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م رملى اللهم اغفرله وأمي املكرمة زهرية حو إىل أيب املر  (1
اليت ربياين صغرية واألخرة وإىل أختني مها نوفا مولزا 

 اثين وروضة اجلنة.
 امةة اسإسمامية اكحكومية الرانري، وإىل اساتذيت يف اجل (2

 الذين أدين هلم ابلكثري تقديرا وإجماال.
وإىل مجيع أصدقائي يف اجلامةة اسإسمامية اكحكومية  (3

الرانري،  أقول شكرا جزيما على مساعدتكم يل يف 
هللا خري اجلزاء.  إجناز هذا البحث الةلمى جزاكم 
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هللا الرمحن الرحيم  بسم 

اكحمد هلل الذى خلق املوت واكحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمما والسمام على 
هللا عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ذو،  رسوله الكرمي سيدان املصطفى حممد صلى 

 األرحام.

هللا وتوفيقه أتليف هذه الرسالة  م تةليم اللغة اليت يقررها قسفقد مت إبذن 
الةربية بكلية الرتبية وأتهيل املةلمني جامةة الرانري، اسإسمامية اكحكومية كمادة من 

 estafet writingاملواد يتةلمها الطلبة وختتص الرسالة حتت املوضوع: فةالية طريقة 
 .”Ummul Qura Bireuenلرتقية مهارة الكتابة "دراسة جتريبية مبةهد 

شراف كتابة هذه الرسالة إبشراف املشرفني مها األستاذ الدكتور ترمزى ويتم إ
نينورسي املاجستري واألستاذة فضيلة املاجستري  فتقدم الباحثة أفضل الشكر هلما 
اللذاان قد أنفقتا أوقاهتما الثمينة وتوجيهما ومساعدةمها سإشراف هذه الرسالة إشرافا 

 هللا ابركهما وجزامها خريا كثريا.جيدا كامما من أوهلا إىل آخرها  لةل 

مث من الواجب على الباحثة أن تقدم شكرا عميقا واحرتاما عظيما لوالديها 
 احملبوبني )رملي وزهرية( اللذين ربياها تربية حسنة وهذابها هتذيبا انفةا ومنحاها فرصة

هللا جيزيهما أحسن الثوب يف الدنيا واآلخرة.  مثينة سإمتام الدراسة  لةل 

افة على ما ذكر  تقدم الباحثة الشكر اخلالص ملدير اجلامةة وعميد  وإض
كلية الرتبية ورئيس قسم اللغةالةربية وجلميع األساتذة الذين قد علموها علوما انفةة 
وأرشدوها إرشادا صحيحا كما تشكر الباحثة ملوظفي املكتبة جبامةة الرانري، وقسم 
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لوحدة األوىل( الذين قد ساعدوها بتقدمي )خاصة ل 2017تةليم اللغة الةربية ملرحلة 
هللا تةاىل أن جيزيئهم  بةض أفكارهم النافةة ودفةوها إىل إمتام كتابة هذه الرسالة. أدعو 

 أحسناجلزاء يف الدنيا واآلخرة.

 Ummul Quraوال تنسى الباحثة أن تقدم الشكر لناظر مةهد 

Bireuen ات فيه ع املدرسني والطالباألستاذ الدكتور ضياء الدين املاجستري  وجلمي
هللا أن يةطيهم  الذين قد أعانواها يف مجع البياانت احملتاجة عند عملية البحث  عسى 

 أجرا عظيما.

وأخريا  تتيقن الباحثة أن هذه الرسالة ال ختلو من األخطاء والنقصان  وإن  
 كانت قد بذلت كل جهدها يف إعداد هذه الرسالة  لذلك يرجو من القارئني نقدا
بنائيا خالصا وإصماحها انفةا سإكمال هذه الرسالة  ولةّل هذه الرسالة انفةة هلا 
هللا ونةم الوكيل نةم املوىل ونةم النصري وال حول وال قوة إال  وللقارئني مجيةا  حسبنا 

 ابهلل الةاىل الةظيم واكحمدهلل رب الةاملني.
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لرتقية مهارة  Estafet writingفةالية طريقة  : عنوان البحث
 Ummul“ الكتابة "دراسة جتريبية مبةهد 

Qura Bireuen   

 مصباح اجلنة : االسم الكامل  

 170202182 : رقم القيد

 إتقان وقدرة الكتابة يف األساتيذ أبمر يتةلق اءالقر  أم مبةهد الةربية اللغة تةليم عملية
 ولذلك . اجلمل تبنير وت كتابة  يف الطماب يتصةب حىت الكتاب  يف املكتوبة املفردات

 الكتابة  مهارة لرتقية Estafet writing طريقة فةالية" عن تبحث أن الباحثة تريد
 طريقة فةالة ةملةرف ةيني البحث هذا هدف أما". بروين القراء أم مبةهد جتريبية دراسة

Estafet writing جمتمعو  جتريبية  دراسة البحث منهج أما الكتابة  مهارة لرتقية 
 يف الصف الباحثة وأخذت طالبة  80 وعددهم الثاين الصف يف كل الطالبة  البحث
-One Group Pre يةين قسم واحد على الباحثة وتقسمهم.  البحث لةينة ب-الثاين

test Post-Test .هذا يجةونت  االختبار  هو البياانت جلمع املستةمل البحث موديل 
 حيتض فةالية  الكتابة مهارة يف Estafet writing طريقة تطبيق على يدل البحث

 عليه اكحصول مت الذ، SPSS 20 برانمج مساعدة خمال من t test اختبار من
 ل.مقبو  Ha وأن دودمر  Ho مستوى الداللة الذ، يدل على أن بنتيجة
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Abstrak 

Judul penelitian : Efektivitas Metode Estafet writing untuk 

Meningkatkan Keterampilan Menulis 

“Penelitian Eksperimen di Pesantren 

Ummul Qura bireuen”  

Peneliti : Misbahul Jannah 

NIM : 170202182 

Proses pembelajaran bahasa Arab di Pesantren Ummul Qura 

Bireuen bergantung pada guru menyuruh siswa menulis serta 

dalam penguasaan mufradat yang tertulis di dalam buku. Sehingga 

siswa kesulitan dalam menulis dan menyusun kalimat. Oleh karena 

itu peneliti ingin meneliti dengan judul Efektifitas Metode Estafet 

writing untuk meningkatkan maharah kitabah (Penelitian 

Eksperimen di Pesantren Ummul Qura Bireuen). Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas metode estafet 

writing dalam meningkatkan maharah kitabah. Adapun metode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen. 

Populasi penelitian adalah semua siswa kelas VIII yang berjumlah 

80 siswa adapun siswa kelas VIII (B) dengan jumlah 20 siswa 

menjadi sampel dalam penelitian ini. Peneliti melakukan penelitian 

ini di dalam satu kelompok yang disebut “One Grup Pre-Test Post-

Test Design” instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan 

data adalah tes. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan 

metode estafet writing dalam maharah kitabah efektif terbukti 

dari hasil uji t-test melalui bantuan program SPSS 20 diperoleh 

dengan nilai signifikansi yang menunjukkan bahwa Ho ditolak dan 

Ha diterima. 
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Abstract 

Title : The Effectivenes of the Estafet writing Method 

to Increase Writing Skill “ Experiment Research 

in Ummul Qura Boarding school Bireuen” 

Learning proces of arabic language in Ummul Qura Boarding 

School Bireuen depens on the teacher the students to write the 

vocabulary written in the book in case, the student difficult to write 

the sentences. Therefore, the researcher explored this study under 

title The effectivenes of the restafet writing method to increase 

writing skill “ Experiment Research in Ummul Qura Boarding 

school Bireuen” the aims of this research is to know the 

effectiveness of estafet writing method to increase writing skill. 

