنْحُن ِلُس
-دَنْجِلُس -جَتْجِلُس - بَيْجِلُس -أ

َن  ْ َتْجِلِس
املَْطبِخ..٦ اّمي .... َخاِدَمٌة

َساِعُد -أ َساِعُد - بُ َساِعُد -جُ -دُ
َساِعِدْيَن  ُ

َماَالْنج..٧ َمِدْيَنْة ْنَواِر" َ ْ "َسْيُف ْشَفى َ اْملُْس فاروق جّد ....
ْعَمُل -أ ْعَمُل - بَ ْعَمُل -جَ َن -دَ ْ ْعَمِل َ

٨..... اسمھ فاروق جّد

ن- بَتْوِفْيق-أ ْ ن-جُحَس ْ َتْوِفْيق-دَتْوِفْيقُحَس

ن ْ ُحَس

ليَ .٩ ُ َفاُرْوقْأ ُْأْسَرُة ِ....

املُ -أ ل- بذاكرةُغْرَفِة ْ َ ْ ا-جُغْرَفِة ُلوسُغْرَفِة ام-دُ َحمَّ

اْلِعَشا.١٠ َصَالِة ْعَد ّ ....َو فاروقءَ ِ ِ ْ اْملَ اْلَواِجب ْعَمل َ ة َ ْ ِغ الصَّ ْ ِ َوُأْخ
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ْ-أ اْلَكِب الْ - بَأِخ ُْأْخت-جصغَأِخ عّم -دةاْلَكِب

ْىمن.١١ ُأِمّ َساِعد َعامُ الطَّ َوِإْعَداِد الَطْبخ َ ؟َع

َْوُأْخت-أ ة- بةاْلَكِب َ ْ ِغ الصَّ ْ ِ َخاِدَمةٌ -دجّدة-جَوُأْخ

ارا.١٢ باتو .... فاروق ماالنج.٤٥سكن

ة-أ ت-دمدينة-جشارع- بقر ب

!)ب الِقَراَءة ِلَنِصّ َوْفًقا َخاِطَئة اَنت َ ِإَذا (خ) ْ َ َواْخ ْيَحة ِ َ الِعَباَرة اَنت َ ِإَذا (ص) َ ِاْخ

ة.١٣ َ ْ َصِغ َفاُرْوق ُأْسَرُة (ص/خ)

َسْبَعة(ص/خ).١٤ َفاُرْوق ُأْسَرُة َأْعَضاُء

اَرا.١٥ َباُتوَ َشارِع ْ ِ ْسُكن َ َفاُرْوق َماَالنج٤٥(ص/خ)

ة.١٦ يَّ اْلَعَرِ َغِة اللُّ ُس ُمَدِرّ َداَية ِ َتْوِفْيق السيد (ص/خ)

بتدائيةَفاُرْوقابو(ص/خ).١٧ املَْدَرَسة ماالنج١َيْدُرُس

ا.١٨ ُة َرَّ َفاُرْوق ُأمُّ ت(ص/خ) ْ ْلَب

َنْجَوى .١٩ ا َ ِاْسُم ة َ ْ ِغ الصَّ َوُأْخُتُھ َحَسن ِاْسُمُھ ْ اْلَكِب َفاُرْوق َأُخو (ص/خ)

فاروق(ص/خ).٢٠ اْخت ةَيْدُرُس ْوِميَّ ُ ُ ْ ا ة ْبِتَداِئيَّ ِ ْ َماالنج١اْملَْدَرَسِة

ْشَفى.٢١ َ اْملُْس ِ ٌض ُمَمِرّ َفاُرْوق َجدُّ (ص/خ)

اْملَْطِبخَفاُرْوقُأمّ (ص/خ).٢٢ ِ َعام الطَّ َتْطَبُخ

اْملَُذاَكرة.٢٣ ُغْرَفِة ْ ِ ْى ُأِمّ َساِعد ُ اِدَمة َ ْ ا (ص/خ)

َدة.٢٤ ِرْ َ ْ ا َيْقَرُأ ْى ِ َأ ، اْملَْغِرب َصَالِة ْعَد َ (ص/خ)

اْملَُذاَكرة.٢٥ ُغْرَفِة ْ ِ ّ ِ ِ ْ اْملَ اْلَواِجب ْعَمل َ ة َ ْ ِغ الصَّ َفاُرْوق ُأْخُت (ص/خ)
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Lampiran 9 Hasil Uji Coba Instrumen

