
 

 

 Teams Game Tournament (TGT) تطبيق أسلوب
 في تعلم اللغة العربية لترقية دوافع التالميذ

 (MIN 4 Banda Acehدراسة تجريبية بــــــــ )

 رسالة

 :إعداد
 إيك سفرينتي

 اللغة العربية تعليم قسم ةطالب
 بكلية التربية وتأهيل المعلمين

  
 ةسييللجمهورية اإلندونالدينية وزارة الشؤون 

 تشيهأبندا  -اإلسالمية الحكومية  رييجامعة الران
 ه0110/  م5151

رقم القيد. 021515130 



 

 



 

 



 

 



 

د

 
 

 استهالل

 

 

يَن ُأوتُوا الِْعْْلَ  ِ يَن َءاَمنُوا ِمنُُكْ َواَّلذ ِ يَْرفَعِ هللُا اَّلذ

 َدَرَجاٍت َوهللُا ِبَما تَْعَملُوَن َخِبيُ 

 11:اجملادةل 

 صدق هللا العظمي

نَْيا  ، َوَمْن َأَراَداْْلأ ِخَرَة َمْن َأَرا َدادلُّ فََعلَْيِه ِِب لِْعْْلِ

، َوَمْن َأَراَدُُهَا فََعلَْيِه ِِبلِْعْلِْ   فََعلَْيِه ِِبلِْعْْلِ

 (رواه الرتمذى)



 

ه
 

هداءاْل    

شفر املكرم َأيب احملبوبةِإىَل وأمي الّدين
يف اهلل وحفظهما صغريا ربياين اللذين ألزاويت

مثِإىَلأخيفرت.سالمةالدينوالدنياواألخرة
الذيقد احملبوبرافع أفضلالذكر سفريدو

.يعُضُدينوباركهمااهللُ
 جامعةوإىل يف وأساتذايت أساتذي

الرانريياإلسالميةاحلكوميةالذينقدأعطيوين
.وعّلموينعلمومانافعة

الرانريي جامعة يف أصدقائي مجيع وإىل
 Unit"اإلسالميةاحلكوميةخاصةإىلأصدقائي

1 dan 2 PBA 2015" على. كثريا شكرا أقول
البحثالعلم هذا ، يمساعدتكميليفإجناز

 .هللا خياجزامك 
 



 

و

 شكر وتقدير

 
الوجود هلذا عربيا القرآن اهللالذيأنزل احلمد والصالة.
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مستخلص البحث
أسلوب : عنوانالبحث       Teams Game Tournamentتطبيق

(TGT) العربية اللغة تعلم يف التالميذ دوافع لرتقية
( MIN 4 Banda Acehدراسةجتريبيةبــــــ)

إيكسفرينيت : االسمالكامل
951919129 : رقمالقيد

هيمدرسةيفواليةبنداأتشيه،فوجدتMIN 4 Banda Acehإناملدرسة
الباحثةيفامليدانأنالتالميذقليلاهتماماواليفهمونأمهيةاللغةالعربية

حيدثبسببقلةدوافعيف.حىتجيدقلةنتيجةيفهذهاملادة وهذا
العربية اللغة تعلم تطبيقأسلوب. تبحثعن أن لذلكأرادتالباحثة

Teams Game Tournament (TGT)اللغة تعلم يف التالميذ دوافع لرتقية
أماأهدافالبحثهي(.MIN 4 Banda Acehدراسةجتريبيةبــــــ)العربية

 Teams Game Tournamentالتعرفعلىاخلطواتالتعليميةبتطبيقأسلوب

(TGT)  .بتطبيق العربية اللغة تعلم يف التالميذ استجابة على التعرف
تطبيق  Teams Game Tournament (TGT)أسلوب أثر على والتعرف
دوافعالتالميذيفتعلميفترقية Teams Game Tournament (TGT)أسلوب

ةالبحثاليتاعتمدتعليهاالباحثةيفهذاالبحثوطريق.اللغةالعربية
املباشرة باملالحظة قامتالباحثة البيانات، ويفمجع جتريبية طريقة هي

الق واإلستبانةواإلختيار البعدي واإلختيار بلي اختارهتا. اليت العينة أما
ويلغعددهم 91الباحثةهلذاالبحثفهيالتالميذيفصفاخلامسأ

 Teamsوأمانتائجالبحثمنهذهالرسالةفهيأنتطبيقأسلوب.تلميذا
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Game Tournament (TGT) اللغة تعلم يف التالميذ دوافع ترقية يف تؤثر
أسلوبالعربية، بتطبيق العربية اللغة تعلم يف التالميذ وكانتاستجابة

Teams Game Tournament (TGT)عالية املدرسة. أنشطة نتائج وأما
  Teams Game Tournamentوالتالميذيفتعلماللغةالعربيةبتطبيقأسلوب

(TGT) درجة على حتصل العربية اللغة تعلم يف التالميذ دوافع ترقية يف
.ممتاز
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ABSTRAK 

Judul Penelitian : Penerapan Model pembelajaran Teams 

Game Tournament (TGT) untuk 

Meningkatkan Motivasi Siswa dalam 

Belajar Bahasa Arab. 

Nama Lengkap :  Eka Safrianti 

Sekolah MIN 4 Banda Aceh adalah salah satu sekolah yang terdapat di 

wilayah Banda Aceh. Dan peneliti menemukan bahwa para siswa sedikit 

tertarik dan tidak mengertiakan pentingnya Bahasa arab, sehingga 

mereka memperoleh nilai yang sangat sedikit dalam materi ini. Hal ini 

disebabkan karena kurangnya motivasi dalam belajar Bahasa Arab. Oleh 

sebab itu, peneliti ingin menerapkan metode Teams Game Tournament 

(TGT) untuk meningkatkan motivasi siswa dalam belajar Bahasa Arab 

(Penelitian Eksperiment di MIN 4 Banda Aceh). Dan adapun tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui langkah-langkah pembelajaran 

dengan menerapkan model pembelajaran Teams game tournament 

(TGT), Untuk mengetahui respon siswa dalam belajar Bahasa arab 

dengan menggunakan model pembelajaran Teams Game Tournament 

(TGT), Untuk mengetahui pengaruh penerapan metode Teams Game 

Tournament (TGT) Dalam meningkatkan motivasi siswa dalam belajar 

Bahasa Arab. Dan metode penelitian yang dipakai oleh peneliti dalam 

penelitian ini adalah metode eksperimental, dan dalam pengumpulan 

data, peneliti membuat pengamatan langsung/observasi, Pre-test dan 

Post-test dan Angket. Dan adapun sampel yang dipilih oleh peneliti 

untuk penelitian ini adalah siswa kelas V/A dengan jumlah 20 siswa. 

Dan adapun Hasil penelitian dari skripsi ini adalah bahwa penerapan 

metode Teams Game Tournament (TGT) mempengaruhi motivasi siswa 

dalam belajar Bahasa Arab. Dan respon siswa dalam belajar Bahasa arab 

dengan menggunakan metode Teams Game Tournament sangat tinggi. 

  

NIM :  150202031 
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ABSTRACT 

Research Title :  The Implementation of the Teams Game 

Tournament (TGT) Method to Improve 

Student’s Motivation in Learning Arabic 

Full Name :  Eka Safrianti 

NIM :  150202031 

This study was conducted based on what researcher have found that the 

students in MIN 4 Banda Aceh mostly are not interested in learning 

Arabic. Because of that they got low score in this subject. Therefore, 

researcher implemented the teams game tournament (TGT) method in 

MIN 4 Banda Aceh to increase students’ motivation in learning Arabic. 

This study aimed to find out the learning steps by applying the teams 

game tournament (TGT) method, to explore student’s responses in 

learning Arabic using the Teams game tournament (TGT) method and to 

investigate the influence of applying the Teams game tournament (TGT) 

method to students’ motivation in learning Arabic. To achieve this end, 

quantitative research design was utilized in this study. To collect the 

data, researcher did observation, administered pre-test and post-test and 

distributed questionnaires. The samples for this study were 20 students 

from class V/A. The results of this research pointed out that the 

implementation of the teams game tournament (TGT) method influences 

student motivation in learning Arabic. It can be seen from the responses 

of the students who become more active in Arabic classes. 
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 األولفصل ال
 مقدمة

 
 ثمشكلة البح -أ 

اللغة العربية هي لغة العروبة واإلسالم، وهي أعظم 
مقومات األمة اإلسالمية منذ أن يبعث اهلل رسوله العريب إىل أن 

إِنَّا أَنْ زَْلَنا قُ ْرآنًا : " وقال اهلل تعاىل 1.يرث اهلل األرض ومن عليها
، كانت هذه اآلية تدل ( "2: يوسف )َعرَبِيًّا َلَعلَُّكْم تَ ْعِكُلْوَن 

على أن اللغة العربية كانت من أم اللغات اليت وجب على هذه 
ولذلك فتكون الغة العربية درسا من . األمة تعلها تعلما جمتهدا
ا املدارس أو املعاهد العلمية يف املنهج الدروس املهمة اليت قررهت

الدراسي حيث مل تكن عملية التعليم والتعلم تامة دون إدخاهلا 
 .يف املنهج

تعلم اللغة العربية هي عملية حتول يف املعرفة واملوقف 
الذهين والسلوك اللغوي العريب الذي من املتوقع أن يتم تنفيذه 

                                                             
مدخل إلى طرق تعليم اللغة األجنبية لمدرسي اللغة ازهر ارشد، 1

 3. ص ،(1991 ،"األحكام"مطبعة  :فاندانج)العربية، 
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ميكن حتقيق غرض . بطريقة مهنية وموجهة إىل أهداف حمددة
اللغة العربية بشكل فعال إذا كان مبنيا على الرؤية والرسالة 
وتوجيه واضح لإلجراءات اليت تتم بناء على اسرتاتيجيات وهنج 

 2.مالئمة، إما للطلبة، للمدرسني أو املؤسسات التعليمية واجملتمع
لذلك يف عملية التعلم خاصة تعلم اللغة العربية، جيب 

يفضل جمموعة متنوعة من األساليب على املعلم أن 
واإلسرتاتيجيات واألساليب املناسبة للحالة حبيث يتم حتقيق 

يرجى مالحظة ما إذا كانت جمموعة . أهداف التعلم املخطط هلا
من مناذج التعلم، ومدى مالءمتها ملواد التعلم، وإدارة التعلم، 

ج هناك ثالث خيارات من مناذ . وحتسني موارد التعلم احلالية
 .3التعلم، أي املنافسة، التعلم الفردي والتعاوين

إن . ويف تعلم اللغة العربية أيضا حيتاج الطريقة اخلاصة
هبذه . الطريقة هي إحدى العناصر املهة يف عملية التعليم والتعلم

. الطريقة لتنّشط ودّس الّدسائس الطلبة يف تعلم اللغة العربية

                                                             
2
Muhbib Abdul Wahab, Epistemologi dan Metodologi 

Pembelajaran Bahasa Arab, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2008), hal. 

147-148. 
3
Anita Lie, Cooperative Learning: Mempraktikkan Cooperative 

Learning di Ruang-ruang Kelas, (Jakarta: Gramedia, 2007), hal. 23. 
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. فاعا يف تعلم اللغة العربيةوبذلك، حىت يكون دوافع التالميذ ارت
لكي الجيد صعوبة يف عملية التعلم، حىت يثيلر التالميذ أن اللغة 

إحدى أساليب اليت تستخدم يف تعلم اللغة العربية . العربية سهولة
إحدى طرق التعليم والتعلم  TGTإن أسلوب . TGTهي أسلوب 

على أساس التعاوين بني الطالب يف جمموعات دراسية متكونة 
من مخسة إىل ستة أشخاص لكل منهم قدرات واألجناس 

 . املتفرقة
هي مدرسة يف والية بندا  MIN 4 Banda Acehإن املدرسة 

أتشيه اليت جتعل اللغة العربية األنشطة الدراسية عند التالميذ 
 فوجدت الباحثة يف امليدان أنخاصة مرة واحدة يف األسبوع، 

 لفصل اخلامس لديهماملرحلة خاصة يف االتالميذ يف هذه 
إحدى املشكالت . مشكالت أو العقبات يف تعليم اللغة العربية

أو العقبات يف تعليم اللغة العربية هي أن التالميذ  قليل اهتماما 
. واليفهمون أمهية اللغة العربية حىت جيد قلة نتيجة يف هذه املادة

ويظهر من .قلة دوافع يف تعلم اللغة العربية حيدث بسببوهذا 
ال يقوم . تالميذ ممن يهتمون بشرح املعلم 4تلميذا فقط  54

ويعتمد التالميذ مترينهم . التالميذ بالتمرين الذي يقدمه املعلم
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على األصدقاء األذكياء، والتالميذ أقل نشاطا يف التعلم، 
لم يشرح املواد والتالميذ أكثر ميزحون مع أصدقائهم عندما املع

 . التعليمية
ها يف واعتمادا على ما سبق، فأردت الباحثة أن تبحث عن

 Teams Gameتطبيق أسلوب"هذه الرسالة حتت املوضوع 

Tournament (TGT)  لرتقية دوافع التالميذ يف تعلم اللغة العربية
 ".(MIN 4 Banda Acehدراسة جتريبية  ب       )
 أسئلة البحث -ب 

  Teamsما هي اخلطوات التعليمية بتطبيق أسلوب  -1

Game Tournament (TGT) دوافع التالميذ يف  لرتقية
 تعلم اللغة العربية؟

كيف استجابة التالميذ يف تعلم اللغة العربية  -2
 Teams Game Tournamentباستخدام أسلوب

(TGT) 
 Teams Game Tournamentهل تطبيق أسلوب -3

(TGT)لتالميذ يف تعلم اللغة دوافع ارتقيةتأثر في
 العربية؟



4 

 أهداف البحث -ج 
اخلطوات التعليمية بتطبيق أسلوب  التعرف على -1

Teams Game Tournament (TGT) 
استجابة التالميذ يف تعلم اللغة العربية  التعرف على -2

 Teams Game Tournamentباستخدام أسلوب 

(TGT). 
 Teams Gameأثر تطبيق أسلوب  التعرف على -3

Tournament (TGT) دوافع التالميذ يف تعلم ترقيةيف
 اللغة العربية؟

 أهمية البحث  -د 
 :وأما أمهية البحث من هذا البحث فهي 

 بندا أتشيه 5مبدرسة اإلبتدائية  تالميذ -1
تساعدهم على ترقية الدوافع الطلبة يف تعلم  ( أ

 Teams Gameاللغة العربية بتطبيق أسلوب

Tournament (TGT) 
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 للمدرس -2
استخدام هذا األسلوب يف  ميكن املدرس ( أ

يف  للغة العربية لرتقية دوافع البالميذتعليم ا
 .تعلم اللغة العربية ولزيادة مراجع املدّرس

 الباحثة -3
 .لوصول على أهداف البحث تريدها ( أ

 .ادراك إجابة أسئلة البحث ( ب
 اإلفتراضات والفروض -ه 

هذه الرسالة  واإلفرتاضات اليت تعتمد عليها الباحثة يف
يف التعليم والتعلم يتعلق كثريا بكيفية  التالميذ أن جناح: هي

 .تطبيق طرق التعليم من املدرس يف قيامه بالتعليم
وأما الفروض اليت افرتاضها الباحثة يف هذه الرسالة، فهي  

 :كما يلي
 Teams Gameإن تطبيق أسلوب( Ha)الفرض البديل  -1

Tournament (TGT)  تأثر يف ترقية دوافع التالميذ يف تعلم
 .اللغة العربية
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 Teams Gameإن تطبيق أسلوب( Ho)الفرض الصفري  -2

Tournament (TGT)  مل تأثر يف ترقية دوافع التالميذ يف
 .تعلم اللغة العربية

 معاني المصطلحات -و 
قبل أن تبحث الباحثة هذه اخلطة فتحسن هبا أن تبني 

تطبيق أسلوب "للقارئني معهين املصطلحات املوجودة يف املوضوع 
Teams Game Tournament (TGT)  لرتقية دوافع الطلبة يف تعلم

 : التاي، وتأيت بياهنا يف"اللغة العربية
 تطبيق -1

" تطبيقا –يطّبق  –طّبق : "التطبيق لغة مصدر من 
مسي كلمة تطبيق بلغة و " تفعيال –يفّعل  –فّعل "على وزن 

 : اإلندونيسية
Pemakaian, aplikasi, penerapan ilmu, penerapan 

berarti penggunaan ilmu untuk maksud tertentu. 

