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الفصل الثاني    

 النظرياإطار 

 تعريف الطريقة . أ

ى اسلوب أو وسيلة أو أداة للتفاعل ب امعلم وامتعلم  1.طريقة 

Adapun menurut pendapat yang lain tentang metode yang diungkapkan Akmal 

Hawi, yaitu sebagai berikut : 

1) Dalam buku Dr, Knox. Metode adalah suatu cara untuk melangkah 

maju dengan terencana dan teratur untuk mencapai suatu tujuan 

tertentu, yang dengan sadar mempergunakan pengetahuan-

pengetahuan  sistematis untuk keadaan yang berbeda-beda. 

2) Dalam buku Ahmad Tafsir. Metode adalah istilah yang digunakan 

untuk mengungkapkan pengertian cara yang paling tepat dan cepat 

dalam melakukan sesuatu. 2 

 

 

 

 

                                                           

  
سن كاظم الفتاوي 1  .٧٣۰( ص: ۰۲۲٦)عمان : دار السروق  ,امنهاج التعليم وتدرس الفاعل,الدكتور سهيلة 

2
  Akmal Hawi, Kompetensi Guru Pai, ( Palembang: IAIN Raden Fatah Press, 2008), hlm. 

32. 
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 ترمتها: 

 أما الرأي اأخر عن الطريقة كما يعر أكمال حاوي، كما يلي :

داف  (1 اتيجي و ترتيب لتحقيق اأ قال كنوك. الطريقة كيفية لتخطيط التقدم بإس

تلفة. ، الذي بامدرك يستخدم علوم امنهجي  أحوال   امع

. الطريقة  يستخدم لتعب العلم كيفية امناسب (2 ة و عاجا  إجراء قال أمد تفس

 شيء.

سنأما الرأي  أسلوب لإحساس و كيفّية لنيل اماّدة ، أن الطريقة الدكتورة سهيلة 

 عملّية التعليم لتاميذ. و من رأي أكمال حاوي يع الطريقة مهمة  عملّية التعليم،  

.  توجد الطرق الطريقة يسطيع امعلم  أن يساعد  تدريس

تلص الكاتبة أن الطريقة كيفية  أو تقنية ال يستخدم امعلم ومن البيان السا بق 

تاج  قبل نيل اماّدة الدرسّية، لكي توجد امادة الدراسّية معطى لتاميذ، مناسبة ما 

 امعلم  عملّية التعليم.  
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Metode dalam bahasa Arab, dikenal dengan istilah Thariqah yang berarti 

langkah langkah strategis dipersiapkan untuk melakukan suatu pekerjaan. Dalam 

pandangan filosofis pendidikan, metode merupakan alat yang dipergunakan untuk 

mencapai tujuan pendidikan.3   

اتيجّية  ترمتها: الطريقة  الّلغة العربية معروف كالطريقة مع اخطوات ااس

بّية، كانت طريقة آلة ال تستعمل  تكون مستعّدة لّتعامل الوظيفة.  نظرية الفلسفية ال

بّية.  داف الّ  لتحقيق أ

Metode adalah seperangkat cara yang digunakan oleh seorang guru dalam 

menyampaikan  ilmu atau transfer ilmu kepada anak didiknya yang berlangsung 

dalam proses belajar dan mengajar atau proses pembelajaran.4 

موعة من الوسائل ال يستخدمها امعلم  نقل العلم على  ترمتها: الطريقة 

 التاميذ ال وقعة  عملية التعليم.

Metode adalah suatu ilmu tentang cara atau langkah-langkah yang 

ditempuh dalam suatu disiplin tertentu untuk mencapai suatu tujuan tertentu.5 

الطريقة علم عن كيفية أو خطوات ال تسلك  إنضبط اخاص  ترمتها:

داف.   لتحقيق  أ

                                                           
3 Ramayulis, Metodologi Pendidikan Agama Islam, ( Jakarta: Kalam Mulia, 2005), hlm. 

2-3. 