Moreover, the method was used in this study is experimental 

method. The population of this study is 80 grade VIII students and 

20 students from grade VIII (B) as the sample this research used a 

group, namely “One Group Pre-Test Post-Test Design” the 

instrument used in this research is test. The result of this study 

found the estafet writing method in writing skill effective from 

the result Uji T using SPSS  with score 0,00. It means 0,00<0,05 

showed Ho rejected and Ha was accepted. 

 

NIM
Name : Misbahul jannah 

 : 170202182 
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مهارة الكتابة إحدى أربع املهارات اليت قد وردت يف السابقة 
هي مهارة أمهية  ألهنا تةترب وسيلة من وسائل االتصال بني الفرد 
وغريه تفصل بينهم املسافات الزمانية أو املكانية  خبماف الكمام 

قدمة والكتابة مرحلة مت الذ، حيتاج إىل توحيد الزمان دون املكان.
من مراحل تطور اكحضارة اسإنسانية  وتةترب مفخرة املخ البشر،  
وال نغايل عندما قلنا: إن اسإنسان حني اخرتاع الكتابة بدأ اترخيه 
اكحقيقي  فكم ضاعت تراث األمم بسبب عدم تسجيل الكتابة  

 1وكم خلدت تراث األمم بسبب موجود تسجيل الكتابة.
اختارت الباحثة أسلوب الكتابة املتتابةة   اسةيف هذه الدر 

لتحسني كتاب املهارة لدينا. لذا فإن الطريقة هي أداة لتحقيق 
إحدى طرق التةلم estafet writing  ة أهداف التةلم. تةد طريق

                                                           
ج: اجلامةة )ماالنأوريل حبر الدين   1

 .66-64ص.   (2010اسإسمامية اكحكومية مالكي  
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 البةطالنشط أو التةلم عن طريق الةمل واليت هتدف إىل جةل 
طريقة تتضمن  تكرة هيهذه الطريقة املب. يربطون التةلم كنشاط ممتع

مًةا  ولكن ليس يف جمموعات. تةمل أنشطة الكتابة  الطالبةتةلم 
ابستخدام طريقة التةلم هذه على جةل الطماب يطورون قواهم 
التخيلية بنشاط ويتخيلون وينتجون منتًجا على الفور يف شكل 
قصة قصرية. املنتج الناتج هو عمل مشرتك  ألن القصص القصرية 

نوعة مًةا )يف سماسل(. يتناوب الطماب على كتابة الناجتة مص
فقرات خيالية يف كتاب التمرين )فقرة واحدة على األقل(. يف هناية 

ل الطماب يف الفص الدرس  سيتم إنشاء عدة فقرات وفًقا لةدد
 2.واليت كتبها الطماب يف سلسلة

يف جمموعات.  البات  يةمل الطestafet writingيف طريقة 
يف اجملموعة مشاعره يف فقرة بنفس املوضوع يضع كل عضو 

والةنوان. مت ذلك يف سلسلة حىت انتهاء املهلة احملددة. سيكون 
لنجاح عضو اجملموعة أتثري على جناح اجملموعة  لذا فإن املشاكل 

                                                           
2 Hadi Susanto, Metode Estafet Writing, 

https://bagawanabiyasa.wordpress.com/2016/08/29/metode-

estafet-writing/(di akses pada 17 september 2020, pukul: 20:00) 

https://bagawanabiyasa.wordpress.com/2016/08/29/metode-estafet-writing/(di
https://bagawanabiyasa.wordpress.com/2016/08/29/metode-estafet-writing/(di
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 Ummul Qura Bireuen اليت يواجهها الباحثون لدى طماب مةهد

 .املتوسطة هي مشاكل لغوية ومشاكل غري لغوية
املشكلة األوىل هي مشكلة لغوية. تةترب هذه املشكلة من 
الةوامل املتةلقة ابللغوايت نفسها  ومنها: عدم التةرف على شكل 
اكحروف الةربية أو كتابتها  صةوبة يف توتري اكحروف الةربية أو 

كحالة يف اسإمماء  ويف هذه ا الباتربطها  ووجود صةوابت لدى الط
ا: الصوت )علم األصوات( واملفردات تكون املشاكل الواردة فيه

والقواعد. هناك الةديد من مشاكل نظام الصوت اليت حتتاج إىل 
اهتمام املتةلمني غري الةرب  أحدها اكحروف الةربية اليت ال مثيل 
هلا يف اسإندونيسية  على سبيل املثال  ق غ ع ظ ط ض ص ذ 
خ ح ث على سبيل املثال  سيجد طالب إندونيسي صةوبة يف 
نطق اكحروف. الرسالة  لذلك جيب أن يتدرب املسار املتبع يف كثري 
من األحيان على نطق اكحروف الةربية من املخرج وفًقا لتةليمات 
املةلم. بينما املفردات هي أحد الةوامل اليت تدعم إتقان املهارات 
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اللغوية األربع. ويف الوقت نفسه  تلةب القواعد دورًا مهًما جًدا يف 
 .ابة الةربيةفهم الكت

والثاين هو إشكاليات غري لغوية. الةوامل غري اللغوية هي 
 .E . عوامل خارج علم اللغة. حسب عوامل غري لغوية للربوفيسور

Sadtono يشمل: الطالب  املةلم  املواد  املرافق  والةوامل
االجتماعية. على سبيل املثال  هناك نقص يف االهتمام بطماب 

  وعدم قدرة املةلم على استخدام  Ummul Qura Bireuen مةهد
اللغة الةربية عند التدريس  وعدم وجود عماقات متبادلة بني 

 .املةلمني والطماب وغياب التسهيمات الداعمة يف التةلم
بناء على الوصف أعماه  هتتم الباحثةإبجراء حبث حول تةلم 

  فةالية طريقةبةنوان " estafet writingالكتاب ابستخدام طريقة 
estafet writingةهدمب دراسة جتريبيةمهارات الكتابة  لرتقية Ummul 

Qura Bireuen." 
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 استخدام هلأما أسئلة البحث  يف هذا البحث هي: 

ة يف مهارة الكتاب تراقى فةالية على الطلبة estafet writingطريقة 
 ؟  Ummul Qura Bireuen مةهد

 

ة يالتةرف على فةال: يهالبحث هذا يف وأما أهداف 
 Ummul لرتقية املهارة الكتابةيف مةهد estafet writing طريقة 

Qura Bireuen  
 

 وأما األمهية يف هذا البحث هي كما يلي:
: تساعد الطالبات يف تدريس الكتابة   بةللطل -1

 estafet writingبتطبيق طريقة 

ريقة ما يسهل : تساعد املدرسة ملةرفة ط للمدرسة  -2
 الكتابة يف تةليم

   estafet writing وزايدة املةلومات عن طر،
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: زايدة مةرفة الباحثة على   للباحثة  -3
 estafet writingفةالةيف تطبيق طريقة 

 يف تةليم مهارة الكتابة.  
 

 estafetأما االفرتاض يف هذا البحث أن تطبيق طريقة 

writing سهل تات يف ترقية املهارات الكتابة  و لبفةالة لطا
ذا وأما الفروض يف ه يف توصيل املادة للطالبات. ةاملةلم

 البحث فهي كما يلي:
 estafet  : إن تطبيق طريقة(Ha)الفرض البديل  -1

writing ارة مه ة لرتقية قدرة الطالبات علىيفةال
 الكتابة.

 estafetإن تطبيق طريقة  :(Ho)الفرض الصفر،  -2

writing الطالبات على مل يكن فةاال لرتقية قدرة 
 مهارة الكتابة.