استعمال العلم والعمل به أي استخدام مبعىن : أي
 . حتقيق الغرض املخصوص منه

وأما املراد بتطبيق يف هذه الرسالة هو استخداما 
 .لرتقية دوافع التالميذ يف تعلم اللغة العربية
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 Teams Game Tournament (TGT)أسلوب  -2
 Teams Game Tournament (TGT)أسلوبوأما 

إحدى طرق التعليم والتعلمعلى أساس التعاون بني التالميذ 
يف جمموعات دراسية متكونة من مخسة إىل ستة أشخاص 

 .لكل منهم قدرات واألجناس املتفرقة
“Model pembelajaran TGT adalah salah satu tipe 

pembelajaran kooperatif yang menempatkan siswa 
dalam kelompok-kelompok belajar yang berkelompok 

5 sampai 6 orang yang memiliki kemampuan, jenis 

kelamin dan suku atau ras yang berbeda.” 

 

 دوافع -3
-دافع"أما الدوافع لغة فهي إسم الفاعل من 

فهي حالة فسيكولوجية تدفع العضوية إىل  "دافع-مدافعة
 5.الفاعلية

وأما معناه إصطالحا فهو توجيه السلوك وضبطه 
داخليا بواسطة الشروط فسيكولوجية واإلهتمامات املوقف 

                                                             
دار املعارف المعجم الوسط، حسن علي عطية وكمد شرقي امني، 5

 . 219. ، ص 1976املاليني، بريوت 
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حالة ذاتيه جسمية تثري " وكما أن الدوافع مبعىن . 4واآلمال
السلوك يف ظروف معينة وتواصله حىت ينتهي إىل غاية 

 .6معينة
علم واملراد بالدوافع يف هذه الرسالة رغبة أو إرادة يف ت

 .اللغة العربية يف املدرسة اإلبتدائية
 حدود البحث -ز 

حتدد الباحثة هذه املوضوع على : احلد املوضوعي  -1
    Teams Game Tournamentتطبيق أسلوب"

(TGT) لرتقية دوافع ال تالميذ تعلم اللغة العربية". 
جتري هذه الدراسة يف مرحلة املدرسة : احلد املكاين   -2

 .بندا أتشيه 5اإلبتدائية 
 /م 2119جتري هذه الدراسة : الزماين احلد  -3

 .ه1551

                                                             
دار العلم املاليني، )الطبعة الرابعة، معجم علم النفس، فاخر عاقل، 4

 71. ، ص(1914بريوت، 
العلوم معهد )المدخل في علم النفسي، حسن مسطفى عبد العطى، 6

 12. ، ص1996(مية والعرابية، إندونيسيا، اإلسال
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 الدراسة السابقة -ح 
كانت الدراسة السابقة تساعد تساعد الباحثة على مقارنة 
النتائج ومعرفة جوانب الفرق بني الدراسة احلالية والدراسة السابقة 

 .خربات الدارسني السابقني من
يف تعليم اللغة Team Teachingتطبيق أسلوب : "األول

اليت قدمتها " بندا أتشيه (SMP 2) 2العربية باملدرسة الثناوية 
إن الطريقة هي إحدى العناصر : وأما املشكلة البحث". ثرين"

املهمة يف عملية التعليم والتعلم، وإن للطرق التعليمية أنواع كثرية، 
وهي طريقة املباشرة وطريقة القراءة وغريها من الطرق التعليمية 
املعروفة، وإن الطريقة التعلم تطور كثري يف العصر احلاضر، منها 

 Teamأسلوب  وكان. Team Teachingطريقة التعليم بأسلوب 

Teaching  أسلوب تعىن إىل عملية التعليم اليت يقوم به املدرسان
أو أكثر، ويعلم الطلبة مدرس واحد واآلخر يقوم مبراقبة العملية 
التعليمية ومساعدها، وللمدرس مسؤولية التعليم بالتتيب ومتابعة 

 بندا أتشيه فيها طلبة 2وكانت املدرسة الثناوية . األحوال واملوافقة
ضعفاء يف تعلم اللغة العربية، ولذلك تريد الباحثة أن تساعد 

تطبيق "عربية بتطبيق هذا األسلوب وجعل عملية تعليم اللغة ال
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دراسة جتريبية )يف تعليم اللغة العربية  Team Teachingأسلوب 
. موضوعا هلذه الرسالة" (بندا أتشيه (SMP 2) 2باملدرسة الثناوية 

ويكون اجملتمع يف هذه الرسالة هو مجيع الطلبة يف املدرسة الثناوية 
وأما . بندا أتشيه فأخذت الباحثة الفصل الثاين كعينة البحث 2

أهداف البحث هلذه الرسالة هي معرفة كفاءة الطلبة على درس 
 Team Teachingاللغة العربية بعد أن تطبيق املدرس أسلوب 

إن . عرفة دوافع الطلبة يف اللغة العربية بعد تطبيق هذا األسلوبوم
منهج البحث هو حبث جترييب ويف مجع البيانات قامت الباحثة 
باملالحظة املباشرة واملقابلة الشخصية وإقامة التعليم عن مادة 
اللغة العربية املعينة وإقامة اإلختيار لدي الطلبة بعد عملية التعليم 

نتائج البحث حصلت عليها الباحثة فهي أن إجراء أما . والتعلم
يرفع به كفاءة الطلبة Team Teaching تعليم اللغة العربية بأسلوب 

على اللغة العربية وهذا ظاهر يف النتائج اليت حصل عليها الطلبة 
 (T-TEST)بعد التعليم وهي ارتفاع نتائجهم وهي أن ت 

فتكون  2،15= اجلدول  (T)وقيمة ت  16،1= احلساب 
وأن دوافع الطلبة  2،15 > 16،1= اجلدول  (T)النتيجة ت 



12 

على تعلم اللغة العربية ترتفع بعد أن تظهر قدرهتم على حفظ 
 .املفردات واحملادثة بينهم على املادة الدراسية

يف  TGT        ومقارنته ب Take and Giveأسلوب : "الثاين
. احلاّجة"قدمتها  اليت" احتعليم اللغة العربية مبعهد باب النج

إن اللغة العربية إحدى : وأما املشكلة البحث ". إنتان قرّة العني
. اللغة املتعلمة يف املدارس أو املعاهد بعد اللغة األم والوطنية

ولكن كثريا من الطلبة ال يفهمون على فهم اللغة العربية فهما 
ولذلك حيتاج الطلبة إىل أسلوب جيد لرتقية مستوى  . جيدا
وأما أسئلة البحث يف هذه الرسالة كيف . تهم يف تعلمهاكفاث

 Teams Game و Take and Giveتأثري استخدام أسلوب 

Tournament هل تكون فعالة أسلوب يف تعليم اللغة العربية ،
Take and Give وTeams Game Tournament تعليم اللغة  يف

 Teams Game و Take and Giveالعربية، ماهي مزايا أسلوب

Tournament ومنهج البحث الذي . تعليم اللغة العربية يف
وأما . استخدمت الباحثة يف هذا البحث هو البحث اإلجرائي

أدوات البحث اإلجرائي هي املالحظة املباشرة واملقابلة الشخصية 
وأما نتيجة البحث هلذه الرسالة فهي إن للتعلم . واإلختبار
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 Teams Game Tournamentو Take and Giveالتعاوين بأسلوب 

 Take and Giveيف تعليم العربية، ولكن استخدام أسلوب  فعالية
ظهرت  ، كماTeams Game Tournamentمن أسلوب  تكونفعالة

ملعرفة الدرجة من السابق  Take and Giveالباحثة من درجة املعدلة
ومعناه  TGT 11،3 و Take and Give 14،3 تعليم بأسلوب

 .TGT أعلى من Take and Give الدرجة من

لرتقية قدرة  "Word Square" تطبيق أسلوب تعليم: "الثالث
دراسة جتريبية يف املدرسة )الطالب على استيعاب املفردات العربية 

وأما ". أولياء ذكري" الذي قدمه "(الثانوية مبعهد باب النجاح
إن املفردات هي عنصر من العناصر املهمة يف : املشكلة البحث

ة العربية ويلزم للطالب أن يدركوا املفردات ليكون الطالب اللغ
قادرين على حتفيظها وتركيب اجلملة حىت يستطيعوا أن يتكلموا 

وكان معهد باب النجاح أحد املعاهد . باللغة العربية جيدا
وهذا املعهد يتعلم فيه الطالب . اإلسالمية العصرية ببندا أتشيه

ويلزم الطالب أن يتكلموا باللغة . لعربيةاملواد املتعّددة، منها اللغة ا
ولكن الواقع يواجه الطالب بعض املشكالت يف . العربية فيه

وهلذه املعوقات التنفصل من ضعف قدرة . التعلم املفردات
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املدرسني وكفائهم يف استخدام أسلوب التعليم املناسب يف تعليم 
، مث املفردات، أي أن املعلم يكتب بعض املفردات على السبورة

يلزم الطالب حلفظهايف املادة دقائق، وهذه الظاهرة تؤدي 
الكسالن والنعاس وامللل للطالب، فال ميكن أن حيفظوا ذلك 

باحث أن يبحث حبثا حتت ولذلك أراد ال. املفردات دائما
لتلرقية قدرة  "Word Square"تطبيق أسلوب تعليم  "املوضوع 

درسة دراسة جتريبية يف امل)على استيعاب املفردات العربية  الطالب
وقام الباحث ببحثه بأهداف ". الثانوية مبعهد باب النجاح

لرتقية  Word Squareالتعرف على كيفية تطبيق أسلوب التعليم 
قدرة الطالب على استيعاب املفردات العربية مبدرسة الثانوية 
مبعهد باب النجاح والتعرف على استجابة الطالب بأسلوب 

. يف املدرسة الثانوية مبعهد باب النجاح Word Squareالتعليم 
وأما منهج البحث الذي استعمل الباحث يف هذه الرسالة فهو 

-One Grup Pre-Test Postمنهج جتريبية بالتصميمات التمهيدية 

Test Design .انات قام وأما الطريقة املستخدمة جلمع البي
مع هلذه وكان اجملت. ت واإلستبانة–الباحث بطريقة اإلختبار

البحث مجيع الطالب يف الفصل الثاين مبعهد باب النجاح يبلغ 
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الباحث كعينة البحث فصل الثاين فأخذا . طالبا55عددهم 
فحصل هبما نتائج البحث أن أنشطة . طالبا 21عددهم أ

لرتقية  Word Squareاملدّرس والطالب يف تطبيق أسلوب تعليم 
بية يكون فعاال حىت قدرة الطالب على استيعاب املفردات العر 

 .يرقى درجة طلبة مبعهد باب النجاح بعد عملية التدريس
 عالقة بين الدراسة السابقة والدراسة الحالية

وفيما يلي ستشرح الباحثة عن األبعاد من الدراسة السابقة 
 :بالبحث الذي تقوم الباحثة احلالية

الدراسة احلالية ختتلف بالدراسة اليت كتبتها ثرين، : األول
يف التعليم اللغة العربية باملدرسة  Team Teachingتطبيق أسلوب 

وقد احتلفت يف الطريقة واملكان . بندا أتشيه 2الثانوية 
 .واألهداف واملشكالت البحث

. احلاّجةالدراسة احلالية ختتلف بالدراسة اليت كتبتها : الثاين
يف  TGTومقارنته ب  Take and Giveأسلوب قرّة العني، إنتان 

يف وقد اختلفت . تعليم اللغة العربية مبعهد باب النجاح
 .طريقةواملشكالت البحث واملكان واملنهج البحث
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الدراسة احلالية ختتلف بالدراسة اليت كتبه أولياء : الثالث
لرتقية قدرة  "Word Square"ذكري، تطبيق أسلوب تعليم 

وقد اختلفت يف الطريقة . الطالب على استيعاب املفردات العربية
 .واملشكالت البحث واملكان واملنهج البحث
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 الثانيفصل ال
 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 
  Teams Game Tournament (TGT)مفهوم أسلوب -أ 

 Teams Game Tournamentمن اسرتاجيات التعلم  إحدى
 وجد. وإتقان املواد التعليمية ملراجعةSlavin التعاوين الذي وضعته 

Slavin أن TGT يف حتسني املهارات األساسية واإلجنازات  جنح
والتفاعالت اإلجيابية بني الطالب واحرتام الذات ولعب املواقف 

 7.لدي الطالب املختلفني
نوع واحد أو منوذج تعلم التعاوين  هو TGTالتعلم التعاوين 

سهل التنفيذ، يشرتك فيه مجيع الطالب دون احلاجة إىل وضع 
يتضمن منوذج التعلم هذا دور الطالب كمعلمني . حاالت خمتلفة

أقران، حيتوى على عناصر اللغة اليت ميكن أن حتفز تعلم 
أنشطة التعلم بألعاب املصممة يف مناذج التعلم التعاوين . الطالب

تسمح للطالب لتعلم اإلسرتخاء، باإلضافة إىل تعزيز املسؤولية 
  .واألمنة والتعاون واملنافسة الصحية والتعلم

                                                             
1
Miftahul Huda, Model-Model Pengajaran dan Pembelajaran, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hal. 147. 
2
Hamruni, Strategi dan Model-Model Pembelajaran Aktif 

Menyenangkan, (Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga, 

2009), hal. 89. 
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 Teams Gameمكون من نوع التعلم التعاوني -ب 

Tournament (TGT) 
 :، وهيTGTوهناك مخسة مكونات رئيسية 

 (الفصل)عرض الطبقة  -7
الفصل يف بداية التعلم، يسلم املعلم املواد يف عرض 

الدراسي، وعادة ما يتم ذلك عن طريق التدريس املباسرة 
عند تقدمي . أو مع حماضرات املناقشة اليت يقودها املعلم

هذا الفصل، جيب على الطالب أن ينتبهوا ويفهموا املادة 
اليت يقدمها املعلم، ألهنا ستساعد الطالب أثناء العمل 

ستحدد جمموع  اجلماعي وأثناء اللعبة، ألن نتيجة املباريات
 .النقاط

 (فريق)جمموعة  - 
تتألف اجملموعات عادة من أربعة إىل مخسة أعضاء 
غري متجانسني، ينظر إليها من التحصيل األكادميي 

تتمثل وظيفة اجملموعة يف استكشاف املواد . واجلنس والعرق
مع جمموعة من األصدقاء وحتديدا إلعداد أعضاء اجملموعة 

 .حو األمثل أثناء اللعبةللعمل يشكل أفضل وعلى الن
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 اللعب -3
تتكون اللعبة من األسئلة اليت مت تصميمها إلختبار 
معرفة الطالب من عرض الفصل الدراسي والتعلم 

تتكون معظم األلعاب من أسئلة مرقمة بسيطة، . اجلماعي
الطالب . وخيتار الطالب بطاقة وحياولون اإلجابة عنها

هذه سيتم مجع . الصحيحني سيحصلون على درجة
 .النتيجة للبطولة

 مبارة -4
مبارة عبارة عن تكوين للعديد من األلعاب املتنازع 

عادة يتم إجراء الدورات يف هناية األسبوع أو كل . عليها
وحدة بعد قيام املدرس بعمل عرض تقدميي للفصل، وقد 

يف الدورة األوىل، يقسم . عملت اجملموعة على ورقة العمل
 7،3موعة يف اجلدو  املعلم أعلى إجناز للطالب اجمل

 .، وهكذا دوإليك طالب مث يوضع يف اجلدو  
 (جوائز اجملموعة)فريق اإلعرتاف  -5

يتم منح اجلوائز للفريق الذي يفوز أو حيصل علر 
سيتم استخدام النتيجة يف النهاية كقيمة . أعلى الدرجات



 2 

باإلضافة إىل ذلك، هناك أيضا . إضافية لتعيني الطالب
 .التعلممكافأة لدوافع 

 Teams Game Tournament (TGT)خطوات التنفيذ  -ج 

: التايلاخلطوات التالية يف التعلم التعاوين تتبع التسلسل 
الرتتيبات الكالسيكية، والتعلم اجلماعي، والبطوالت األكادميية، 

يف تنفيذها تتم ترتيبها  3.وجوائز الفرق، والتحويالت أو اإلهتزاز
 .قبل التعلم وأنشطة تعلم مفصلةعلى مرحلتني، ومها أنشطة ما 

 Teams Game Tournamentوأما خطوات التعلم التعاوين

(TGT) 4:ا يليسيتم وصفها كم 
 أنشطة ما قبل التعلم -7

 اإلعداد -أ 
 املادة (7

 Teamsمت تصميم املادة يف التعلم التعاوين 

Game Tournament (TGT)  ،بطريقة التعلم اجلماعي
ورقة ) Work Sheetولذلك جيب على املعلم إعداد 

                                                             
3
Tukiran Taniredjam dkk, Model-Model Pembelajaran Inovatif, 

(Bandung: Alfabeta, 2011), hal. 70. 
4
Robert E. Slavin, Cooperatif Learning Teori, Riset dan 

Praktik, (Bandung: Nusa Media, 2018), hal. 168. 
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، وهي املواد اليت جيب تعلمها أثناء التعلم (العمل
باإلضافة . اجلماعي، وورقة اإلجابة من ورقة العمل