DAFTAR NAMA SISWA

No Nama

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Aliya Putri Maharani

Belinda Apriliana Nainggolan

Claudiya Rachel Prasetya

Della Safitri

Elina Dewi Sabatani

Febriyanti Naela Makhmudah

Helen Vyanesia Ribca Oroh

Laras Yogorini

Mohamad Nur Fauzi

Muhammad Luthfi Pratama

Muhammad Syahrul Ramadhan

Muhammad Yusuf Lukmansyah

Nabila Indi Viana

Naufal Dava Bachtiar

Riski Setianingsih

Winda Aprisa Suwito

Yessi Aulia Kristiyady

Yordan Hariadi Boanerges

Yunila Qomara Audina

Hafiz Satrio Nugroho
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Hasil Uji Coba Instrumen

NO
No Soal

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 jml

1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 26

2 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 14

3 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 28

4 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 22

5 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 13

6 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 24

7 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 28

8 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 27

9 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 25

10 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 20

11 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 19

12 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 25

13 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 24

14 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 28
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15 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 25

16 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 25

17 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 26

18 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 20

19 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 17

20 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 27
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Lampiran 10 Hasil Uji Validitas Soal

Total Ket Total Ket
Soal1 Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)
N

.594"
.006

20
Valid

Soal16 Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

.594"
.006

20
Valid

Soal2 Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

.643"
.002

20
Valid

Soal17 Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

.643"
.002

20
Valid

Soal3 Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

-.439"
.053

20

Tidak
Valid

Soal18 Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

-.439"
.053

20

Tidak
Valid

Soal4 Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

.645"
.002

20
Valid

Soal19 Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

.552"
.012

20
Valid

Soal5 Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

.631"
.003

20
Valid

Soal20 Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

-.318"
.171

20

Tidak
Valid

Soal6 Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

-.815"
.000

20

Tidak
Valid

Soal21 Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

.635"
.003

20
Valid

Soal7 Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

.385"
.093

20

Tidak
Valid

Soal22 Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

.498"
.025

20
Valid

Soal8 Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

-.823"
.000

20

Tidak
Valid

Soal23 Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

.575"
.008

20
Valid

Soal9 Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

.645"
.002

20
Valid

Soal24 Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

.419"
.066

20
Valid

Soal10 Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

.399"
.082

20

Tidak
Valid

Soal25 Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

.575"
.008

20
Valid

Soal11 Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

.493"
.027

20
Valid

Soal26 Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

.575"
.008

20
Valid

Soal12 Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

.505"
.023

20
Valid

Soal27 Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

.575"
.008

20
Valid

Soal13 Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

-.809"
.000

20

Tidak
Valid

Soal28 Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

.517"
.020

20
Valid

Soal14 Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

.599"
.005

20
Valid

Soal29 Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

.578"
.008

20
Valid

Soal15 Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

.452"
.045

20
Valid

Soal30 Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

.070"
.770

20

Tidak
Valid
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Total Ket
Soal31 Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)
N

.594"
.006

20
Valid

Soal32 Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

.643"
.002

20
Valid

Soal33 Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

-.439"
.053

20

Tidak
Valid

Soal34 Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

.645"
.002

20
Valid

Soal35 Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

.631"
.003

20
Valid
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Lampiran 11 Hasil Uji Reliabilitas Soal

Perhitungan reliabilitas tes dengan menggunakan bantuan program SPSS16
for Windows. Berdasarkan hasil yang diperoleh pada kolom Cronbach’s Alpha
menunjukkan angka 0,727. Intrumen dikatakan reliabel jika r11 > r tabel maka
instrument dikatakan reliabel. Dari hasil tersebut soal tes termasuk dalam kategori
soal yang reliabel.
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Lampiran 12 Hasil Uji Tingkat Kesukaran Soal

No
Soal

Banyaknya siswa
yang

menjawab benar
(B)

Jumlah
Siswa
(JS)

Indeks

(B/JS)

