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 إهداء

 اىديت ىذه الرسالة اىل:

 "ادلعلم األول تلقيت على يديو ("ىل أيب زلبوب )إيتامنشة( و أّمي زلبوبة )رينا لياإ

الصغَت بكل  الكرمتُت اللذاىن قد دفعاين ودعاين لنجاح دراسيت، مها ربياين منذ

 مودة ورمحة وصرب، عسى اهلل أن يرزقا بركة يف حياهتما.

 عسى اهلل أن جيعلكما من الناجحُت("اخواين الصغَت )إيلسا فارنغ, كارلو ماديرو 

 ادلُت.و الع

 .أساتذيت األعزاء الذين علمواين علما نافعا و أرشدواين إرشادا طيبا 

  الذين  1023بية العام الدراسي أصدقائي احملبوبُت يف قسم تعليم اللغة العر

 رافقوين و دفعواين لنهاية ىذه الرسالة.

 

 المبانج،اح بتالقيام والجامعة الشريفة رادين فالدين 

الى الذين يؤمنون بأن تعليم اللغة العربية ال يزال في حاجة الى االصالح و 

 التجديد
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 شكر و تقدير

وأسألو جزيل النوال، والثبات يف احلال احلمدهلل على كل حل، وأشكره على فضلو ادلتوال،  

و ادلآل، وأصلي و اسلم على خَت الصابرين الشاكرين، و على آلو و أصحابو الغر ادليامُت، و 

 التابعُت و من تبعهم باحسان اىل يوم الدين، أما بعد.

 و قد مّن اهلل على باالنتهاء من اعداد ىذه الرسالة، فلو سبحانو أذلج باحلمد و الثناء، 

بعد محد اهلل -فلك احلمد يا ريب حيت ترضي، على جزيل نعمائك و عظيم عطائك و يشرفٍت

أن أتقدم بالشكر و التقدير و العرفان اىل الذين كان ذلم فضل يف ا٘تام ىذه الرسالة و مل -تعاىل

 يبخل أحدىم بشيئ طلبت، و مل يكن حيدوىم اال العمل اجلد ادلخلص و منهم :

. مدير ف ه د ي، ادلاجستَتنديس الفروفيسور احلج زلمد سَتاز الدكتور  احة األستاذمس .2

 ادلبانج.برادينفاٖتاإلسالمية احلكومية  جامعة

اإلسالمية مساحة األستاذ الدكتور كاسنجو حارتو، ادلاجستَت. عميد كلية الًتبية جامعة  .1

 ادلبانج.برادينفاٖتاحلكومية احلكومية 

اإلسالمية رئيسة قسم تعليم اللغة العربية كلية الًتبية جامعة  .األستاذة الدكتورة يونيارمساحة .3

 ادلبانج.برادينفاٖتاحلكومية 

 الذي أفاد الباحثة كثَتا ووجو لمساحة األستاذ احلاج مجهور, ادلاجستَت. ادلشرف األو  .4

فلو من اهلل  البحث حىت اإلنتهاء منها، ىف كل مراحل اعداد ىذا البحث منذ بداية خطواتو

 ة عظيم الشكر والتقدير.زاء و من الباحثخَت اجل
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ة الثانية فحقا تعجز لساين عن شكرىا و تقديرىا . ادلشرفة الدكتورة يونيارمساحة األستاذ .5

تبخل بعلمها ومل تضق التشجيع طوال فًتة اعداد ىذا البحث فلم فقد للباحثة كل 

و التقدير ومن اهلل مٍت خالص الشكر  صدورىا يوما عن مساعدة الباحثة و توجيهها، فلها

 عظيم لثواب و اجلزاء.

الباحثة بكل الشكر و التقدير اىل األستاذ زلمد مدّرس، ادلاجستَت كمدير كما تتقدم  .6

 ، وادلوظفُت بإعطاء البيانات احملتاجة يف ىذه الرسالة.سبيل احلسنةمعهد 

إمسي يوسنيتا،  كما تتقدم الباحثة بكل الشكر و التقدير اىل أصدقاء وىن: )مرفوعة كردية، .7

 مفتاح اجلنة( نينديا دارا ميكا,لديا أكتفيا،

و يف ىذه اجلامعة  1023اصدقائي يف قسم تعليم اللغة العربية مرحلة أسريت أمجعُت و اىل  .8

 اليت أعرفٍت، ذلم مجيعا خالص الشكر و عظيم التقدير و اإلمتنان.

 1028بادلبانج                     

 

 ليلى أغستينا

         23160038  
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 جمهورية إندونيسيا
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 المبانجبح اإلسالمية الحكومية ا جامعة رادين فت

 كلية التربية, قسم تعليم اللغة العربية

 

 اعتماد لجنة المناقشة

 لفصل أحد عشر  3102منهج الخصائص تعليم اللغة العربية بمدخل علمي في  عنوان الرسالة :

 مدرسة عالية سبيل الحسنة  
 الرسالة لنيل الدرجة العلمية يف تعليم اللغة العربية

 

 23160038 رقم التسجيل :   ليلى أغستينا:  ةاعداد الطالب

شرطا للحصول على درجة علمية  اتقرير قبوذل تالرسالة أمام رللس ادلناقشة و٘ت ة عنالطالب ةقد دافع

..... من شهر م، 1028سنة .……شهر  من………وذلك يف يوم(   S.Pd )سرجانافنديديكان

 . ه2439سنة ......... 
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 ةقرار الطالبإ
 أدناه، وأفيدكم علما : ةأنا ادلوقع

 ليلى أغستينا:  االسم

 23160038 : رقم التسجيل

منهج الخصائص تعليم اللغة العربية بمدخل علمي في  : العنوان

 لفصل أحد عشر مدرسة عالية سبيل الحسنة 3102

حضرهتا لتوفَت شرط لنيل درجة علمية يف تعليم اللغة  ىتأقرر بأن ىذه الرسالة ال

 ح اإلسالمية احلكومية فادلبانج ٖتت عنوان:ا تكلية الًتبية جامعة رادين ف  ،بيةالعر 

 لفصل أحد عشر  3102خصائص تعليم اللغة العربية بمدخل علمي في منهج 

 مدرسة عالية سبيل الحسنة  

حضرهتا وكتبتها بنفسي وما زورهتا من ابداع غَتي أو تأليف اآلخر. واذا ادعى 
نا أٖتمل ادلسؤولية على أوتبُت أهنا فعال ليست من ْتثي ف أحد استقباال أهنا من تأليفو

ح ا تعميد كلية الًتبية جامعة رادين فن ادلسؤولية على ادلشرف أو ذلك، ولن تكو 
 ادلبانج.باإلسالمية احلكومية 

 م 1028             ادلبانج،ب        
 االقرار ةتوقيع صاحب       

   ليلى أغستينا       
 023٦1120رقم التسجيل :       
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 مستخلص البحث

خصائص تعليم اللغة العربية بمدخل علمي في المنهج "يف مرحلة   23160038إمسي ليلى أغستنا   

 " لفصل أحد عشر مدرسة عالية سبيل الحسنة 3102

 

لفصل أحد عشر  3102خصائص تعليم اللغة العربية بمدخل علمي في المنهج الكلمات األساسية : 

 مدرسة عالية سبيل الحسنة

باىدف وزلتويات ومادة الدرس فصال عن منهج الدراسية ىي رلموعة من اخلطط واإلعدادات ادلتعلقة  

الوسأئل ادلستخدمة كمبادئ توجيهية لتنفيذ أنشطة التعليم لتحقيق أىداف التعليمية معينة. ومنهج الذي ستبحث

  1023يف ىذا البحث و ىي منهج  

 1023خطة تعليم اللغة العربية ٔتدخل علمي يف ادلنهج كيف .2أما مشكلة البحث هبذه الرسالة ىي: 
 1023دخل علمي يف ادلنهج العربية ٔتتعليم اللغة تنفيذ كيف .1 ؟صل أحد عشر مدرسة عالية سبيل احلسنةلف

 1023.كيف تقوًن تعليم اللغة العربية ٔتدخل علمي يف ادلنهج 3 ؟سبيل احلسنةمدرسة عالية لفصل أحد عشر 
طريقة ادلقابلة, طريقة  البحث ىي:وطريقة مجع البيانات ىف ىذا  لفصل أحد عشر مدرسة عالية سبيل احلسنة؟

 , ٗتلص البيانات.,عرض البياناتٗتفيض البياناتو ٖتليل البيانات فتستعمل الباحثة  , طريقة الوثيقة.الحظةادل
يف ادلدرسة العلية سبيل احلسنة عن طريق ٖتديد  1023ٗتطيط التعليم ٔتنهج  .2نتيجة البحث 

. تنفيذ التعليم ٔتنهج 1األىداف وادلواد والطرق ووسائل اإلعالم والتعليم والتقوديات قبل عملية تعلم اللغة العربية.
ليم بادلواد السبقة ويعطى يف ادلدرسة العلية سبيل احلسنة ىي األنشطة األويل يربط للمعلم ادلادة التع 1023

الدوافع اىل ادلتعلم واألنشطة األساسية ادلعلم يالحظ ويسأل والعقل واليتواصل وحياول واألنشطة اخلتامية حيفز 
. تقوًن احلقيقي الذي يقيس نتائج تعلم ادلتعلم من 3ادلعلم ادلتعلم على التعود للتواصل باستخدام اللغة العربية.

قبة السلوك اليومي للمتعلم والتقوًن ادلعارف بلختابارة كتايب والتقوًن ادلهارات يفعل ادلتعلم التقوًن ادلواقف بادلر 
 التمرين كادلمرسة.

  



11 
 

 محتويات البحث

 الصفحة  ادلوضوع

 أ      ..  ................................................................... إستهالل

 ب ........................................................................ إىداء

  ج ................................................................ شكر و تقدير

 ه       ................................................................. تقرير ادلشرفُت

 و    ............................................... اإلعتماد من طرف جلنة ادلناقشُت

 ح .................................................................. إقرار الطالبة

 ط .............................................................مستخلص البحث

 ي ............................................................... زلتويات البحث

 س        ................................................................. قائمة اجلدول
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 الفصل األول : اإلطار العام

  2أ( خلفية البحث.............................................................

 6 ........................................................ البحث ب( مشكلةة

 6 ......................................................... ج( أىداف البحث

 7 ............................................................. د( أمهية البحث

 7البحث............................................................ه( حدود 

 8 ....................................................... ( ٖتديد ادلصطلحاتو

 9 ....................................................... الدراسات السابقة (س

 22 ........................................................ منهجية البحث (ذ

 26 ........................................................ البحث ىيكال (ر
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 الفصل الثانى : اإلطار النظري

  27 ....................................................... تعليم اللغة العربيةأ( 

  27 ............................................ تعريف تعليم اللغة العربية .2

  19 ........................................... غرض تعليم اللغة العربية  .1

  32 ....................................................... ب( ادلدخل العلمي

 32.............................................تعريف ادلدخل العلمي.  .2

 31................. ........................ غرض تعليم ادلدخل العلمي .1

 33 ............................................... متنوّع ادلدخل العلمي .3
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 الفصل الثالث : ميدان البحث

  36 .................................. سبيل احلسنةتاريخ القيام بادلدرسة العالية أ( 

 36 ....................... ب( رؤية ادلدرسة العالية سبيل احلسنة ورسالتها وأىدافها

 36رؤية ادلدرسة....................................................... .2

 37رسالة ادلدرسة...................................................... .1

 38.......................أىداف ادلدرسة.............................. .3

 38.................أحوال ادلعلمُت وادلعامات يف ادلدرسة العالية سبيل احلسنة ج( 

  43 ..................... ادلدرسة العالية سبيل احلسنة د( أحوار ادلوظفُت وادلوظفات

  44 .......................... أحوال ادلتعلمات يف ادلدرسة العالية سبيل احلسنة( ه

  45 .................................. أحلوال الوسائل يف ادلدرسة سبيل احلسنة (و
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 عرض البيانات و تحليلها ومناقشتهاالرابع :  الفصل

  46 .................. 1023أ( ٗتطيط تعليم اللغة العربية ٔتدخل العلمي يف ادلنهج 

 49 .................. 1023تنفيذ تعليم اللغة العربية ٔتدخل العلمي يف ادلنهج  ب(

 56 .................. 1023العلمي يف ادلنهج ج( تقوًن تعليم اللغة العربية ٔتدخل 

  

 

 ائج و االقتراحاتالفصل الخامس : نت

 58 .......................................................... أ( نتائج البحث 

   59 ............................................................ ب( التوصيات
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 قائمة الجدول

 صفحة الموضوع رقم

 39 وادلعلمانت يف ادلدرسة العالية سبيل احلسنةأحوال ادلعلمُت و  2

 43 ادلوظفُت وادلوظفات يف ادلدرسة العالية سبيل احلسنةحوال أ 1

 44 تعلمات يف ادلدرسة العالية سبيل احلسنةوال ادلأح 3

 45 أحوال الوسأل يف ادلدرسة العالية سبيل احلسنة 4
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 ولألالفصل ا

 طار العامإلا

  خلفية . أ

Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai 

tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan 

tertentu.
1
 

 وترمجتها كما تلى :

وادلناىج الدراسية ىي رلموعة من اخلطط واإلعدادات ادلتعلقة بأىداف, و           

ادلستخدمة كمبادئ توجيهية لتنفيذ أنشطة  زلتويات و مادة الدرس فضال عن الوسائل

 التعليم لتحقيق أىداف تعليمية معينة

Untuk itu kurikulum termasuk komponen yang sangat penting dalam 

berlangsungnya suatu proses pendidikan. Kurikulum menjadi acuan dalam proses 

pembelajaran yang memiliki komponen-komponen yang saling berkaitan satu 

sama lain diantaranya tujuan, isi/bahan ajar, media, strategi atau metode, proses 

pembelajaran, dan evaluasi. Semua komponen tersebut menjadi dasar utama 

dalam upaya mengembangkan sistem pembelajaran.
2
 

 

 

 

                                                 
1
 Imas Kurniasih dan Berlin Sani, Implementasi Kurikulum 2013 Konsep dan Penerapan, 

(Surabaya: Kata Pena, 2014), hlm 3. 
2
 Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm 24.  
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 وترمجتها كما تلى :

ألن ادلنهاج يتضمن عنصرا ىاما جدا يف عملية التعليم اجلارية. يصبح ادلنهاج           

مرجعا يف عملية التعليم واليت ذلا مكونات مًتابطة فيما بينها ىدف, زلتويات, وسائل 

اإلعالم, اسًتاتيجية أو طريقة, عملية التعليم, و تقييم. كل ىذه ادلكونات تصبح 

 اولة لتطوير نظام التعليم.األساس الرئيسي يف زل
 Di Indonesia kurikulum telah mengalami beberapa kali perubahan sejak 

Indonesia merdeka sampai sekarang ini. Perubahan tersebut merupakan 

konsekuensi dari terjadinya perubahan politik, sosial budaya, ekonomi, dan 

perkembangan iptek.
3
 

 وترمجتها كما تلى :

يف إندونيسيا شهدت ادلناىج العديد من التفيَتات منذ استقالل إندونيسيا           

حىت اآلن. فإن التفيَت ىو نتيجة للتفيَت السياسي, الثقافة االجتماعية, اقتصاد و وتطوير 