 .إىل أنه جيب على املعلم أيضا إعداد أسئلة املسابقة
 تقسيم الطالب إىل جمموعات - 

-4جيب على املعلم جتميع الطالب يف فصل واحد إىل 
طريقة التشكيل من األسفل . جمموعات غري متجانسة 5

إىل األعلى على أساس القدرة األكادميية، وقائمة 
ة أجزاء، وهي الطالب اليت مت وصفها تنقسم إىل مخس

،  ، املتواسطة 7، املتواسطة  ، العالية 7اجملموعة العالية 
مت تشكيل جمموعات شكلت لتكون متوازنة . ومنخفضة

 .العرقيف كل من من القدرة األكادمية واجلنس و 
 تقسيم الطالب إىل طاولة البطولة -3

 Teams Gameيف منوذج التعلم التعاوين

Tournament (TGT) من بطولة من  كل جدو  يتكون
طالب لديهم قدرات متجانسة ويأتون من  4-5

 .جمموعات خمتلفة
 



   

 Teams Game Tournament (TGT)المزاي والعيوب  -د 

 Teams Game Tournament (TGT)املزاي  -7

 Teams Game Tournamentال جيعل منوذج  (7

(TGT)  قدرة اكادميية )للطالب األذكياء فقط
أكثر بروزا يف التعلم، ولكن الطالب ( عالية

األقل نشطون أيضا،  ذوي القدرات األكادميية
 .وهلم دور مهم يف اجملموعة

هبذا النموذج التعليمي سيعزز بالتالف  ( 
 .اآلخرينواإلحرتام املتباد  ألعضاء اجملموعة 

يف هذا النموذج التعليمي، سوف ينمو  (3
الطالب أكثر محاسا يف املشاركة يف التعلم، 
ألنه يف هذا التعلم يقدم املعلم جائزة ألفضل 

 .الطالب أو اجملموعات
يف هذا التعلم جيعل الطالب أكثر سعادة يف  (4

حضور الدروسي، ألن هناك أنشطة العاب 
 .على شكل بطوالت يف هذا النموذج
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 Teams Game Tournament (TGT)لعيوب ا - 
يتطلب إىل الوقت الكثري للمدرسني املبتدئني  (7

 يف هذا املنهج
 تتطلب البنية الكافية للعمل هذا املنهج ( 
 .ميكن منو اجلو الصاحب يف الفصل (3

 مفهوم الدوافغ -ه 
الدوافع قوة نفسية داخلية حترك اإلنسان لإلنسان لإلتيان 

فإذا حدث مايعيق اإلنسان . بسلوك معني لتحقيق هدف حمدد
عن حتقيق هدفه ظل يشعر بالتوتر وبالضيق، إىل أن ينا  بغيته 

 .ويشبع الدافع الذي حركه حنو ذلك كله
 أهمية الدوافع -و 

ومع اختالف . للدافعية تأثري كبري يف تعلم اللغة الثانية
علماء النفس حو  هذا التأثري إال أهنم جيمعون على حقيقتني 

 :هامتني
أنه كلما كان وراء الدارس دافع يستحثه، وحافز : أوالمها

يشده إىل تعلم شيئ ماكان ذلك أعى إىل إمتامه، وحتقيق اهلدف 
 منه، خاصة يف أشكاله املعقدة، ومهارته املتشابكة
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أن وراء الكثري من حاالت الفشل يف التعلم : وثانيهما
غات ولقد أثبتت دراسات كثرية يف ميدان تعليم الل. فقدان الدافع

 . األجنبية هاتني احلقيقتني
وينقسم احلديث عن دوافع تعلم اللغة الثانية إىل ثالثة 

 :أقسام
 خيتص بأنواع الدوافع  -7
 خيتص بأنواع احلوافز - 
 بشدة الدوافع -3
 نواع الدوافعأ -ز 

يفرق الباحثون بني نوعني من الدوافع اليت تستحث 
الدوافع : هذان النوعان مها. الدارسني على تعلم اللغة الثانية

أو الذرائعية أو الوسيطة،  Instrumentel Motivationالغرضية 
إن الدارس الذي  Integratif Motivation.5والدوافع التكاملية 

حتركه دوافع غرضية لتعليم لغة ثانية معينة ال يتعلم هذه اللغة إال 
                                                             

المرجع طعيمة أمحد رشدي، و قدكور أمحد علي، هردي أمحد إميان، 5
 14دار الفكر العريب )في مناهج تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى، 

 771. ص ،(شارع عباس العقادة مدينة نصر القاهرة،
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لقضاء حاجة قصرية املدى، كأن تكون سعيا وراء وضيفة شاغرة 
أو رغبة يف قضاء وقت يستمتع فيه بالسياحة، أو استجابة 

أو استعدادا للحصو   Requitmentملتطلبات مقرر دراسي معني 
، أو حرصا على امتالك مهارة القراءة ليتصل على درجة علمية

ينية ليعلمهم اداءها هبذه بكتابات معينة، أو استجابة لشعائر د
 .اللغة

أما الدارس الذي حتركه دوافع تكاملية لتعلم لغة ثانية معينة 
فإمنا يتعلمها ال لقضاء مطلب عاجل أو لتحقيق غرض حمدد أو 

مسى أن يتصل مبتحدثي إن هدفه األ. إلشباع حاجة وظيفة معينة
إنه . هذه اللغة، ميارس لغتهم ويفهم تقاليدهم ويعيش ثقافتهم

إنسان تدفعه الرغبة ألن حيقق بني  ثقافته وثقافة اآلخرين شيئا 
ومثل هذا الدارس غالبا مايكون واسع األفق عزير . من التكامل

اإلطالع، عميق التفكري، مسحا يف تقبل اآلخرين، فال يعوقه عن 
صا  هبم أفكار مسبقة أو اجتاهات مضادة، أو إحساس اإلت

 .باألفضلية، أو تعصب يعميه عن أن يرى فيهم خريا
ويف جما  تعليم العربية كلغة ثانية ميكننا أن جند أمثلة حية 

إن من بني من يتعلم هذه اللغة كلغة . هلذين النوعني من الدوافع
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بانتهاء احلاجة ثانية من يقوم بذلك تلبية ألغراض حمددة، تنتهي 
 . إىل تعلم هذه اللغة أو ممارستها

يف كل هذه احلاالت يظهر لنا الغرض الواضح والغالية 
وهذه األشكا  . احملددة واهلدف القريب من وراء تعلم العربية

املختلفة من الدوافع هي ما نطلق عليها الدوافع الغرضية أو 
ي العربية  وعلى النقيض من ذلك جند من بني متعلم. الذرائعية

كلغة ثانية من يدرسها، ال لغرض قريب أو حاجة عاجلة أو 
مطلب وظيفي، وإمنا يدرسها لكي يتصل باإلنسان العريب من 
خال  ثقافته، إنه يريد أن يتعرف أبعاد الثقافة العربية، شخصية 

ويتسم أولئك . اإلنسان العريب، قيمه واجتاهاته وميو  ودوافعه
ن أجل هذا اهلدف بأهنم، بشكل عام، الذين يتعلمون العربية م

حيرتمون الثقافة العربية، ويريدون معايشة أمناط من الثقافة الشرقية 
اليت ختتلف كثريا أو قليال عن أمناطهم الثقافية سواء يف النظرة إىل 

 . اإلنسان أو الكون أو احلياة
 الحوافز الداخلية والخاريجية -ح 

وتقودنا التفرقة بني الدوافع التكاملية والدوافع الذرا ئعية إىل 
فاحلوافز الداخلية . تفرقة بني احلوافز اخلارجية واحلوافز الداخلية
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هي تلك اليت تنبع من ذات املتعلم وتستحثه على تعلم مايريد 
إهنا أمر داخلي يشعر به ويدفعه إىل مواصلة السري ومحل . تعلمه

 . دفه معنياملشاق من أجل ه
أما احلواز اخلارجية فهي تلك اليت تنبع من مؤثرات 
ومتغريات خارجية يقدمها له اآلخرون أو تفرتضها قيم اجتماعية 

ومن أمثلة تلك احلوافز . أو تتطلبها حاجات دراسية أو تعليمية
أو الدوافع كما يسميها البعض، تقدمي مكافأة أو منج درجة أو 

ولقد . و غري ذلك من حوافز خارجيةالتعبري عن مدح أو ثناء أ
ثبت من دراسات كثرية أن احلواز الداخلية أقدر على حتريك 
اإلنسان وحثه على تعلم اللغة الثانية بينما يقتصر أثر احلوافز 

 . اخلارجية على فرتة قصرية تنتهي بانتهائها
 شدة الدوافع -ط 

يقصد بذلك مدى إحساس املتعلم باحلاجة إىل تعلم لغة 
ليس يكفي أن يكون  .ومستوى الدوافع اليت تدفعه لذلكثانية 

لدى الدارس دافع تكاملي أو حافز داخلي وإمنا البد أن يكون 
هذا الدافع، وذلك احلافز من العمق والشدة حبيث يضمنان له 

إن تعلم لغة ثانية أمر ليس . مواصلة التعليم واختياز عثراته
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العمليات العقلية باليسري وطريق ليس بالسهل، إنه يتضمن من 
 .ما يتطلب الصرب وحيتاج املثابرةومن أشكا  اجلهد واملعاناة 

ولقد انتهى كثري من . من هنا تلعب الدوافع دورها
الباحثني إىل أن شدة الدوافع لتعلم لغة ثانية يتوقف عليها جناح 

ففي دراسة أجراها كارو ، على مجاعتني من . الدارس يف تعلمها
اجلوية األمريكية الذي يتعلمون اللغة املاندرية انتهى جنود القوات 

إىل أنه باستخدام التحليل العاملي أمكن تعرف ستة عوامل تعترب 
رئيسية للتحصيل الناجح يف تعلم اللغات األجنبية، ومن هذه 

 .يف التعلم العوامل الستة شدة الدوافع ووجود الرغبة وامليل
عينتني من طالب  ويف دراسة الرسن وزمالئه أجريت على

اجلامعة ممن يدرسون اللغة األملانية وكانوا على مستوى واحد من 
الذكاء وجد أن أكثر الطالب حتصيال هم أولئك الذين يتمتعون 

 .مبيل قوي واهتمام شديد لتعلم هذه اللغة األجنبية
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 الثالثفصل ال
 مناهج البحث

 
 منهج البحث -أ 

كان . أن منهج البحث عن هذه الرسالة حبث جترييب
البحث التجرييب هو منهج البحث العلمي الذي له أثر جلي يف 

بواسطته لباحث تقدم العلوم الطبيعية أي املنهج الذي يستطيع ا
املتغري )على النتيجة ( املتغري املستقبل) أن يعرف أثر السبب

  (.التابع
أما تصميمات املنهج التجرييب فتجرى على أربعة أنواع 

 والتصميما ،(Pre-Eksperimental)وهي التصميمات التمهيدية 
والتصميمات العاملية ، (True-Eksperimental)التجريبية 

(Factorial Design) والتصميمات شبه التجريبية ،(Quazi-

Eksperimental).9 
                                                             

، المدخل إلى البحث في العلوم السلوكيةصاحل بن محد العساف،  
 323. ص( 9222مكتبة العبيكان،  :الرياض)

 392، ص ...المدخل إلى البحثصاحل بن محد العساف، 9
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وختصص الباحــثة هلذا البحث التجرييب التصميمات 
ومسيت بتصميمات متهيدية أو . (Pre-Eksperimental)التمهيدية 

رديئة أو غريها، وهي قد اتصفت هبذه الصفة ألهنا اليستحق  
ألهنا ال أن تكون تصميمات جتريبية ( 291 )كما قال تكمان 

يتم فيها ضبط املتغريات ضبطا مينع من تأثري كل عوائق  اليت 
 3.تعوق الصدق الداخلي للتجربة اليت مت ذكرها سلفا

واختارت الباحثة تصميم اجملموعة الواحدة مع إختبار قبلي 
 .(One Group Pre-Test Post-Test Desain)وبعدي 

 :ويأخذ الشكل التايل 
 2خ        Xم          1خ

  :التفصيل
 االختبار القبلي :   خ
 االختبار البعدي:   9خ
 املعاجلة التجريبية:  Xم 

  

                                                             
  3 3 .، ص...المدخل إلى البحثصاحل بن محد العساف، 3
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 عينة البحث -ب 
يالحظ أن مصطلح عينة ال يضع أية قيود على طريق 

فالعينة ببساطة هي جمموعة جزئية من . احلصول على العينة
البحـث فهي  ومـا العينـة يف هـذا  .اجملتمع له خصائص مشرتكة
. تلميذا 92حيث يبلغ عـددهم  ب-الطلبة يف الصف اخلامس

 Purposive)وتلك العينة اختارهتا الباحثة على الطريقة العمدية 

Sampling.) 
 أدوات البحث -ج 

وأما أدوات البحث املستخدمة جلمع البيانات تعتمد 
 :الباحثة على األدوات التالية

 حتضري الدروس ( 
األنشطة التعلم وجها لوجه حتضري الدروس خطة 

يتم تطوير حتضري الدروس من املنهج . للقاء واحدا أو أكثر
ألن تكون أنشطة تعليمية توجيها وحتقيقا الكفاءة 

ولذلك ينبغي لتحضري الدروس أساس على . األساسية

                                                             
 13 .، ص...مدخل إلىمناهج، رجاء حممود أبو عالم 
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الكفاءة األساسية واملوضوع الفرعي الذي جيري يف لقاء 
 .واحد أو أكثر

 ة املباشرةظاملالح (9
املالحظة هي أدة من أدوات البحث جتمع بواسطتها 
املعلومات اليت متكن للباحثة من اإلجابة عن أسئلة البحث 
واختبار فروضه، فهي تعين اإلنتباه املقصود واملوجه حنو 
 .سلوك فردي أو مجاعي معني بقصد متابعته ورصد تغيرياته

وجلمع البيانات هلذه الرسالة تقوم الباحثة مبالحظة 
شرة يف الفصل، حىت تستطيع أن تنظر على األثر من مبا

إجراء الدراسة وهي غملية التعليم والتعلم بني املدّرسة 
 .والطالب

 اإلختبارات (3
كما قال رشدي أمحد طعيمة   واملراد باإلختبار هو

جمموعة األسئلة اليت تطلب من املدرسني أن جييبوا هلا "بأنه 
ينة وبيان مدى هبدف قياس مستواهم يف مهارة لغوية مع

وهذا اإلختبار مرتني يف كل  3".تقدمه فيها ومقارنته بزمالئه
                                                             

تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها مناهجه رشدي أمحد طعية،  
 9 9. ، ص( 212 جامعة املصورة، : القاهرة) وأساليبه،
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الدور وهو اإلختبار القبلي واإلختبار البعدي، ملعرفة مدى 
 .استعاب الطلبة وجناحهم على سيطرة فهم املادة

اإلختبار القبلي هو اإلختبار الذي ختترب اجملموعة 
بغرض حتديد التجريبية والضابطة قبل إجراء التجربة 

 .مستوى التحصيل الدراسي لديهما يف تعلم اللغة العربية
ر البعدي هو اإلختبار الذي ختترب اجملموعتني اتباإلخ

التجريبة والضابطة بعد إجراء التجربة بغرض حتديد مستوى 
 .التحصيل الدراسي لديها يف تعلم اللغة العربية

 اإلستبانة ( 
للمراد منها اإلستبانة هي املدلول العريب الصحيح 

الذي يشري إىل تلك اإلستمارة اليت حتتوي على جمموعة 
من األسئلة والعبارات املكتوبة مزودة بإجابتها واآلراء 

، وتوزع الباحثة اإلستبانة لتالميذ يف الفصل احملتملة لإلجابة
بتطبيق يف تعلم اللغة العربية  الطالبملعرفة استجابة ( أ)

لرتقية  Teams Game Tournament (TGT)أسلوب 
 .دوافعهم
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 طريقة تحليل البيانات -د 
م والتعلم في عملية تعلي ة والتالميذاألنشطة المدرس -1

 Teams Game Tournament (TGT) بتطبيق أسلوب
 ةاألنشطة املدرس ( أ

وأما ورقة املالحظة من بنود ناحية امللحوظة ألنشطة 
 Teamsالتعليم والتعلم بتطبيق أسلوباملدرس يف عملية 

Game Tournament (TGT).  حتسب البيانات من أنشطة
عند إجراء عملية التعليم والتعلم  والتالميذةاملدرس

 :باستعمال القانون
 X 011% 

 النسبة املؤية:  P :الببانات
  R  : جمموع القيمة احلصولة عليها 

 T  :النتيجة الكاملة 
وحتليل املسند ألنشطة املدرس عند إجراء عملية 

  :التعليم والتعلم إىل مخسة  أحوال

                                                             
6
Suharsimi Arikonto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hal. 281. 
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 ممتاز =   22%  – 12
 جيد جدا  = 66-92%
 جيد =  36-12%
 منقول  = 33%-  
 ناقص =  2% -2

 تحليل البيانات عن اإلختبار -2
أما حتليل البيانات من نتيجة اإلختبار القبلي 

فتستعمل الباحثة الرموز كما  T-Testوالبعدي باختبار 
 9:يلي

to =
  
    

 

 :البيان
MD  : متوسطة الفروق بني نتيجة املتغرية األوىل ونتيجة

 : التالية اخلطوات من اتباع املتغرية الثانية،
   

  

 
 

                                                             
7
Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: PT. 