 

اكحد املوضوعي: حتدد الباحثة موضوع هذه  -1
 لرتقية estafet writing طريقة  فةاليةالرسالة عن 
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 Ummul الطالبات على مهارة الكتابة مبةهدة قدر 

Qura Bireuen 
اكحد املكاين: تبحث الباحثة هذا البحث يف   -2

اكحد الزماين:  Ummul Qura Bireuenلثاين فصل ا
يقتصر هذا البحث للةام الدراسي 

 م.2020/2021
 

قبل أن تبحث الباحثة عن أشياء املتةلقة هذا املوضوع 
حتسن هبا أن تشرح مةاين بةض األلفاظ أو املصطلحات 
املوجودة يف املوضوع . وأما املصطلحات اليت تريد الباحثة 

 : شرحا فهي
  فةالية -1

 – يفاعل -تةريف فةالية لغة أصلها من فاعل
 3فةاال. ومةىن فةالية: "فاعلية  أتثري  نفوذ". –مفاعلة 

                                                           

(  2004الةلم للممايني   )بريوت: دار روحي البةلبكي   3 
  .830ص. 
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وتةريف اصطماحا "املدى الذ، تصل إليه يف حتقيق 
 4األهداف".

 estafet writingطريقة  -2
طرقا  وهي وسيلة أو  -يطرق -طريقة مصدر من طرق

 5وجد طريقة الداة آلة.
كة بة الرتحيل منوذجا تةليما تةاونيا يركز على املشار تةد كتا

 estafet النشطة للطلبات يف جمموعات. يؤكد منوذج التةلم بطريقة 

writing  على تةاون الطلبات يف تةظيم ظروف التةلم لتحقيق
التتابع  estafet writingأهداف التةلم املتوّقع. يةتقد أن منوذخ تةلم 

تابة تحفري وتنائج التةلم للطلبات يف كهذا هو اكحل يف زايدة ال
 6النص.

 
 

                                                           
 فايزة اكحميد، الةرت،   4

 .24ه(  ص.  1425  ) رسالة جامةة امللك سةود  
 .673-672(: ص. دار املشرق -  )بريوتإبرهيم أنيس وآخرون،  5 

6 Guru-Guru Cendana Riau, Mari Menjadi Guru, 2019, 

Jawa Barat, hal. 108 
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 مهارة الكتابة -3
مهور  ومهارة شيء  -مهرا -ميهر -املهارة لغة هي مهر

واصطماحا هي آداء لغو، )صويت غري صويت( يتميز   7وفيه وبه.
ابلسرعة والدقة والكفائة والفهم واملرعات اللغوية املنطوقة 

 8واملكتوبة.
كتابة  وهي   -يكتب -كلمة كتابة مصدر من كتب

تصوير الكمام وخواطر الفكر برسم خطوط وإشارات اصطماحية 
 9أو عمامات مقررة. 

 ترقية  أ، رفع وصدره -يرقى -كلمة ترقية مصدر من رقى
 10وأن يرفع حصول الدرس للتماميذ أ، تنقل منحال إىل حال.

تشري الكتابة إىل أحد اجلوانب اسإنتاجية يف اللغة  أو أحد فنون 
سإرسال  حيث يشرتك فن الكمام مع الكتابة  يف هذه الناحية  ا

. بينما ميثل االستماع والقراءة الناحية االستقبالية من بني فنون اللغة

                                                           

املشرق  )بريوت: دار  لويس مةلوف   7 
 .777(  ص. 1998

 .87...ص. أمحد فؤد عليا   8 
   888 دار املشرق(: ص. -)بريوت   رهيم أنيس وآخرونإب 9 
 .376(  ص. 1972)القاهرة: أغكسا  إبرهيم انيس وآخرون   10 
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 وأتيت الكتابة بةد القراءة يف الرتتيب الطبيةي لفنون اللغة حيث
-قراءة-كمام-ترتب الفنون على النحوى التايل: )استماع

 11كتابة(.
 

الدراسة السابقة يف احدى اساسية الباحثة اليت تستخدمها   
الباحثة ملةرفة أسلوب الدراسة اجاابهتا وسلبياهتا وهذه الدراسة 
تساعد الباحثة ملةرفة مقارنة نتائج البحث وفرق بني الدراسة 

 السابقة والدراسة اكحالية.
 

(Mind Mapping)

                                                           
 105م  ماالنج  ص. 2011  نور اهلاد،   11
 appingMind M (هاندى بودى كومسا   12

11ص. (  م 2016  ماالنج  اجلامةة اإلساملية اكحكومية تولونج أجونج
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( إن يف تطبيق طريقة اخلريطة الذهينة 1ونتائج البحث هي:   
لرتقية مهارة الكتابة ابملدرسة الثانوية اكحكومية األوىل تولونج أجون 

وات وهي: حتديد ثماث خط ۲۰۱۰/۲۰16جلل عام الدراسي
الكلمة الرئيسية  وتفرع الكلمة الرئيسية  وإعطاء اخلصائص 

إن تقوم تطبيق طريقة ( ۲واألمثلة لكل فروع الكلمة الرئيسية. 
اخلريطة الذهينة لرتقية مهارة الكتابة ابملدرسة الثانوية اكحكومية 

تقوملني ۲۰۱۰/۲۰۱۹األوىل تولونج أجون جلل عام الدراسي
إن يف تطبيق طريقة اخلريطة ( ۳املادة املقدمة.  مساوية أبهداف

ج الذهينة لرتقية مهارة الكتابة ابملدرسة الثانوية اكحكومية األوىل تولون
مزااي وعوائق  ومن مزااي  ۲۰۱۰/۲۰أجون جلل عام الدراسي 

ههي ترقي فةالية الطماب ومهارة کتابتهم  وتسهما لطماب يف فهم 
وهي طريقة بسيطة يف إعدادها املادة  وتسهلهم يف الذاكرة  

قها  وتطبيقها. ومن عوائقه هي حتتاج إىل الشرح التفصيلي يف تطبي
 واستخدام الصور واأللوان أن يتدخل تركيز الطماب يف فهم املادة.

 عماقة الدراسة السابقة ابلدراسة اكحالية:
وجه اسإتفاق:كانت الدراسة السابقة والدراسة  -أ

  . مهارة الكتابة اكحاليةتركز على  ترقية
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وجه اسإختماف : كانت الدراسة السابقة تستخدم منهج -ب
وأما ( mind mapping)الوصفيوتطبيق طريقة اخلريطة الذهنية 

 estafetالدراسة اكحالية تستخدم منهج التجريبيوتطبيق أسلوب

writing. 
 

البحث هو منهج التجريبية استخدمت الباحثة  جوأما منه
Posttest-  بشكلTrue Eksperimentalذا البحث التصميم يف ه

.Only Control Design ونتيجتها ستخدام األلةاب يف تةليم مهارة
الكتابة مهمة  ألن هذه الوسيلة تستطيع أن تساعد التماميذ يف 
تةليري األفكار واملشاعر عند كتابة الفقرة. وهذا يناسب برأ، بةض 

 ثريا على حل مشكماته عند اللةب املدرس اللغة اسإنساين جهد ك
افهذه 

لةبة يف هي ال 

                                                           
ا، زهرة الصاكحة 13

ية )جامةة اسإسمامية اكحكوم
 39م(  ص.  2015موالان مالك ابراهيم  ماالنج  
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التةلم. جبانب ذلك  األلةاب يزيد محاسة الطلبة يف التةلم. وأماين 
 65 2 %1نو، ويف املستوى املة 00  2 %5املستوى املةنو، 

أو  %5أكرب يف املستوى املةنو،  5,69ألن نتيجة اسإحصائي 
  وذلك مبةىن أان ستخدام األلةاب فةالة لرتقية مهارة الكتابية 1%

للتنمية يف مدرسة مفتاح الةلوم املتوسطة. اسإسمامية جون اجنلجي 
 ماالنج.عماقة الدراسة السابقة ابلدراسة اكحالية:

راسة السابقة والدراسة اكحالية وجه اسإتفاق:كانت الد -أ
 منهج التجرييب تركز على مهارة الكتابة وتستخدم

وجه اسإختماف : كانت الدراسة السابقة تطبيق  -ب
األلةاب لرتقية مهارة الكتابة وأما الدراسة اكحالية هي 