Kriteria

1 13 20 0,65 Sedang
2 16 20 0,8 Mudah
3 - - - -
4 15 20 0,75 Mudah
5 17 20 0,85 Mudah
6 15 20 0,75 Mudah
7 - - - -
8 - - - -
9 15 20 0,75 Mudah
10 - - - -
11 16 20 0,8 Mudah
12 14 20 0,7 Sedang
13 - - - -
14 15 20 0,75 Mudah
15 6 20 0,3 Sukar
16 13 20 0,65 Sedang
17 16 20 0,8 Mudah
18 - - - -
19 15 20 0,75 Mudah
20 - - - -
21 14 20 0,7 Sedang
22 10 20 0,5 Sedang
23 17 20 0,85 Mudah
24 16 20 0,8 Mudah
25 17 20 0,85 Mudah
26 17 20 0,85 Mudah
27 17 20 0,85 Mudah
28 8 20 0,4 Sedang
29 18 20 0,9 Mudah
30 - - - -
31 13 20 0,65 Sedang
32 16 20 0,8 Mudah
33 - - - -
34 15 20 0,75 Mudah
35 17 20 0,85 Mudah

Uji taraf kesukaran dihitung menggunakan rumus TK=∑∑ 	dengan bantuan program

Microsoft Office Excel 2007. Berdasarkan hasil yang diperoleh, 21 item soal kategori

mudah, 4 item soal kategori sedang, dan 1 item soal kategori sukar.
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Lampiran 13 Hasil Uji Daya Pembeda Soal

No Soal STB SRB PT PR DB Kriteria

1 7 2 0,71 Baik Sekali

2 7 4 0,43 Baik

3 - - - -

4 6 3 0,43 Baik

5 7 4 0,43 Baik

6 0 6 0,86 Baik sekali

7 - - - -

8 - - - -

9 6 3 0,43 Baik

10 - - - -

11 7 4 0,43 Baik

12 7 3 0,57 Baik

13 - - - -

14 6 3 0,43 Baik

15 3 0 0,43 Baik

16 7 2 0,71 Baik sekali

17 7 4 0,43 Baik

18 - - - -

19 7 4 0,43 Baik

20 - - - -

21 7 2 0,71 Baik sekali

22 6 1 0,71 Baik sekali

23 7 4 0,43 Baik

24 7 5 0,29 Cukup

25 7 4 0,43 Baik
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26 7 4 0,43 Baik

27 7 4 0,43 Baik

28 5 1 0,43 Baik

29 7 5 0,29 Cukup

30 - - - -

31 7 2 0,71 Baik sekali

32 7 4 0,43 Baik

33 - - - -

34 6 3 0,43 Baik

35 7 4 0,43 Baik

Uji daya beda butir soal menggunakan rumus DB=∑∑ -∑∑
dengan bantuan program Microsoft Office Exel 2010. Berdasarkan hasil perhitungan

yang diperoleh 2 soal memiliki kategori cukup 17 soal memiliki kategori baik, dan 6

soal berkategori baik sekali.
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. قدرة أساس التالميذ١٤مالحق 
التجريبةالضابطرقمالتجريبةالضابطرقم
١٦٠٤٨٤٨٦٠٧٦
٢٥٢٥٢٥٦٨٨٨٨
٣٣٢٤٨٥٢٨٨٧٦
٤٤٤٥٢٥٦٨٠٧٢
٥٥٦٥٦٣٢٦٤٧٢
٦٥٢٤٨٣٦٦٨٧٦
٧٦٤٦٨٥٢٦٠٨٠
٨٥٢٥٦٣٢٨٠٦٠
٩٣٢٥٢٦٨٨٨٩٢

١٠٣٢٤٨٤٤٨٤٨٠
١١٧٢٥٦٧٢٨٤٩٦
١٢٢٤٥٢٦٨٧٦٨٨
١٣٤٨٦٨٧٦٨٤٨٤
١٤٥٢٦٤٦٨٨٤٧٦
١٥٧٢٦٤٧٢٨٠٨٤

٣١٤٤٤٨
٣٢٣٢
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.نتيجة اختبار املستقر١٥املالحق 
Tests of Normality

faktor

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

Statistic df Sig. Statistic df Sig.

kemampuan awal Eksperimen .149 31 .076 .945 31 .116

Kontrol .119 32 .200* .919 32 .020

a. Lilliefors Significance Correction

*. This is a lower bound of the true significance.

signifikanذلك اجلدول  يدّل على قدرة أساس التالميذ يف الفصل التجريبة على 

.هذه ٠,٠٥>signifikan١٢١,٠ويف الفصل الضابطة على ٠,٠٥>١٨٧,٠
البيانات يدل على استقار قدرة أساس التالميذ.
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تجانساختبار ال.نتيجة١٦املالحق 

Test of Homogeneity of Variances

kemampuan awal

Levene Statistic df1 df2 Sig.