4 Ulin Nuha, Metodologi Susper Efektif Pembelajaran Bahasa Arab, ( Jogjakarta: Diva 
Press, 2012), hlm. 157.  

5
 Fitri Ovianti, Metodologi Studi Islam, (Palembang :  Noer Fikri Offset, 2012), hal. 2. 
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Metode mempuyai peranan dalam upaya menjamin kelangsungan proses 

belajar mengajar lebih-lebih lagi bagi seorang guru yang akan menyampaikan 

materi pelajaran. Sebelum menyampaikan materi pelajaran seorang guru dituntut 

untuk mengetahui apa pengertian metode itu sendiri. 6 

اولة تضمن دوام عملية التعليم وللمعلم   :ترمتها الطريقة ها مكانة مهمة  

 ة . قبل تقدم امادة معّلم مطلوب لتعريف تللك الطريقة.أن يبلغ امادة الدّرسيّ 

Metode merupakan hasil dari kematangan belajar sang guru terhadap 

dirinya sendiri. Banyak macam metode yang dipakai oleh guru dalam 

menyampaikan materi pelajaran, keekfetifan penggunaan metode dapat terjadi bila 

ada kesesuaian antara metode dan semua komponen pembelajaran sebagai 

persiapan tertulis.7 

. متنّوعة الطريقة ال   ترمتها: الطريقة حصول من نضج التعلم معلم بنفس

د الوقع إذا امناسب ة ب يستخدم امعلم  نيل امادة الدراسّية. فّعالّية إستخدام الطريقة 

 الطريقة و كل مقوم التعليم كإستعداد مكتوب.  

 الطريقة كيفّية أو خطوات ال يستخدم امعلم  تقدم امادة رأت الكاتبة بأن

داف.  الدرّاسّية  قيقها لأ ، ح يستطيع التاميذ ان يفهموا الدروس و ينبغي 

                                                           
6
 Akmal Hawi, Op.cit, hlm. 32. 

7
  Sobry Sutikno, Metode dan Model-Model Pembelajaran , ( Lombok :Holistica, 2014), 

hlm. 34-35. 
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مة، السمعّية السفويّة التعليم اللغة العربّية ها الطروق اامثال طريقة امبا شرة، القواعد، ال

داف.   ا، الطريقة ها موقف مهّمة جّدا لتحقيق اأ  وغ

 تعريف طريقة الصورة و الصورة . ب

Menurut Zainal Aqib metode pembeljaran Picture and Picture merupakan 

pembelajaran yang ditekankan pada gambar.8 

قيب كانت طريقة تعليمية الصورة والصورة تعليما الذي تأكيد قال زين اآ  :ترمتها

 على الصورة.

Picture and Picture adalah suatu motode belajar menggunakan gambar dan 

dipasangkan atau diurutkan menjadi urutan yang logis. Metode pembelajaran ini 

menggunakan gambar yang menjadi factor utama dalam proses pembelajaran. 

Maka dari itu, sebelumnya guru sudah menyiapkan gambar yang akan 

ditampilkan, baik dalam bentu kartu atau karta dalam ukuran besar.9 

طريقة الصورة و الصورة تستخدم طريقة التعلمية الصور يصمغ أن يكون ترمتها: 

ذ طريقة ا لتعليم تستغّل الصور ال يكون عوامل اأول  عملّية التعليم. معقول. 

لك، قبلها امعلم إستعّد امعلم الصور الذى سيعّرض، أما  شكل بطاقة  وظن افلذ

   .  الكب
                                                           

8  Zainal Aqib, Model-Model, Media, dan Stategi Pembelaharan Kontekstual, (Bandung : 
Yrama Widya, 2014), hlm. 18. 

9
  Aris Shoimin, 68 Model Pembelajaran Inovatif dalam Krikulum 2013, ( Yogyakarta : 

Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 122. 
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Metode pembelajaran Picture and Picture merupakan metode pembelajaran 

yang kooperatif atau mengutamakan adanya kelompok-kelompok dengan 

menggunakan media gambar yang dipasangkan atau diurutkan menjadi urutan 

yang logis.10 

ي طريقة التعليمية ال إستهاكية أو  ترمتها : طريقة التعليمية الصورة و الصورة 

 اقا معقوا.  تسبق أن توجد فرقات بإستخدام وسيلة الصورة ال ترّكب ان تكون سي

رأت الكاتبة بأن طريقة الصورة والصورة طريقة التعليمية بإستخدام الوسيلة الصورة. 

 تعليمها تصمغ الصور بعضهم أو تستطيع مرّتب أن تكون سياقا معقوا، طريقة 

ي إحدى شكل اإستهاكّية.   الصورة والصورة 

ي التعليم طريقة التعليمية اإستهاكّية تسبق الفرقات، التعليم ية اإستهاكّية 

النظامي لنشأة التعامل على التاميذ  عملّية التعليم. طريقة الصورة و الصورة و وسيلة 

تيب والذي  ي الصور ال م تركب ب تلفة، إذا طريقة الصورة و الصورة  الصور 

ي الصور الكاملة ال يستخدم امعل م  عملّية يستخدمها التاميذ. وأما وسيلة الصور 

 التعليم.   