لرتقية قدرة الطالبات على estafet writing تطبيق أسلوب 
 مهارة الكتابة.
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وأما منهج هذا البحث هو البحث التجرييب ابملدخل 
( تطبيق تةليم مهارة الكتابة 1الكمي. ونتائج هذا البحث: 

ابملدخل السياقي تشتمل على ستة املراحل  هي مرحلة التمهيد  
 -tلتةلم  ومرحلة التمثيل  ومرحلة يف ومرحلة تةليم وا

tabel 2أكربمن اسإنةكاس  ومرحلة اسإختتام.  85 4اسإحصائي )
=  %10املستوى املةنو،  t- tableأن نتيجة يف املستوى الةنوين 

وذلك مبةىن أن تةليم  999 1=  05وكذلك أكربم  % 668 1
ة لدى بمهارة الكلية ابملدخل السياقي فةاال للرتقية مهارة الكتا

                                                           
عينية حمفوظة14

م(  ص.  2017جامةة اسإسمامية اكحكومية موالان مالك غرباهيم  ماالنج  
33 
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الدراسة  عماقةطماب يف مدرسة الراقي املتوسطة اسإسمامي مباالنق.
 السابقة ابلدراسة اكحالية:

وجه اسإتفاق:كانت الدراسة السابقة والدراسة اكحالية  -أ
  .منهج التجرييب تركز على مهارة الكتابة وتستخدم

 
وجه اسإختماف : كانت الدراسة السابقة تطبيق -ب

تةلم السياقي وأما الدراسة اكحالية هي تطبيق مدخل التةليم وال
 لرتقية قدرة الطالبات على مهارة الكتابة. estafet writingأسلوب 

"Panduan Akademik dan Penulisan Skripsi Tahun 

2016” dan “Panduan Penulisan Proposal dan Skripsi Prodi 

PBA Tahun 2016”.  
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 –فاعلة م –يفاعل  -تةريف فةالية لغة أصلها من فاعل
وتةريف اصطماحا  15فةاال. ومةىن فةالية: "فاعلية  أتثري  نفوذ".

 16"املدى الذ، تصل إليه يف حتقيق األهداف".
 estafet writing

 estafet writing

يقة يقة كتابة الرتحيل إىل أهنا طر يرجع سبب اختيار طر  
الطماب التفكري على مستوى عاٍل بناًء على  تةلم تتطلب من

املشكمات املقدمة يف الواقع. من املتوقع أن يساعد استخدام طريقة  

                                                           

(  2004)بريوت: دار الةلم للممايني   روحي البةلبكي   15 
  .830ص. 

 رت،  فايزة اكحميد، الة 16
 .24ه(  ص.  1425  ) رسالة جامةة امللك سةود  
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كتابة الرتحيل الطماب يف الةثور على األفكار ومساعدة الطماب 
 17مةقائال على التفكري بشكل خماق سإجياد حلول كحل املشكمات

 estafet writingأن أنشطة الكتابة ابستخدام طريقة  يقرتح
جتةل الطماب يطورون خياهلم وخياهلم وينتجوا منتًجا على الفور. 
املنتج الناتج هو عمل مع جمموعة من األصدقاء  على سبيل املثال 
نص مراجةة مسرحية مت تكوينه مًةا )يف سلسلة(. ُتستخدم هذه 

ية  أكثر نشاطًا يف تطوير قدراهتم التخيل ةبلالطريقة جلةل الطا
  18.على الةمل مًةا ةبلةمل الطاتابستخدام هذه الطريقة 

  من املتوقع أن estafet writingلذلك  ابستخدام طريقة 
من أكثر نشاطًا. هذه الطريقة املبتكرة هي طريقة تتض ةلباكون الطت

 ةبالارك الطشتيف جمموعات. يف طريقة التةلم هذه   ةبلتةلم الطا
 بنشاط يف كتابة نصوص مراجةة الدراما يف سلسلة.

                                                           
17 Nida Rahmawati, “Peningkatan Menulis Puisi Bebas Melalui 

Penggunaan Metode Edtafet Writing”, Jurnal Diksatrasia dalam Volume 

1, No. 2, 2017, hal. 117 
18 Sitti Syatariah, Mari Menjadi Guru (Jawa Barat: TIM Jejak, 

2019) hal 113. 
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 estafet writing

 .estafet writingعدة خطوات يف طريقة  افرتاحت
 :خطوات التةلم على النحو التايل

جيب عليك حتديد موضوع )جماين( سيتم تطويره  -1
 إىل مقال.

بةد الةثور على املوضوع  جيب عليك كتابة   -2
ة االفتتاحية لبدء املقال على كتاب أو قطةة اجلمل

 من الورق.
يف هناية اجلملة اليت تكتبها  جيب أن تكتب   -3

 امسك.
بةد كتابة اجلمل االفتتاحية ملقالك  انقل الورقة أو  -4

الكتاب إىل صديقك األمين. وابملثل مع 
 أصدقائك اآلخرين.

قبل متابةة الكتابة  جيب عليك أوالً قراءة الكتابة   -5
ابقة. هذا لتجنب التنافر يف الةماقة بني الس

 19اجلمل.
                                                           

19  Sitti Syatariah, Mari Menjadi Guru, ..., hal 42. 
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 estafet writing 
 له عدة مزااي  وهي: estafet writing فإن طريقة

 اجةل جو التةلم أكثر متةة وأقل ملمًا. -1
 جةل الطماب أكثر محاًسا يف تنفيذ التةلم. -2
سيكون الطماب أسرع وأكثر حرًصا يف تنفيذ  -3

 التةلم.
ة نصوص استةراض الدراما  يصبح يف تةلم كتاب -4

بها متابةة املقاالت اليت كت الطماب أكثر نشاطًا يف
  أصدقاؤهم.

 estafet writingميكن للتةلم يف جمموعات بطريقة  -5
ح صبتس أن جيةل الطماأبكثر إبداًعا ونشاطًا.

الساكنون يف البداية نشيطني بشكل غري  ةبالالط
نفيذ  تمع أصدقائهم يف مباشر وميكنهم التواصل

 م.التةل
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 estafet writing 
 الةيوب هي كما يلي:

دة يف عجلة من أمرهم يف تطبيق املا ةباليبدو أن الط -1
 .estafet writingابستخدام طريقة 

مييل جو التةلم يف الفصل إىل أن يكون صاخًبا  -2
 النشطني. ةبلبسبب الطا

 هلا حد زمين للتةلم. estafet writingطريقة  -3

 نفس يف ةبالةمل مجيع الطتالناحية الةملية  ال من  -4
 الوقت.

 estafetبناًء على الوصف أعماه  فإن طريقة  

writing  هلا مزااي وعيوب يف التةلم. هذه الطريقة هي
هذه  مًةا. تةمل ةبالطريقة مبتكرة تتضمن تةلم الط
ياهلم يف تطوير خ ةبالالطريقة أيًضا على تنشيط الط

 إنشاء تةاون تةليمي يف الفصلوخياهلم حبيث يتم 
 20الدراسي.

                                                           
4http://repository.unpas.ac.id/11440/4/BAB%20II%20fix.

pdf,diaksespada tanggal 29 september 2020 pukul 22:00 WIB 

http://repository.unpas.ac.id/11440/4/BAB%20II%20fix.pdf,diakses
http://repository.unpas.ac.id/11440/4/BAB%20II%20fix.pdf,diakses
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هي اسإابنة واسإفصاح عما  -لفظا -الكتابة 
جيول يف خاطر اسإنسان من أفكار ومشاعر وأحاسيس  
حبيث يفهمه اآلخرون. واصطماحا هي الةمل املدرسي 
املنهجي الذ، يسري وفق خطة متكاملة  للوصول 

 من ترمجة أفكاره ومشاعرهابلطالب إىل مستوى ميكنه 
بلغة  -ةكتاب  -وأحاسيسه ومشاهداته وخرباته اكحياتية

على رأ، آخر أن  21سليمة  وفق نسق فكر مةني.
دالالت  الكتابة اسإصطماحي هو أداء لغو، رمز، يةطي

متةددة وتراعي فيه القواعد اللغوية املكتوبة  يةرب عن 
ره  نظفكر اسإنسان ومشاعرة  ويكون دليما على وجهة 

 22وسببا يف حكم الناس عليه.