 العلم والتكنولوجيا.
Seperti perubahan kurikulum yang saat ini terjadi adalah perubahan KTSP 

menjadi kurikulum 2013 yang merupakan salah satu upaya pemerintah untuk 

memperbaiki sistem pendidikan yang diharapkan dapat menyelesaikan berbagai 

permasalahan yang sedang dihadapi didunia pendidikan, terutama dalam 

memasuki era globalisasi yang penuh dengan berbagai macam tantangan.
4
 

 

                                                 
3
 Sholeh Hidayat, Pengembangan Kurikulum Baru, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2013), hlm 1. 
4
 Imas Kurniasih dan Berlin Sani, Implementasi Kurikulum 2013 Konsep dan Penerapan, 

(Surabaya: Kata Pena, 2014), hlm 1. 
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 وترمجتها كما تلى :

 1023يف ادلنهج الدراسية  KTSPكما تغَّت ادلناىج اليت ٖتدث حاليا ىي تفيَت 

و ىو أحد اجلهود اليت تبذذلا احلكومة لتحسُت نظام التعليم واليت من ادلتوقع أن ٖتل 

سلتلف ادلشاكل الذي يواجهو التعليم, خصوصا يف دخول عصر العودلة مليئة بالتحديات 

 اخلتلفة.
Berkaitan dengan perubahan kurikulum tersebut berbagai pihak 

menganalisis dan melihat perlu diterapkan kurikulum berbasis kompetensi 

sekaligus berbasis karakter yang dapat membekali peserta didik dengan berbagai 

sikap dan kemampuan yang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman dan 

tuntutan teknologi. Hal tersebut penting guna menjawab tantangan arus 

globalisasi, berkontribusi terhadap pembangunan masyarakat dan kesejahteraan 

sosial serta adaptif terdapat berbagai perubahan.
5
 

 وترمجتها كما تلى :

ج ادلتعلقة بتغَّتة ادلناىج الدراسية ٖتليل سلتلف األطراف ونرى ضرورة تطبيق ادلنها 

الدراسي على أساس الكفاءة وكذلك على أساس الشخصية واليت ديكن ٕتهيز ادلتعليمُت 

التكنولوجيا. من ادلهم  تعلمالعصر وشل تعلممع سلتلف ادلواقف والقدرات الذي يناسب شل

التصدي لتحديات العودلة, وادلسامهة يف التنمية اجملتمعية والرفاه االجتماعي والتكيف 

 ىناك تغَّت سلتلفة

                                                 
5
 E. Mulyasa, Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2015), hlm 6. 
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Adapun menurut Ridwan untuk dapat menerapkan pembelajaran sesuai 

dengan kurikulum 2013, peserta didik dilatih untuk belajar mengamati, menanya, 

mencoba, menalar dan mengkomunikasikan hasil belajar yang di sebut dengan 

pendekatan saintifik. Pendekatan ini dilakukan untuk mengembangkan 

kemampuan peserta didik untuk belajar mandiri dan berpikir kreatif.
6
 

 وترمجتها كما تلى :

, متّلم 1023التعليم وفقا با منهج عام  كما وفقا رضوان أن استطاع تطبيق 

بادلدخل تدرّج أن التعليم الحظ, سأل, اخترب, منطق, و كامل. نتيجة تعليم مذكور 

 العلمي. ادلدخل مستطاع ان تطّوار رلهود متعليم ان التعليم مستقّل الفّكر خالق
Adapun menurut Marzuki pendidikan karakter di dalam proses 

pembelajaran di sekolah dilaksanakan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, 

dan evaluasi.
7
 

 وترمجتها كما تلى :

كما وفقا مرزوقي تعليم شخصّية يف التحضَتّي التعليم ادلدارس ادلتعّمل ابتداء 

  من مرحلة خطة, تطبيق, و تقييم.

يف مدينة بادلبانج, ىناك ادلعاىد الكشَتة. كمعهد عزتنا,و معهد مقيم السنة.           

ولكن بعد ادلالحظة الىت تقوم هبا الباحثة.كثره من  ادلعاىد الذى مل يستخدم منهج عام 

. كمعهد عزتنا من ادلقابلة بُت الباحثة و أستاذة أنيتا أغربت اّن التعليم اللغة 1023

                                                 
6
 Ridwan Abdullah Sani, Pembelajaran Saintifik untuk Implementasi Kurikulum 2013, 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hal 7 
7
 Dr. Marzuki, Pendidikan Karakter Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), hal 116 
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.كذلك يف معهد مقيم السنة. من 1023د عزتنا مل يستخدم منهج عام العربية ٔتعه

ادلقابلة بُت الباحثة و ادلعّلم اللغة العربية و ىو يانوار عرفت اعرب اّن التعليم اللغة العربية 

 .1023ٔتعهد مقيم السنة مل يستخدم منهج عام 
Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan beberapa guru 

mereka menyatakan bahwa banyak pondok pesantren di Palembang masih 

menggunakan kurikulum madrasah. Tetapi peneliti menemukan hal yang unik 

yaitu di pondok pesantren Sabilulhasanah. Berdasarkan hasil wawancara yang 

dilakukan peneliti dengan salah satu ustazah yang bernama Ina yang menyatakan 

bahwa Sabilulhasanah menggunakan kurikulum 2013 pada tingkat MA.
8
  

 وترمجتها كما تلى :

بناء على ادلقابلة بُت الباحثة مع بعض ادلعّلم يقولون أن ادلعاىد ىف بادلبانج. ال           

باحثة شيئا فريدا ىو يف معهد سبيل تزال تستخدم ادلنهج ادلدرسية. ولكن وجدت ال

 احلسنة, استنادا إىل ادلقابلة أجراىا الباحثة مع أحد األستاذة إمسها إينا أعربت اّن ىف

  1023معهد سبيل احلسنة قد يستخدم ادلنهج عام 
          Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian tentang “Karakteristik Pembelajaran bahasa Arab dengan Pendekatan 

Saintifik pada Kurikulum 2013 Kelas XI MA Sabilul Hasanah” 

 

 

 

 

                                                 
8
 Hasil wawancara dengan Ibu Ina selaku guru MA Sabilulhasanah pada hari rabu tanggal 

27 September 2017 Pukul 16.00 WIB 
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 وترمجتها كما تلى :

مدخل خصائص تعليم اللغة العربية بلباحثة مهتم يؤّسي البحت على "استناد اخللفية, ا

 "فصل أحد عشر مدرسة عالية سبيل الحسنة 3102منهج الفي  علمي

  ب. مشكلة وأسئلة البحث

 أما األسئلة ذلذا البحث ىي كما يلى :

فصل أحد عشر  1023ادلنهج ٔتدخل العلمي يف تعليم اللغة العربية كيف خطة  .2

 سبيل احلسنة مدرسة عالية

فصل أحد عشر  1023ادلنهج ٔتدخل العلمي يف تعليم اللغة العربية كيف تنفيذ  .1

 مدرسة عالية سبيل احلسنة

فصل  أحد عشر  1023ادلنهج ٔتدخل العلمي يف تعليم اللغة العربية  تقوًنكيف  .3

 مدرسة عالية سبيل احلسنة

 ج. أهداف البحث

فصل أحد عشر  1023علمي يف ادلنهج تعليم اللغة العربية ٔتدخل الخطة دلعرفة  .2

 مدرسة عالية سبيل احلسنة

فصل أحد  1023تعليم اللغة العربية ٔتدخل العلمي يف ادلنهج تطبيق دلعرفة   .1

 عشر مدرسة عالية سبيل احلسنة
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فصل  أحد  1023تعليم اللغة العربية ٔتدخل العلمي يف ادلنهج  تقوًندلعرفة  .3

 عشر مدرسة عالية سبيل احلسنة

 أهمية البحثد. 

 .الناحية الناظرية2

كمعطيات فكريت لزيادة خزئن العلوم يف تعليم العربية, خصوصا دلعرفة 

 1023عن خصائص تعليم اللغة العربية ٔتدخل العلمي ىف منهج 

 . الناحية التطبيقية 1

ىذا البحث ان يكون مرجعا للباحثُت االخرين يف ادلستقبل, حصوصا 

 1023العربية ٔتدخل العلمي ىف منهج  ْتث عن خصائص تعليم اللغة

 ه. حدود البحث

و ذلك بسبب زلدودية القدرة والوقت للباحث حيد ىذا البحث فقط على  

فصل األحد عشر  1023اخلصائص تعليم اللغة العربية ٔتدخل العلمي يف ادلنهج 

 .1028ادلدرسة العالية سبيل احلسنة. كما يتم تنفيذ ىذا البحث يف مارس إىل إبريل 
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 و. تحديد المصطلحات
1.  Pembelajaran Bahasa Arab 

 Pembelajaran bahasa Arab adalah suatu upaya siswa untuk belajar 

bahasa Arab dengan pendidik agar memperoleh tujuan yang ingin dicapai.
9
   

 وترمجتها كما تلى :

أن لتعليم اللغة العربية مع ادلريّب لكي نّول  تعلمتعليم اللغة العربية  ىو زلاولة ادل .1

 األىداف منشود يتمّ 

2. Pendekatan Saintifik 

 Pendekatan saintifik adalah pembelajaran yang disusun agar peserta 

didik aktif dalam menyusun konsep, prinsip melalui tahapan mengamati, 

merumuskan masalah, mengajukan atau hipotesis, mengumpulkan data, 

menganalisis data, menarik kesimpulan dan mengkomunikasikan konsep, prinsip 

yang ditemukan.
10

  

 وترمجتها كما تلى :

ملزوز لكي متعليم نشطة يف اليؤّلف ادلفهوم, مبدئيا  . ادلدخل العلمي ىو التعليم1

أو فرضّية, يلم البيانات, ٖتليل البيانات, بتدبَت الحظ, سبك ادلشكلة, لودج 

 يستنتج و عامل مفهوم, و مبدئيا موجودا.

 

 

                                                 
9
 http ://id. Shvoong. Com, Pengertian Pembelajaran Bahasa Arab. Diakses pada tanggal 

30 Mei 2017, Pukul 13:26  
10

 Kemendikbud, Pendekatan dan Strategi Pembelajaran, (Jakarta: t.p.,2013), hlm. 1.  
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 س. الدراسات السابقة

اخلصائص استند مطاردة بديهّي مستطاع الباحثة, الباحثة يكتشف مهتّم با     

 : 1023تعليم اللغة العربية منهج 

يف تعليم اللغة العربية  1023الرسالة شقيق وجيي لستاري بعنوان "تطبيق ادلنهج  .2

يف ادلدرسة عليا من البالد ثالثة يوجياكرتا" )مراجعة من استعداد معلم و توفر 

وسائل اإلعالم تعليم(. يف مقال ىذا مناقشة أكثر أكد إىل كيف استعداد معلم 

. تنيجة 1023تعليم استعمال ادلنهج  اللغة العربية و استعداد وسائل اإلعالم

من مناقشة مقال ىذا غَت ىناك بعض عامل ٗتلف يف تعليم اللغة العربية ينظر 

بواسطة معلم موضوع ىذا, مثل صناعة خطة تنفيذ التعليم, تقنيات التدريس, 

 .متعلمتقوديمتنوع و  متعلممواجهة 

 1023بعنوان "إشكاليات تعليم اللغة العربية ادلنهج  رزقي ويباويالرسالة شقيق  .1

". يف 1025/1024يف ادلدرسة عليا من البالد اثنان واتيس السنة الدراسية 

مقال ىذا مناقشة أكثر قيادات إىل إشكاليات ينظر بواسطة معلم اللغة العربية 

يع . أمابالنسبة نتيجة من مناقشة مقال ىذا غَت ليس مج1023استعمال ادلنهج 

تعليم اللغة العربية يف ادلدرسة عليا من البالد اثنان واتيس سَت بسالسة عندما 

. ىناك عدة إشكاليات  مثل ليس مجيع خطة تنفيذ 1023استعمال ادلنهج 
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التعليم موجود يف كل تطبيق تعليم, معلم أيضا ال يزال نادرا مرة عرض ىدف أو 

عليم اللغة العربية ٕتري, اختصاص ابتدائي جيب أن يكون  على سلم عندما ت

أيضا يف  1023استعمال ادلنهج تقوديأيضا أقل خَت,  متعلمتفاعل معلم و 

 الذوق صعب.

تعليم اللغة العربية دراسة  1023بعنوان "ٖتليل تطبيق ادلنهج  ٘تيم روفأطروحة  .3

يف ادلدرسة عليا من البالد يوجياكرتا واحد و ادلدرسة عليا من البالد يوجياكرتا 

ة". يف أطروحة ىذا مناقشة يف الًتكيز إىل ٖتليل ضد تعليم اللغة العربية مع ثالث

يف اثنان معهد مدرسة. نتيجة من مناقشة يف أطروحة ىذا  1023تطبيق ادلنهج 

غَت إىل اثنان مدرسة ذكر ادلدرسة عليا من البالد يوجياكرتا واحد و ادلدرسة عليا 

ك مسعة خَت يف الدوائر رلتمع حول  من البالد يوجياكرتا ثالثة شكل مدرسة دي

كذلك واآلخر. مسعة ذكر يف ادلراجعة من جودة صلاح الطالب سابقا بعض 

 وقت احلصول على بطل يف مسبقة حقل اللغة العربية.

أما بالنسبة فرق يف ْتث ىذا من ْتث أطروحة سابق من وجيو قضايا, موقع 

ليم اللغة العربية ادلنهج سينتفيك الدراسة, كذلك ْتث ىذا يف الًتكيز يف "اخلصائص تع

للفصل االول بادلدرسة الثانوية فاترا مانديري بادلبانج" زىكذا, الكاتب  1023يف ادلنهج 
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بالتأكيد أن ْتث ادلؤلف قم بذلك أصلي و ٕتنب من عنصر تكرار كذلك ديك عالقة 

 خاص.

 ذ. منهجية البحث

 . أنواع البحث2

 Penelitian deskriptif berfungsi untuk menggambarkan dan menjawab 

persoalan yang terjadi saat ini dan pendekatan yang digunakan pendekatan 

kualitatif.
11

 

 وترمجتها كما تلى :

البحث الوصفي يعمل أن يوضح و رّد مسألة يكون اآلن و ادلدخل مستعمل 

 ادلدخل نوعا

 . طريقة تعيُت العينات1

 Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang penulis gunakan 

adalah purposive sampling yang dimaksud purposive sampling adalah teknik 

penentuan sampel dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu.
12

 

 وترمجتها كما تلى :

طريقة تعيُت العينات ىي القصدية العينة. يف ىذا البحث, إستعملت الباحثة  

 القصدية العينة ىي طريقة تعيُت العينات بتعليل ادلعُّت 

 
                                                 

11
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2010), hal 3  

12
 Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi, (Bandung: Alfabeta, 2004), hal 96 
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 كما شفيع العينات البحث ىي : 

 (.2رئيس ادلدرسة العالية سبيل احلسنة ) . أ

  (.1ة العربية العالية سبيل احلسنة )معّلم اللغ  . ب

 . طريق مجع البيانات3

 أ. مالحظة     
Metode observasi adalah metode yang dilakukan dengan cara 

pengamatan atau pencatatan dengan sistematikas. Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan metode observasi nonpartisipan, yaitu peneliti tidak terlibat hanya 

sebagai pengamat.
13

 

 وترمجتها كما تلى :

الحظة ىي الطريقة مفتعل بطريق ادلراقبة أو تسجيل منهجّي. يف طريقة ادل 

البحث ىذه الباحثة ينتهز طريقة ادلالحظة غَت ادلشركُت, أي الباحثة ال يتورط معروف 

 مراقبة.