  

                                                           
10  Imas Kurniasih dan Berlin Sani, Ragam Pengembangan Model Pembelajaran Untuk 

Peningkatan Profesionalitas Guru, ( Jogjakarta : Kota Pena, 2015), hlm. 44. 
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  طريقة الصورة و الصورة ج. الخطوات في استخدام

Langkah-langkahnya sebagai berikut :  

- Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai. 

- Menyajikan materi sebagai pengantar. 

- Guru memperlihatkan gambar gambar kegiatan berkaitan dengan materi. 

- Guru menunjuk atau memanggil peserta didik secara bergantian 

memasang dan mengurutkan gambar-gambar menjadi urutan yang logis. 

- Guru menanyakan alasan atau dasar pemikiran urutan gambar tersebut. 

- Dari urutan gambar tersebut, guru mulai menanamkan konsep atau materi 

sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai. 

- Kesimpulan.11 

ها   اخطوات ن   :م

 يبّلغ امعّلم الكفاءة لتحقيق. -

 عرض اماّدة كما امقّدمة. -

 يعرض امعلم الصورة عملّية تتعّلق باماّدة. -

 امعّلم يدل أو يدع التاميذ بالتبادل يصمخ ويكبس الصور تكون ترتيبا منطقّيا. -

                                                           
11

  Ismail Sukardi, Model-Model Pembelajaran Modern Bekal untu Guru Profesional, ( 
Jogjakarta : Tunas Gemilang Press, 2013), hlm. 169. 
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 يسأل امعّلم حّجة أو فكرة تسلسل الصورة. -

امعلم ليدبر امعلم فكرة أو مادة بالكفاءة  من تسلسل حجة الصورة، يبدأ -

 للتحقيق.

 اخاصة. -

 صورة و الصورة لطريقة ال و عيوب . مميزاتد

Kelebihan metode Picture and Picture adalah :  

a) Materi yang diajarkan lebih terarah kareana pada awal pembelajaran guru 

menjelaskan kompetensi yang harus dicapai dan materi secara singkat 

terlebih dahulu.  

b)  Siswa lebih cepat menangkap materi ajar karena guru menunjukkan 

gambar-gambar mengenai materi yang dipelajari. 

c)  Dapat meningkatkan daya nalar atau daya pikir siswa, karena siswa 

disuruh guru untuk menganalisis gambar yang ada. 

d)   Dapat meningkatkan tanggung jawab siswa, sebab guru menanyakan 

siswa mengurutkan gambar. 

e)  Pembelajaran lebih berkesan, sebab siswa dapat mengamati langsung 

gambar yang telah dipersiapkan oleh guru.12 

f)  

                                                           
12  Jumanta Hamdayama, Model dan Metode Pembelajaran Kreatif dan Berkarakter, 

(Jakarta : Ghalia Indonesia, 2014), hlm. 231.       
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 ترمتها:

 صورة و الصورة : امميزات من طريقة ال

بالنتظام إن  أول التعليم يشرح امعلم كفاءة لتحقيق و امادة  التعلمّيةامادة  . أ

اذ قبلها.  بإ

 التعلمّية.إن امعلم يدل الصور عن امادة  بالسرعةامادة ون التاميذ يفهم  . ب

اء إن  علم لتحليل الصورة اموجودة.يؤمر التاميذ ام ج. وجدت ترقية الّد

وجدت ترقية مسئولية التاميذ، سبب يسئل امعلم حّجة التاميذ تسلسل  .د

 الصورة.

 ه. التعليم بامؤثر، سبب التاميذ يستطيع أن ياحظ مباشرة الصورة إستعّد امعلم.

ذ الطريقة :  و أما عيوها من 
a) Sulit menemukan gambar-gambar yang bagus dan berkualitas serta sesuai 

dengan materi pelajaran. 

b) Sulit menemukan gambar-gambar yang sesuai dengan daya nalar atau 

kompetensi siswa yang dimiliki. 

c) Baik guru ataupun siswa kurang terbiasa dalam menggunakan gambar 

sebagai bahan utama dalam membahas suatu materi pelajaran.  
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d) Tidak tersedia dana khusus untuk menemukan atau mengadakan gambar-

gambar yang diinginkan.13 

 

 : ترمتها

 قابل الصعب الصور اجميلة وامزية وامناسبة عن امادة الدراسّية. .ا

اء أو كفاءة التاميذ تاجب.   . قابل الصعب الصور امناسبة بالّد

أما امعلم والتاميذ ناقص امعود إستخدام الصورة كما اماّدة  حث اماّدة ج. 