                                                           
ائس   )بريوت:  دار النفانيف حممود مةروف  21

 .203ه(  ص.  1418

دار املسلم     )الطبةة الرابةة:أمحد فؤاد عليان   22 
 .137م(  ص.  2010 –ه  1431
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إن تةريف الكتابة هنا أمر ابلغ األمهية  حىت 
ال يظن ظان أن الكتابة هي: التةبري الكتايب املدرسي 
فقط  وهو يطلق عليه )التةبري التحرير،(  لذلك فإنه 

 من الضرور، أن حندد مفهوم الكتابة الشامل هنا.
 وسنبدأ ابلتةريف اجملموعي  ألن التةريف
اجملموعي كما سبق أن ذكران يف تةاريف سابقة غالبا 

فالكتابة يف  23ما يكوأنساسا للتةريف اسإصطماحي.
اللغة تةين اجلمع والشد والتنظيم  كما تةين اسإتفاق 
على اكحرية  فالرجل يكاتب عبده على مال يؤديه 
منجمةا  أ، يتفق مةه على حريته مقابل مبلغ من 

 اسإزالم واسإجياب  والكتابة:املال  كما تةين القضاء و 
  24صناعة الكاتب.

                                                           

 .137-136ص.أمحد فؤاد عليان   23 

ابن منظور: لسان العربي، مرجع سابق، مادة )كتب(، المعجم ا لوسيط مادة  24 

 775)كتب(، ص. 
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ومهارة الكتابة هي إهدى املهارات من أربع 
مهارات يف تةليم اللغة الةربية  مهارة الكتابة تستخدم 
لماتصال غري مباشرة. هي عملية إنتاجية 

وقال فؤاد أفاند، أن مهارة الكتابة هي 25ومةتربة.
ية ملوضوععلى الكتابة اسإدارية االةاملني  تدريب

الدقيقة وجتنب األخطاء اهلجائية واسإممائية  وهذا 
يطلب تطوير التفكري وزايدة حصيلة مةلومات اللغوية 

 26وترقية األسلوبفي الكتابة.
هناك أنواع خمتلفة تندرج حتت مفهوم الكتابة  
منها اخلط أبنواعه ومنها اسإمماء أبنواعه )منقول  

د واملوجه واعه )املقيمنظور  اختبار،( ومنها التةبري أبن
 واكحر( ومن أنواع الكتابة: 

 الكتابة الوظيفية (1)
                                                           

25 Tarigan Henry, Menulis Sebagai Suatu Keterampilan 

Berbahasa (Bandung: Angkasa Bandung, 1986) hal. 3-4 
26 Ahmad Fuad Effendy, Metode Pembelajaran Bahasa Arab 

(Malang: Al-Misykat, 2009) hal. 17 
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هي الكتابة اليت تؤد، وظيفة خاصة يف حيات الفرد 
واجلماعة  لتحقيق الفهم واسإفهام  وهي ذلك النوع من الكتابة اليت 

 تةمالجماالت اس ومن .ميارسوهنا عند اكحاجة إىل املمارسات الرمسية
 سائل والربقيات والسري واألكادمية واالستةاداتكتابة الر   هذا النوع

 .أبنواعها واسإعةماانت وكتابة السجمات والتلخيص
اليت تطوعه اسإنسان يف حياته االجتماعية وما تنطو،  يه

عليه منمواقفوأحداث متنوعة  بقصد التواصل مةى بين جنسه  
وحتقيق ما يةن له من حاجات  والوفاء مبا يةرض له من متطلبات. 

27 
 الكتابة اسإبداعية (2)

الكتابة البداعية هي عملية تسمح إبنتاج نص مكتوب من 
خمال تطوير الفكرة األساسية ومراجةتها وتطويرها.وهي الكتابة 
اليت هتدف إىل الرتمجة عن األفكار واملشاعر الداخلية واألحاسيس 

                                                           

ث جامةة   )ماالنق: مبةو نور هاد،   27 
 109ص.  م(  2011السودان   إفريقيا الةاملية للمركز



25 
 

 
 

واسإنفةاالت  ومن مث نقلها إىل اآلخرين أبسلوب أديب رفيع  بغية 
ةال  يف نفوس السامةني أو القارئني أتثريا يكاد يقرتب من انفالتأثري

 أصحاب هذه األعمال.
هي اليت تنقل الكاتب من خماله مشاعره وانفةاالته 
وعواطفه وأحاسيسه يف كلمات منقاة  وعبارات موشاة  يراعي فيها 
مجاليات اللغة وأصالة األفكار وحسن الديباجة. وتتنوع اجملاالت 

ن خماهلا الكاتب هذا النوع من التةبري إىل قرض اليت ميارس م
الشةر  كتابة القصة  الرواية  واملقال  املسرحية  الرتاجم  السري  

 28املذكرات الشخصية.
وفيها يةرب الفرد عن أفكاره الذاتية األصلية  وبيين أفكاره 
وينسقها وينظمها يف موضوع مةني بطريقة تسمح للقارئ أن مير 

ري ليت مرهبا الكتب.ٍ ويطلق عليها أيضا ابلتةبابخلربة نفسها ا
اسإنشائي  لذا فهو تةبري إبداعي ذايت ينفث فيه الشاعر أو الناثر 

                                                           
28 Guntur Tarigan, Membaca Sebagai Keterampilan Berbahasa, 

(Bandung: Angkasa, 2008), hal. 35 
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أفكاره وأحاسيسه  فيفصح عما يف داخلية من عواطف بةبارات 
منتقاة مستوفية الصحة والسمامة النحوية واللغوية. ومن األمثلة 

دبية الرواية واملقالة الألعلى هذه النوع: كتابة القصة القصرية و 
والقصيدة الشةرية  وكتابة تراجم حياة الةظماء  والسري  واملذكرات 

 الشخصية.
 الكتابة اسإقناعية (3)

وهي فرع من الكتابة الوظيفية  وفيها يستخدم الكتابة 
أساليب ووسائل إقناعية سإقناع القارئ بوجهة نظره  مثل احملاجبة 

 طريقة تؤثر لصاحل موقف مةنيوإاثرة الةطف ونقل املةلومات ب
واستخدام األسلوب األخماقي. فهو يلجأ إىل املنطق والةاطفة 

 29واألخماق  ورمبا إىل الدين سإقناع القارئ آبرائه.
 
 

                                                           
(  يوجد www.alukah.net) إبراهيم علي   29

 6. ص.2018ديسمبري  7يف 
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 متر القصة قبل كتابتها مبراحل ميكن توضيحها فيما يلي:
انفةال التجربة: أو البحث عناملوضوع  والتجربة قد  -1

شخصية  وقد تكون خارجية حدثت آلخرين   تكون
وقد تكون خيالية  ختيلها الكاتب  وقد تكون 

 ابسإضافة هلذا حمزنة أو مفروحة أو جادة أو هزلية.
تطوير التجربة: ينفةل الكاتب ابلتجربة أو املوضوع   -2

فيحاول وضع حمور أساسي تدور حلوه األحداث  
ناصر ع فيبدأ يف وضع الفكرة الةامة للقصة يف صورة

 مرتابطة ومنظمة.
صياغة القصة: يبدأ الكاتب يف كتابة مسودة القصة   -3

حماوال السري ابألحداث والشخصيات  وكل  عناصر 
 القصة يف اجتاه منطقي مرتب إىل أن ينتهي منها.