 ب .وثيقة

               Metode dokumentasi adalah menyelidiki benda-benda tertulis seperti 

buku, dokumen, catatan harian, dan sebagainya
14

. 

 

                                                 
13

 Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 

hlm.109.  
14

 Suharsimi Arikuntoro Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: PT. 

Rineka Cipta, 2006), hlm. 23  
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 وترمجتها كما تلى :

طريقة الوثيقة ىي يستقصي سلعة خّطّي مثل كتاب, إضبارة, يوميّات و  

 خالفو

 ج. مقابلة   

      Wawancara adalah percakapan yang dilakukan dua pihak yaitu yang 

mengajukan pertanyaan dan yang memberikan jawaban atas pertanyaan.
15

 

 وترمجتها كما تلى :

 ادلقابلة ىي حوار مفتعل اثنان ادلرء أي يتحّجح استفسار و رّد استفسار          

 . طريق ٖتليل البيانات4

 وبعد أن مجع البيانات بطريقة ْتث مذكور, فتحليل البيانات كما تايل: 
1. Reduksi data  

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu 

perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih 

hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, membuang hal 

yang tak perlu.
16

 

 

 

 

 

                                                 
15

Deddy Mulyana, Penelitian Kualitatif Paragdima Baru Komunikasi dan Ilmu Sosial 

Lainnya, (Bandung: Rosdakarya, 2001), hlm. 181 
16

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R n D,(Bandung : Alfabeta, 

2016), hlm 247 
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 وترمجتها كما تلى :

 ٗتفيض البيانات .1

حقل عدد كثَتا, لذلك جيوز أن نكتب بعناية احلصول على البيانات من 

وبالتفصيل. ٗتفيض البيانات يعٍت تلخص, حدد العناصر ىذا ادلوضوع, مع الًتكيز على 

األشياء اليت ىي مهمة, ورمي غَت مهم. وىكذا, فإن البيانات اليت مت ٗتفيض توفر 

عن ذلك  بيانات أكثر وضوحا, وتسهيل الكاتب إلجراء ادلزيد من البحوث, والبحث

 عند احلاجة.
2. Penyajian data  

Setelah reduksi data, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. 

Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian 

singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya.
17

 

 ى :وترمجتها كما تل

 عرض البيانات  .2

ٗتفيىض البيانات, فإن  اخلطوة التالية ىي عرض البيانات. يف البحث  بعد

الكيفِت وديكن أن يتم عرض البيانات يف شكل وصفا موجزا, والرسوم والرسوم الببانية, 

وعالقة بُت فئات وّتنسو. ويقوم يف أغلب األحيان يف البحث الكيفى ىو النص 

 السردي.
                                                 

17
 Ibid, hlm 249 
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3. Verifikasi  
Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif menurut miles and 

huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang 

dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah jika tidak ditemukan 

bukti-bukti yang kuat serta mendukung pada tahap pengumpulan data 

berikutnya.
18

.  

 وترمجتها كما تلى :

 ٗتلص البيانات .3

خطوة األخرى يف ٖتليل البيانات الكيفى قال مايلز وىوبرمان ىي استنتاج 

والتحقق اخلالصة. اخلالصة األوىل صفتو حلظة وسيتغَت إذا أي دليل على أدلة قوية 

ولكن إذا كانت االستنتاجات اليت طرحت يف ويدعم ادلرحلة ادلقبلة جلمع البيانات. 

ادلراحل ادلبكرة معتمد من قبل دليل على رحابة صحيحة ومتناسقو عندما عاد  الكاتب 

 إىل مجع البيانات ووضع االستنتاجات إىل األمام نتيجة ذات مصداقية.

 

 

 

 

                                                 
18

Ibid, hlm 252 
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 ر. هيكل البحث

تقرير البحث على مخسة كتابة الباحثةلتيسَت الباحثة يف كتابة ىذا البحث فينظم  

 أبواب , وىي :

: مقدمة يشمل على خلفية، أسئلة البحث، حدود البحث، أىداف  الفصل األول

البحث و أمهية، الفروض البحث، متغَتات البحث، ٖتديد 

 ادلصطاحلات، الدراسات السابقة، منهجية البحث، وىيكل البحث.

 ، و تعليم اللغة العربية.1023ادلنهج : تعرف مقاربة سينتفيك يف  الفصل الثاين

: يشمل على احلالة العامة ٔتيدان البحث يتضمن على نبذه تارخيية عن  الفصل الثالث

ميدان الدراسة، أحوال ادليدان، أحوال ادلعلمُت و التالميذ أحوال 

 .بادلدرسة الثانوية فاترا مانديري بادلبانجالوسائل 

ادلنهج سينتفيك يف م   اللغة العربية خصائص تعلي: ٖتليل البيانات  الفصل الرابع

 .لصف السابع بادلدرسة الثانوية فاترا مانديري بادلبانج 1023ادلنهج 

: خا٘تة يشمل على تنائج البحث، توصيات البحث و مقًتحات  الفصل اخلامس

 البحث .
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 الثاني الفصل

 طار النظريإلا

 تعليم اللغة العربية . أ

 تعريف تعليم اللغة العربية .2

 Pembelajaran bahasa Arab adalah suatu upaya siswa untuk belajar 

bahasa Arab dengan pendidik agar memperoleh tujuan yang ingin dicapai.19 

وترمجتها كما تلى :   

لتعلم اللغة العربية مع ادلريّب لكي نّول  تعلمتعليم اللغة العربية ىو زلاولة ادل 

 األىداف ادلفصودة

Menurut Yusmiadi pembelajaran Bahasa Arab adalah pembelajaran yang 

mengembangkan keterampilan berkomunikasi lisan dan tulisan untuk memahami 

dan mengungkapkan informasi, pikiran, perasaaan, serta mengembangkan ilmu 

pengetahuan.
20
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 http ://id. Shvoong. Com, Pengertian Pembelajaran Bahasa Arab. Diakses pada tanggal 

30 Mei 2017, Pukul 13:26  
20

 Yusmiadi, “ istilah yang terkaid dengan pembelajaran bahasa arab”. Di akses dari 

http://yusmadi68.blogspot.co.id/08/2012/beberapa-istilah-yang-terkait-dengan.html  . Pada 10 

agustus 2017 pukul 20:33 
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  وترمجتها كما تلى:

مهارة ادلواصالت اللسان  يتطورتعليم اّلذي  ورأي يومسيادي اّن تعليم اللغة العربية ى

 و ادلكتوبة لفهم و تعبَت الإلعالم و الفكر و العاطفة وتنمية ادلعرفة.

 يف تعلم اللغة العربية مع األىداف يتطور  تعلمتعليم اللغة العربية ىو زلاولة ادل

 .مقدرة ادلواصالت اللسان و ادلكتوبة بتوجيو ادلعّلم

 كما لتخطيط التعليم ىو :       

 وط ٗتطيط التعليم اجليدأ(. شر 

 خطوات التخطيط واإلعداد للتدريس اجليد : 
a. Menentukan materi pelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik 

b. Menentukan tujuan pembelajaran 

c. Berikan waktu yang lebih lama terhadap materi pelajaran yang dinilai sulit 

d. Memperhatikan perbedaan karakteristik kemampuan siswa 

e. Merancang penggunaan gaya bahasa yang kreatif 

f. Merencanakan metode pembelajaran 

g. Merencanakan pemanfaatan media pembelajaran 

h. Merencanakan penggunaan jenis alat evaluasi 

i. Merencanakan dan persiapan pembelajaran dan waktu pelaksanaan 

pembelajaran.
21
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  وترمجتها كما تلى:

 ٖتديد ادلواد التعليم اليت سيتم منحها للمتعلم . أ

 ٖتديد أىداف التعليم  . ب

 تعطي وقتا أطول للمواد التعليم اليت تعترب صعبة  . ت

 االنتباه إىل االختالفات يف خصائص قدرات الطالب  . ث

 تصميم استخدام أمناط اللغة اإلبداعية  . ج

 ٗتطيط طريقة التعليم  . ح

 التخطيط الستخدام الوسائط التعليم  . خ

 التخطيط الستخدام أنواع أدوات التقييم . د

 التخطيط والتحضَت للتعليم ووقت تطبيق التعليم . ذ

 مكون خطة تنفيذ التعليم(. ب
 Perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk silabus dan rencana 

pelaksanaan pembelajaran yang mengacu pada standar isi.
22
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  وترمجتها كما تلى:

ٗتطيط التعليم مصمم يف النموذج ادلنهج و خطة تنفيذ التعليم الذي يشَت إىل  

 معيار احملتوى

 ادلنهج . أ

Silabus merupakan referensi untuk persiapan kerangka pembelajaran 

untuk setiap bahan kajian mata pelajaran. 

  وترمجتها كما تلى:

 ادلنهج ىو مرجع إلعداد إطار التعليم لكل موضوع دراسة ادلوضوع 

 خطة تنفيذ التعليم  . ب

Rencana pelaksanaan pembelajaran adalah rencana kegiatan pembelajaran 

tatap muka untuk satu peetemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus 

untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai 

kompetensi dasar.
23

 

  وترمجتها كما تلى:

خطة تنفيذ التعليم ىو خنطيط ألنشطة التعليم وجها لوجو جللسة واحدة أو  

أكشر. خطة تنفيذ التعليم وضعت من ادلنهج لتوجيو أنشطة التعليم للمتعلم يف جهد 

 قيقو الكفاءة األساسية.لتح
                                                 

23
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 ىو : تطبيق التعليمكما 

 أ(. شروط تطبيق التعليم اجليد

 خطوات تطبيق التعليم الفعال : 

a. Pemaparan materi dan pengarahan dari guru disampaikan secara jelas 

b. Menggunakan kegiatan belajar mengajar yang bervariasi 

c. Tugas berorentasi pada iklim kelas yang kondusif 

d. Memperhatikan kecepatan belajar individu 

e. Meningkatkan partisipasi siswa dan agar seluruh siswa terlibat dalam 

pembelajaran 

f. Memantau kemajuan dan terpenuhinya kebutuhan siswa dalam belajar 

g. Menyampaikan pelajaran dengan struktur dan pengorganisasian yang jelas 

h. Pastikan pencapaian tujuan pembelajaran 

i. Memberi umpan balik yang positif dan konstruktif 

j. Menggunakan teknik bertanya yang baik.
24

 

  وترمجتها كما تلى:

 تعرض ادلواد واٖتاه من ادلعلم بوضوح . أ

 باستخدام أنشطة التمليم الذي خيتلف  . ب

 مناخ طبقي موات مهمة موجهة إىل  . ت

 االنتباه إىل سرعة التعليم الفردية  . ث

                                                 
  

24
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 زيادة مشاركة الطالب وحاول مجيع الطالب ادلشاركُت يف التعليم  . ج

 مراقبة التقدم وتلبية احتياجات الطالب يف التعليم  . ح

 تقدًن الدروس مع اذليكل وتنظيم واضح  . خ

 ضمان ٖتقيق األىداف التعليمية  . د

 تعطي ردود فعل إجيابية وبناءة  . ذ

 باستخدام تقنية اسأل جيد  . ر

 ب(. أنواع أنشطة تعليم الطالب

  كما أنواع أنشطة تعليم الطالب ىو : 

 أ. تعليم التفكَت بشكل خالق
Aktivitas pembelajaran melalui belajar berpikir adalah aktivitas kognitif 

yang dilakukan secara mental untuk memecahkan suatu masalah melalui proses 

yang abstrak. Berpikir adalah suatu proses penyusunan kembali ilmu 

pengetahuan.
25

 

  وترمجتها كما تلى:

أنشطة التعليم من خالل تعليم التفكَت ىو يتم تنفيذ النشاط ادلعريف عقليا حلل  

 مشكلة خالل عملية رلردة. التفكَت ىو عملية إعادة ترتيب العلم

 
                                                 

25
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 عليم ادلهارات احلركيةت. ب
Aktivitas pembelajaran melalui belajar keterampilan motorik adalah 

belajar melakukan gerakan yang melibatkan otot, urat, dan sendi secara langsung 

dan otomatis. 

 وترمجتها كما تلى:

القيام باحلركات اليت أنشطة التعليم من خالل تعليم ادلهارات احلركية ىي تعليم  

 تنطوي على العضالت والتجزيع وادلفاصل مباشرة و تلقائيا

 ت. التعليم ادلعريف
Aktivitas pembelajaran melalui belajar kognitif adalah proses bagaimana 

menghayati, mengorganisasi, dan mengulangi informasi tentang suatu masalah, 

peristiwa, objek serta upaya untuk menghadirkan kembali melalui tanggapan, 

gagasan, atau lambang dalam bentuk kata-kata atau kalimat.
26

 

  وترمجتها كما تلى:

أنشطة التعليم من خالل التعليم ادلعريف ىو عملية كيف نعيش وادلنظمة والتكرار  

لك اجلهد لتقدًن عودة من خالل ادلعلومات حول مشكلة واألحداث والكائنات وكذ

 الردود واألفكار أو رموز يف شكل كلمات أو مجل
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 ىو : تقوًن التعليمكما 

 أ(. مفهوم التقوًن

يعد التقوًن أحد عناصر ادلناىج التعليمية األساسية على اعتبار أن ادلنهاج نظام,  

وضرورة تقوًن نتائجها بعد وترجح أمهيتو إىل ضرورة متابعة الربامج وادلناىج التعليمية 

تطبيقها والتعرف على مدى ٖتقيق األىداف الًتبوية والتعليمية ادلرغوب فيها, و ىف ضوء 

ذلك يعرف التقوًن يف رلال الًتبية على أنو العملية اليت يتم هبا احلكم القيمي على مدى 

 17.صلاح العملية التعليمية بكافة عناصرىا على ٖتقيق األىداف ادلرجوة منها

 ب(. التقوًن والنظام

غالبا ما يالحظ يف مفهوم التقوًن ارتباطو بالعديد من ادلفاىيم, ومن ادلالحظ أن 

تلك ادلصطلحات وادلفاىيم ال تستخدم ٔتدلوالت زلددت بل ىنك شيء من التداخل 

 بينها أو إحالل بعضها زلل البعض, أو أهنا تستخدم ٔتعان غَت معا نيها و ىي: 

 عملية التقوًن 

 التقدير 

 التقييم 

                                                 
27
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 القياس 

 التشحيص 

 .18التقوًن 

 ت(. أنواع التقوًن

 كما أنواع التقوًن ىو : 

 سلوكيتقودي أ.

 اجلوانب السلوكية من خالل :تقودي 

 أ(. مالحظة
 Merupakan teknik penilaian yang dilakukan secara berkesinambungan 

dengan menggunakan indra, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan 

menggunakan format observasi yang berisi jumlah indikator perilaku yang 

diamati, terkait dengan kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung.
29

 

 وترمجتها كما تلى:

إما الذي يتم على أساس مستمر باستخدام احلواس, تقوديمالىظة ىي طريقة ال 

بشكل مباشر أو غَت مباشر باستخدام صيفة ادلالحظة الذي حيتوي على عدد من 

 ادلؤشرات السلوكية ادلالحظة, ادلتعلقة بأنشطة التعليم الذي قيد التقدم

                                                 
28

 206نفس ادلرجع,   
29

 Dr. Rusman, Belajar dan Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, 

(Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2017), hlm. 445 
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 الذايتتقوديب(. ال 
 Merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk 

melakukan refleksi diri dan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dirinya dalam 

konteks pencapaian kompetensi. 