 الدراسّية.

ارسة الصورة امتعّمدة.ا توجد امنحة اخاصة  د.   إلقاء أو 

 تعريف مهارة الكامه. 

ا كلم أو حدث عن شخص  –كام لغة مشتق من كلمة تكّلم ال  يتكّلم معنا

ثل غاية من غايات ا 14أو أمر. لكام  اللغة الثانّية من امهارات اأساسية ال 

و نفس وسيلة لاتصال مع اآخرين.  15الدراسة اللغوي. وإن كان 

                                                           
13

 Ibid, hlm. 231. 

14
 Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia, (Surabaya: Pustaka 

Progressif, 1997), hlm. 1227. 

15
ج وأسال  ناطق هاتعليم  العربية لغرشدي أمد طعيمة،  الدكتور  ،يمنا  ،إيسيسكو الرباط : )ب

 .161، ص.(1191
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Keterampilan berbicara pada dasarnya terbagi menjadi dua macam, yaitu 

khitab dan muhadatsah. Keterampilan berbicara pada dasarnya keterampilan 

produktif, yaitu hasil proses dari pembelajaran beberapa bidang atau aspek bahasa 

arab.  

Untuk dapat mempuyai keterampilan berbicara dalam arti khitab bahasa 

arab dengan baik, diperlukan penguasaan dibidang Nahw, sharaf, mufrodat, uslub, 

ma’any dan wawasan kebudayaan yang memadai.  

Sedangkan untuk dapat memiliki keterampialan berbicara dalam arti 

Muhatdasah yang baik tidak cukup dengan menguasa banyak  mufrodat dan 

materi-materi seperti diatas, tetapi harus ditambah kemampuan istima’ dan fahmu 

al-masmu dengan baik serta harus disertai sistematika ungkapan yang fashih.16 

 ترمتها: 

، وما اخاطب واحاّدثة. مهارة  أما مهارة الكام تنقسم امهارات إى نوع

و نتيجة لعملّية التعليم بعض اجال أو جوان  الكام على أساس امهارة اأنتاجية، 

 .باللغة العربّية

ال  تاج إى ااستيعاب   مهارة الكام مع اخطاب اللغة العربّية جيدا، 

 النحو و الصرف وامفردات واأسلوب وامعاي وفكرة الثقافة الكافية.

                                                           
16  Munir, Perencanaan Sistem Pembelajaran Bahasa Arab, ( Yogyakarta, Idea Press 

2011), hlm. 67-68. 
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حينما ليملك مهارة الكام  مع احاّدثة جيدا، ا يكفي بالستيعاب امفردات 

ة وامواد كما سبق، ولكن ينبغي فيم ا الزيادة مهارة اإستماع وفهم امسموع جيدا الكث

 وينبغي مع منهاج التعب الفصيح.

Kemampuan berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi arti 

kulasi atau mengucapkan kata-kata untuk mengepresikan, menyatakan, 

menyampaikan pikiran, gagasan dan perasaan untuk berkomunikasi.17 

 ترمتها: 

، تبليغ الفكرة،  مهارة الكام قدرة نطق أصوات اللغة أو نطق األفاظ لتعب

 الرأي ، والشعور إّتصآل.

Keterampilan berbicara sebagai keterampilan berbahasa yang sifatnya 

produktif, menghasilka, memberi, atau menyampaikan. Pembicara menyampaikan 

informasi kepada orang lain (penyimak), pembicara fungsinya sebagai 

kominikator dan penyimak sebagai komunikan.18  

 ترمتها: 

                                                           
17

 Maidar G & Arsjad Mukti, Pembinaan Kemampuan Berbicara Bahasa Indonesia, ( 
Jakarta : Erlangga, 1991), hlm. 17. 

18
  Suhendar dan Pien Supinah, Efektivitas Metode Pengajaran Bahasa Indonesia, 

(Bandung: Pionir Jaya, 1993), hlm. 131.  
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مهارة الكام كما مهارة اللغة بصفة امنتج، الغّلة، التبلغ. يبلغ امتكلم خر على 

 السامع ما يبّلغ امتكلم.آخرين )السامع( وظيفة امتكلم كمبّلغ ويسمع 

 Keterampilan berbicara didasari dengan latihan-latihan yang diberikan 

untuk dapat menguasai kemahiran berbicara berupa praktek tentang apa-apa yang 

sudah didengar secara pasif dalam latihan menyimak.19 

 ترمتها: 

ساس التمرينات ال تعطى ليجيد مهارة الكام ممارسة عن ما مهارة الكام على أ

رين اإستماع.  مسموع بسلي  

Berbicara merupakan sarana utama untuk membina saling pengertian, 

komunikasi, timbal balik, dengan menggunakan bahsa sebagai medianya.20 

 ترمتها: 

و اأداة الرئي م امتبادل واإتصاات امتبادلة، وذلك الكام  سية لتعزيز التفا

 باستخدام اللغة كوسيلة.