صقل القصة: بةد أن ينتهي الكاتب من كتابة  -4
مسودة القصة  يبدأ يف تصحيح كل ما يتةلق هبا من 
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  أو شخصية  حىت يصل هبا إىل أعلى لغة أو فكرة
 مستوى من اجلودة.

 

 

إن اهلدف األساسي من تةليم الكتابة هو خلق القدرة على 
التةبري السليم الواضح املتةمق لدى املتةلم  وهذا اهلدف الةام 

 يتطلب حتقيق جمموعة أهداف خاصة لتةليم الكتابة:
 ن األفكار واألحاسيسإكساب متةلم القدرة على التةبري ع -

واالنفةاالت والةواطف بشكل راق ورفيع ومؤثرة فيه سةة األفق 
 ورحابة اسإبداع.

إكساب متةلم القدرة على التةبري بلغة سليمة تراعى قواعد  -
 االستخدام اجليد ألنظمة اللغة الرتكيبية والصرفية والداللية.

ض ر كساب متةلم القدرة على ممارسة التفكري املنطقي يف عإ -
 .أفكاره وتسلسلها والربهانة عليها لتكون مؤثرة يف نفس املتلقى
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ة تنمية قدرة املتةلم على مواجهة املواقف اكحياتية املختلفة ككتاب -
 30بطاقة هتنئة أو رسالة لصديق  أو كتابة املذاكرات واخلواطر.

 

الكتابة وسيلة من وسائل االتصال اليت بواسطةها ميكن 
لتلميذ أن يةرب عن أفكاره  وأن يقف على أفكار غريه  وأن يربز ل

مالديه من مفهومات ومشاعر  ويسجل ما يود تسجيله من 
حوادث ووقائع. وكثريا ما يكون اخلطأ الكتايب يف اسإمماء  أو يف 
عرض الفكرة سببا يف قلب املةىن  وعدم وضوح الفكرة  ومن مث 

تبار أهنا ة يف التةليم على اعتةترب الكتابة الصحيحة عملية مهم
عنصر أساسي من عناصر الثقافة  وضرورة اجتماعية لنقل األفكار 

 31والتةبري عنها  والوقوف على أفكار الغري واسإملام هبا. 

                                                           
(  يوجد www.alukah.net) إبراهيم علي   30

 7ص.  2018ديسمبري  7يف 
  تةليم اللغة الةربية بني النظرية والتطبيق  )بريوت: أم ار املصرية البنانية  حسن شحاتة 31 

  .311ص. م(   2008

http://www.alukah.net/
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تةد الكتابة وسيلة من وسائل االتصال اليت بواسطتها ميكن 
للتلميذ أم يةرب عن أفكاره. وأن يقف على أفكار غريه  وأن 

ما لديه من مفهومات ومشاعر  وتسجيله من حوادث يربز 
ووقائع. وكثريا ما يكون اخلطأ الكتايب يف اسإمماء  أو يف عرض 
الفكرة سببا يف قلب املةىن  وعدم وضيح الفكرة. ومن مث تةد 
الكتابة الصحيحة عملية مهمة يف التةليم  على اعتبار أهنا عنصر 

ية لنقل األفكار أساسي من عناصر الثقافة  وضرورة اجتماع
 32والتةبري عنها  والوقوف على أفكار الغري كاسإهلام هبا.

وتدريب التماميذ على الكتابة يف إطار الةمل املدرسي  وتركز 
يف الةناية أبمور ثماثة: قدرة التماميذ على الكتابة الصحيحة 
وإجادة اخلط وقدرهتم على التةبري عما لديهم من أفكار يف وضوح 

بد أن يكوف التماميذ قادرا على كتابة الكلمات ودقة. أم ال 
ابلطريقة اليت اتفق عليها أهل اللغة  وأال تةذرت ترمجتها إلو 

                                                           
م للنشر   )رايض: دار املسلعاليان   أمحد فؤاد  32

 78( ص. 1992والتوزيع  
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مدلولتها  وأن يكون قادرا على اختيار الكلمات ووضةها يف نظام 
خاص  وم ال بد أن يكوف التماميذ قادرا على كتابة الكلمات 

تها إلو  تةذرت ترمجابلطريقة اليت اتفق عليها أهل اللغة  وأال
مدلولتها  وأن يكون قادرا على اختيار الكلمات ووضةها يف نظام 

 33خاص  وإال استحال فهم املةاين واألفكار اليت تشتمل عليها.
 

 

أتثر مهارة الكتابة أتثريا سالبا أو موجبا بةدة عوامل متباينة 
  ميكن تقسيمها إىل نوعني:

 ل الداخلية وهي اليت تتةلق بطبيةة النظام اللغو،الةوام (1)
 اختيار املفردات واجلمل -
 مراعة قواعد النحو والصرف  -
 مراعة قواعد اسإمماء والرتقيم -
 أتثري اللغة األم -

                                                           
(  2004  )الرايض: مكتبة الرشد حسن جةفر اخلليفة   33

 291ص. 
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 الةامل اخلارجية وهي اليت ال تتةلق ابللغة ذاهتا (2)
 الةوامل اسإجتماعية -
 الةوامل الذهنية -
 الةوامل البدنية -

 

 مراعة القواعد اسإممائية األساسية يف الكتابة (1)
 سرعة الكتابة وسمامتها من األخطأ (2)
مراعة التناسب بني اكحروف طوال واتسةا  وتناسق  (3)

 الكلمات يف أوضاعها وأبةادها
 تلخيص موضوع يقرأه تلخيص كتابيا صحيحا ووافيا (4)
 استفاء الةناصر األساسية عند كتابه خطاب (5)
ب ات مستةمما املفردات والرتكيترمجة أفكاره يف فقر  (6)

 املناسبة
صياغة رسالة يرسلها إىل صديق يف مناسبة اجتماعية  (7)

 مةينة
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وصف منظر من مناظر الطبيةة أو مشهد مةني وصفا  (8)
 34دقيقا  وكتابته خبط مقروء.

 

التمهيد  يكون إباثرة نشاط الطلبة ابلتحدث عن  (1)
 املوضوع والتشويق إليه.

 ةيني املوضوع وكتابتها على السبورةت (2)
يشرح املدرس للطلبة عن املوضوع املختار ويكتبها على 
السبورة وتكليف الطالب بقراءته  وشرح ما فيه من 

 مفردات غامضة أو تراكيب.
ترك فرصة للطلبة ليفكروا يف املوضوع  ويكون إبعطاء  (3)

التوجيهات واسإرشادات واملثري املتنوع املناسب ألنواع 
 لكتابة الثماثةا

 

                                                           
  )الةربية بد الرمحان بن إبراهيم الفوزان  ع 34

 239ه(  ص.  1431للحميع  
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 الةرض والربط  (4)
تقسيم املوضوع املةطى إىل نقاطه األساسية على 
جمموعات الطلبة. مث إلقاء األسئلة على الطلبة واسإجابة 
عليها وبةده مجع األفكار وتنسيق الةناصر وكتابتها 

 جزءاي أو كليا.
 التقييم واخلامتة (5)

. وقبل ءتقدمي اكحاصمات الكتابية على الصبورة وتصحيح األخطا
انتهاء الدرس يطلب املدرس من الطلبة ليكتبوا املوضوع على  

 35كراسات اسإنشاء.

 

 

 

 

                                                           
35 J.A.P.I.M,مهارة الكتابة وطرق التدريسها ا. Online: 

http://inovasijapim2010.blogspot.co.id, diakses tanggal 15 januari 

2018 

http://inovasijapim2010.blogspot.co.id/
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إن منهج البحث الذ، تستةمله الباحثة يف هذا البحث 
كما   experiment researchهو منهج جتريب أو ما يقال ابسإجنلزية 

. يقصد penelitian percobaan/ uji cobaيةرف ابسإندونسي 
 مبصطلح"جترييب" تغيري شيء ومماحظة أثر التغيري على شيء آخر.
أ، أن جتريب يتضمن إدخال تةديمات أو تغيريات من أجل 

حبث جتريب هو منهج الةلمي الذ، يستطيع  36مماحظة أثرها.
 رالباحث بواسطته أن يةرف أثر السباب )املتغري التابع(. وله األث

 37اجللي يف تقدمي الةلوم الطبيةية.