  وترمجتها كما تلى:

عن طريق سؤال ادلتعلم للتأمل الذايت ويشرح مزايا تقوديالذايت ىو أسلوب تقوديال 

 وعيوب نفسها يف السياق ٖتقيق الكفاءة

 بُت األصدقاءتقوديت(. ال 
 Merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk 

saling menilai terkait dengan sikap dan perilaku keseharian peserta didik selama 

kegiatan pembelajaran.
30

 

  وترمجتها كما تلى:

عن طريق سؤال ادلتعلم للحكم على تقوديبُت األصدقاء ىو أسلوب التقوديال 

 رتبطة بالسلوك اليومي للمتعلم خالل نشاط التعليمبعضهم البعض ادل

 ث(. مالحظات ادلعلم 
 Merupakan catatan pendidik didalam dan diluar kelas yang berisi 

informasi hasil pengamatan tentang kekuatan dan kelemahan peserta didik yang 

berkaitan dengan perilaku. 

  وترمجتها كما تلى:

                                                 
30
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سجل ادلعلم ىو سجل ادلعلم داخل وخارج الفصول الدراسي الذي حيتوي على  

 ادلعلومات ادلرصودة حول نقاط القوة والضعف لدى ادلتعلم الذي مرتبط بالسلوك

 

 ادلعرفة تقوًن ب.

 جوانب ادلعرفة بالطريقة التالية :تقوديديكن  

 أ(. اختبار كتايب 
 Tes tertulis berbentuk tertulis, peserta didik berkesempatan memberikan 

jawabannya sendiri yang berbeda dengan temannya, namun tetap terbuka 

memperoleh nilai yang sama.
31

 

 وترمجتها كما تلى:

اختبار كتايب يف شكل كمتوب, ادلتعلم لديهم الفرصة لتقدًن إجابتهم اخلاصة  

 التزال مفتوحة للحصول على نفس القيمةالذي خيتلف عن أصدقائو, ولكن 

 ب(. اختبار شفوي 
 Tes lisan dalam bentuk pertanyaan yang diberikan guru dalam bentuk 

berbicara sehingga peserta didik merespons pertanyaan dalam bentuk berbicara 

juga sehingga menimbulkan keberanian. 

  وترمجتها كما تلى:

                                                 
31
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اختبار شفوي يف أسئلة قدمها ادلعلم يف شكل الكالم حىت يتسٌت للمتعلم  

 اإلجابة عن األسئلة يف شكل الكالم لتوليد الشجاعة

 ت(. ادلهام ادلنزلية 
 Tugas rumah adalah penilaian yang dilakukan oleh pendidik seperti 

pekerjaan rumah baik secara individu maupun kelompok sesuai dengan 

karakteristik tugasnya.
32

 

  وترمجتها كما تلى:

الذي قامبو ادلعلم مثل الواجبات ادلنزلية سواء بشكل فردي تقوديمهمة ادلنزل ىي ال 

 أو يف رلموعات وفقا خلصائص ادلهمة

 ادلهارات تقوًن ت.

 جوانب ادلهارات بالطريقة التالية :تقوديديكن  

 األداء تقوًنأ(.  
 Penilaian kinerja adalah suatu penilaian siswa untuk melakukan suatu 

tugas pada situasi yang sesungguhnya yang mengaplikasikan pengetahuan dan 

keterampilan yang dibutuhkan. 

  وترمجتها كما تلى:

ق ادلعرفة الطالب ألداء مهمة يف الوضع احلقيقي الذي تطبتقودياألداء ىو تقودي 

 وادلهارات ادلطلوبة
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 ادلشروع تقوًنب(.  
 Penilaian proyek merupakan penilaian terhadap tugas yang harus 

diselesaikan oleh peserta didik menurut periode/waktu tertentu.
33

 

  وترمجتها كما تلى:

 تعلم وفقا لفًتة معينةادلهام ادلراد إكماذلا من قبل ادلتقوديادلشروع ىو أنشطة تقودي 

 احملفظة تقوًنت(.  
 Penilaian portofolio merupakan penilaian melalui sekumpulan karya 

peserta didik yang tersusun secara sistematis dan terorganisasi yang dilakukan 

selama kurun waktu tertentu. 
34

 

  وترمجتها كما تلى:

من خالل رلموعة من أعمال الطالب واليت يتم ترتيبها تقودياحملفظة ىو تقودي 

 بشكل منظم أجريت على مدى فًتة من الزمن

 غرضى تعليم اللغة العربية. 1 

a) Mengembangkan  kemampuan  berkomunikasi dalam bahasa arab, baik 

lisan maupun tulis, yang mencakup empat kecakapan bahasa yakni 

menyimak (istima’), berbicara (kalam), membaca (qira’ah), menulis 

(kitabah). 

b) Menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya bahasa Arab sebagai salah 

satu bahasa asing untuk menjadi alat utama belajar, khususnya dalam 

mengkaji sumber-sumber ajaran islam. 

c) Mengembangkan  pemahaman tentang saling keterkaitan antara bahasa 

dan budaya serta memperluas cakrawala budaya. Dengan demikian, 

                                                 
33

 Ibid, hlm. 449 
34

 Ibid, hlm. 450 



46 
 

peserta didik diharapkan memiliki wawasan lintas budaya dan 

melibatkan diri dalam keragaman budaya.
35

 

 

 

 

 

 وترمجتها كما تلى:

 العربية ىو:غرض تعليم اللغة  

صال قي اللغة العربية اما اللسان او ادلكتوب, اّليت مشتمل على تتنمية قدرة اإل ( أ

 واإلستماع. األربعة ادلهارات باللغة العرابية و ىي الكالم و الكتابة و القراءة

اللغة العربية مثل أحد من اللغة العربية لواقع األلة  فهم عن مهّمت واعيةتنمية ال  ( ب

 , خصصا يف ْتث مصادر الدروس اإلسالمية.مةلالرئيسية التع

 يرجي قافة. مع كذلك,تال تقوية األفقةاللغة والثقافة و  الفهم بُت عالقة تنميةج( 

 ع الثقافة.بنو  منفس يتخلطواالفكرة الثقافة و  االطالب ان ديلكو 

 تعليم اللغة العربية. انواع مهارات ىف 3

 مهارات ىو :كما تعليم اللغة العربية ٘تّلك أربعة 

 مهارات االستماع  . أ

 ىو قولب مقدرة يف اتسماع و فقو إعالم اللغة العربية اليت صدر ادلعّلم
                                                 

35
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 مهارات الكالم  . ب

 36ىو أفشى خاطر شفاىا

 رات القراءةمها  . ج

 ىو فقو اشعار ضمٍّت يف النّص قراءة

 مهارات الكتابة   . د

 ىو ىطل اخلاطر بكتابة 

  مدخل العلميالب. 

 دخل العلمي ادلتعريف . 2
 Pendekatan saintifik adalah pembelajaran yang disusun agar peserta 

didik aktif dalam menyusun konsep, prinsip melalui tahapan mengamati, 

merumuskan masalah, mengajukan atau hipotesis, mengumpulkan data, 

menganalisis data, menarik kesimpulan dan mengkomunikasikan konsep.37  

 وترمجتها كما تلى :

متعّلم و يهرف لتنظم التعرف و  اّلذي ينّظم بو ميتعلىو ال دخل العلميادل 

ة و تقدًن أو فرضّية و اجتماع البيانات و ٖتليل ادلشكل قواعد من جالل مالحظة و

 البيانات و اخذ اخلالصة و بالغة التعرف

                                                 
36

 Furqonul Aziz dan Chaidar Al-Wasilah, Pengajaran Bahasa Komunikatif, (Bandung: 

Remaja Rosda Karya, 2000, Cet II), hlm 108 
37

 Kemendikbud, Pendekatan dan Strategi Pembelajaran, (Jakarta: t.p.,2013), hlm. 1.  
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  Pendekatan saintifik adalah untuk memberikan pemahaman kepada 

peserta didik dalam mengenal, memahami berbagai materi menggunakan 

pendekatan ilmiah, bahwa informasi bisa berasal dari mana saja, kapan saja, tidak 

bergantung pada informasi dari guru.38 

 

 

 

 

ترمجتها كما تلى :و    

ادلدخل العلمي ىو لتوفَت الفهم للمتعلم يف ادلعرفة, فهم ادلواد ادلختلفة  

باستخدام ادلدخل العلمي, ىذه ادلعلومات ديكن أن تأيت من أي مكان, يف أي وقت, 

  ال تعتمد على معلومات من ادلعلم 

 غرض تعليم ٔتدخل علمى .1
1. Untuk meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa 

2. Untuk membentuk kemampuan siswa dalam menyelesaikan sesuatu 

masalah secara sistematik 

3. Terciptanya kondisi pembelajaran dimana siswa merasa bahwa belajar 

itu merupakan suatu kebutuhan 

4. Diperoleh keberhasilan belajar yang tinggi 

5. Untuk melatih siswa dalam mengkomunikasikan ide 

6. Untuk mengembangkan karakter siswa.39 

 وترمجتها كما تلى :

                                                 
38

 Daryanto, Pendekatan Pembelajaran Saintifik Kurikulum 2013, (Yogyakarta: Gava 

Media, 2014), hlm 51 
39
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 متعلملتحّسن قدرة الفّكر رفيع  . أ

 يف اإلستكمل شيء مشكلة انتظم تعلملصَتورة قدرة ادل  . ب

 أحّس أن التعّلم ذلك قولب شيء حاجة متعلمموجود وضعّية التعليم أين   . ت

 تواجد ظفر تعلم رفيع  . ث

 يف ٗتابر خاطر متعلملدّرب  . ج

 لتطّور شخصّية الطلب . ح

 متنوّع ادلدخل العلمي .3

 كما ادلدخل العلمي تقّسم إىل مخسة ىي : 

 ادلالحظةأ(. 
 Metode mengamati mengutamakan kebermaknaan proses pembelajaran. 

Tahap ini menuntut tersedianya objek secara nyata. Tanpa objek, tentulah 

aktivitas mengamati tidak dapat dilaksanakan. Mengamati sangat bermanfaat bagi 

pemenuhan rasa ingin tahu peserta didik sehingga proses pembelajaran memiliki 

kebermaknaan yang tinggi. Dengan mengamati, peserta didik menemukan fakta 

bahwa ada hubungan antara objek yang dianalisis dengan materi pembelajaran.
40

 

 وترمجتها كما تلى :

طريقة ادلالحظة يسبق معٌت خيطأ التعليم. طريقة يتطّلب موجود أغراض بديهّي  

بدون أغراض, لئن نشاط ادلالحظة ال ديكن يقوم. ادلالحظة جدا يفيد تقّسم اصلاز 
                                                 

40
 Ibid, hlm.60 
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طأ التعليم يتملك معٌت الذي اعتلى. ٔتالحظة متعّلم يكتثف حقائق فضويّل متعّلم ليخ

 أن موجود تعامل بُت أغراف الذي ٖتليل ٔتادة التعليم.

 السؤال .(ب
 Menanya adalah membatasi masalah, merumuskan pertanyaan, serta 

merumuskan jawaban terhadap pertanyaan berdasarkan pengetahuan dan terbatas 

yang telah dimiliki. Dari hal ini, peserta didik diharapkan mampu dan berani 

untuk mengajukan pertanyaan berdasarkan hasil pandangan mereka sendiri 

sewaktu melakukan kegiatan mengamati.41 

 وترمجتها كما تلى :

إجابة موقوت إياّتساؤل السؤال ىو حدود البحث, يسبك تساؤل و يسبك  

عمال معرفة البيانات زلدود الذي سابقا يتمّلك. من ىذا متعّلم يًتّجي قدرو اجًتأ أن 

 يقّدم تساؤل عمال ٔتال نظر أنفسهم إبّان يقًتف نشاط ادلالحظة.

 ج(. ّٕتريب
 Mencoba adalah kegiatan pembelajaran yang didesain agar tercipta 

suasana kondusif yang memungkinkan peserta didik dapat melakukan aktivitas 

fisik yang memaksimalkan penggunaan pancaindra dengan berbagai metode, 

media dan pengalaman yang bermakna dalam menemukan ide, gagasan, konsep 

dan prinsif sesuai dengan kompetensi mata pelajaran. 

رمجتها كما تلى :وت  

                                                 
41

 Ibid, hlm.64 
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ّٕتريب ىو نشاط تعّليم الذي نفش لكي موجود بيئة التفضي الذي اليمكن  

ادلتعّلم يفعل نشاط جسد الذي تعظيم استعمال باصرة بيشيّت ىو هنج و بواسطة و خيرب 

 الذي معٌت يف اليخًتع خاطر و فكرة و تعرف و قواعد عمال بكفاية ماّدة دراسّية.

 

 نطق .(د
 Menalar adalah proses berfikir yang logis dan sistematis yang diobservasi 

untuk memperoleh simpulan berupa pengetahuan. Salah satu aktivitas penting 

dalam penalaran adalah kegiatan analisis dan penilaian dilakukan dengan melihat 

persamaan dan perbedaannya, menganalisis kesesuaian, mengidentifikasi 

kebenaran pertanyaan, mengidentifikasi kebenaran tesis dan argumen.
42

 

 وترمجتها كما تلى :

نطق ىو طريقة اليفّكر الذي منطقّي و ينتظم الذي ادلالحظة أن ينّول انتهاء مثل   

ٖتليل يفعل بينظر معلومات. يف عداد نشاط مهم يف النطق ىو نشاط ٖتليل و تقوًن. 

تشابو و فارق. ٖتليل انسجام و يتعّرف حقيقة و إخياب و يتعّرف حقيقة رسالة و 

 يتحّجج.

 ه(. بالغة

                                                 
42

 Ibid, hlm.70 
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  Pada tahap ini, peserta didik memaparkan hasil pemahamannya terhadap 

suatu konsep secara lisan atau tertulis. Kegiatan yang dapat dilakukan adalah 

melakukan presentasi laporan hasil percobaan, mempresentasikan peta konsep.
43

 

 وترمجتها كما تلى :

يف ىذه ادلرحلة, متعّلم يبّلغ بتيجة فهمة إياّ تعرف شفاىّي أو خّطّي نشاط الذي  

 يعدم ىو يفعل تقدًن تقرير بتيجة اختبار و يعرض تعرف.

 

                                                 
43

 Ibid, hlm.80 
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 الفصل الثالث

 ميدان البحث

 المدرسة العالية سبيل الحسنة تاريخ القيام با . أ

ىو  232126070005ادلدرسة العالية سبيل احلسنة إحصاءات مرقمة 

مؤسسة تعليمية رمسية على مستوى ادلدرسة ادلتوسطة العالية احلكومية  يف ؤسسة معهد 

جغرافيا على الطريق السريع باليمبانج سبيل احلسنة. ادلدرسة العالية سبيل احلسنة تقع 

 قرية بوروساري ادلنطقة مسباوا دائرة بانيواسُت سومطرة اجلنوب تبدأ 14جاميب كم. 