Raja Grafindo Persada, 2009), hal. 305-306. 
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Σ  : بني النتيجة املتغرية األوىل والنتيجة  الفروقجمموع
 :من اخلطوات اآلتية Dاملتغرية الثانية، و

D = X-Y 

X :النتيجة املتغرية األوىل 
Y : املتغرية الثانيةالنتيجة 
N :عدد العينة 

 :اخلطاء املعياري للفروق وهو اتباع القانون التايل :     
     

   

    
 

 

 : SDD اإلحنراف ملعياري للفروق بني النتيجة املتغرية األوىل
 :والنتيجة املتغرية الثانية، يعين

     
   

 
 
  

 
 
 

 

 البيانات للورقة اإلستبانة تحليل -3
وتقوم الباحثة بتحليل البيانات عن نتيجة ورقة 

 :بانة فتعتمد الباحثة على القانوناإلست
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 :البيان
P = النسبة املؤية 
f    = جمموع القيمة احلصولة عليها 
N = جمموعو التالميذ 

وأما التأليف والكتابة هبذه الرسالة فتعتمد الباحثة على 
الرانريي اإلسالمية دليل كتابة الرسالة بكلية الرتبية جامعة 

 :احلكومية وهو
Panduan Akademik dan Penulisan Skripsi Fakultas Tarbiyah 

dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2014. 



 

83 

 الرابع فصلال
 عرض البيانات وتحليلها

 
 عرض البيانات -أ 

قدمت الباحثة يف الفصل السابق مما يتعلق مبنهج البحث 
أما يف هذا البحث . واألدوات املستخدمة فيه جلميع البيانات

حصلت من البحث التجرييب فرتيد الباحثة أن تعرض نتائج اليت 
 Teams Game Tournamnetيف تعلم اللغة العربية بتطبيق أسلوب

(TGT) اعتمادا على . لرتقية دوافع التالميذ يف تعلم اللغة العربية
       أتشيه برقم  ة الرتبية وتأهيل املعلمني ببندارسالة عميد كلي

B-10039/Un.08/FTK.1/TL.00/07/2019. الباحثة  فقامت
 .بندا أتشيه 4بالبحث التجرييب يف املدرسة اإلبتدائية احلكومية 

 لمحة عن ميدان البحث -1
بندا  4ولقد جرى البحث يف املدرسة اإلبتدائية احلكومية 

وتقع . وقامت الباحثة يف صف اخلامس املدرسة اإلبتدائية. أتشيه
 Sultanبندا أتشيه يف شارع  4املدرسة اإلبتدائية احلكومية 

Alaidin Johansyah Lrg. Taqwa   وأنشأت . ببندا أتشيه 83رقم
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وقدم . م 6393مارس  63املدرسة األبتدائية احلكومية يف تاريخ 
. الغرف للتالميذ من يتعلم فيه مرون تعلمهم يعين ست سنوات

 .S.Pdوهذه املدرسة حتت أشراف مفيين مسادي 
 1-4الجدول 

 عدد مستوى التعلم
 عدد التالميذ عدد الفصل الفصل رقم
 38 2 الفصل األول 6
 38 2 الفصل الثاين 2
 32 2 الفصل الثالث 8
 38 2 الفصل الرابع 4
 93 2 الفصل اخلامس 5
 36 2 الفصل السادس 3

 484 11 المجموع
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1-4الجدوال   
 بندا أتشيه 4عدد التالميذ للمدرسة اإلبتدائية الحكومية 

 الفصل رقم
عدد 
 التلميذ

عدد 
 التلميذة

 المجموع

 38 83 44 الفصل األول 6
 38 48 89 الفصل الثاين 2
 32 48 42 الفصل الثالث 8
 38 42 83 الفصل الرابع 4
 93 83 42 الفصل اخلامس 5
 36 83 42 الفصل السادس 3

 481 132 142 المجموع
 4ومن جمموع املدرسني يف املدرسة اإلبتدائية احلكومية 

مدرسا و  5مدرسا مع التفضيل أهنم  23يكون فيه بندا أتشيه 
وأما املدرس اخلاص لدرس اللغة العربية كان . مدّرسة 24

مدرسني، بعضهم طالبة جامعة احلكومية الرانريي  8عددهم
 .ومتخرج منها أو من جامعة أخرى
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 Teams Gameوجلمع البيانات هلذا البحث بتطبيق أسلوب 

 Tournament (TGT)التالميذ يف تعلم اللغة العربية لرتقية دوافع .
يويل  69إىل  65قامت الباحثة بتعليم ثالث لقاءات يف تاريخ 

 :توقيت التجرييب يف اجلدول التايلستوضح الباحثة ال. م 2863
3-4الجدول   

التجريبية التوقيت في عملية  
 التاريخ اليوم اللقاء

 2863يويل  65 اإلثنني اللقاء األول
 2863يويل  63 الثلثاء اللقاء الثاين
 2863يويل  69 األربعة اللقاء الثالث

 
 Teams Gameإجراء تعلم اللغة العربية بتطبيق أسلوب -1

Tournament (TGT) لترقية دوافع التالميذ 
يف  Teams Game Tournament (TGT)قبل تطبيق أسلوب 

دة ومادة البحث اليت أخذهتا الباحثة تتعلق مبا. تعلم اللغة العربية،
وهي املادة ". يف غرفة اجللوس"درس اللغة العربية باملوضوع 

املعلمة يف اجملموعتني املذكورتني، وكان إجراء التعلم فيهما 
 . خمتلفتني
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وأما اخلطوات اليت تطبقها الباحثة يف تطبيق أسلوب 
Teams Game Tournament (TGT)  يف تعلم اللغة العربية، كما

 : يلي
 4-4الجدول 

 تعلم اللغة العربية بتطبيق أسلوب العملية التجريبية في 
Teams Game Tournament (TGT) 

 :اللقاء األول
 تالميذأنشطة ال أنشطة المدرسة

تدخل املدرسة الفصل  -
السالم وينظر إىل   بإلقاء

وتسجل  مجيع التالميذ،
 .حضورهم

السالم  يرد التالميذ -
األمساء ويستمعون إىل 

 اليت غيبت بكشف
 الغياب

سة امسها تعرف املدرّ  -
 اعن حضوره اهلدف  وتشرح

 .يف هذا الفصل

إىل  يستمع التالميذ -
 .شرحها
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سة الفرصة تعطي املدرّ  -
يسأل من   للتالميذ أن

 .األسئلة مما ال يفهموا

إىل  يسأل التالميذ -
 .سةاملدرّ 

سة الطلبة بأن تأمر املدرّ  -
 .اإلختبار القبلي      جييبوا 

عن األسئلة جييب التالميذ -
 .اإلختبار القبلي يف

 أخريا، اختم املدرسة بإلقاء -
السالم قبل اخلروج من 

 .الفصل

 .يرد الطلبة السالم -

 2-4الجدول 
 تعلم اللغة العربية بتطبيق أسلوب  العلمية التجريبية في
  Teams Game Tournament (TGT) 

 :اللقاء الثاني
 أنشطة التالميذ أنشطة المدرسة

قاء سة الفصل بإلاملدرّ تدخل  -
السالم وينظر إىل مجيع 

 .وتسجل حضورهم التالميذ

السالم  يرد التالميذ -
األمساء ويستمعون إىل 

 اليت غيبت بكشف
 .الغياب
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 سة عن املوضوعتشرح املدرّ  -
 ".يف غرفة اجللوس"

إىل شرح  يستمع التالميذ -
 .املدرسة

أسلوب سة عن تعرف املدرّ  -
Teams Game Tornament 

(TGT)      اليت تستخدمها
 .التعلميف عملية 

إىل شرح  ستمع التالميذي -
 .سةاملدرّ 

بتطبيق  سةاملدرّ  تبدأ -
 Teams Gameأسلوب  

Tournament (TGT)  يف تعلم
 .العربية اللغة

 امبا تأمره عمل التالميذي -
 .سةاملدرّ 

سة التالميذ إىل تقسم املدرّ  -
 .اجملموعات

ميذ يف جلس التال -
اليت قسمتها  جمموعات

 .املدّرسة
سة أسئلة تعطي املدرّ  -

 . املمارسة
مما مل  يسأل التالميذ -

 .يفهمون
تشرح املدرسة اخلالصة من  -

 .املوضوع      
يستمع الطلبة شرح  -

 .املدرسة
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تعطي املدّرسة التالميذ  -
 .الوقت أو الفرصة للمناقشة

يناقش التالميذ يف  -
 .جمموعتهم

 .التالميذ يف التدافعجييب  - .تقرأ املدرسة األسئلة -
الدرجات تضيف املعلم    -

اليت حصلت عليها كل 
 .جمموعة

 األلتفات التالميذ -

ختلص املدّرسة وتفكر يف  -
التعلم الذي حدث للتو، مبا 

يف ذلك مواطن القوة 
والضعف والصعوبات اليت 
 .يواجهه التالميذ يف التعلم

خيتم التالميذ ويفكروا يف  -
 .التعلم الذي حدث للتو

املواد الذي تذكر املدّرسة  -
 .ستتم دراستها بعد ذلك

يستمع ما قال هلا  -
 .املدّرسة

ختتم عملية التعليم وترتب  -
األدوات الدراسية من الفصل 

 .بالسالم

 .يرد التالميذ السالم -
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 2-4الجدول 
 تعلم اللغة العربية بتطبيق أسلوب العلمية التجريبية في 

Teams Game Tournament (TGT) 

 :اللقاء الثالث
 أنشطة التالميذ أنشطة المدرسة

الفصل بإلقاء  تدخل ااملدّرسة -
السالم وتنظر إىل مجيع 

الطلبة، ويسجلهم بكشف 
 .الغياب

السالم  تالميذيرد ال -
األمساء  ويستمعون إىل

 اليت غيبت بكشف
 .الغياب

عن  ةستكرر وتسأل املدرّ  -
 .السابق املوضوع

شرح  ميذيستمع التال -
 .املدرسة

تشرح املدرسة أن هذا اللقاء  -
 .أخري لقاء

 تشرح يستمع التالميذ -
 .املدرسة

بأن  سة التالميذتأمر املدرّ  -
أسئلة اإلختبار  جييبون
 .البعدي

عن  جييب التالميذ -
اإلختبار األسئلة يف 

 .البعدي
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سة بإلقاء أخريا، ختتم املدرّ  -
قبل اخلروج من  السالم
 .الفصل

 يرد الطلبة السالم -

 
 تحليل بيانات  -ب 

والتالميذ في عملية تعليم والتعلم األنشطة المدرس  -1
 Teams game tournament (TGT)بتطبيق أسلوب 

 األنشطة املدرس ( أ
ورقة املالحظة من بنود ناحية امللحوظة ألنشطة وأما 

 Teams gameاملدرس يف عملية التعليم والتعلم باستخدام 

Tournament (TGT).  أنشطة املدرس حتسب البيانات من
والتالميذ عند إجراء عملية التعليم والتعلم باستتعمال 

 :القانون 
  

 

 
 X 100 

 النسبة املؤية:  P  :البيانات
 : Rجمموع القيمة احلصولة عليها 

: T النتيجة الكاملة 
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وحتليل املسند ألنشطة املدرس على إجراء عملية 
 6: التعليم والتعلم إىل مخسة أحوال 

 ممتاز=    688% – 38
 جيد جدا=   33-93%
 جيد=   53-38%
 منقول=   46-55%
 ناقص=   8-48%

 7-4 الجدول
التعليم والتعلم بتطبيق  قيمة ألنشطة المدرس عند عملية

 Teams Game Tournament (TGT)أسلوب 
رق
 م

 الناحية الملحوظة
 النتيجة الملحوظة

1 1 3 4 2 
 المعلومات تفتح الدرس 1

 التالميذجذب انتباه  ( أ
 جعل اإلدراك ( ب

    
 
 

 
 
 

                                                             
1
Suharsini Arikonto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hal. 281. 
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 تقدمي الغرض ( ج
 تقدمي اختبار ما قبل ( د

 
 

 

 مهارات في شرح المواد 1
 وضوح ( أ

 التوضيح/ مثال املستخدم ( ب
 التأكيد على شيئ املهم ( ج
 اإلستخدام السليم للطرق ( د

    
 
 
 

 
 
 
 

 تفاعل التعلم 3
 تسجيع التالميذ النشطني (أ 
 القدرة على إدارة الفصل (ب 
املساعدة للتالميذ تقدمي  (ج 

الذين يعانون من 
 صعوبات

     
 
 
 

 مهارات اإلستجواب 4
 انتشار ( أ

 بدوره نقل ( ب
 إعطاء الوقت للتفكري ( ج
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 مهارة استخدام الوقت 2
 استخدام الفاصل الزمين (أ 
 استخدام الوقت مهنيا (ب 
ابدأ وانتهي من الدرس  (ج 

 يف املوعد احملدد
اإلستفادة من الوقت  (د 

 لبشكل فعا

   
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 مهارات إلغالق التعلم 2
 مراجعة حمتويات املادة ( أ

 القيام بعد اإلختبار ( ب

   
 

 
 

 
 
 

 87 المجموع
 غري موافق بشدة:  6
 غري موافق:  2
 موافق بقلة:  8
 موافق:  4
 موافق جدا:  5
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اللغة ألنشطة املدرس عند إدارة تعليم أما نتيجة 
 :العربية، فهي

  
 

 
 X %688  = 

۷۸
688 X 688%  

   = 8،۷۸ X 688% 

    = ۷۸% 

تدل على أهنا وقعت ما بني حد  p  =39% ونيجة
فتكون داللة أن أنشطة ز، بتقدير ممتا 688%-38%

 Teams Gameاملدرس عند إدارة تعليم بتطبيق أسلوب

Tournament (TGT)   خبطواته الصحيحة وبأحناء ومعاير
أن هتتم املدرس عند عملية  عملية تعليم والتعلم اليت تلزم

 .التعليم والتعلم
 الطالب األنشطة ( ب

ت البحث جلمع بيانا ةستخدم الباحثاليت تالطريقة 
 ة أنشطة التالميذالحظ املالحظفت. هي املالحظة املباشرة

 Teams Gameبتطبيق أسلوب عند عملية التعليم والتعلم

Tournament (TGT). على ورقة املالحظة  ةوتعتمد املالحظ
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عند عملية  نود ناحية امللحوظة ألنشطة التالميذمن ب
 Teams Game Tournamentبتطبيق أسلوب التعليم والتعلم

(TGT) .عند إجراء  حتسب البيانات من أنشطة التالميذ
 :عملية التعليم والتعلم باستعمال القانون

 X 011% 

 النسبة املؤية:  P  :الببانات
  R  : جمموع القيمة احلصولة عليها 
  T :النتيجة الكاملة 

وحتليل املسند ألنشطة الطالب عند إجراء عملية 
 2:التعليم والتعلم إىل مخسة  أحوال

 ممتاز=    688% - 38
 جيد جدا=   33-93%
 جيد=   53-38%
 منقول=   46-55%
 ناقص=   8-48%

 
                                                             

2
Suharsimi Arikonto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2003),hal. 281 
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 8-4الجدول 
 عند عملية تعليم والتعلم قيمة ألنشطة التالميذ

 Teams Game Tournament (TGT)بتطبيق أسلوب 

 الناحية الملحوظة رقم
 النتيجة الملحوظة

1 1 3 4 2 
      اظهار احلماس 6
      اإلستماع واإلنتباه إىل عرض املعلم 2
      سجل معلومات املعلم 8
      اسأل عن ما مل يفهم بعد 4
      واملشاركة يف اجملموعاتمناقشة  5
      التعبري عن األراء 3
العمل على األسئلة اليت قدمها  9

      املعلم

      استمتع بعملية التعلم 3
      اظهار احلب للتعلم 3
      توفري بيئة تعليمية مواتية 68

 42 المجموع
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 غري موافق بشدة:  6
 غري موافق:  2
 موافق بقلة:  8
 موافق:  4
 موافق جدا:  5

أما نتيجة ألنشطة الطالب عند إدارة تعليم اللغة 
 : العربية، فهي

  
 