1.905 1 61 .173

ذلك اجلدول  يدّل على اختبار التجانس يف قدرة أساس التالميذ يف الفصلني على 
signifikanهذه البيانات يدل على متجانس يف قدرة أساس ٠,٠٥>٠,١٧٣.

التالميذ.
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اختبار مساواة معدلني١٧مالحق 

Group Statistics

kelas N Mean Std. Deviation Std. Error Mean

kemampuan awal Eksperimen 31 56.1290 11.93243 2.14313

Kontrol 32 53.4062 15.02011 2.65521

Independent Samples Test

Levene's Test for Equality

of Variances t-test for Equality of Means

F Sig. t df Sig. (2-tailed) Mean Difference

Std. Error

Difference

95% Confidence Interval of

the Difference

Lower Upper

kemampuan

awal

Equal variances assumed 1.905 .173 .795 61 .430 2.72278 3.42467 -4.12527 9.57084

Equal variances not

assumed
.798 58.773 .430 2.72278 3.41220 -4.10557 9.55113

). اعتمادا على نتيجة اإلحصائي ليس الفرق يف قدرة أساس التالميذ يف ٠,٠٥>٠,٤٣٠(٠,٠٥>signifikanول  يدل على نتيجة دذلك اجل
الفصل التجريبة والفصل الضابطة.
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. نتبجة تعليم التالميذ١٨مالحق 

التجريبةالضابطرقمالتجريبةالضابطرقم
١٧٢٨٠١٦٦٠٧٦
٢٦٨٧٢١٧٨٨٨٨
٣٦٠٨٤١٨٨٨٧٦
٤٧٦٨٠١٩٨٠٧٢
٥٧٦٨٨٢٠٦٤٧٢
٦٦٤٧٢٢١٦٨٧٦
٧٨٨٧٦٢٢٦٠٨٠
٨٧٦٧٦٢٣٨٠٦٠
٩٧٦٧٢٢٤٨٨٩٢

١٠٧٢٧٦٢٥٨٤٨٠
١١٨٨٩٦٢٦٨٤٩٦
١٢٦٤٧٢٢٧٧٦٨٨
١٣٧٢٨٤٢٨٨٤٨٤
١٤٧٦٩٢٢٩٨٤٧٦
١٥٨٨٨٨٣٠٨٠٨٤

٣١٧٦٩٢
٣٢٨٤
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اختبار املستقر. نتبجة ١٩مالحق 

Tests of Normality

faktor

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

Statistic df Sig. Statistic df Sig.

kemampuan hasil

belajar

Eksperimen .160 31 .055 .949 31 .146

Kontrol .141 32 .067 .915 32 .016

a. Lilliefors Significance Correction

signifikanيف الفصل التجريبة على نتيجة تعلم التالميذذلك اجلدول يدّل على

.هذه ٠,٠٥<signifikan٠,٠٦٧ويف الفصل الضابطة على ٠,٠٥>٠,٠٥٥
البيانات يدل على من نتيجة تعلم التالميذ.
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اختبار التجانس. نتبجة ٢٠مالحق 

Test of Homogeneity of Variances

kemampuan hasil belajar

Levene Statistic df1 df2 Sig.

.148 1 61 .702

يف الفصلني على من نتيجة تعلم التالميذذلك اجلدول  يدّل على اختبار التجانس 
signifikanهذه البيانات يدل على متجانس يف قدرة أساس ٠,٠٥>٠,٧٠٢.

التالميذ
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اختبار الفروض. نتبجة ٢١مالحق 

Independent Samples Test

Levene's Test for Equality

of Variances t-test for Equality of Means

F Sig. t df Sig. (2-tailed)

Mean

Difference

Std. Error

Difference

95% Confidence Interval of the

Difference

Lower Upper

kemampuan

hasil belajar

Equal variances

assumed
.148 .702 1.920 61 .047 4.27016 2.22394 -.17689 -0.05

Equal variances not

assumed
1.923 60.862 .047 4.27016 2.22108 -.17137 -0.06

مقبول.H1مردود و H0). اعتمادا على نتيجة اإلحصائي أّن ٠,٠٥<٠,٠٤٧(٠,٠٥<signifikanجلدول  يدل على نتيجة ذلك ا
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. الصور٢٢مالحق 

االختبار القبلي

االختبار البعدي