ادلرسة  1007مارس  10و منذ تاريخ.  2995يوليو  27العملية رمسيا منذ التاريخ 

عالية سبيل احلسنة االعتماد مع القيمة ب بالشهادة على الرقم: 

C.KW.06/08/MA/022/2007 

 تها وأهدافهاورسال المدرسة العالية سبيل الحسنة رؤية  . ب

 رؤية ادلدرسة .2

"المدرسة اإلسالمية و المتازة و المطلوبة عند رؤية ادلدرسة سبيل احلسنو ىي

 مع ادلؤشرات التالية:المجتمع" 

 اإلسالمية : التقوى و التمسك دائما القيم اإلسالمية يف ادلعيشة و احلياة.
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ادلتازة : ذات جودة عالية  يف إتقان العلوم و التكنولوجيا و اإلديان و التقوى كذلك 

 متحمس كما خليفة يف األرض

 ادلطلوبة عند اجملتمع : معتمد و مقبول و ادلطلوبة عند اجملتمع

 رسالة ادلدرسة .1

وأخالقيا تنظيم التعليم الذي يستعرض على نوعية اخلرجيُت اليت اجلودة سواء علميا (. 2

 و اجتماعيا

تطوير ادلوارد البشرية متفوقة يف العلوم و التكنولوجيا و اإلديان و التقوى من  خالل (. 1

 عملية تعلم فعالة وكفاءة.

 تياز يف رلال الدين,و العلم, والتكنولوجيا,  والثقافة, و و الرباعة.متنمية روح اإل(. 3

احلسنة استنادا إىل التكنولوجيا و اإلديان و ٖتسُت نوعية تعلم ادلدرسة العالية سبيل (. 4

 التقوى.

 ٖتسُت التحصيل الدراسي و غَت اإلصلاز األكادديي.(. 5

 تنفيذ تعلم النشط,و ادلبتكرة, و اخلالق, و الفرج عنو(. 6

وزيادة اإلديان و التقوه فضال عن معرفة الطالب, خاصة يف رلال العلوم و (. 7

 ب من مواصلة لتعليم على مستوى الكلية الؤىلُتالتكنولوجيا حىت يتمكن الطال

 ٖتسُت تقدير القيم الدينية أن يكون مصدرا حلكمة التصرف(. 8
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ٖتسُت قدرة الطالب كأعضاء اجملتمع يف إقامة العالقت االجتماعية والثقافية والبيئة (. 9

 مع القيم اإلسالمية متعلقةالطبيعية 

 البشرية تدرجياٖتسُت اجلودة و رفاىية ادلوارد (. 20

 . أىداف ادلدرسة3

 وخوف اهلل طالب اإلديانيةإعداد الأ(. 

 يتخلقون باألخالق الكرديةالذين  طالبتشكيل ال ب(.

 الطالب ليصجوا انسانا شخصيا و ذاليا وجوداوإعداد ت(. 

 وغرس موقف اجلهود يف ادلنافسة, و التكيف مع البيئة و تطوير موقف الصدق ث(.

الطالب بالعلم و التكنولوجيا كي يقدر الطالب دلنافسة إستمرار إىل مستوى ٕتهيز ج(. 

 التعليميو التالية

 العالية سبيل الحسنةمدرسة أحوال المعّلمين والمعّلمات في ال . ج

ادلعّلم ىو سخص مهّم يف عملية التعليم ولو دور مهّم يف تكوين سلوك   

العلوم فقط ولكن حيسن سلوكهم أيضا. ات، ولذالك وظيفة ادلعّلم ليس يف إعطاء تعلمادل

ودلعرفة عن أحوال ادلعّلمُت وادلعّلمات بادلدرسة العالية سبيل احلسنة فنظر إىل اجلدوال 

 اآليت:
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 :0الجدوال

 أحوال المعّلمين والمعّلمات في المدرسة العالية سبيل الحسنة

 الرقم
أمساء ادلعّلمُت 

 وادلعّلمات
 الوظيفة

الشهادة 

 خرةاآل
 ةادلادّ 

 قتصادا FKIP رئيس ادلدرسة وحيودي 2

 .Wakabid إروانذرا 1

Kurikulim  
Tarbiyah قرآن احلديث/الفقوال 

 .Wakabid سوتيٌت 3

Kesiswaan  
FKIP علم اإلجتماع 

 Wakabid. Sar زين الدين 4

Prasarana 
Tarbiyah الرياضيات 

 .Wakabid احلاج موبارى 5

Humas  

Tarbiyah / 

IPI 
 العربيةاللغة 

 قرآن احلديثال Syaria’ah عّلمادل احلج أنؤار مهامى 6

 علم االحياء Tarbiyah عّلمةادل أرنيتا اريانيت 7

 علم االحياء Tarbiyah عّلمةادل ىسىت ليانا 8

 Tarbiyah عّلمادل أوجنج ىرياندى 9

/IPI 
 عقيدة أخالك
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 اللغة اإلصلليزية Syari’ah ةعّلمادل دوى يتمى 20

 FKIP عّلمةادل نانيك ايٌت 22
تكنولوجيا ادلعلومات 

 واالتصاالت

 اللغة الإلندونيسية FKIP عّلمةادل أرى سوسنيت 21

 تاريخ FKIP ادلعّلمة يٌت إرتايويل 23

 فنجاسكس, الفقو MA ادلعّلم احلاج مفقاح اذلدى 24

 MA ادلعّلم حبيب سورانو 25

/Pondok 
 الفقو

 الرياضيات STKIP ادلعّلم سرببىت 26

 اللغة اإلصلليزية FKIP ادلعّلمة نوىف كرستينا 27

 علم اإلجتماع, فكن FKIP ادلعّلمة إيندانج يوناىن 28

 FKIP ادلعّلمة ىَتا واتو 29

 اللغة الإلندونيسية,

 فنون وثقافة

 اإلسالمية

 قيسيك FKIP ادلعّلمة يٍت كومسَتا 10

 قتصادا FKIP ادلعّلمة أنيك رفليك مرديانا 12
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 الرياضيات FKIP ادلعّلمة أفريانىت 11

 جغرافية FKIP ادلعّلم زلمد رصنون 13

 FKIP ادلعّلمة فطوى نورديانا 14
 فنون وثقافة

 اإلسالمية

 Tarbiyah ادلعّلم مَت ليانشة 15
تاريخ الثقافة 

 اإلسالمية

 اللغة الإلندونيسية FKIP ادلعّلمة إسناياتى 16

 FKIP ادلعّلمة مرلينا سوحىت 17
 فنون وثقافة

 اإلسالمية

Sendratisti ادلعّلمة تينت إيبيتا 18

k 

 فنون وثقافة

 اإلسالمية

 الًتبية ادلدنية FKIP ادلعّلمة نَتداواتى 19

 اللغة العربية Tarbiyah ادلعّلم مدثر 30

 فنجاسكس FKIP ادلعّلمة كرستُت 32

الثقافة تاريخ  Tehnik ادلعّلم يوسوف أرفوزكى 31
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 .ادلصدر: وثيقة يف إدارة ادلدرسة العالية سبيل احلسنة

 

 اإلسالمية

 اللغة العربية MA ادلعّلم نور اخلالص 33

34 
سوجي نوفيتا 

 سادعا
 الًتبية ادلدنية FKIP ادلعّلمة

 Sainstek ادلعّلمة بوترى راحايو 35
تكنولوجيا ادلعلومات 

 واالتصاالت

 فنجاسكس Olahraga ادلعّلم زلمد إيزان 36

 قتصادا Ekonomi ادلعّلم زلمد مصباح ادلنَت 37

 /Sastek ادلعّلمة خافظة العلوم 38

Kimia 
 كيمياء

 ادلعّلمة إيلى ىريانىت 39
Pend. 

Matemati

ka  

 الرياضيات
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 المدرسة العالية سبيل الحسنة في أحوال الموّظفين والموظّفاتد. 

ظما. تنعوامل مهّمة لدعم النشاط ادلدرسي كي يكون م كان ادلوظف ىو إحدى

دلعرفة عن أحوال ادلوّظفُت وادلوّظفات و . اأماهنو  ادلدرسة نظافةو إما يف نشاط اإلدارة 

 ىل اجلدوال اآليت:إ فنظربادلدرسة العالية سبيل احلسنة 

 :3الجدوال

 310٦السنة أحوال الموّظفين والموّظفات في المدرسة العالية سبيل الحسنة في 

 الرقم
أسماء الموّظفين 

 والموّظفات
 الوظيفة خرةالشهادة اآل

 Tarbiyah / IPI Pembina OSIS احلاج موبارى 2

 FKIP Guru BK نانيك ايٌت 1

 Tarbiyah KA. TU مَت ليانشة 3

 Tarbiyah Staff TU مدثر 4

 MA Staff TU إينا سوسلياين 5

 Pembina Pramuka  كريس والويو 6

 D3 Pengawas perpus ريان دمي سابوترا 7

 .دلصدر: وثيقة يف إدارة ادلدرسة العالية سبيل احلسنةا



61 
 

 

 المدرسة العالية سبيل الحسنة في اتمتعلمأحوال ال ه. 

. وجب على ادلعّلم أن ينظم عملية ات يف عملية التعليم مهمّ تعلمكان ادلعّلم وادل  

ات بادلدرسة العالية سبيل احلسنةفنظر إىل تعلمحوال ادلأالتعليم بالنظام احلسن. ودلعريفة 

 اجلدوال اآليت:

 :2 الجدوال

 عاليه سبيل الحسنه  لات في المدرسة امتعلمأحوال ال 

 الصفّ 
 األجناس

 مجموعةال
 اتمتعلمال متعلمال

20 MIA 11 40 61 

20 IIS 54 41 91 

22 MIA 28 44 61 

22 IIS 15 41 67 

21 MIA 24 41 56 

21 IIS 32 50 82 
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 الصفّ 
 األجناس

 مجموعةال
 اتمتعلمال متعلمال

 414 اتمتعلممجموعة ال

 ةسبيل احلسن ةعاليالإدارة ادلدرسة  ادلصدر: وثيقة يف

 المدرسة العالية سبيل الحسنة فيوسائل الأحوال و. 

 ات حىت تكوين طيبة.تعلمالعناصر ادلساعدة إصلاز ادل كانت الوسائل من أىمّ   

 ىل اجلدوال اآليت:إودلعرفة عن أحوال الوسائل بادلدرسة العالية سبيل احلسنة فنظر 

 :1الجدوال 

 المدرسة العالية سبيل الحسنة  في أحوال وسائل

 البيان عددال أجناس الوسائل الرقم

 جيد 2 ساجدادل 2

 جيد 25 الفصل 1

 جيد 1 قندق 3

 جيدة 2 سلرب اللغة 4

 جيدة 2 الطبيعيةسلرب علم الًتبية  5
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 البيان عددال أجناس الوسائل الرقم

 جيد 2 سلرب الكمبيوتر 6

 جيد 2 مقصف 7

 ةجيد 2 مكتبة 8

 ةجيد 2 غرقة رياضة 9

 ةجيد 2 غرقة ضيف 20

 .إدارة ادلدرسة العالية سبيل احلسنة ادلصدر: وثيقة يف



64 

 

  الفصل الرابع 

 عرض البيانات و تحليلها و مناقشتها

فصل أحدعشر  3102المنهج في  بمدخل العلمي اللغة العربيةتعليم تخطيط  . أ

 مدرسة عالية سبيل الحسنة

معلمي  الحظات اىلبادليف ىذا الباحثة إستنادا على البيانات اليت قد مجعتها  

خطة  ة أن ادلعلم قد استعدالباحث دلدرسة العالية سبيل احلسنة. نظرتاللغة العربية يف ا

ٖتديد األىداف وادلواد والطرق ووسائل اإلعالم  عملية التعليم من التعليم قبل بداية

من ادلعلمي خطة تنفيذ  ًن. ومن ادلعروف أنو وموارد التعليم وخطوات أنشطة التعليم والتق

  44دلواد التعليم. 1023التعليم باستخدام منهج 

ادلعلم اللغة العربية "ىل يضع  ة معلميسأل الباحثديكن إثبات ذلك عندما ت 

 أجاب "لقد وضعت خطة نتفيذ التعليم كمواد تعليم قبل خطة تنفيذ التعليم" معلمي

مث جلميع خطوات التعليم أجريت باستخدام  1023بدء عملية التعليم باستخدام منهج 

 45مدخل علمي.

                                                 
44

 1028-4-20ادلالحظة يف مدرسة عالية سبيل احلسنة,   
-4-3معلمان اللغة العربية يف مدرسة العلية سبيل احلسنة, بلة مع استاذ موبارى و استاذ مدثر ادلقا 45

1028 
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مؤشرات التعليم اليت جيب  اما يف تعيُت اىداف التعليم, فإن معلمي ينظرون 

يف الباحثةليم. ديكن إثبات ذلك من خالل ادلالحظات اليت يقوم هبا ٖتقيقها من مادة تع

الفصل أن ادلواد التعليم اليت مت تدريسها يتم تنفيذىا بشكل جيد وأىداف التعليم اليت 

 مت ٖتقيقها.

ادلعلمان طرقا سلتلفة ليتم منحها للمتعلم. ديكن  عند التخطيط دلواد التعليم, 

يفية التخطيط دلواد التعليم" نظرت األستاذ موباري إىل "كالباحثة إثبات عندما يسأل 

األىداف التعليم اجلديدة جلعل ادلواد التعليم. وسلتلفة عن األستاذ موبر, ينظر إىل ادلواد 

 التعليم من كتاب موجود.

يف ٗتطيط طرق التعليم, حيدد أستاذ موبارى على أساس األىداف وادلواد وقدرة  

ستاذ مدثر على أساس ادلواد التعليم يف الكتاب. وديكن إثبات ادلتعليم. بينما حيدد األ

ذلك استنادا إىل ادلالحظات اليت أبداىا الباحث, وكان لدى ادلعلمان اختالفات يف 

الطرق ادلستخدمة. يستخدم األستاذ موباري مدخل العلمي و طريقة السمعية الشفوية و 

 46ة شفوية و القراءة.يستخدم أستاذ مدثر طريقة السؤال واجلواب و مسعي

                                                 
46

-4-3بلة مع استاذ موبارى و استاذ مدثر معلمان اللغة العربية يف مدرسة العلية سبيل احلسنة, ادلقا  
1028  
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رون وسائل نظي حيحة وموارد التعلم, ادلعلميمث اختيار وسائل اإلعالم الص 

اإلعالم يف ادلدرسة. وكالمها يستخدم السبورة ولكن ٓتالف السبورة, يستخدم أستاذ 

موبارى أجهزة الكمبيوتر احملمولة لتسهيل عملية التعليم ويستخدم األستاذ مدثر 

ما معلمان كتاب ادلقرر و قاموس اللغة العربية كمصدر التعلم. ديكن الدعائم. مث يستخد

مالحظات الفصل, يستخدم ادلعلمان وسائل اإلعالم يف بئر الباحثةإثبات ذلك عندما 

 ادلدرسة ويستخدم الكتب والقاموس لتسهيل عملية التعليم.