 
 X 688% = 

43
58 X ١88%  

  = 8،32 X 688% 

  =32% 

تدل على أهنا وقعت ما بني حد  %٢٩=  وبقيمة 
ألن أكثر من األنشطة  تاز،بتقدير مم 688% -38%

نتيجتها جيد جدا ولكن بعض األنشطة الطالب  التالميذ
 . نتيجتها جيد

 Teams Game Tornamentلذا بتطبيق أسلوب

(TGT)   عند  والدوافع لدى التالميذوينمو امليول والرغبة
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 Teams Game Tornamentبتطبيق أسلوبوكذلك . التعليم

(TGT)  جيعل التالميذ حبا يف تعلم اللغة العربية ويسهل
 .يف إبقاء املعلومات التالميذ

 تالميذاستجابة ال تحليل بيانات -1
يف حتليل استجابة التالميذبتطبيق أسلوب  النتائج

Teams Game Tournament (TGT)  فتعتمد الباحثة على
 :القانون
 

  
 

 
      

 :البيان
 = Pالنسبة املؤية 
= f  جمموع القيمة احلصولة عليها 

N= جمموعو الطلبة 
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 9-4الجدول 
 Teams Game Tournament (TGT)نتيجة استجابة الطلبة في تعلم اللغة العربية بتطبيق أسلوب 

 رقم
 البيانات

 

 (٪)النسبة المؤية  (F)الترددات 

موافق 
 جدا

موافق  موافق
 بقلة

غير 
 موافق

 غير
موافق 
 بشدة

موافق 
 جدا

موافق  موافق
 بقلة

غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

أحب تعلم اللغة العربية باستخدام  6
 Teams Gameالنوع 

Tournament (TGT) 

64 3  - - -98 88  - - -

أسهل الدروس اللغة العربية  2
 Teams  باستخدام األنواع 

Game Tournament (TGT) 

68 3  -2 2 58 88  -68 68 
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أحب الطريقة اليت يعلم هبا املعلم  8
 Teams اللغة العربية باستخدام 

Game Tournament (TGT) 

68 5 2  - -35 25 68  - -

أتوىل اهتماما لشرح املعلم يف  4
 تدريس اللغة العربية

68 5  -4 6 58 25  -28 5 

  تعلم اللغة العربية بالنوع  5

Teams Game Tournament 

(TGT)  أكثر شجاعة يف جيعلين
التعبري عن رأي دون الشعور 

 بالذنب

68 4  -2 6 35 28  -68 5 

يف تعلم اللغة أنا أكثر نشاطا  3
 Teams العربية باستخدام 

Game Tournament (TGT) 

3 9 6 6 2 45 85 5 5 68 

 Teams 5 5 5 8 2 25 25 25 65 68  التعلم باستخدام نوع  9
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Game Tournament (TGT) 

أكثر جرأة على السؤال عن  أنا 3
املواد اليت مل أفهمها ألصدقائي يف 

 اجملموعة

3 3 6 6  -45 45 5 5  -

أفضل التعلم اجلماعي بدال من  3
 الدراسة مبفردي

3 3  -2 6 48 45  -68 5 

68
 . 

 Teams يف رأي، التعلم باستخدام 

Game Tournament (TGT) 

جعلين أكثر محاسة يف تعلم اللغة 
 العربية

68 2 4 4  -58 68 28 28  -

 42 92 22 190 202 9 19 13 28 101 المجموع

 402 902 202 19 2002 009 109 103 208 1001 درجة المعدلة
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 (سلبيا )  14 (إيجابيا )  82 )%(النسبة المؤية  
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 :المالحظة
  5:             موافق جيدا

 4:                     موافق
 8:            موافق بقلة
 2:             غري موافق

 6:    غري موافق بشدة
الذين  تلميذا 28ومن اجلدول السابقة فعرفنا أّن من 

 Teamsتدريس اللغة العربية بتطبيق أسلوبدرسوا يف 

Game Tournament (TGT)  لقسم ( أ) اخلامسيف الصف
 :استجابتهم كما يليعربية فرتددات اللغة ال

 5 :  موافق جيدا
 4 :   موافق

 8 :  موافق بقلة
 2 :  غري موافق

 6 :  غري موافق بشدة
السابقة من ورقة االستجابة نظرا إىل البيانات 

٪أكثر من 33أّن نتيجة النسبةاملؤية إلجيايب بقيمة للتالميذ
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تطبيق هذه تدل على أن ٪64النسبة املؤية لسليب بقيمة 
تؤثر يف ترقية  Teams Game Tournament (TGT)أسلوب 

 .دوافع التالميذ يف تعلم اللغة العربية
 المناقشة -ج 

تعلم اللغة العربية بتطبيق يف  وكانت استجابة التالميذ
يف ترقية دوافع  ممتازة Teams Game Tournament (TGT)أسلوب 
 للتالميذالسابقة من ورقة االستجابة نظرا إىل البيانات و . التالميذ

٪أكثر من النسبة املؤية 33أّن نتيجة النسبةاملؤية إلجيايب بقيمة
 .%64لسليب بقيمة 
 Teams Game Tournament (TGT) تطبيق أسلوبوأما 

وتعتمد الباحثة . التالميذ يف تعلم اللغة العربية تؤثر يف ترقية دوافع
: (اجلدول-ت)أكرب من نتيجة ( احلساب-ت)أن نتيجة 

2،83<66،93>2،33 
 الفروض تحقيق -د 

 :الفروض الذي قدمها الباحثة يف هذا البحث فهيوأما 
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 Teamsتطبيق أسلوب إن  (:Ha)الفروض البديل  -6

Game Tournament (TGT)  تأثر يف ترقية دوافع
 . التالميذ يف تعلم اللغة العربية

 Teamsتطبيق أسلوب إن  (:Ho)ي الفروض الصفر  -2

Game Tournament (TGT) ترقية دوافع  مل تأثر يف
 .التالميذ يف تغلم اللغة العربية

أكرب من ( احلساب-ت) على نتيجة ةالباحث تحصلقد 
تدل على أّن ف 2،33<66،93>2،83: (اجلدول-ت)نتيجة 

فرض البديل مقبول، مبعىن أّن الأّن و الفرض الصفري مردود 
تأثر يف ترقية  Teams Game Tournament (TGT)تطبيق أسلوب 

 .دوافع التالميذ يف تعلم اللغة العربية
 إلختبار القبلي واإلختبار البعديتحليل البيانات عن ا -ه 

 اإلخنبار القبلي -1
قبل إلقاء املادة عن األداوات حول البيئة، تقوم الباحثة 

. باإلحتبار القبلي لتعرف دوافع التالميذ يف تعلم اللغة العربية
 :نتائج اإلختبار القبلي كما يف اجلدول األيتومتكن عرض الباحثة 
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 10-4الجدول 
 نتيجة اإلختبار القبلي

 نتيجة اإلختبار القبلي التالميذ رقم
 48 6التلميذ  6
 88 2التلميذ  2
 58 8التلميذ  8
 98 4التلميذ  4
 68 5التلميذ  5
 38 3التلميذ  3
 48 9التلميذ  9
 48 3التلميذ  3
 98 3التلميذ  3
 28 68التلميذ  68
 88 66التلميذ  66
 58 62التلميذ  62
 28 68التلميذ  68
 48 64التلميذ  64
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 58 65التلميذ  65
 38 63التلميذ  63
 88 69التلميذ  69
 28 63التلميذ  63
 48 63التلميذ  63
 48 28التلميذ  28

 
 اإلختبار البعدي -1

 Teamsوبعدما قامت الباحثة بإلقاء املادة تطبيق أسلوب 

Game Tournament (TGT) فتقوم الباحثة . يف تعلم اللغة العربية
 :باإلختبار البعدي فظهرت النتائج كما يف اجلدول األيت

 10-4الجدول 
 نتيجة اإلختبار البعدي

 نتيجة اإلختبار البعدي التالميذ رقم
 38 6التلميذ  6
 98 2التلميذ  2
 688 8التلميذ  8
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 98 4التلميذ  4
 48 5التلميذ  5
 38 3التلميذ  3
 38 9التلميذ  9
 98 3التلميذ  3
 38 3التلميذ  3
 48 68التلميذ  68
 58 66التلميذ  66
 98 62التلميذ  62
 38 68التلميذ  68
 38 64التلميذ  64
 38 65التلميذ  65
 38 63التلميذ  63
 48 69التلميذ  69
 38 63التلميذ  63
 98 63التلميذ  63
 38 28التلميذ  28



33 

 

 Test" )ت"عن نتيجة االختبارين باختبار  ةلل الباحثوحت

“t” )ستخدم القانون كما يليفت: 
تحليل البيانات يف ل ذي تستخدم الباحثةأما القانون الو 

 :هذا البحث هو القانون التايل
to =

  

    

 

      

 : البيانات 
to    :حاصل املالحظة. 

MD  : متوسطة الفروق بني نتيجة املتغرية األوىل ونتيجة املتغرية
 : الثانية، من اتباع اخلطوات التالية 

   
  

 
 

Σ   : جمموع الفروق بني النتيجة املتغرية األوىل والنتيجة املتغرية
 :من اخلطوات اآلتية  Dالثانية، و

D = X-Y 
X :النتيجة املتغرية األوىل 
Y :النتيجة املتغرية الثانية 
N :عدد العينة 
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 :اخلطاء املعياري للفروق وهو اتباع القانون التايل  :      
    

 
   

    
 

 : SDD  اإلحنراف ملعياري للفروق بني النتيجة املتغرية األوىل
 :والنتيجة املتغرية الثانية، يعين

     
   

 
 
  

 
 
 

 

وأما جمموع الفروق بني نتيجة اإلختبار القبلي والبعدي  
 :كما يف اجلدول األيت
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 11-4الجدول 
 ين نتيجة االختبار القبليمجموع الفروق ب

 ونتيجة االختبار البعدي

 التالميذ رقم
نتيجة 

االختبار 
 القبلي

نتيجة 
االختبار 
 البعدي

الفرق بين 
 االختبارين

(D=x-y) 

 مربع 
االنحراف عن )

 (متوسطة الفروق
((x-y=)

2
D) 

6 
2 
8 

 6 التلميذ
 2 التلميذ
 8 التلميذ

48 
88 
58 

38 
98 

 688 

48 -
48 -
58 -

6388 
6388 
2588 
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4 
5 
3 
9 
3 
3 
68 
66 
62 
68 

 4 التلميذ
 5 التلميذ
 3 التلميذ
 9 التلميذ
 3 التلميذ
 3 التلميذ
 68التلميذ 
 66 التلميذ
 62 التلميذ
 68 التلميذ

98 
68 
38 
48 
48 
98 
28 
88 
58 
28 

98 
48 
38 
38 
98 
38 
48 
58 
98 
38 

8 
88 -
28 -
28 -
88 -
68 -
28 -
28 -
28 -
48 -

8 
388 
488 
488 
388 
688 
488 
488 
488 
6388 
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64 
65 
63 
69 
63 
63 
28 

 64 التلميذ
 65 التلميذ
 63 التلميذ
 69 التلميذ
 63 التلميذ
 63 التلميذ
 28التلميذ

48 
58 
38 
88 
28 
48 
48 

38 
38 
38 
48 
38 
98 
38 

48 -
68 -
28 -
68 -
48 -
88 -
58 -

6388 
688 
488 
688 
6388 
388 
2588 

 10=N 810 1320 240-  =   18400=1
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يف اجلدول السابق  (t” test“)احلساب-نظرا إىل نتيجة ت
 : البيانات اآلتيةحصلت الباحثة 

 -548=  (∑D)جمموع الفرق بني االختبارين  -6
)جمموع مربعات الفرق بني االختبارين  -2

2
D∑)  = 

 28=عدد العينة  -8
، (MD)وملعرفة داللة املتوسط الفرق بني النتيجتني املتغريتني 

 : تبع اخلطوات التاليةأن ت

   
  

 
 

 548
28

  2۲ 

عن االحنراف املعياري للفروق بني  ةبحث الباحثتمث 
 :(SDD)النتيجة املتغيتني 

       
2

 
 
  

 
 

2
  63٤488

28  
 548

28  
2
2۲ 

 

  8،32    29 2
= 8،٢2– ٧2٢ 

 

   ٧23،83  2٦،33 
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 :(SEMD)عن اخلطأ املعياري للفروق  ةبحث الباحثمث ت

    
 

   

   6
  

2٦،33

 28  6
  

2٦،33

 63
 

          
23،33
4،85

 3،28 

 :(to)مث ختطت البحث إىل نتيجة املالخظة 

to =
  

    

 
 ٩٧

٦،28
  ٤،٥٣ 

ومن اخلطوات األخرية يعين حتديد الدراجة احلرية 
(derajatbebas)  ويكون الفرض الصفري على مستوى الداللة

(signifikansi) 5من درجة احلرية يف هذا البحث6٪و ٪ . 
db =  N-6 

= 28-6 
= 63 

 2،83يعين  5٪ (signifikansi)فحدد مستوى الداللة 
أو نتيجة  t table<toوإذا . 2،33٪ يعين 6وحدد مستوى الداللة 

مردود و  Hoاجلدول، فذلك -احلساب أكرب من نتيجة ت-ت
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Ha وإذا . مقبولt table>to احلساب أصغر من -أو نتيجة ت
ومن الرموز . مردود Haمقبول و  Hoاجلدول، فذلك -نتيجة ت

 66،93يعين  ((toاحلساب -السبقة، وجدت الباحثة ت
 5٪( signifikansi)مستوى الداللة اجلدول على -والنتيجة ت

وبذالك . 2،33٪ يعين 6مستوى الداللة  يفو  2،83يعين 
: (اجلدول-ت)أكرب من نتيجة ( احلساب-ت)نتيجة 

مردود وفرض  (Ho) ففرض الصفرى 2،33<66،93>2،83
 .مقبول (Ha) البديل
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الخامسفصل ال  
 الخاتمة

 
 نتائج البحث - أ

وقد حبثت الباحثة يف الفصول السابقة عما يتعلق بتطبيق 
لرتقية دوافع  Teams Game Tournament (TGT)أسلوب 

كما وستقدم الباحثة اخلالصة،  . التالميذيف تعلم اللغة العربية
 :يلي
 Teams Game Tournament (TGT)إن تطبيق أسلوب  -1

وتعتمد . تأثر يف ترقية دوافع التالميذ يف تعلم اللغة العربية
أكرب من نتيجة  (t-test)الباحثة على أن نتيجة ت احلساب 

 .018 > 1538( t-table)ت اجلدول 
إن استجابة التالميذ يف تعلم اللغة العربية أهنم يفرحون  -2

وتكون هذه النتيجة بناء على . ويرغبون هبذه الطريقة
استجابة التالميذ يف تعلم اللغة العربية بتطبيق أسلوب 

Teams Game Tournament (TGT)  مبعىن  %08بنتيجة
 .موافق جدا
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 المقترحات - ب

 :الباحثة، تقدمهارآهتا وهناك بعض اإلقرتحات اليت 
األسلوب األخرى املختلفة يف أثناء أن يستخدم املعلم  -1

التعلم لينجذب ويسهل التالميذ يف تعلم اللغة العربية لرتقية 
 .دوافعهم

وترجو الباحثة من القارئني اإلصالح إذا وجدوا يف هذه  -2
الرسالة األخطاء أو العيوب حىت تكون رسالة كاملة 

 .والقارئنيومفيدة للباحثة 
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 .مطبعة األحكام: فاندانجلمدرسياللغةالعربية،
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طعيمة أمحد رشدس، وقدكور أمحد علي، هردي أمحد إميان، 
للناطقين العربية اللغة تعليم مناهج في المرجع

أخرى، شارع عباس  99دار الفكر العريب  بلغات
 .العقادة مدينة نصر القاهرة
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

PERTEMUAN 1 

 

Sekolah  : MIN 4 Banda Aceh 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Kelas/Semester : V-A /Ganjil 

Materi Pokok  : Qiraah/ يف غرفة اجللوس 

Alokasi Waktu : 2 x 35 Menit 

 

A. Kompetensi Inti 

KI-1 : Menerima, menjalankan, dan menghargai 

ajaran agama Islam. 

KI-2 : Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, 

tanggung jawab, santun, peduli, dan   

percaya diri dalam berinteraksi dengan 

keluarga, teman, guru, dan tetangganya 

serta cinta tanah air. 

KI-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 dirumah, disekolah 

dan tempat bermain. 

KI-4 : Menyajikan pengetahuan faktual dalam 

bahasa yang jelas, sistematis dan logis, 

dalam karya yang estestis, dalam gerakan 

yang mencerminkan anak sehat, dan dalam 

tindakan yang mencerminkan perilaku anak 

beriman dan berakhlak mulia. 