                                                           

بحث الرتبو،  )الكويت: مكتبة الفماح  حممود أبو عمام  مدخل املناهج الرجاء  36 
 .113م(  ص.  1989

الةساف  املدخل إىل البحث يف علوم السلوكية  الطبةة الثانية  ) التاشر: صاحل بن محد  37 
  .303(  ص. 200املكتبة الةبيكان  
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 وأما تصميمات املنهج التجريب ينقسم على أربةة أقسام
 38وهي:

  (Factorial Designs)الةلمية  التصميمات -
 (  Pre-Experimental Designsوالتصميمات التمهدية )  -
 True Experimentalوالتصميمات التجربية اكحقيقة )  -

Designs ) 
 Quazi Experimental)لتجربية والتصميمات الشبه ا -

Designs ) 
واختارت الباحثة يف هذا البحث هو التصميمات 

( وهذه Pre-Experimental Designsالتمهدية )
 التصميمات التمهدية تنقسم إىل ثماثة أقسام:

  (One short case study)التصميم األول  -

                                                           

 .320بن محد الةساف  املدخل إىل البحث ...  ص.صاحل  38 
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 One group pre-test post testالثاين )  والتصميم  -

designs)  
compasison  group-Staticوالتصميم الثالث )ٍ  -

design).39   
 one grupتستخدم الباحثة يف هذا البحث تصميم الثاين 

pretest posttest design  :أيخذ الشكل التايل 

 

 

 : يرمز لماختبار القبلى 1خ

 املةاجلة التجريبية× : 

 : يرمز لماختبار البةد،2خ

 

                                                           

 303البحث ...  ص.  بن محد الةساف  املدخل إىل  صاحل 39 
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تمع هلذا البحث مجيع الطالبات يف الصف الثاين وأما اجمل 
فاخرتت  .Ummul Qura Bireuenطالبا مبةهد  80وعددهم 

 20الباحثة الةينة كل الطالبات يف الصف الثاين )أ( وعددهن 
طالبات. ويكون هذا الفصل كةينة يف هذا البحث ألن بةض 

 منهن الصةبة يف مهارة الكتابة.
لطريقة الةينة هلذا البحث على ا وتةتمد الباحثة يف اختيار 

الةمدية. وهناك من يسمى هذه الطريقة ابلطريقة املقصودة  أو 
اسإختبار ابخلربة وهي تةين أن أسس اسإختبار خرية الباحثة 

 40ومةرفتها أبن هذه املفردة أو تلك متثل جمتمع البحث.
 
 
 

                                                           

 .99...  ص. إىل البحث  صاحل بن محد الةساف  املدخل 40 
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لومات ةأدوات البحث يةين الوسيلة اليت جتمع هبا امل 

لمازمة سإجابة أسئلة البحث  وإختبار فروضها. وجتمع املةلومة 
 41بوسطة من األدة التالية وهي اسإختبارات.

ستستةمل الباحثة أدوات البحث اليت هلا عماقة 
 ابملوضوع. واألدوات اليت تستخدمها يف هذا البحث هي:

 

ا هإن اسإختبار أحد من األدوات اليت ميكن أن يستخدم
الباحثة سإجابة أسئلة البحث أو اختيار فروضة. يةنيت تقارن 
الباحثة بني نتائج اسإختربين  ومها االختبار القبلي واالختبار 

 البةد،.
 
 

                                                           

 .100  ...  ص. إىل البحث صاحل بن محد الةساف  املدخل 41 
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 (Pre-Testاالختبار القبلي ) -

 وهو االختبار الذ، ختتربها اجملموعة التجريبية قبل فةالية 
 على مهارة الكتابة. estafet writingطريقة 

 (Post-Test)  ختبار البةد،اال -

وهو االختبار الذ، خترتها اجملموعة التجربية بةد فةالية   
على مهارة الكتابة لقياس األثر الذ،  estafet writingطريقة 

  42أحدثه تطبيق املتغري املستقل على املتغري التابع.

 

 :إن حتليل نتائج االختبار يسند إىل مخسة مةابري

 = ممتاز100% -81

 = جيد جدا80% -60

                                                           

 .308بن محد الةاسف  املدخل إىل البحث ...  ص.  صاحل 42 
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 = جيد60% -41

 = مقبول40% -21

 = انقص20% -0
 

تةترب حتليل املةلومات خطوة مهمة من خطوات تصميم 
البحث. ففي هذا البحث استخدمت الباحثة طريقة حتليل 
البياانت حتليما كميا. فأما حتليل البياانت كميا الذ، استةملته 

باحثة سإجابة سؤال البحث )بياانت االختبار( فاستةملت ال
الباحثة اجملموع واملةدلة من إجابة االختربين )االختبار القبلي 

على مهارة  estafet writingوالبةد،(. وملةرفة قدرة الطلبة طريقة 
 ألن املنهج التجرييب الذ،Uji T test الكتابة. فتستخدم اختبار 

التصميمات التمهدية بشكل تصميم اختارته الباحثة هو  قد
اجملموعة الواحدة مع اختبار القبلي والبةد، ابستةانة اكحساب 

 T Testقبل إجراء  Statistics SPSS 20على األدوات الرقيمة 

( uji normalitasفهما اختبار الةمل ) T Testتقوم الباحثة بشرطي 
( إن ضبط فائيل uji homogenitasوالماختبار املتجانس )
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normalitas data ( واملتجانسHomogenitas Data حتصيله يدل )
  Uji T( أما نتائج التفسري Distribusi Dataعلى توزيع البياانت )

 يلي: يف هذا الدراسة كما
أصغر من مستوى الداللة أصغر  p-valueإذا كان نتيجة  -

 مقبول (ha)يدل على أن فرض البديل  فهذا 05 0من
 ود.مرد (hoالصفر، )وفرض 

 0،05 أكرب من مستوى الداللة p-value إذا كان نتيجة -
وفرض  مردود (ha)فهذا يدل على أن فرض البديل 

 .مقبول (ho)الصفر، 
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قد قامت الباحثة بةرض البياانت يف الفصول السابقة كلما 
رتقية مهارة الكتابة. ففي هذا ل estafet writingيتةلق بفةالية طريقة 

الفصل يةرض الباحثة عن نتائج البحث اليت وجدها بةد القيام 
 Ummulابلبحث التجرييب يف الصف الثاين للمرحلة الثانوية مبةهد 

Qura Bireuenابلبحث التمهيدية  ة. وقد قامة الباحث(One Grup 

Pre test- Post test)  كحصول على تلك البياانت يف مةهدUmmul 

Qura Bireuen  اعتمادا على رسالة عميد كلية الرتبية وأتهيل
 /B-3013املةلمني ببندا آتشيه برقم

Un.08/FTK.1/TL.00/03/2021  

 

 

من املةاهد الةصر  Ummul Qura Bireuenكان مةهد 
 ,Paya Meuneng Peusangan. ويقع يفBireuenاسإسمامية يف 

Bireuen هد من املةاهد اسإسمامية الذ، يةلم فيه الةلوم . وهذا املة
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الطبيةية والةلوم اسإسمامية. وخيصص هذا املةهد ابللغة الةربية 
وحتفيظ القرآن وكتب الرتاث أكثر من املواد املدرسية من حصة وقد 

هللا 2018أسس  هذا املةهد سنة  م حتت رعاية الدكتور سيف 
 املاجستري.