التعلم. التخطيط لو يبدأ بتحديد األىداف وادلواد والطرق وموارد  بعد كل شيء 

َتى ادلعلم مادة تعليم تقوديالذي سيقوم بو ادلعلم, عند التخطيط لل تقوًنتليها التخطيط لل

يف شكل أوصاف وسيتم إعطاء من اخليارات للمتعلم. ىذا ديكن أن يثبت عندما يسأل 

الذي سيتم تنفيذ" معلمان أجاب سوف أقوم بتعديل ادلواد تقودي"كيف ٗتطيط الالباحثة

ادلقدمة للمتعلم على شكل أوصاف متعددة وخيارات متعددة مث يتم إخراء التعليم 

 47بشكل مستمر. تقوًنال

بناء على نتائج ادلقابالت وادلالحظة أعاله, معلم اللغة العربية يف مدرسة عالية  

سبيل احلسنة خيطط التعليم من خالل ٖتديد األىداف وادلواد وأساليب ومصادر التعلم 
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بدء يف عملية تعليم اللغة العربية. بعد كل شيء سلطط جيدا ديكن تنفيذ والتقييم, قبل ال

 عملية التعلم.

فصل أحد عشر  3102المنهج في  بمدخل العلمي تعليم اللغة العربية تنفيذ . ب

 مدرسة عالية سبيل الحسنة

معلمي  اىل الحظاتدلبا قد مجعتها الباحثة يف ىذاإستنادا على البيانات اليت  

عالية سبيل احلسنة. يف عملية التعليم من ادلعلم مدثر قراءة الدرسة ادلاللغة العربية يف 

م عليكم وٖتية ادلتعلم مث يتحقق ادلعلم من غياب ادلتعلم بعد ذلك يقوم ادلعلم ساللا

بتهيئة الفصل واالستعداد الذىٍت للمتعلم للتعلم وبناء دافع ادلتعلم من خالل تقدًن حملة 

عامة عن فوائد أمهية تعلم اللغة العربية وتسهيل ادلتعلم على فهم القرآن. بعد ظروف 

الصف ادلواتية, يدعو ادلعلم ادلتعلم إىل فتح الدرس بقوذلم بسم اهلل الرمحن الرحيم. مث 

 48يطرح ادلعلم أسئلة حول ادلادة اليت ٘تت دراستها والعالقة بادلواد ادلراد دراستها.

األساسية, يعرض ادلعلم الوسائل التعليم ويراقبها ادلتعلم, يتم نتفيذ  مث يف األنشطة 

ىذا البشاط من قبل ادلعلم عدة مرات حىت يعرف ادلتعلم الدروس اليت سيتم تعليمها. مث 

صلة. بعد أن يقول ادلتعلم ادلعلم من ادلتعلم قراءة النص يف الكتاب وفقا للمادة ذات الأمر 

 مرات. معا
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عن  ليسأ, مث امر ادلعلم من ادلتعلم ان لقراءة النصادلتعلم  اىل امر ادلعلم مث 

م ال يقول على الفور لكن ادلعلو يسأل  ادلتعلم احد من فهمها وىناكي اليت ملفردات ادل

مرات. مث يعطي  السبورة, مت تنفيذ النشاط علىادلعلم من ادلتعلم الكتابة  اجلواب و أمر

من ادلتعلم الذين يعرفون اإلجابات كتابتها أمر اإلجابة, ادلعلم الوقت للمتعلم للعثور على 

من ادلتعلم شلارسة ٘تاؤين حوار يف أمر على السبورة. بعد أن يفهم مجيع ادلتعلم أن ادلعلم 

من ادلتعلم البحث عن شركائهم إلظهار احلوار أمر الكتاب للحصول على قيمة إضافية و 

ادلعلم من ادلتعلم إ٘تام ادلواد اليت مت أمر أمام الفصل. بعد أن يأخذ ادلعلم القيمة اإلضافية, 

 49تعلمها. وأثناء عملية التعليم, يتحّرك ادلعلم حول الفصل إليالء اىتمام للمتعلم.

عود التواصل باستخدام اللغة يف النشاط اخلتامي, حفر ادلعلم ادلتعلم على الت 

العربية اليت تعلموىا. ألن الوقت قد حان للمعلم يدعو ادلتعلم إلغالق الدرس بقول 

 50احلمد هلل.

واستمر مع ادلالحظة إىل معلم موبري, يف نتفيذ التعليم يفتح معلم موبري الدرس  

علم. مث القيام م عليكم والصالة بقيادة أحد ادلتعلم مث ٖتقق من حضور ادلتساللبقول ا

مع ادلوضوعات اليت سبق دراستها  اليت تفعليق ربط ادلواد التعليم بإدراك البصر عن طر 
                                                 

49
 1028-4-20ادلالحظة يف مدرسة عالية سبيل احلسنة,   

 
51

 1028-4-20ادلالحظة يف مدرسة عالية سبيل احلسنة,   
 



69 

 

وعند ٖتفيز ادلتعلم من خالل تقدًن حملة عامة عن  يفعلطرح أسئلة تتعلق بالدرس الذي و 

 52فوائد  الدروس اليت جيب تعلمها مث إبالغ ادلوضوع الذي سيتم مناقشتو يف االجتماع.

 

من ادلتعلم مراقبة الصور وادلفردات ادلقدمة وادلعلم يوفر أمر يف األنشطة األساسية,  

الفرصة للمتعلم لطرح األسئلة حول ادلفردات غَت مفهومة وطرح األسئلة للحصول على 

ًن ادلتعلم إىل عدة رلموعات وإعطاء مهمة ت إضافية حول ما ىو مالحظ. مث تقو معلوما

نظق الكلمات واجلمل اللغة العربية ذات الصلة بادلوضوع بعد جلمع البيانات حول كيقية 

 ذلك مجع البيانات حول معٌت الكلمات واجلمل اللغة العربية.

مجعتها وٖتليل يف شكل إنشاء قئات وربط  ات اليتادلتعلم معاجلة ادلعلوم مث 

معٌت ادلعلومات ذات الصلة من أجل العثور على منط. مث يقدم تقريرا نتائج البحث عن 

ادلفردات يف النص وعرض نتائج دراسة ادلناقشة ومالحظات ادلفردات يف النص وتقدًن 

التقارير اليت تغطي العملية والنتائج واالستنتاجات سفويا ويقدم ادلتعلم ملخصا بتوجيو 

ادلعلم حول النقاط ادلهمة اليت تنشأ يف أنشطة التعليم. كما ىو احلال يف ادلعلم التعليم ال 
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قط أمام الفصل لكن يف بعض األحيان يقوم ادلدرس  بالتدقيق حول الفصل جيلس ف

 51اىتمام للمتعلم.

يف النشاط اخلتامي يعطي ادلعلم ادلتعلم مهمة مستقلة لتالوة ادلفردات ويعرض  

ادلعلم ادلراد دراستها يف االجتماع التلي مث يغلق ادلعلم وادلتعلم الدرس بقراءة الصالة 

 53م عليكم.ساللالدرس بقول اويغلق ادلعلم 

فيما يتعلق بتنفيذ التعليم على أساس صيفة ادلالحظة ادلرفقة, يبدأ كل من معلمي  

اللغة العربية عملية التعليم من خالل ربط ادلادة اليت جيب إجراؤىا بادلواد اليت ٘تت 

ادلواد "يقوم ادلعلم بأنشطة تتعلق  بالباحثةدراستها من قبل. ىذا ديكن إثبات من قبل 

"أفعل ذلك عن طريق ربط ادلادة السابقة مع  اجاب ادلعلمانادلستفادة من ادلواد السابقة "

 ادلواد ادلراد دراستها.

تدريسها, حيفر ادلعلم ادلتعلم أيضا  سابقة بادلواد اليتباإلضافة إىل ربط ادلواد ال 

بالنسق الباحثة على أن يصبحوا متحمسُت للتعلم استنادا إىل ادلالحظات اليت قام هبا

ادلرفق للمالحظة إعاله, أن ادلعلم يعطي الدافع للمتعلم بطرق سلتلفة. ىذا ديكن أن 
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"يف ٖتفيز ادلتعلم يقدم استاذ مدثر حملة عامة  "اجاب ادلعلمانالباحثةعندما يسأل يثبت 

 54عن فوائد أمهية تعلم اللغة العربية وتسهيل ادلتعلم على فهم القرآن.

اذ موبري حيفز ادلتعلم من خالل تقدًن حملة عامة فوائد الدروس يف حُت أن است  

 55اليت يتعُت تعلمها مث إبالغ ادلوضوع الذي سيتم مناقشتو يف ىذا االجتماع.

مث من أخل إتقان ادلواد التعليم, يقوم ادلعلمان بإعداد ادلادة جيدا وفهمها مث اخًت  

واد ادلراد تدريسها. ديكن إطهار ذلك عندما ادلادة ادلناسبة واتقان ادلفردات ادلتعلقة بادل

  56يف الفصل, حيث يقوم ادلعلمان بنقل ادلعلومات وفهمها بشكل جيد.الباحثةيسجل 

إىل جانب ادلعلم تسليم ادلواد بشكل جيد كما يقوم ادلعلم بتعليم الفصل  

الدراسية بطريقة منظمة باستخدام األساليب ادلناسبة وادلدخل اليت تتماشى مع خطوات 

"كيف تنفيذ الباحثةبشأن تنفيذ التعليم. ىذا ديكن أن يثبت عندما يسأل  1023منهج 

"يف تنفيذ التعليم وفقا للخطوات اليت مت تعيينها  التعليم وطرق التعليم" ادلعلمان أجاب

ادلتعلم باستخدام مدخل علمي. واستخدام  1023وتركز خطة تنفيذ التعليم منهج 

 األساليب ادلناسبة يف تنفيذ التعليم.
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مث يف استخدام مصادر التعلم مثل الكتب والسبورة وأجهزة العرض أثناء عملية  

ف "كيالباحثةالتعلم يتم استخدامها بشكل جيد. ىذا ديكن أن يثبت عندما يسأل 

"يستخدم أساتذ مدثر الكتب والسبورة والدعائم  استخدام موارد التعلم" اجاب ادلعلمان

السبورة لشرح ادلواد التعليم وأجهزة العرض كأداة ادلستخدمة بينما يستخدم استاذ موبري 

   57لتسهيل ادلعلم يف عملية التعليم.

بناء على نتائج ادلقابالة وادلالحظات أعاله معلم اللغة العربية يف مدرسة عالية  

سبيل احلسنة تنفيذ التعليم مع ثالثة أنشطة ىي النشاط األويل وأنشطة األساسية 

اط االأويل قبل بدء عملية التعليم, يربط ادلعلم بُت ادلوضوع وأنشطة اإلغالق. يف النش

وادلواد السابقة وٖتفيز ادلتعلم. مث األنشطة األساسية للمعلمان تنفيذ التعليم وفقا 

يركز على ادلتعلم  1023للخطوات اليت مت تعيينها يف خطة تنفيذ التعليم منهج 

ادلعلم ادلتعلم على التعود التواصل باستخدام مدخل علمي. مث يف النشاط اإلغالق, حفز 

باستخدام اللغة العربية اليت تعلموىا وادلعلم يدعو ادلتعلم إلغالق الدرس بقول احلمد اهلل 

 م عليكم.ساللوادلعلم يقول ا
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فصل أحد عشر  3102المنهج في  بمدخل العلمي تعليم اللغة العربية يمتقو  . ج

 مدرسة عالية سبيل الحسنة

الحظات من معلمي اللغة العربية يف ة بادلاليت مجعتها الباحثعلى أساس البينات  

التعليم يقوم ادلعلمان بإجراء تقييمات حقيقية. تقوي مادلدرسة العلية سبيل احلسنة. ل

تقوًن احلقيقي ىو قاياس لنتائج تعلم ادلتعلم جلوانب ادلواقف و ادلهارات و ادلعرفة. تقوًن ال

يم يف الفصل وخارج اليومي للمتعلم ويتم ذلك عن التعلادلوقف من خالل مراقبة السلوك 

ًن ادلعرفة من خالل اختبارات مكتوبة يف شكل أوصاف أو متعددة حىت الفصل ويتم تقو 

مهارات ادلتعلم اللغة تقوديو  58يتمكن ادلتعلم من التذكر وفهم ادلادة اليت ٘تت دراستها.

زلادثات متعلقة بادلواد وادلمارسة ة ادلتعلم بإجراء تعلممن مهارات التحدث عن طريق شل

 أمام الفصل.

 ًن ادلوقف" اجابكيفية إحراء تقو "الباحثةىذا ديكن أن يثبت عندما يسأل  

ادلوقف من احلياة اليومية متعلم ومراقبة سلوك ادلتعلم ادلتعلق تقوًن "لقد قمت ب دلعلمانا

  بعملية التعليم ادلستمرة.
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الل اختبار كتايب شكل وصف وخيارات ادلعرفة من ختقوًن بعد ذلك يأخذ  

متعددة حىت يتمكن ادلتعلم من التذكر و فهم ادلادة اليت ٘تت دراستها. ىذا ديكن أن 

تقوًن "لقد قمت  ًن ادلعرفة" اجاب ادلعلمانتقو  "كيف يفعلالباحثةأل يثبت عندما يس

دلتعلم ادلعرفة مع اختبارات مكتوبة يف شكل أوصاف أو خيارات متعددة حىت يتمكن ا

 من تذكر وفهم ادلادة اليت ٘تت دراستها.

ًن ادلعرفة من خالل االختبارات التحريرية, يقوم ادلعلم باإلضافة إىل ادلعلم تقو  

ة ادلتعلم بإجراء زلادثة للتدرب. ىذا تعلممهارات اللغة للمتعلم عن طريق شلتقوًن أيضا ب

"أفعل  ارات" اجاب ادلعلمان"كيف تفعل تقوًن ادلهالباحثةيثبت عندما يسأل  ديكن أن

ة ادلتعلم بإجراء زلادثات تتعلق بادلواد قيد الدرس وشلارسة أمام الفصل تعلمعن طريق شل

 59بالتناوب.

, معلم اللغة العربية يف مدرسة نتائج ادلقابالت وادلالحظات السابقةبناء على  

حقيقي يقيس نتائج تعلم ادلتعلم جلوانب ادلواقف وادلعرفة تقوًن عالية سبيل احلسنة القيام ب

ادلعرفة تقوًن أخذ  اليومية وسلوك ادلتعلم يف حُتادلوقف ينظر من احلياة تقوًن وادلهارات. 

ادلهارات, يقوم ادلتعلم بأداء تقوًن من االختبارات الكتابية يف شكل وخيارات متعددة و 

 مهام معينة مثل شلارسة احملادثة.
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  الفصل الخامس 

 نتائج البحث والتوصيات

 نتائج البحث . أ

عن طريق ٖتديد  يف ادلدرسة العلية سبيل احلسنة 1023ٔتنهج  ٗتطيط التعليم .2

ديات قبل عملية تعلم ق ووسائل اإلعالم والتعليم والتقو األىداف وادلواد والطر 

 اللغة العربية.

يربط للمعلم ادلادة التعليم  ثالثة أنشطة ىي األنشطة األويلذ التعليم ىناك تنفي .1

ادلعلم يالحظ  واألنشطة األساسية بادلواد السبقة ويعطى الدوافع اىل ادلتعلم

حيفز ادلعلم ادلتعلم على  واألنشطة اخلتامية عقل واليتواصل وحياولويسأل وال

 .التعود للتواصل باستخدام اللغة العربية

بادلرقبة السلوك ادلواقف التقوًن ذي يقيس نتائج تعلم ادلتعلم من احلقيقي التقوًن  .3

يفعل ادلتعلم  ادلهاراتالتقوًن و  بلختابارة كتايب ارفالتقوًن ادلعو اليومي للمتعلم 

 التمرين كادلمرسة.
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 التوصيات ب.