 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator 

Kompetensi Dasar Indikator 

1.1 Meresapi makna 

anugerah Allah SWT berupa 

Bahasa Arab. 

1.1.1 Menunjukkan rasa 

syukur atas nikmat Allah 

SWT berupa kesempatan 

dapat mempelajari bahasa 

Arab. 

2.1 Memiliki kepedulian dan 

rasa ingin tahu terhadap 

keberadaan wujud benda 

melalui media bahasa Arab 

dalam berinteraksi dengan 

keluarga, tetangga dan guru. 

2.1.1 Menunjukkan sikap 

berani dalam 

berkomunikasi dan 

bekerjasama dengan 

teman menggunakan 

bahasa Arab. 



3.4 Memahami kata, frasa 

dan kalimat sederhana secara 

lisan dan tertulis terkait 

topik: يف غرفة اجللوس 

3.4.1 Meniru teks qiraah 

tentang : يف غرفة اجللوس 

dengan baik dan benar. 

3.4.2 Membaca teks 

qiraah tentang :  

 dengan يف غرفة اجللوس

makhraj yang benar serta 

lancar secara individu. 

3.4.3 Menerjemahkan teks 

qiraah tentang :  

 يف غرفة اجللوس

 

C. Tujuan 

Setelah mengamati, menaya, mencoba, menalar dan 

mengkomunikasikan tentang يف غرفة اجللوس pelajar mampu: 

1. Meniru teks qiraah tentang يف غرفة اجللوس dengan baik 

dan benar. 

2. Membaca teks qiraah tentang يف غرفة اجللوس dengan 

makhraj yang benar serta lancar secara individu. 

3. Menerjemahkan teks qiraah tentang: يف غرفة اجللوس 



D. Materi Pembelajaran  

 فِي ُغْرَفِة اْلُجُلْوسِ 
َطَفى يم ُمسم ُُه ِإدمرِيمسُ . ِإْسِم ُم أَبِيمِه السَّيُِّد َحِليمٌل . ِلم َصِديمٌق، ِإْسم ِإسم

بمِتَدائِيَّةِ  َرَسِة اْلمِ يَِّدُة فَاِطَمةٌ . المُمَدرُِّس يفم المَمدم ُم أُمِِّه السَّ ِهَي . َواسم
ُهومرٌَة يفم هِذِه المَقرميَةِ  هَذا . أُنمظُرم هَذا بَ يمٌت ِإدمرِيمسَ . َخيَّاطٌَة َمشم

ٌر َوَجِديمٌد َوَنظِ  ُُلومِس َوُغرمَفُة . يمفٌ المبَ يمُت َكِبي م يفم بَ يمٍت ِإدمرِيمَس ُغرمَفُة اجلم
ِل َوُغرمَفُة المُمَذاَكرَِة َوَغي مرَُها َكم َفٌة، . الن َّومِم َوُغرمَفُة اْلم ِس َنِظي م ُُلوم َوُغرمَفُة اجلم

َتٌب وَُكرمِسي   ُُلومِس ِخزَانٌَة َوتِلمُفومٌن َوتِلمَفاٌز َوَمكم  َعَلى. يفم ُغرمَفِة اجلم
َتِب ََمَلٌَّة َوَجرِيمَدٌة َجِديمَدةٌ  َطمَفالِ . المَمكم  .هِذِه المَمَجلَُّة ِلْلم

 

E. Model Pembelajaran 

1. Model pembelajaran kooperatif tipe Teams 

Game Tournament (TGT) 

 

F. Sumber pembelajaran 

1. Kemenag, Buku siswa Bahasa Arab, Pendekatan 

Saintifik Kurikulum 2013 MIN untuk Kelas V. 

2. Kemenag, Buku Guru Bahasa Arab, Pendekatan 

Saintifik Kurikulum 2013 MIN untuk Kelas V.  

3. Kamus Bahasa Arab. 



 

 

G. Alat dan Bahan 

1. Alat : Papan tulis, Spidol, Penghapus, Kertas berwarna, Jarum, Double tip 

2. Bahan : Teks bacaan, Kertas pertanyaan, Kartu jawaban 

 

 

 

H. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 

Tahapan 

Kegiatan 
Guru Siswa Waktu 

Kegiatan Awal  Guru mengucapkan salam 

 Guru memeriksa kehadiran 

siswa 

 Guru memperkenalkan dirinya, 

dan menyampaikan tujuan 

hadirnya dikelas tersebut. 

 Siswa menjawab salam 

 Siswa mendengarkan 

absensi dari guru 

 Siswa memperhatikan apa 

yang disampaikan oleh 

guru. 

5 Menit 



 

 

Kegiatan Inti  Guru menjelaskan tentang 

proses pembelajaran 

 Guru menyampaikan pokok 

materi yang akan diajarkan 

 Guru menyampaikan materi 

tentang يف غرفة اجللوس 

 Guru memberikan waktu buat 

siswa untuk menyakan materi 

yang belum dipahami 

 Guru memberikan soal pre-test 

kepada siswa. 

 Mendengarkan penjelasan 

guru 

 Mendengarkan yang 

disampaikan guru 

 Mendengarkan dan jika 

ada yang kurang jelas 

dapat langsung bertanya 

 Siswa menanyakan materi 

yang belum dipahami 

 Siswa menjawab soal pre-

test 

25 Menit 

Kegiatan 

Penutup 

 Guru mengakhiri pembelajaran 

dengan mengucapkan salam. 

 Siswa menjawab salam 5 Menit 



 

 

I. Penilaian 

1. Penilaian Aspek Afektif (Sikap Sosial) 

Indikator  : 2.1.1 Menunjukkan sikap berani dalam berkomunikasi dan 

bekerjasama dengan teman menggunakan bahasa Arab. 

Teknik Penilaian :   Observasi  

Instrument Penilaian :   Rubrik lembar penilaian sikap dan pedoman penskoran 

NO PERNYATAAN 

PILIHAN JAWABAN 

Skor 

Muncul 
Kurang 

Muncul 

Kadang-

Kadang 

Tidak 

Pernah 

1. Berani dalam bertindak dan berinisiatif.      

2. Cepat dalam merespon dan 

menanggapi. 

     

3. Terlibat aktif dalam kerja kelompok.      



 

 

4. Bersedia melakukan tugas sesuai 

kesepakataan. 

     

5. Bersedia membantu orang lain yang 

mengalami kesulitan dalam kelompok. 

     

JUMLAH SKOR      

KETERANGAN NILAI 
NILAI 

AKHIR 

Bila Pernyataan Positif 

Muncul  = Skor 4 

Kurang Muncul = Skor 3 

Kadang-Kadang = Skor 2 

Tidak Muncul  = Skor 1 

Bila Pernyataan Negatif 

Muncul  = Skor 1 

Kurang Muncul = Skor 2 

Kadang-Kadang = Skor 3 

Tidak Muncul  = Skor 4 

 

 

 

 

Skor yang diperoleh x 100 

Skor maksimal = 

 

 



 

 

2. Penilaian Aspek Psikomotorik (Keterampilan) 

Kompetensi Dasar   : 3.4.2 Membaca teks qiraah tentang  ُُِلومس  يف ُغرمَفِة اجلم

Jenis/Teknik Penilaian  : Performa 

Bentuk Instrument dan Instrument : Membaca teks qiraah :  ُُِلومس  يف ُغرمَفِة اجلم

Bentuk Penilaian dan Instrument :  

 فِي ُغْرَفِة اْلُجُلْوسِ 
يم  َطَفىِإْسِم ُُه ِإدمرِيمسُ . ُمسم بمِتَدائِيَّةِ . ِلم َصِديمٌق، ِإْسم َرَسِة اْلمِ ُم أَبِيمِه السَّيُِّد َحِليمٌل المُمَدرُِّس يفم المَمدم ُم أُمِِّه . ِإسم َواسم

يَِّدُة فَاِطَمةٌ  ُهومرٌَة يفم هِذِه المَقرميَةِ . السَّ ٌر َوَجِديمٌد . يمسَ أُنمظُرم هَذا بَ يمٌت ِإدمرِ . ِهَي َخيَّاطٌَة َمشم هَذا المبَ يمُت َكِبي م
ِل َوُغرمَفُة المُمَذاَكرَِة َوَغي مرَُها. َوَنِظيمفٌ  َكم ُُلومِس َوُغرمَفُة الن َّومِم َوُغرمَفُة اْلم ُُلومِس . يفم بَ يمٍت ِإدمرِيمَس ُغرمَفُة اجلم َوُغرمَفُة اجلم

ُُلومِس ِخزَانٌَة َوتِلمفُ  َفٌة، يفم ُغرمَفِة اجلم َتٌب وَُكرمِسي  َنِظي م َتِب ََمَلٌَّة َوَجرِيمَدٌة َجِديمَدةٌ . ومٌن َوتِلمَفاٌز َوَمكم هِذِه . َعَلى المَمكم
َطمَفالِ   .المَمَجلَُّة ِلْلم



 

 

Bentuk Penilaian 

No Nama Siswa 

Aspek  

Penilaian Total 

Skor 

Mentah 

Nilai 

Persen 
Kriteria 

Keterangan 

K M P I 
Ketuntasan 

Tindak 

Lanjut 

T TT R P 

1 Abdul Aziz            

2 Abdurasyid            

3 Afgan             

4 Aiesha             

5 Alif             

6 Alifya            

7 Alysha             

8 Andra             

9 Cut Fasiha            

10 Dira Salwa            

11 Eka             

12 Emira             

13 Fachrus S            



 

 

14 Humaira            

15 Irzyannanda             

16 M. Andika            

17 M. Naufal            

18 M. Riefky            

19 M. Syathir            

20 Mutia             

Jumlah            

 

Keterangan : 

1.  Skala skor personal adalah 1-4, jumlah total keseluruhan skor 16. 

2.  Keterangan 

     T : Tuntas 

     TT : Tidak Tuntas 

     R : Remedial 

     P : Pengayaan  



 

 

3. Format Penilaian 

Aspek Penilaian Deskripsi 
Alokasi 

Waktu 

Kelancaran (K) 

Sangat lancar 4 

Lancar 3 

Lancar, tetapi masih tersendat 2 

Sering tersendat 1 

Makhraj (M) 

Semua makhraj benar 4 

Sebagian besar makhraj benar 3 

Sebagian kecil makhraj benar 2 

Semua makhraj tidak benar 1 

Pelafalan (P) 

Semua ucapan benar 4 

Sebagian besar ucapan benar 3 

Sebagian kecil ucapan sudah benar 2 

Hampir semua ucapan tidak benar 1 

Intonasi (I) 

Tekanan/irama semua kata, frasa, kalimat benar 4 

Tekanan/irama sebagian besar kata benar 3 

Tekanan/irama sebagian kecil kata benar 2 

Tekanan/irama semua kata salah 1 



 

 

Pedoman penilaian :   NP = R  x 100 

             SM 

Keterangan : 

 NP : Nilai persen yang dicari atau diharapkan 

 R : Skor mentah yang diperoleh siswa 

 SM : Skor maksimum Ideal dari tes yang bersangkutan 

 100 : Bilangan tetap 

 

Kriteria penilaian dalam bentuk persen dan KKM 

Tingkat 

Penguasaan 

Nilai 

Huruf 
KKM Predikat 

86 – 100% A T ممتاز 
76 – 85% B T جيد جدا 
60 – 75% C TT جيد 
55 – 59% D TT مقبول 
<- 54 % E TT مردود 

 

  



 

 

LEMBARAN KEGIATAN SISWA (LKS) 

 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Kelas / Semester : V-A / Ganjil 

Materi Pokok  : ُُلومسِ    يف ُغرمَفِة اجلم
Alokasi Waktu : 2 x 35 Menit 

 

Indikator Pencapaian: 

4.2.3 Memahami isi kandungan teks qiraah tentang: 

سِ  ُُلوم  يف ُغرمَفِة اجلم

Langkah-langkah kegiatan pembelajaran sebagai 

berikut: 

a. Siswa membagi teks qiraah menjadi beberapa bagian 

sesuai dengan jumlah anggota kelompok. 

b. Siswa memahami teks qiraah yang menjadi bagiannya. 

c. Siswa kemudian mendiskusikan bersama anggota 

kelompok tentang teks qiraah untuk memahami secara 

keseluruhan isi kandungan teks qiraah tersebut. 

d. Siswa yang menjadi perwakilan setiap kelompok 

mempersentasikan hasil diskusi. 
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Wardah Hanim 

NIP: 
 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

PERTEMUAN 2 

 

Sekolah  : MIN 4 Banda Aceh 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Kelas/Semester : V-A /Ganjil 

Materi Pokok  : Qiraah/ يف غرفة اجللوس 

Alokasi Waktu : 2 x 35 Menit 

 

A. Kompetensi Inti 

KI-1 : Menerima, menjalankan, dan menghargai 

ajaran agama Islam. 

KI-2 : Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, 

tanggung jawab, santun, peduli, dan   

percaya diri dalam berinteraksi dengan 

keluarga, teman, guru, dan tetangganya 

serta cinta tanah air. 

KI-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 dirumah, disekolah 

dan tempat bermain. 

KI-4 : Menyajikan pengetahuan faktual dalam 

bahasa yang jelas, sistematis dan logis, 

dalam karya yang estestis, dalam gerakan 

yang mencerminkan anak sehat, dan dalam 

tindakan yang mencerminkan perilaku anak 

beriman dan berakhlak mulia. 

 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator 

Kompetensi Dasar Indikator 

1.1 Meresapi makna 

anugerah Allah SWT berupa 

Bahasa Arab. 

1.1.1 Menunjukkan rasa 

syukur atas nikmat Allah 

SWT berupa kesempatan 

dapat mempelajari bahasa 

Arab. 

2.1 Memiliki kepedulian dan 

rasa ingin tahu terhadap 

keberadaan wujud benda 

melalui media bahasa Arab 

dalam berinteraksi dengan 

keluarga, tetangga dan guru. 

2.1.1 Menunjukkan sikap 

berani dalam 

berkomunikasi dan 

bekerjasama dengan 

teman menggunakan 

bahasa Arab. 



3.4 Memahami kata, frasa 

dan kalimat sederhana secara 

lisan dan tertulis terkait 

topik: يف غرفة اجللوس 

3.4.1 Meniru teks qiraah 

tentang : يف غرفة اجللوس 

dengan baik dan benar. 

3.4.2 Membaca teks 

qiraah tentang :  

 dengan يف غرفة اجللوس

makhraj yang benar serta 

lancar secara individu. 

3.4.3 Menerjemahkan teks 

qiraah tentang :  

 يف غرفة اجللوس

 

C. Tujuan 

Setelah mengamati, menaya, mencoba, menalar dan 

mengkomunikasikan tentang يف غرفة اجللوس pelajar mampu: 

1. Meniru teks qiraah tentang يف غرفة اجللوس dengan baik 

dan benar. 

2. Membaca teks qiraah tentang  اجللوسيف غرفة  dengan 

makhraj yang benar serta lancar secara individu. 

3. Menerjemahkan teks qiraah tentang: يف غرفة اجللوس 



D. Materi Pembelajaran  

 فِي ُغْرَفِة اْلُجُلْوسِ 
َطَفى يم ُمسم ُُه ِإدمرِيمسُ . ِإْسِم ُم أَبِيمِه السَّيُِّد َحِليمٌل . ِلم َصِديمٌق، ِإْسم ِإسم

بمِتَدائِيَّةِ  َرَسِة اْلمِ يَِّدُة فَاِطَمةٌ . المُمَدرُِّس يفم المَمدم ُم أُمِِّه السَّ ِهَي . َواسم
ُهومرٌَة يفم هِذِه المَقرميَةِ  هَذا . أُنمظُرم هَذا بَ يمٌت ِإدمرِيمسَ . َخيَّاطٌَة َمشم

ٌر َوَجِديمٌد َوَنِظيمفٌ  ُُلومِس َوُغرمَفُة  يفم بَ يمٍت ِإدمرِيمَس ُغرمَفةُ . المبَ يمُت َكِبي م اجلم
ِل َوُغرمَفُة المُمَذاَكرَِة َوَغي مرَُها َكم َفٌة، . الن َّومِم َوُغرمَفُة اْلم ِس َنِظي م ُُلوم َوُغرمَفُة اجلم

َتٌب وَُكرمِسي   ُُلومِس ِخزَانٌَة َوتِلمُفومٌن َوتِلمَفاٌز َوَمكم َعَلى . يفم ُغرمَفِة اجلم
َتِب ََمَلٌَّة َوَجرِيمَدٌة  َطمَفالِ . َجِديمَدةٌ المَمكم  .هِذِه المَمَجلَُّة ِلْلم

 

E. Model Pembelajaran 

1. Model pembelajaran kooperatif tipe Teams 

Game Tournament (TGT) 

 

F. Sumber pembelajaran 

1. Kemenag, Buku siswa Bahasa Arab, Pendekatan 

Saintifik Kurikulum 2013 MIN untuk Kelas V.  