                                                           
19 Ahmad Izzan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, ( Bandung : Humaniora, 2011), 

hlm. 137.  

20
 Ahmad Fuad Efendy, Op.Cit, hlm 131. . 
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Berbicara adalah suatu keterampilan berbahasa yang berkembang pada 

kehidupan anak, yang hanya didahului oleh keterampilan menyimak, dan pada 

masa tersebutlah kemampuan berbicara atau berujar.21 

 ترمتها: 

و مهارة الّلغة الذي منطور  حياة الطفل فحسب يسبق من مهارة  الكام 

 ااستماع ووقتها مهارة الكام أو النطقي علمي.

رأت الكاتبة بأن الكام القدرة لتعب اأفكار و الكلمات و اأراء والرغبات او 

. مهارة الكام مطلق مفروض  باداتالشعور واإرادة اى امخاطب لإتصاات وامت

د اأشخاص امعلوماة، أما  جّدا، لذلك يتعلق مهارة اإستماع و الكام.  اإستماع 

تاج على   الكام يعتر اأشخاص الفكرة و الشعور من اللسان. تقنية مهارة الكام 

 الكام.   البناء و امتقدمة و كث من التمرينات أن ينما رغبة التاميذ 

 في تعليم مهارة الكام هدافو. أ

داف كي التاميذ يستطيع ان يتصل باللسان جّيدا   واإن مهارة الكام ها أ

داف من مهارة الكام فيما يلي: ،وبالتاى  أ

                                                           
21

 Henry Guntur Tarigan, Berbicara Sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa, ( Bandung : 
Angkasa, 2008), hlm. 5. 
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Tujuan pembelajaran berbicara adalah berkomunikasi. Agar 

menyampaikan pikiran secara efektif, maka sudah seharusnya sang pembicara 

memahami makna dari segala sesuatu yang ingin dikomunikasikan dan harus 

mampu mengevaluasikan efek komunikasi (para) pendengarnya dan harus 

mengetahui prinsip-prinsip yang mendasari segala situasi pembicaraan, baik 

secara umum maupun perorangan.22 

 ترمتها: 

داف . لتكون قادرة على نقل أفكار بشكل النواصل ى من تعليم الكام اأ

فعال، ولذلك ينبغي للمتكلم أن يفهم امع من كام وتكون قادرة على تقيم تأث 

ب أن يعرف اأنصر الذي اأساسية  كل أحول امتكلم،  اإتصاات على امستميع و 

 مال و الشخصّية.   إماج

Secara umum, tujuan pembelajaran kalam sebagai berikut : 

a. Membiasakan peserta didik untuk melafalkan uangkapan secara jelas, 

fasih dan mengandung makna yang lengkap. 

b. Membiasakan peserta didik untuk berfikir dan berbicara dengan bahasa 

Arab yang sistematis. 

c. Membiasakan peserta didik untuk menggunakan kalimat-kalimat atau 

ungkapan yang sesuai dengan ragam konteksnya. 

                                                           
22 Ibid, hlm. 17. 
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d. Agar peserta didik terbiasa untuk menggunakan kalimat yang sarat dengan 

makna, dan indah dalam gaya bahasa serta saheh sesuai dengan kaidah 

bahasa Arab standar/Fushah.23 

 ترمتها: 

داف تعليم الكام كماتلي :على  ناك أ  العموم، 

توي امع الكاملة . . أ  تعويد الطاب على قراءة العبارة بوضح و فصيح و

 تعويد الطاب على يكفر و يتكلم باللغة العربّية امنحجي.  . ب

 العبارة امناسبة بتنوعة السياق. ج. تعويد الطاب أن يستخدم اجمل أو

اما م واجميل  اأسلوب   د. ليتعودوا على الطاب أن يستخدم ااجملة 

 وصحيح امناسبة بقواعد اللغة العربّية فصحة.

 

                                                           
23

 Munir, Op.Cit, hlm. 164.  