من جانب  1023فينبغي للبحثُت األخرين ان يطوروا ىذا البحث عن منهج  

 ادلوضوعات األخري.األخري يف 
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Pedoman  Lembar Observasi Proses Pembelajaran Bahasa Arab 

Nama Guru  :H. Mubari, M.Ag  Tempat Observasi:MA SH 

Satuan Pendidikan :MA    Tempat Observasi: XI 

Petunjuk Pengisian Format Observasi Berilah Tanda (√) 

      Ya : Jika Indikator Muncul 

      Tidak : Jika Indikator Tidak Muncul 

No Indikator / Aspek yang diamati Ya Tidak Keterangan 

A. Pembelajaran    

1. Membangun motivasi siswa √  Memberikan 

gambaran tentang 

manfaat 

mempelajari 

pelajaran yang akan 

dipelajari 

2. Melakukan kegiatan aprepsepsi √  -Mengaitkan  materi 

pembelajaran  yang 

akan dilakukan 

dengan pengalaman 

peserta didik 

-mengajukan 

pertanyaan yang ada 

kaitannya dengan 
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pelajaran yang akan 

dilakukan. 

B. Kegiatan Inti Pembelajaran    

1. Penguasaan Materi Pembelajaran    

a. Menunjukkan penguasaan materi 

pembelajaran 

√   

b. Menyampaikan materi dengan jelas √  Guru 

menyampaikan 

materi dengan 

sangat jelas  

c. Mengaitkan materi dengan realitas 

kehidupan 

√   

2. Pendekatan / Strategi Pembelajaran    

a. Melaksanakan pembelajaran sesuai 

dengan kompetensi (tujuan) yang akan 

dicapai 

√   

b. Melaksanakan pembelajaran secara 

runtut 

√   

c. Menguasai kelas √  Murid Terlihat 

mengamati guru 

selama 

pembelajaran 

berlangsung 
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d. Melaksanakan pembelajaran yang 

memungkinkan tumbuhnya kebiasaan 

positif 

√  -Guru membiasakan 

murid untuk tidak 

menggunakan 

bahasa Ibu 

melainkan murid 

dibiasakan untuk 

berbicara bahasa 

Arab. 

e. Melaksanakan pembelajaran sesuai 

alokasi waktu yang direncanakan 

√   

3. Pemanfaatan Sumber Belajar / 

Media Pembelajaran 

   

a. Menggunakan media secara efektif dan 

efisien  

√  Media yang 

digunakan: Papan 

tulis, spidol, buku 

cetak, dan kertas 

b. Menghasilkan pesan yang menarik √  Walaupun sederhana 

tetapi guru 

memanfaatkan 

media sebaik 

mungkin 

c. Melibatkan siswa dalam pemanfaatan 

media 

√   
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4. Pembelajaran yang Memicu dan 

Memelihara Keterlibatan Siswa 

   

a. Menumbuhkan partisipasi aktif siswa 

dalam pembelajaran 

√  Guru seringkali 

menyuruh siswa 

untuk menirukan 

ucapannya 

walaupun pelafalan 

siswa belum benar 

sehingga siswa 

menjadi  aktif dan 

percaya diri.  

b. Menunjukkan sikap terbuka terhadap 

respon siswa 

√   

c. Menumbuhkan keceriaan dan 

antusiasme siswa dalam belajar 

√  Sebagian siswa 

kurang terlihat 

antusias dalam 

belajar, hal ini 

disebabkan media 

yang digunakan 

guru kurang 

bervariasi . 

 

C. Penutup    
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1. Membuat rangkuman dengan 

melibatkan siswa 

 √  

2. Melakukan penilaian akhir sesuai 

dengan kompetensi (tujuan) 

√   

3. Memberikan tugas lanjutan sebagai 

bagian remidi 

 

√   

 

         Palembang,   April 2018 

      Observer 

 

 

                Lela Agustina 
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Pedoman  Lembar Observasi Proses Pembelajaran Bahasa Arab 

Nama Guru  :Mudatsir, S.Pd.i  Tempat Observasi:MA SH 

Satuan Pendidikan :MA    Tempat Observasi: X 

Petunjuk Pengisian Format Observasi Berilah Tanda (√) 

      Ya : Jika Indikator Muncul 

      Tidak : Jika Indikator Tidak Muncul 

No Indikator / Aspek yang diamati Ya Tidak Keterangan 

A. Pembelajaran    

1. Membangun motivasi siswa √  Guru memotivasi 

siswa agar 

membiasakan diri 

berkomunikasi 

menggunakan 

bahasa Arab yang 

telah dipelajari 

2. Melakukan kegiatan aprepsepsi √  -Mengaitkan  materi 

pembelajaran  yang 

akan dilakukan 

dengan pengalaman 

peserta didik 

-mengajukan 

pertanyaan yang ada 

kaitannya dengan 
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pelajaran yang akan 

dilakukan. 

B. Kegiatan Inti Pembelajaran    

1. Penguasaan Materi Pembelajaran    

a. Menunjukkan penguasaan materi 

pembelajaran 

√   

b. Menyampaikan materi dengan jelas √  Guru 

menyampaikan 

materi dengan 

sangat jelas  

c. Mengaitkan materi dengan realitas 

kehidupan 

√   

2. Pendekatan / Strategi Pembelajaran    

a. Melaksanakan pembelajaran sesuai 

dengan kompetensi (tujuan) yang akan 

dicapai 

√   

b. Melaksanakan pembelajaran secara 

runtut 

√   

c. Menguasai kelas √  Murid Terlihat 

mengamati guru 

selama 

pembelajaran 

berlangsung 
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d. Melaksanakan pembelajaran yang 

memungkinkan tumbuhnya kebiasaan 

positif 

√  -Guru mengajak 

siswa bermain “cari 

kata” bahasa Arab 

untuk mengasah 

kemampuan 

kosakata siswa 

e. Melaksanakan pembelajaran sesuai 

alokasi waktu yang direncanakan 

√   

3. Pemanfaatan Sumber Belajar / 

Media Pembelajaran 

   

a. Menggunakan media secara efektif dan 

efisien  

√  Media yang 

digunakan: Papan 

tulis, alat peraga 

(gambar, kertas 

karton, kartu pelajar 

dan kertas 

permainan 

b. Menghasilkan pesan yang menarik √  Walaupun sederhana 

tetapi guru 

memanfaatkan 

media sebaik 

mungkin 

c. Melibatkan siswa dalam pemanfaatan √   
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media 

4. Pembelajaran yang Memicu dan 

Memelihara Keterlibatan Siswa 

   

a. Menumbuhkan partisipasi aktif siswa 

dalam pembelajaran 

√  Guru menyuruh 

siswa untuk 

mengikuti 

ucapannya sehingga 

siswa menjadi  aktif   

b. Menunjukkan sikap terbuka terhadap 

respon siswa 

√   

c. Menumbuhkan keceriaan dan 

antusiasme siswa dalam belajar 

√  Ada siswa yang 

kurang terlihat 

antusias dalam 

belajar 

C. Penutup    

1. Membuat rangkuman dengan 

melibatkan siswa 

 √  

2. Melakukan penilaian akhir sesuai 

dengan kompetensi (tujuan) 

√   

3. Memberikan tugas lanjutan sebagai 

bagian remidi 

 

√   
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Wawancara kepada Guru Bahasa Arab di MA Sabilul Hasanah : 

Nama    : H. Mubari 

Jabatan   : Wakabid, Humas 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Pertanyaan : 

1. Perencanaan 

a. Apakah guru membuat RPP ? 

Jawab : iya saya membuat RPP sebagai bahan pembelajaran sebelum 

memulai proses pembelajaran menggunakan K13 

b. Bagaimana menentukan tujuan pembelajaran ? 

Jawab : melihat dari indikator 

c. Bagaimana merencanakan materi pembelajaran yang akan diberikan 

kepada peserta didik ? 

Jawab : melihat kembali tujuan pembelajaran baru membuat materi 

d. Bagaimana merencanakan metode pembelajaran yang ada serta kebutuhan 

pemanfaatannya ? 

Jawab : menentukan berdasarkan tujuan pembelajaran, materi, dan 

kemampuan siswa 

e. Bagaimana merencanakan media dan sumber belajar apa yang digunakan ? 

Jawab : melihat media yang terdapat disekolah 

f. Bagaimana merencanakan penilaian yan akan dilakukan ? 

Jawab : saya akan sesuaikan dari materi pembelajaran yang telah diberikan 

kepada peserta didik 
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2. Pelaksanaan 

a. Apakah guru melaksanakan apersepsi ? 

Jawan : iya saya melakukan apersepsi dengan mengaitkan materi 

pembelajaran yang akan dilakukan dengan yang sudah dipelajari 

b. Bagaimana cara memotivasi peserta didik ? 

Jawab : dengan memberikan gambaran tentang manfaat pelajaran yang 

akan dipelajari 

c.  Bagaimana cara penguasaan materi pembelajaran ? 

Jawab : mempersiapkan materi dengan baik dan memahaminya  

d. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran dan metode pembelajaran sesuai 

dengan tujuan yang ingin dicapai ? 

Jawab : melaksanakan pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah K13 

dan menggunakan metode yang sesuai pada pelaksanaan pembelajaran 

e. Bagaimana pemanfaatan sumber belajar ? 

Jawab : memanfaatkan buku yang ada dan papan tulis 

 

3. Evaluasi 

a. Apakah guru melakukan evaluasi auntentik ? 

Jawab : iya saya melakukan penilaian auntentik 

b. Bagaimana cara penilaian sikap yang dilakukan ? 

Jawab : saya melakukan penilaian sikap dari keseharian peserta didik dan 

mengamati perilaku peserta didik 

c. Bagaimana cara penilaian pengetahuan yang dilakukan ? 

Jawab : saya melakukan dengan tes tertulis 

d. Bagaimana cara penilaian keterampilan yang dilakukan ? 

Jawab : saya meminta peserta didik melakukan tugas tertentu untuk 

dipratekkan  
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Wawancara kepada Guru Bahasa Arab di MA Sabilul Hasanah : 

Nama    : Mudatsir 

Jabatan   : Guru 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Pertanyaan : 

4. Perencanaan 

g. Apakah guru membuat RPP ? 

Jawab : iya saya membuat RPP menggunakan K13 sebagai bahan 

pembelajaran sebelum memulai proses pembelajaran 

h. Bagaimana menentukan tujuan pembelajaran ? 

Jawab : melihat dari indikator yang ingin dicapai dari suatu materi 

i. Bagaimana merencanakan materi pembelajaran yang akan diberikan 

kepada peserta didik ? 

Jawab : materi pembelajaran dilihat dari buku yang sudah ada 

j. Bagaimana merencanakan metode pembelajaran yang ada serta kebutuhan 

pemanfaatannya ? 

Jawab : menentukan berdasarkan tujuan pembelajaran, materi, dan 

kemampuan siswa 

k. Bagaimana merencanakan media dan sumber belajar apa yang digunakan ? 

Jawab : melihat media yang terdapat disekolah 

l. Bagaimana merencanakan penilaian yan akan dilakukan ? 

Jawab : saya akan sesuaikan dari materi pembelajaran yang telah diberikan 

kepada peserta didik 

 

5. Pelaksanaan 

f. Apakah guru melaksanakan apersepsi ? 

Jawan : saya melakukan apersepsi dengan mengaitkan materi 

pembelajaran yang akan dilakukan dengan yang sudah dipelajari 

 

g. Bagaimana cara memotivasi peserta didik ? 
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Jawab : memberikan gambaran tentang manfaat pentingnya mempelajari 

bahasa Arab dan memudahkan peserta didik untuk memahami al-qur’an 

h.  Bagaimana cara penguasaan materi pembelajaran ? 

Jawab : mempersiapkan materi dengan baik dan memahaminya dan 

menguasai kosa kata yang berhubungan dengan materi yang akan 

dipelajari  

i. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran dan metode pembelajaran sesuai 

dengan tujuan yang ingin dicapai ? 

Jawab : melaksanakan pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah K13 

yang berpusat pada peserta didik dan menggunakan metode yang sesuai 

pada pelaksanaan pembelajaran 

j. Bagaimana pemanfaatan sumber belajar ? 

Jawab : memanfaatkan buku yang ada dan papan tulis 

 

6. Evaluasi 

e. Apakah guru melakukan evaluasi auntentik ? 

Jawab : iya saya melakukan penilaian auntentik 

f. Bagaimana cara penilaian sikap yang dilakukan ? 

Jawab : saya melakukan penilaian sikap dari keseharian peserta didik dan 

mengamati perilaku peserta didik terkait dengan proses pembelajaran yang 

sedang berlangsung 

g. Bagaimana cara penilaian pengetahuan yang dilakukan ? 

Jawab : saya melakukan dengan tes tertulis dalam bentuk uraian atau 

pilihan ganda 

h. Bagaimana cara penilaian keterampilan yang dilakukan ? 

Jawab : saya meminta peserta didik melakukan tugas tertentu untuk 

dipratekkan  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 

 
 

 
A. Kompetensi Inti 

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli 

(gotong royong, kerjasama, toleran, damai) santun, responsif dan proaktif dan 
menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan 
dalam berinteraksi secara efektif, sosial dan alam serta dalam menempatkan 
diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

3. Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan 
faktual, konseptual, prosedural dan meta kognitif berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora 
dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan dan peradaban 
terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan 
prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan 
minatnya untuk memecahkan masalah. 

4. Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah 
abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah 
secara mandiri, serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu 
menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 
 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 
 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

1.1. Mensyukuri kesempatan dapat 
mempelajari bahasa Arab 
sebagai bahasa   pengantar 
komunikasi internasional yang 
diwujudkan dalam semangat 
belajar. 
 

2.1.  Menunjukkan perilaku santun dan 
peduli dalam melaksanakan 
komunikasi antar pribadi dengan 
guru dan teman. 

 
3.1.  Mengidentifikasi bunyi kata, frase 

dan kalimat bahasa arab yang 
berkaitan dengan : 

1.1.1. Peserta didik mensyukuri 
kesempatan dapat mempelajari 
bahasa Arab sebagai bahasa 
pengantar komunikasi internasional 
yang diwujudkan dalam semangat 
belajar. 
 

2.1.1.  Menunjukkan perilaku santun dan 
peduli dalam melaksanakan 
komunikasi antar pribadi dengan 
guru dan teman. 

 
3.1.1. Mengidentifikasi kosa kata tentang 

teks dengan tema   البيانات الشخصية 
 

Nama Sekolah        : MA Sabilul Hasanah 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester : XI (sebelas)/Genap 
Materi : Istima’ tentang البيانات الشخصية 
Alokasi Waktu : 4 x 45 menit  
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 baik secara lisan الشخصيةالبيانات
maupun tertulis. 

 
3.2.  Memahami lafalkata, frase, dan 

kalimat bahasa arab yang 
berkaitan dengan : شخصيةالبياناتال  

 
3.3.  Menemukan makna atau gagasan 

dari ujaran kata, frase, dan 
kalimat bahasa arab yang 
berkaitan dengan : البيانات

 الشخصية
 

3.1.2. Mencari arti kosa kata dalam teks 
tentang   البيانات الشخصية 

 
3.2.1. Menjelaskan cara pelafalankata, 

frase, dan kalimat bahasa arab yang 
berkaitan dengan :البياناتالشخصية. 