2. Kemenag, Buku Guru Bahasa Arab, Pendekatan 

Saintifik Kurikulum 2013 MIN untuk Kelas V.  

3. Kamus Bahasa Arab. 



 

 

G. Alat dan Bahan 

1. Alat : Papan tulis, Spidol, Penghapus, Kertas berwarna, Jarum, Double tip 

2. Bahan : Teks bacaan, Kertas pertanyaan, Kartu jawaban 

 

 

 

H. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 

Tahapan 

Kegiatan 
Guru Siswa Waktu 

Kegiatan Awal  Guru mengucapkan salam 

 Guru memeriksa kehadiran 

siswa 

 Siswa menjawab salam 

 Siswa mendengarkan absensi 

dari guru 

5 Menit 

Kegiatan Inti  Guru menjelaskan tentang 

proses pembelajaran 

 Guru menyampaikan pokok 

materi yang akan diajarkan 

 Mendengarkan penjelasan 

guru 

 Mendengarkan yang 

disampaikan guru 

25 Menit 



 

 

 Guru menyampaikan materi 

tentang يف غرفة اجللوس 

 Guru memperkenalkan 

kepada siswa tentang model 

Pembelajaran Teams Game 

Tournament (TGT) 

 Guru membagi siswa 

menjadi beberapa 

kelompok 

 Guru memberikan latihan 

soal atau masalah 

 Guru memberikan 

waktu/kesempatan siswa 

untuk berdiskusi 

 Mendengarkan dan jika ada 

yang kurang jelas dapat 

langsung bertanya 

 Siswa memperhatikan 

penjelasan guru 

 Siswa menempatkan diri 

dalam kelompoknya 

 Siswa mengerjakan tugas dari 

guru 

 Siswa berdiskusi dalam 

kelompok 

 Siswa menjawab secara 

berebutan 



 

 

 Guru membacakan soal-

soal 

 Guru memberikan waktu 

buat siswa untuk menyakan 

materi yang belum 

dipahami 

 Guru memberikan soal 

post-test kepada siswa. 

 Siswa menanyakan materi 

yang belum dipahami 

 Siswa menjawab soal post-test 

Kegiatan 

Penutup 

 Guru menjumlahkan skor 

yang diperoleh tiap 

kelompok 

 Guru menyimpulkan dan 

merefleksi pembelajaran 

 Siswa memperhatikan 

 Siswa ikut menyimpulkan dan 

merefleksi pembelajaran yang 

baru saja berlangsung 

 

5 Menit 



 

 

yang baru saja berlangsung, 

meliputi kelebihan, 

kelemahan, dan kesulitan 

yang dihadapi siswa dalam 

pembelajaran 

 Guru mengingatkan materi 

yang akan dipelajari 

 Guru mengakhiri 

pembelajaran dengan 

mengucapkan salam. 

 Mendengarkan yang 

disampaikan guru 

 Siswa menjawab salam 

 

  



 

 

I. Penilaian 

1. Penilaian Aspek Afektif (Sikap Sosial) 

Indikator  : 2.1.1 Menunjukkan sikap berani dalam berkomunikasi dan 

bekerjasama dengan teman menggunakan bahasa Arab. 

Teknik Penilaian :   Observasi  

Instrument Penilaian :   Rubrik lembar penilaian sikap dan pedoman penskoran 

NO PERNYATAAN 

PILIHAN JAWABAN 

Skor 

Muncul 
Kurang 

Muncul 

Kadang-

Kadang 

Tidak 

Pernah 

1. Berani dalam bertindak dan berinisiatif.      

2. Cepat dalam merespon dan 

menanggapi. 

     

3. Terlibat aktif dalam kerja kelompok.      



 

 

4. Bersedia melakukan tugas sesuai 

kesepakataan. 

     

5. Bersedia membantu orang lain yang 

mengalami kesulitan dalam kelompok. 

     

JUMLAH SKOR      

KETERANGAN NILAI 
NILAI 

AKHIR 

Bila Pernyataan Positif 

Muncul  = Skor 4 

Kurang Muncul = Skor 3 

Kadang-Kadang = Skor 2 

Tidak Muncul  = Skor 1 

Bila Pernyataan Negatif 

Muncul  = Skor 1 

Kurang Muncul = Skor 2 

Kadang-Kadang = Skor 3 

Tidak Muncul  = Skor 4 

 

 

 

 

Skor yang diperoleh x 100 

Skor maksimal = 

 

 



 

 

2. Penilaian Aspek Psikomotorik (Keterampilan) 

Kompetensi Dasar   : 3.4.2 Membaca teks qiraah tentang  ُُِلومس  يف ُغرمَفِة اجلم

Jenis/Teknik Penilaian  : Performa 

Bentuk Instrument dan Instrument : Membaca teks qiraah :  ُُِلومس  يف ُغرمَفِة اجلم

Bentuk Penilaian dan Instrument :  

 فِي ُغْرَفِة اْلُجُلْوسِ 
َطَفى يم ُمسم ُُه ِإدمرِيمسُ . ِإْسِم بمِتَدائِيَّةِ . ِلم َصِديمٌق، ِإْسم َرَسِة اْلمِ ُم أَبِيمِه السَّيُِّد َحِليمٌل المُمَدرُِّس يفم المَمدم ُم أُمِِّه وَ . ِإسم اسم
يَِّدُة فَاِطَمةٌ  ُهومرٌَة يفم هِذِه المَقرميَةِ . السَّ ٌر َوَجِديمٌد . أُنمظُرم هَذا بَ يمٌت ِإدمرِيمسَ . ِهَي َخيَّاطٌَة َمشم هَذا المبَ يمُت َكِبي م

لِ . َوَنِظيمفٌ  َكم ُُلومِس َوُغرمَفُة الن َّومِم َوُغرمَفُة اْلم ُُلومِس . َوُغرمَفُة المُمَذاَكرَِة َوَغي مرَُها يفم بَ يمٍت ِإدمرِيمَس ُغرمَفُة اجلم َوُغرمَفُة اجلم
َتٌب وَُكرمِسي   ُُلومِس ِخزَانٌَة َوتِلمُفومٌن َوتِلمَفاٌز َوَمكم َفٌة، يفم ُغرمَفِة اجلم َتِب ََمَلٌَّة َوَجرِيمَدٌة َجِديمَدةٌ . َنِظي م هِذِه . َعَلى المَمكم

َطمَفالِ   .المَمَجلَُّة ِلْلم



 

 

Bentuk Penilaian 

No Nama Siswa 

Aspek  

Penilaian Total 

Skor 

Mentah 

Nilai 

Persen 
Kriteria 

Keterangan 

K M P I 
Ketuntasan 

Tindak 

Lanjut 

T TT R P 

1 Abdul Aziz            

2 Abdurasyid            

3 Afgan             

4 Aiesha             

5 Alif             

6 Alifya            

7 Alysha             

8 Andra             

9 Cut Fasiha            

10 Dira Salwa            

11 Eka             

12 Emira             

13 Fachrus S            



 

 

14 Humaira            

15 Irzyannanda             

16 M. Andika            

17 M. Naufal            

18 M. Riefky            

19 M. Syathir            

20 Mutia             

Jumlah            

 

Keterangan : 

1.  Skala skor personal adalah 1-4, jumlah total keseluruhan skor 16. 

2.  Keterangan 

     T : Tuntas 

     TT : Tidak Tuntas 

     R : Remedial 

     P : Pengayaan  



 

 

3. Format Penilaian 

Aspek Penilaian Deskripsi 
Alokasi 

Waktu 

Kelancaran (K) 

Sangat lancar 4 

Lancar 3 

Lancar, tetapi masih tersendat 2 

Sering tersendat 1 

Makhraj (M) 

Semua makhraj benar 4 

Sebagian besar makhraj benar 3 

Sebagian kecil makhraj benar 2 

Semua makhraj tidak benar 1 

Pelafalan (P) 

Semua ucapan benar 4 

Sebagian besar ucapan benar 3 

Sebagian kecil ucapan sudah benar 2 

Hampir semua ucapan tidak benar 1 

Intonasi (I) 

Tekanan/irama semua kata, frasa, kalimat benar 4 

Tekanan/irama sebagian besar kata benar 3 

Tekanan/irama sebagian kecil kata benar 2 

Tekanan/irama semua kata salah 1 



 

 

Pedoman penilaian :   NP = R  x 100 

             SM 

Keterangan : 

 NP : Nilai persen yang dicari atau diharapkan 

 R : Skor mentah yang diperoleh siswa 

 SM : Skor maksimum Ideal dari tes yang bersangkutan 

 100 : Bilangan tetap 

 

Kriteria penilaian dalam bentuk persen dan KKM 

Tingkat 

Penguasaan 

Nilai 

Huruf 
KKM Predikat 

86 – 100% A T ممتاز 
76 – 85% B T جيد جدا 
60 – 75% C TT جيد 
55 – 59% D TT مقبول 
<- 54 % E TT مردود 

 

  



 

 

LEMBARAN KEGIATAN SISWA (LKS) 

 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Kelas / Semester : V-A / Ganjil 

Materi Pokok  : ُُلومسِ    يف ُغرمَفِة اجلم
Alokasi Waktu : 2 x 35 Menit 

 

Indikator Pencapaian: 

4.2.3 Memahami isi kandungan teks qiraah tentang: 

سِ  ُُلوم  يف ُغرمَفِة اجلم

Langkah-langkah kegiatan pembelajaran sebagai 

berikut: 

a. Siswa membagi teks qiraah menjadi beberapa bagian 

sesuai dengan jumlah anggota kelompok. 

b. Siswa memahami teks qiraah yang menjadi bagiannya. 

c. Siswa kemudian mendiskusikan bersama anggota 

kelompok tentang teks qiraah untuk memahami secara 

keseluruhan isi kandungan teks qiraah tersebut. 

d. Siswa yang menjadi perwakilan setiap kelompok 

mempersentasikan hasil diskusi. 

 



 

 

 

Banda Aceh, 15 Juli 2019 

Mengetahui, 

Guru Bidang Studi 

 

 

 

Nurul Magfirah, S.Pd 

NIP : 

 

Mahasiswi Peneliti, 

 

 

 

EkaSafrianti 

NIM : 150202031 

 

Mengetahui 

Kepala MIN 4 Banda Aceh 

 

 

Wardah Hanim 

NIP: 
 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

PERTEMUAN 3 

 

Sekolah  : MIN 4 Banda Aceh 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Kelas/Semester : V-A /Ganjil 

Materi Pokok  : Qiraah/ يف غرفة اجللوس 

Alokasi Waktu : 2 x 35 Menit 

 

A. Kompetensi Inti 

KI-1 : Menerima, menjalankan, dan menghargai 

ajaran agama Islam. 

KI-2 : Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, 

tanggung jawab, santun, peduli, dan   

percaya diri dalam berinteraksi dengan 

keluarga, teman, guru, dan tetangganya 

serta cinta tanah air. 

KI-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 dirumah, disekolah 

dan tempat bermain. 

KI-4 : Menyajikan pengetahuan faktual dalam 

bahasa yang jelas, sistematis dan logis, 

dalam karya yang estestis, dalam gerakan 

yang mencerminkan anak sehat, dan dalam 

tindakan yang mencerminkan perilaku anak 

beriman dan berakhlak mulia. 

 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator 

Kompetensi Dasar Indikator 

1.1 Meresapi makna 

anugerah Allah SWT berupa 

Bahasa Arab. 

1.1.1 Menunjukkan rasa 

syukur atas nikmat Allah 

SWT berupa kesempatan 

dapat mempelajari bahasa 

Arab. 

2.1 Memiliki kepedulian dan 

rasa ingin tahu terhadap 

keberadaan wujud benda 

melalui media bahasa Arab 

dalam berinteraksi dengan 

keluarga, tetangga dan guru. 

2.1.1 Menunjukkan sikap 

berani dalam 

berkomunikasi dan 

bekerjasama dengan 

teman menggunakan 

bahasa Arab. 



3.4 Memahami kata, frasa 

dan kalimat sederhana secara 

lisan dan tertulis terkait 

topik: يف غرفة اجللوس 

3.4.1 Meniru teks qiraah 

tentang : يف غرفة اجللوس 

dengan baik dan benar. 

3.4.2 Membaca teks 

qiraah tentang :  

 dengan يف غرفة اجللوس

makhraj yang benar serta 

lancar secara individu. 

3.4.3 Menerjemahkan teks 

qiraah tentang :  

 يف غرفة اجللوس

 

C. Tujuan 

Setelah mengamati, menaya, mencoba, menalar dan 

mengkomunikasikan tentang يف غرفة اجللوس pelajar mampu: 

1. Meniru teks qiraah tentang يف غرفة اجللوس dengan baik 

dan benar. 

2. Membaca teks qiraah tentang يف غرفة اجللوس dengan 

makhraj yang benar serta lancar secara individu. 

3. Menerjemahkan teks qiraah tentang: يف غرفة اجللوس 



D. Materi Pembelajaran  

 فِي ُغْرَفِة اْلُجُلْوسِ 
َطَفى يم ُمسم ُُه ِإدمرِيمسُ . ِإْسِم ُم أَبِيمِه السَّيُِّد . ِلم َصِديمٌق، ِإْسم َحِليمٌل ِإسم

بمِتَدائِيَّةِ  َرَسِة اْلمِ يَِّدُة فَاِطَمةٌ . المُمَدرُِّس يفم المَمدم ُم أُمِِّه السَّ ِهَي . َواسم
ُهومرٌَة يفم هِذِه المَقرميَةِ  هَذا . أُنمظُرم هَذا بَ يمٌت ِإدمرِيمسَ . َخيَّاطٌَة َمشم

ٌر َوَجِديمٌد َوَنِظيمفٌ  ُُلومِس َوُغرمَفُة  يفم بَ يمٍت ِإدمرِيمسَ . المبَ يمُت َكِبي م ُغرمَفُة اجلم
ِل َوُغرمَفُة المُمَذاَكرَِة َوَغي مرَُها َكم َفٌة، . الن َّومِم َوُغرمَفُة اْلم ِس َنِظي م ُُلوم َوُغرمَفُة اجلم

َتٌب وَُكرمِسي   ُُلومِس ِخزَانٌَة َوتِلمُفومٌن َوتِلمَفاٌز َوَمكم َعَلى . يفم ُغرمَفِة اجلم
َتِب ََمَلٌَّة َوجَ  َطمَفالِ . رِيمَدٌة َجِديمَدةٌ المَمكم  .هِذِه المَمَجلَُّة ِلْلم

 

E. Model Pembelajaran 

1. Model pembelajaran kooperatif tipe Teams 

Game Tournament (TGT) 

 

F. Sumber pembelajaran 

1. Kemenag, Buku siswa Bahasa Arab, Pendekatan 

Saintifik Kurikulum 2013 MIN untuk Kelas V.  

2. Kemenag, Buku Guru Bahasa Arab, Pendekatan 

Saintifik Kurikulum 2013 MIN untuk Kelas V.  

3. Kamus Bahasa Arab. 



 

 

G. Alat dan Bahan 

1. Alat : Papan tulis, Spidol, Penghapus, Kertas berwarna, Jarum, Double tip 

2. Bahan : Teks bacaan, Kertas pertanyaan, Kartu jawaban 

 

 

 

H. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 

Tahapan 

Kegiatan 
Guru Siswa Waktu 

Kegiatan Awal  Guru mengucapkan salam 

 Guru memeriksa kehadiran 

siswa 

 Siswa menjawab salam 

 Siswa mendengarkan absensi 

dari guru 

5 Menit 

Kegiatan Inti  Guru meminta siswa untuk 

mengulang materi yang 

sebelumnya 

 Siswa mereview kembali 

materi tersebut 

25 Menit 



 

 

 Guru memberikan soal 

post-test kepada siswa. 

 Siswa menjawab soal post-test 

Kegiatan 

Penutup 

 Guru memberitahukan 

siswa bahwa hari ini adalah 

perjumpaan terakhir. 

 Guru mengakhiri 

pembelajaran dengan 

mengucapkan salam. 

 Siswa mendengarkan apa yang 

disampaikan oleh guru 

 Siswa menjawab salam 

5 Menit 

 

  



 

 

I. Penilaian 

1. Penilaian Aspek Afektif (Sikap Sosial) 

Indikator  : 2.1.1 Menunjukkan sikap berani dalam berkomunikasi dan 

bekerjasama dengan teman menggunakan bahasa Arab. 

Teknik Penilaian :   Observasi  

Instrument Penilaian :   Rubrik lembar penilaian sikap dan pedoman penskoran 

NO PERNYATAAN 

PILIHAN JAWABAN 

Skor 

Muncul 
Kurang 

Muncul 

Kadang-

Kadang 

Tidak 

Pernah 

1. Berani dalam bertindak dan berinisiatif.      

2. Cepat dalam merespon dan 

menanggapi. 

     

3. Terlibat aktif dalam kerja kelompok.      



 

 

4. Bersedia melakukan tugas sesuai 

kesepakataan. 

     

5. Bersedia membantu orang lain yang 

mengalami kesulitan dalam kelompok. 

     

JUMLAH SKOR      

KETERANGAN NILAI 
NILAI 

AKHIR 

Bila Pernyataan Positif 

Muncul  = Skor 4 

Kurang Muncul = Skor 3 

Kadang-Kadang = Skor 2 

Tidak Muncul  = Skor 1 

Bila Pernyataan Negatif 

Muncul  = Skor 1 

Kurang Muncul = Skor 2 

Kadang-Kadang = Skor 3 

Tidak Muncul  = Skor 4 

 

 

 

 

Skor yang diperoleh x 100 

Skor maksimal = 

 

 



 

 

2. Penilaian Aspek Psikomotorik (Keterampilan) 

Kompetensi Dasar   : 3.4.2 Membaca teks qiraah tentang  ُُِلومس  يف ُغرمَفِة اجلم

Jenis/Teknik Penilaian  : Performa 

Bentuk Instrument dan Instrument : Membaca teks qiraah :  ُُِلومس  يف ُغرمَفِة اجلم

Bentuk Penilaian dan Instrument :  

 فِي ُغْرَفِة اْلُجُلْوسِ 
َطَفى يم ُمسم ُُه ِإدمرِيمسُ . ِإْسِم َرَسِة . ِلم َصِديمٌق، ِإْسم ُم أَبِيمِه السَّيُِّد َحِليمٌل المُمَدرُِّس يفم المَمدم بمِتَدائِيَّةِ ِإسم ُم أُمِِّه . اْلمِ َواسم
يَِّدُة فَاِطَمةٌ  ُهومرٌَة يفم هِذِه المَقرميَةِ . السَّ ٌر َوَجِديمٌد . أُنمظُرم هَذا بَ يمٌت ِإدمرِيمسَ . ِهَي َخيَّاطٌَة َمشم هَذا المبَ يمُت َكِبي م

ُُلومِس َوُغرمَفُة الن َّوم . َوَنِظيمفٌ  ِل َوُغرمَفُة المُمَذاَكرَِة َوَغي مرَُهايفم بَ يمٍت ِإدمرِيمَس ُغرمَفُة اجلم َكم ُُلومِس . ِم َوُغرمَفُة اْلم َوُغرمَفُة اجلم
َتٌب وَُكرمِسي   ُُلومِس ِخزَانٌَة َوتِلمُفومٌن َوتِلمَفاٌز َوَمكم َفٌة، يفم ُغرمَفِة اجلم َتِب ََمَلٌَّة َوَجرِيمَدٌة َجِديمَدةٌ . َنِظي م هِذِه . َعَلى المَمكم

َطمَفالِ المَمَجلَُّة لِ   .ْلم



 

 

Bentuk Penilaian 

No Nama Siswa 

Aspek  

Penilaian Total 

Skor 

Mentah 

Nilai 

Persen 
Kriteria 

Keterangan 

K M P I 
Ketuntasan 

Tindak 

Lanjut 

T TT R P 

1 Abdul Aziz            

2 Abdurasyid            

3 Afgan             

4 Aiesha             

5 Alif             

6 Alifya            

7 Alysha             

8 Andra             

9 Cut Fasiha            

10 Dira Salwa            

11 Eka             

12 Emira             

13 Fachrus S            



 

 

14 Humaira            

15 Irzyannanda             

16 M. Andika            

17 M. Naufal            

18 M. Riefky            

19 M. Syathir            

20 Mutia             

Jumlah            

 

Keterangan : 

1.  Skala skor personal adalah 1-4, jumlah total keseluruhan skor 16. 

2.  Keterangan 

     T : Tuntas 

     TT : Tidak Tuntas 

     R : Remedial 

     P : Pengayaan  



 

 

3. Format Penilaian 

Aspek Penilaian Deskripsi 
Alokasi 

Waktu 

Kelancaran (K) 

Sangat lancar 4 

Lancar 3 

Lancar, tetapi masih tersendat 2 

Sering tersendat 1 

Makhraj (M) 

Semua makhraj benar 4 

Sebagian besar makhraj benar 3 

Sebagian kecil makhraj benar 2 

Semua makhraj tidak benar 1 

Pelafalan (P) 

Semua ucapan benar 4 

Sebagian besar ucapan benar 3 

Sebagian kecil ucapan sudah benar 2 

Hampir semua ucapan tidak benar 1 

Intonasi (I) 

Tekanan/irama semua kata, frasa, kalimat benar 4 

Tekanan/irama sebagian besar kata benar 3 

Tekanan/irama sebagian kecil kata benar 2 

Tekanan/irama semua kata salah 1 



 

 

Pedoman penilaian :   NP = R  x 100 

             SM 

Keterangan : 

 NP : Nilai persen yang dicari atau diharapkan 

 R : Skor mentah yang diperoleh siswa 

 SM : Skor maksimum Ideal dari tes yang bersangkutan 

 100 : Bilangan tetap 

 

Kriteria penilaian dalam bentuk persen dan KKM 

Tingkat 

Penguasaan 

Nilai 

Huruf 
KKM Predikat 

86 – 100% A T ممتاز 
76 – 85% B T جيد جدا 
60 – 75% C TT جيد 
55 – 59% D TT مقبول 
<- 54 % E TT مردود 

 

  



 

 

LEMBARAN KEGIATAN SISWA (LKS) 

 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Kelas / Semester : V-A / Ganjil 

Materi Pokok  : ُُلومسِ    يف ُغرمَفِة اجلم
Alokasi Waktu : 2 x 35 Menit 

 

Indikator Pencapaian: 

4.2.3 Memahami isi kandungan teks qiraah tentang: 

سِ  ُُلوم  يف ُغرمَفِة اجلم

Langkah-langkah kegiatan pembelajaran sebagai 

berikut: 

a. Siswa membagi teks qiraah menjadi beberapa bagian 

sesuai dengan jumlah anggota kelompok. 

b. Siswa memahami teks qiraah yang menjadi bagiannya. 

c. Siswa kemudian mendiskusikan bersama anggota 

kelompok tentang teks qiraah untuk memahami secara 

keseluruhan isi kandungan teks qiraah tersebut. 

d. Siswa yang menjadi perwakilan setiap kelompok 

mempersentasikan hasil diskusi. 

 



 

 

 

Banda Aceh, 15 Juli 2019 

Mengetahui, 

Guru Bidang Studi 

 

 

 

Nurul Magfirah, S.Pd 

NIP : 

 

Mahasiswi Peneliti, 

 

 

 

EkaSafrianti 

NIM : 150202031 

 

Mengetahui 

Kepala MIN 4 Banda Aceh 

 

 

Wardah Hanim 

NIP: 
 



LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN SISWA 

 

Pertemuan ke- : : 2 

Bidang Studi  : Bahasa Arab 

Topik Bahasan :يف غرفة اجللوس 
Hari/Tanggal  : Selasa/16 Juli 2019 

Waktu    : 08.00 Wib 

No. Komponen yang diamati 
Hasil yang diamati 

1 2 3 4 5 

1. Menunjukkan antusiasme      

2. Mendengarkan dan 

memperhatikan presentasi 

guru 

     

3. Mencatat keterangan guru      

4. Bertanya tentang apa yang 

belum dipahami 

     

5. Berdiskusi dan berpartisipasi 

dalam kelompok 

     

6. Mengemukakan pendapat      

7. Mengerjakan soal yang 

diberikan guru 

     

8. Menikmati proses 

pembelajaran 

     

9. Menunjukkan rasa cinta      



terhadap pembelajaran 

10. Memberikan lingkungan 

belajar yang kondusif 

     

 

Banda Aceh, 16 Juli 2019 

      Observer, 

 

 

      Eka Safrianti 

150202031 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEMBAR OBSERVASI PEMBELAJARAN 

Nama Guru  : 

Bidang Studi  : 

Topik Bahasan : 

Hari/Tanggal  : 

Waktu    : 

No. Komponen yang diamati 

Hasil yang 

diamati 

1 2 3 4 5 

1. Keterangan Membuka 

Pelajaran 

a. Menarik Perhatian Siswa 

b. Membuat Appersepsi 

c. Menyampaikan Tujuan 

d. Memberikan Pre-Test 

     

2. Keterampilan Menjelaskan 

Materi 

a. Kejelasan 

b. Pengguna 

contoh/ilustrasi 

c. Penekanan hal yang 

penting 

d. Penggunaan metode 

secara tepat 

     

3. Interaksi Pembelajaran 

a. Mendorong Siswa Aktif 

     



b. Kemampuan Mengelola 

Kelas 

c. Memberikan Bantuan 

Siswa yang Mengalami 

Kesulitan 

4. Keterampilan Bertanya 

a. Penyebaran 

b. Pemindahan Giliran 

c. Pemberian Waktu 

Berfikir 

     

5. Keterampilan Menggunakan 

Waktu 

a. Menggunakan Waktu 

Selang 

b. Menggunakan Waktu 

Secara Proporsional 

c. Memulai dan 

Mengakhiri Pelajaran 

Sesuai Jadwal 

d. Memanfaatkan Waktu 

Secara Efektif 

     

6. Keterampilan Menutup 

Pelajaran 

a. Meninjau Kembali Isi 

Materi 

b. Melakukan Post-Test 

     

 



SOAL PRE-TEST DAN POST-TEST 

 

Nama Anggota Kelompok : 

1. ........................................................... 

2. ........................................................... 

3. ........................................................... 

4. ........................................................... 

5. ........................................................... 

Kelas : 

 

I. Bacalah dan terjemahkan bersama teman 

kelompokmu dengan baik dan benar 

 ِفْي ُغْرَفِة اْلُجُلْوسِ 
َطَفى يم ُمسم ُُه ِإدمرِيمسُ ِلم . ِإْسِم ُم أَبِيمِه السَّيُِّد َحِليمٌل . َصِديمٌق، ِإْسم ِإسم

بمِتَدائِيَّةِ  َرَسِة اْلمِ يَِّدُة فَاِطَمةٌ . المُمَدرُِّس ِفم المَمدم ُم أُمِِّه السَّ ِهَي . َواسم
ُهومرٌَة ِفم هِذِه المَقرميَةِ  هَذا . أُنمظُرم هَذا بَ يمٌت ِإدمرِيمسَ . َخيَّاطٌَة َمشم

ٌر َوَجِديمٌد َوَنِظيمفٌ المب َ  ُُلومِس َوُغرمَفُة . يمُت َكِبي م ِفم بَ يمٍت ِإدمرِيمَس ُغرمَفُة اْلم
ِل َوُغرمَفُة المُمَذاَكرَِة َوَغي مرَُها َكم َفٌة، . الن َّومِم َوُغرمَفُة اْلم ِس َنِظي م ُُلوم َوُغرمَفُة اْلم
ُُلومِس ِخزَانٌَة َوتِلمُفومٌن َوتِلمَفازٌ  َتٌب وَُكرمِسي   ِفم ُغرمَفِة اْلم َعَلى . َوَمكم

َتِب ََمَلٌَّة َوَجرِيمَدٌة َجِديمَدةٌ  َطمَفالِ . المَمكم  .هِذِه المَمَجلَُّة ِلْلم



II. Soal-Soal Tournament 

A. Apa arti kata-kata berikut 

سِ  -1 ُُلوم  ُغرمَفُة اْلم
 َخيَّاطَةٌ  -2
ُهومرَةٌ  -3  َمشم
لِ  -4 َكم  ُغرمَفِة اْلم
 ُغرمَفِة المُمَذاَكَرةِ  -5

 

B. Jawablah Pertanyaan Berikut 

ُم َصِديمِق ُمصمطََفى ؟ -1  َما اسم
ٌر َوَجِديمٌد َوَنِظيمٌف ؟ -2 دمرِيمَس بَ يمٌت َكبِي م  َهلم ْلِِ
 َما ِهَي المُغَرُف ِفم بَ يمِت ِإدمرِيمَس ؟ -3
َتِب ؟ -4  َهلم المِتلمَفاُز َعَلى المَمكم
ِس ؟ -5 ُُلوم  َماَذا ِفم ُغرمَفِة اْلم



ANGKET MOTIVASI SISWA 

 

Nama : 

Kelas : 

 

A. Pengantar 

1. Angket ini diedarkan kepada Anda dengan 

maksud mendapatkan informasi sehubungan 

dengan penelitian tentan model pembelajaran 

kooperatife tipe TGT. 

2. Data yang peneliti dapatkan semata-mata 

hanyalah untuk kepentingan penelitian, apapun 

jawaban anda tidak akan berpengaruh pada nilai 

raport dan peneliti menjamin kerahasiaannya. 

 

B. Petunjuk Pengisian Angket 

1. Berilah tanda () pada kolom yang sesuai dengan 

pilihan anda. 

2. Satu soal hanya untuk satu jawaban. 

3. Jawaban: 

Jika SB = Sangat Benar, B = Benar, S= Sedang,  

K = Kurang, SKB = Sangat Kurang Benar. 



C. Angket 

No Pertanyaan SB B S K SKB 

1 Saya senang belajar 

Bahasa Arab dengan 

menggunakan tipe 

Teams Game 

Tournament (TGT). 

     

2 Pelajaran Bahasa Arab 

menjadi lebih mudah 

dengan menggunakan 

tipe Teams Game 

Tournament (TGT). 

     

3 Saya menyukai cara 

guru dalam 

mengajarkan Bahasa 

Arab dengan 

menggunakan tipe 

Teams Game 

Tournamnet (TGT). 

     

4 Saya selalu 

memperhatikan 

penjelasan guru dalam 

mengajarkan Bahasa 

Arab. 

     



5 Belajar Bahasa Arab 

dengan tipe Teams 

Game Tournament 

(TGT) membuat saya 

lebih berani 

mengemukakan 

pendapat saya dengan 

tanpa merasa bersalah. 

     

6 Saya lebih aktif belajar 

Bahasa Arab dengan 

menggunakan tipe 

Teams Game 

Tournament (TGT). 

     

7 Belajar dengan 

menggunakan tipe 

Teams Game 

Tournament (TGT) 

membuat saya lebih 

memahami pelajaran 

Bahasa Arab. 

     

  



8 Saya lebih berani 

bertanya tentang materi 

yang belum saya 

pahami kepada teman-

teman kelompok. 

     

9 Saya lebih senang 

belajar kelompok 

daripada belajar 

sendirian. 

     

10 Menurut saya, belajar 

dengan menggunakan 

tipe Teams Game 

Tournament (TGT) 

membuat saya lebih 

termotivasi dalam 

belajar Bahasa Arab. 

     

 



 أنشطة التالميذ في تعلم اللغة العربية بتطبيق أسلوب 
Teams Game Tournament (TGT) 

 

 تقسم التالميذ إىل اجملموعة -1

 
 

 



 البطولة/تشرح املعلمة عن طروق املبارة -2

 
  

 
 
 



 تشارك املعلمة أسئلة البطولة -3

 
 

 
 
 



تطلب املعلمة من ممثلي اجملموعة تقدمي نتائج العمل  -4
 اجلماعي

 
 

 إعطاء اجلوائز -5

 



  
 



 السيرة الذاتية
 

البيانات الشخصية: أوال  
 إيك سفرينيت:   اإلسم الكمل -1
 130202051:   رقم القيد -2
 1991ابريل  11فدادا، :   حمل وتاريخ امليالد -5
 اإلناث:   اجلنس -4
 اإلسالم:   الدين -3
 إندونيسيا:   اجلنسية -6
 غري متزوج:   احلالة اإلجتماعية -1
 دار السالم:   العنوان -8
 طالبة:   العمل -9

 ekasafrianti17@gmail.com:   الريد اإللكرتوين -10
 شفرالّدين :  اسم األب -11
 فالح :  العمل -12
 آليزاويت :  اسم األم -15
 موظفة :  العمل -14
 فدادا :  العنوان -13



 خلفية التعليم: ثانيا
 املدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية  : املدرسة اإلبتدائية -1
 (2009-2005سنة )  
  معهد مصباح العلوم احلديث : املدرسة املتوسطة -2
 (2012-2009سنة )  
 معهد مصباح العلوم احلديث  : املدرسة الثانوية -5
 (2013-2012سنة )  
قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية  : اجلامعة -4

وتأهيل املعلمني جبامعة الرانريي 
سنة )اإلسالمية احلكومية بندا أتشيه 

2013-2019) 
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