 
3.3.1   Menjelaskan arti dari kosakata yang 

terdapat dalam dialog tersebut 
 

 
C. Tujuan Pembelajaran 

 
Melalui pembelajaran dengan menggunakana pendekatan saintifik dan 

menggunakan metode Sam’iyah Syafawiyah, diharapkan siswa mampu 
mendengar dan melafalkan serta menghafal kosa kata bahasa arab dengan 
santun dan kerja sama 
 

D. Materi Pembelajaran 
 
1.Faktual 

 اإلستماع : 
 بٍاواث شخصٍت

 هزي انبٍاواث انشخصٍت نمحمذ 

 2114115:   سقم انخسجٍم

 : محمذ عبذ انحكٍم  اإلسم بانكامم

 1998ٌىوٍى  15: جاكشحا،  مكان و حاسٌخ انمٍالد

 : ركش   انجىس

 45: شاسع هاشم أشعشي سقم    انعىىان

 887158 -121:   سقم انهاحف

 181548511179:   انجىال سقم

 
             2.Konseptual 

 انمفشداث :

 September سبخمبش Biodata بٍاواث شخصٍت

 Oktober أكخىبش Nama lengkap اإلسم بانكامم

 Nopember وىفمبش Tempat lahir مكان انمٍالد

 Desember دٌسمبش Tanggal lahir حاسٌخ انمٍالد

 Jenis kelamin انجىس Januari ٌىاٌش

 Laki-laki ركش Pebruari فبشاٌش
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 Perempuan أوثى Maret ماسس

 Alamat انعىىان April إبشٌم

 Jalan شاسع Mei ماٌى

 Nomor induk سقم انخسجٍم Juni ٌىوٍى

 Telephon انهاحف Juli ٌىنٍى

 Handphone انجىال Agustus أغسطس

 
3.Prosedur : Pengetahuan lafalkata, frase, dan kalimat bahasa arab yang berkaitan 

dengan     البياناتالشخصية 
 

 
E. Pendekatan Dan Metode Pembelajaran 

 1. Pendekatan Scientific  
2. Metode sam’iyah Syafawiyah 

 
F. Media/Alat, Bahan Pembelajaran 

1. Media/Alat 
a. LCD/laptop 
b. Papan Tulis 

 
G. Sumber Belajar 

a. Direktorat Penmad Kemenag RI, Buku Bahasa Arab Siswa, , Jakarta : 
Kemenag RI, 2014 

b. Kamus Bahasa Arab 
 

H. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 
 

a. Pendahuluan / Kegiatan Awal 

 Orientasi 
- Membuka pelajaran dengan salam dan berdoa bersama dipimpin 

oleh salah seorang peserta didik. 
- Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai implementasi sikap 

disiplin. 
- Menyiapkan fisik dan psikispeserta didik dalam mengawali 

kegiatan pembelajaran. 

 Apersepsi 
- Mengaitkan materi pembelajaran yang akan dilakukan dengan 

pengalaman peserta didik dengan tema semisal yang pernah 
dipelajari sebelumnya. 

- Mengajukan pertanyaan yang ada kaitannya dengan pelajaran 
yang akan dilakukan. 

 Motivasi  
- Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran 

yang akan dipelajari 
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 Pemberian Acuan 
- Memberitahukan materi pelajaran yang akan dibahas pada 

pertemuan saat itu. 
- Menyampaikan tentang kompetensi dasar yang ingin dicapai. 

 
b. Kegiatan Inti  

1) Memberi stimulus 

a) Mengamati, peserta didik diminta mengamati gambar dan mufrodat 

tentang شخصٍتانبٍاواث ان  

b) Mendengar, peserta didik diminta untuk mendengarkan tayangan 

di LCD atau teks yang dibacakan guru tentang انبٍاواث انشخصٍت 
. 

2) Mengidentifikasi Masalah 

a) Mengajukan pertanyaan tentang Mufrodat/Istima’ انبٍاواث

  yang tidak dipahami dari apa yang diamati dan didengar انشخصٍت

b) Mengajukan pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan 
tentang apa yang diamati dan didengar. 

 
3) Mengumpulkan Data 

a) Peserta didik dibagi dalam beberapa kelompok, dan diberikan 
tugas untuk mengumpulkan data tentang cara melafalkan  kata, 

frase, dan kalimat bahasa arab yang berkaitan dengan انبٍاواث

 .انشخصٍت
b) Mengumpulkan data tentang arti  kata, frase, dan kalimat bahasa 

arab yang berkaitan denganانبٍاواث انشخصٍت 
 

4) Mengolah Data 
a) Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan. 
b) Menganalisis data dalam bentuk membuat kategori, mengasosiasi 

atau menghubungkan fenomena/informasi yang terkait dalam 
rangka menemukan suatu pola. 
 

5) Memverifikasi 
a) Menyajikan laporan hasil pencarian arti mufrodat dalam teks 

bertema اث انشخصٍتانبٍاو  

b) Mempresentasikan hasil kajian diskusi dan pengamatan tentang 

mufrodat dalam teks انبٍاواث انشخصٍت . 
c) Manyajikan laporan meliputi proses, hasil dan kesimpulan secara 

lisan 
 

6) Menyimpulkan 
Peserta didik membuat resume dengan bimbingan guru tentang 
point-point penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran 
yang baru dilakukan 
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c. Penutup  

1) Guru memberikan penguatan materi tentang انبٍاواث انشخصٍت 
2) Guru memberikan tugas mandiri kepada peserta didik untuk 

menghafalkan kosakata yang baru. 
3) Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan 

berikutnya. 
4) Guru bersama peserta didik menutup pelajaran dengan membaca 

do’a. 
5) Guru menutup pelajaran dengan salam. 

 
I. PenilaianProses dan Hasil Pembelajaran 

1. Teknik Penilaian : 
a. Aspek Sikap  : Observasi 
b. Aspek Pengetahuan : Tes Tulis 
c. Aspek Keterampilan : Unjuk Kerja 

 
2. Instrumen Penilaian : 

Aspek Sikap  : Lembar observasi  sikap santun dan kerja sama 
Aspek Pengetahuan  : Soal pilihan ganda 
Aspek Keterampilan  : Lembar Unjuk Kerja 

 

 

 

      Palembang,  Januari 2018 

      Guru Bidang Studi 

      Bahasa Arab 

 

 

      H. Mubari, M.Ag 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)  

 

Nama Sekolah : MA Sabilul Hasanah 

Kelas/Semester : XI / II 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Materi Pokok  : نبٍاواث انشخصٍتا  

Alokasi Waktu : 4 x 45 menit 

 

A. Kompetensi Inti (KI) 

1. Menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama Islam.  

2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli dan 

percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru dan 

tetangganya serta cinta tanah air. 

3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan menanya 

berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan 

kegiatannya dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah dan 

tempat bermain. 

4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan 

logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak 

sehat dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan 

berakhlak mulia. 

 

B. Kompetensi Dasar (KD) 

3.1. Mengidentifikasi bunyi huruf, kata, frasa dan kalimat sederhana terkait 

topik: نبٍاواث انشخصٍتا  baik secara lisan maupun tulisan. 

3.2. Melafalkan bunyi huruf, kata, frasa dan kalimat sederhana terkait 

topik: نبٍاواث انشخصٍتا  

3.3. Menemukan makna dari ujaran kata, frasa dan kalimat sederhana terkait 

topik: نبٍاواث انشخصٍتا  
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3.4. Memahami kata, frasa dan kalimat sederhana terkait topik: نبٍاواث ا

 انشخصٍت

 

C. Indikator 

1. menunjukkan gambar sesuai dengan materi نبٍاواث انشخصٍتا  yang 

diperdengarkan 

2. Mendemonstrasikan percakapan tentang materi نبٍاواث انشخصٍتا  

3. Melafalkan kalimat bahasa Arab berdasarkan materi نبٍاواث انشخصٍتا  yang 

dipelajari 

4. menuliskan materi نبٍاواث انشخصٍتا  yang telah dipelajari 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

 Setelah mengamati, menanya, mencoba, menalar dan mengkomunikasikan 

tentang topik انشخصٍتنبٍاواث ا  , diharapkan siswa dapat: 

1. menunjukkan gambar sesuai dengan materi نبٍاواث انشخصٍتا  yang 

diperdengarkan 

2. Mendemonstrasikan percakapan tentang materi نبٍاواث انشخصٍتا  

3. Melafalkan kalimat bahasa Arab berdasarkan materi نبٍاواث انشخصٍتا  yang 

dipelajari 

4. menuliskan materi نبٍاواث انشخصٍتا  yang telah dipelajari 

 

E. Pendekatan dan Metode Pembelajaran 

1. Pendekatan scientifik 

2. Metode Tanya Jawab 

3. Sam’iyyah Syafawiyah 

4. Metode Qira’ah 

 

F. Kegiatan Pembelajaran 

Tahapan Dekskripsi Kegiatan Guru Dan Siswa 
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Pembelajaran 

Pendahuluan Kegiatan Guru: 

1. Guru mengucapkan salam lalu menyapa siswa 

2. Guru membacakan absensi 

3. Guru mengkondisikan kelas dan kesiapan mental siswa untuk 

belajar 

4. Gur mengajak siswa membuka pelajaran dengan mengucapkan 

basmalah 

5. Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang materi yang 

sudah dipelajari dan terkait dengan materi yang akan dipelajari  

Kegiatan Inti Mengamati dengan teliti 

1. Siswa mengamati materi tentang mufradat yang ada di alat 

peraga: 

 ا.  سقم انخسجٍم 

2. Guru menjelaskan makna dari mufradat dengan alat peraga: 

3. Siswa mengamati teks qira’ah yang ada di alat peraga: 

 بطاقت انطهبت

 6543اسمً سوضت انسعادة، هزي بطاقخً وسقم حسجٍهً 

5. Siswa menirukan guru melafalkan teks qira’ah tersebut. 

Menanya dengan santun 

1. Siswa menanyakan apabila ada qira’ah atau mufradat yang 

belum dipahami. 

2. Siswa melakukan tanya jawab dengan menggunakan kata tanya: 

 هم نك بطاقت انطهبت؟ 

 كم سقم حسجٍهك؟ 

Mencoba dengan penuh semangat 

1. Siswa melafalkan materi qira’ah 
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2. Siswa mengamati materi hiwar yang ada di alat peraga 

 بطاقت انطهبت؟ ٌا نٍهى هم وجذث: نٍهً    

 انفصم. و أوج؟  توعم، وجذحها مه سئٍسعفٍفت  : 

 اوجذحها اٌضا مىهنٍهً    : 

3. Guru meminta siwa untuk bertanya apabila ada mufradat yang 

belum dipahami 

4. Guru menjelaskan mufradat apabila diperlukan 

Menalar dengan terampil 

1. Siswa menjawab pertanyaan tentang hiwar dengan bahasa Arab 

 هم عفٍفت سئٍست انفصم؟ 

Mengkomunikasikan dengan percaya diri 

1. Siswa mempraktekkan hiwar tersebut dengan teman sekelas. 

Penutup 1. Guru mengajak siswa bermain “cari kata”  

Langkah-langkah: 

a. Kegiatan guru sebelum masuk kelas 

1) Guru menyiapkan kertas soal sebanyak anak 

dikelas  

2) Guru menyiapkan kertas soal di kertas karton 

untuk ditempel di papan tulis 

b. Kegiatan guru di dalam kelas 

1) Guru menempelkan kertas karton berisi soal di 

papan tulis 

2) Guru membagikan kertas soal kepada siswa 

3) Guru menjelaskan aturan permainaan 

4) Siswa saling menukar kertas soal yang telah 

dijawab dengan teman sebelahnya 

5) Siswa menjawab di kertas karton yang ada di 

papan tulis 

6) Guru mengecheck berapa banyak siswa yang 

salah dan benar 
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5. Guru memotivasi siswa agar membiasakan diri berkomunikasi 

menggunakan bahasa Arab yang telah dipelajari 

6. Guru mengajak siswa menutup pelajaran dengan 

mengucapkanalhamdalah 

7. Guru mengucapkan salam 

 

G. Media Dan Sumber Belajar 

1. Media : Papan Tulis, Alat Peraga (Gambar, kertas karton dan 

kartu pelajar) dan kertas permainan 

2. Sumber Belajar : Buku Paket 

 

H. Penilaian 

1. Penilaian Performansi 

2. Penilaian Sikap 

1. Penilaian Performansi 

Indikator Pembelajaran 1 

No Aspek yang dinilai Skor 

1. Makhraj 1-4 

 Makhraj sudah tepat 4 

 Makhraj cukup tepat 3 

 Makhraj kurang tepat 2 

 Makhraj tidak tepat 1 

2. Pelafalan 4-1 

 Pelafalan sudah tepat 4 

 Pelafalan cukup tepat 3 

 Pelafalan kurang tepat 2 

 Pelafalan tidak tepat 1 

3. Kelancaran 4-1 

 Kelancaran sudah tepat 4 

 Kelancaran cukup tepat 3 
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 Kelancaran kurang tepat 2 

 Kelancaran tidak tepat 1 

 Skor Maksimal 12 

 

Nilai Akhir =  Jumlah Skor Perolehan x 100 

Jumlah Skor Maksimal  

 

No 
Nama 

Siswa 

Aspek yang dinilai 
Total 

Makhraj Pelafalan Kelancaran 

1      

2      

3      

 

Indikator Pembelajaran II, III dan IV 

No Aspek yang dinilai Skor 

1. Tulisan 1-4 

 Tulisansudah tepat 4 

 Tulisancukup tepat 3 

 Tulisankurang tepat 2 

 Tulisantidak tepat 1 

2. Peragaan 4-1 

 Peragaan sudah tepat 4 

 Peragaan cukup tepat 3 

 Peragaan kurang tepat 2 

 Peragaan tidak tepat 1 

3. Gambar 4-1 

 Gambar sudah tepat 4 

 Gambar cukup tepat 3 

 Gambar kurang tepat 2 

 Gambar tidak tepat 1 

 Skor Maksimal 12 
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Nilai Akhir =  Jumlah Skor Perolehan x 100 

Jumlah Skor Maksimal  

 

 

No Nama Siswa 
Aspek yang dinilai 

Total 
Tulisan Peragaan Gambar 

1      

2      

3      

 

 

2. Penilaian Sikap (Observasi) 

No Aspek yang Diobservasi 

Pilihan Jawaban 

Skor 
Selalu Sering Kadang 

Tidak 

Pernah 

1 Antusiasme dalam belajar      

2 Bertanggung jawab/peduli      

3 Percaya diri dalam 

berinteraksi 

     

4 Menghargai orang lain       

5 Santun       

 Jumlah      

 

No Keterangan Jumlah Skor 

1 Baik Sekali / Selalu 76 – 100 

2 Baik / Sering 51 – 75 

3 Cukup / Kadang-Kadang 26 – 50 

4 Kurang / Tidak Pernah 0 – 25 
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Rentang Skor Sikap 

Penskoran : Nilai = Jumlah Skor Jawaban 

 

            Palembang,Januari 2018 

GuruMata 

Pelajaran BA, 

 

 

 

                                                                                          Mudatsir, S.Pd.i 
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ت
 وثيق

 

 

 ادلقابلة مع اساتذ موبري

 
 دثرادلقابلة مع اساتذ م

 



111 

 

 
 عملية نتفيذ التعليم

 
 عملية تنفيذ التعليم
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