  2022 -2021ملرحلة  Ummul Quraأمساء الرؤساء مةهد 
 كما يلي: 

 1-4اجلدول 

 2021-2020ملرحلة  Ummul Quraرؤساء مةهد 

 االسم املناصب الرقم 
هللا املاجستري رئيس الؤسسة  1  الدكتور سيف 
 الدكتور ضياء الدين املاجستري مدير املةهد 2
  S.Pdليندا وايت  رئيس قسم املالية  3
  S.Agنزول فطرينشة  سكريرتس 4
  S.Ag ايمت ابروان رئيس سكن الطماب  7
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رئيس سكن  9
 الطالبات

  S.Pd.Iدو، فياتنا

 الدكتور فوزان املاجستري مشرف قسم اللغة 10
 

وكانت مرحلة التةليم يف هذا املةهد مرحلة  هي املرحلة 
املتوسطة. ويتةلم الطلبة الةلوم الةامة والةلوم اسإسمامية صباحا 

هج لم الطلبة املواد املدرسي صباحا حتت اشراف منوهنارا وليما. ويتة
وزارة الشؤون الرتبو، والوطين  واملواد اسإضايف صباحا هنارا وليما 

 حتت اشراف منهج املةهد.

طالبا. ويتكون من  214وكان عدد الطلبة يف هذا املةهد 
 طالبة. وتوضح الباحثة يف اجلدول األيت: 108طالب و  106
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 2-4اجلدول 

 Ummul Quraلطلبة مبةهد عدد ا

 اجملموع عدد الطماب الفصل الرقم
 الطالبات الطماب

 80 40 40 األول 1
 80 40 40 الثاين 2
 54 28 26 الثالث 3

 214 108 106 اجملموع 
 (2021مصادر البياانت من واثئق املدرسة  سنة  2-4)

مدرسا. كما يف  46فةددهم  Ummul Quraوأما املدرسون يف 
 دول األيت: اجل
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  3-4اجلدول 

 Ummul Quraعدد املدرسون مبةهد 

 اجملموع عدد املدرسني
 املدرسات املدرسون

18 28 46 
 (2021مصادر البياانت من واثئق املدرسة  سنة  3-4)

من  ةومن اجلدول السابق  تةلم الباحثة أن اجملموع
 10مدرسا.  Ummul Qura 46املدرسني واملدرسات يف مةهد 

من املدرس حتفيظ القرآن  36درسا من املدرس مواد اللغة وم
الكرمي وكتب الرتاث. وأغلبهم من خترج جامةة اسإسمامية املسلم 

 أتشيه ومنهم من خترخ من جامةات أخرى. 
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 4-4اجلدول 

 Ummul Quraأمساء مدرسي اللغة مبةهد 

 متخرج مادة اسم الرقم 
دو، فيتنا  1

S.Pd.I 
اللغة 
 الةربية

مةة اسإسمامية املسلم جا
 أتشيه

أملناداي  2
S.Pd.I 

اللغة 
 الةربية

جامةة اسإسمامية املسلم 
 أتشيه

نداي ألفا  3
S.Pd.I 

جامةة اسإسمامية املسلم  ةاللغةالةربي
 أتشيه

رزقيا عليك  4
S.Pd.I 

اللغة 
 الةربية

جامةة اسإسمامية املسلم 
 أتشيه

روضة اجلنة  5
S.Pd 

اللغة 
 الةربية

جامةة  
 لرانريىا

يتم ابرون  6
S.Pd.I 

اللغة 
 الةربية

جامةة اسإسمامية املسلم 
 أتشيه
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إحسان الفىت  7
S.Pd.I  

اللغة 
 الةربية

جامةة اسإسمامية املسلم 
 أتشيه

فهمي  8
دارسيت 
S.Hum 

اللغة 
 الةربية

جامةة اسإسمامية مولنا 
 ملك إبراهم ماالنج

نزل  9
   فرتينشة

S.Ag 

اللغة 
 الةربية

سمامية سنن  جامةة اسإ
 كاجلغا جوغجاكرات

اللغة  رمحة فوزن 10
 الةربية

جامةة اسإسمامية املسلم 
 أتشيه

 

ومن اجلدول السابق فةرفت الباحثة أن فيها فصول كثرية 
م واملةلمون واملةلمات كثرية لتسهيل الطلبة يف إجراء التةليم والتةل

امت قوترقيتهم على املهارات اللغوية. وأما عدد الطلبة اليت 
  Ummul Quraالباحثة إبجراء جتريبية يف فصل الثاين ب مبةهد 

 شخصا وأما بياهنا فما يلي: 20كلهن تبلغ إىل 
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 5-4اجلدول 
 عدد الطلبة يف الصف الثاين للمرحلة الثانوية

 أمساء الطلبة رقم 
 أليفا أزاليا رشى 1
 أليكا رتو فؤدال 2
 أشى فرتل كررا 3
 أّزهر النفوس 4
 سفينة النجا بونج 5
 جوت فرت، جليسا أجوسحليا 6
 إلفريا مولدا 7
 حينت النسا 8
 لينرت الرمحا 9

 مزينت النفسا 10
 نشوى سلسبما 11
 نيما سلسبما 12
 نزل فرت، 13
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 فرت، جسمن 14
 قرة عني 15
 سارة ميزا نشى 16
 شيما انزورا 17
 سوفيا حجرة األوىل 18
 شريفة نيما سّنيا 19
 ّين أهمار  20
 20اجملموع =  
 

 estafet writing

شرح املةلمة الةلمية التجريبية عن تةليم الكتابة بطريقة ت
estafet writing وتقام املةلمة نفسها بةملة التةليم. ومادة التةليم .

عن "مهنة"  وتوضح املةلمة مهارة الكتابة املوجودة يف كتاب اللغة 
ل ف الثاين مدرسة الثانوية وتطلب من الطلبة أبن تسلسالةربية لص

القصة يف موضوع ما من خلل متابةة القصة اليت كتبتها زمماءها. 
 ويف اجلدول التايل ستوضح أنشطة املةلمة والطلبة هلذ التجريبية.



53 
 

 
 

 6-4اجلدول 
 estafet writingأنشطة تةليم وتةلم تدريب كتابة ابستخدام 

 الطالبات نشاط نشاط املةلم رقم
تقوم املةلمة بتحية  1

 والسمام
ترد الطالبات السمام 
وتسمةون إىل كمام 

 املةلمة املتةلق ابملوضوع
تدع املةلمة الطالبات  2

 بقراة الدعاء مجاعة 
 تقراء الطالبات الدعاء

تسأل املةلمة  3
الطالبات عن 

أحواهلم ويتأكد من 
 حضور الطالبات

جتيب الطالبات عن 
 أحواهلن

خترب املةلمة عن  4
أهداف التةليم من 

هذا اللقاء حيث أهنا 
ابة ابلتةليم الكتتقوم 

تسمع الطالبات أهداف 
التةليم وحتاول أن 

 تفهمها 
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 estafetبطريقة 

writing 
5 

تربز املةلمة صورة 
 على الصبورة 

 
تماحظ الطالبات 

 الصورة على الصبورة
 

تكتب املةلمة النص  6
 على السبورة

تماحظ الطالبات النص 
  املكتوبة على السبورة

وتكتبها حسب القواعد 
اسإممائية اليت متت 

 دراستها
7  

تسأل الطالبات عن 
 الكتابة الذ، مل تفهمها

تسأل الطالبات عن  
ية كيفية كتابة اللغة الةرب

 اليت مل تفهمنها 
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8 
تةطي املةلمة األمثلة 

اجلملة وفقا 
 بلموضوع

 

 
 بريللتة حتاول الطالبات

 وفقا اجلمل عن
 املةلمة لتوجيهات

تكتب الطالبات اجلمال 
 مجلة صحيحة وفقا

 املةلمة  لتوجيهات
9 

تةطي املةلمة الورقة 
 األسئلة

 
تركز الطالبات الفهم عن  

كيفية صناعة اجلمال 
 الصحيحة

 جتيب الطلبة األسئلة  
10 

 
 
 
 

 
 هاكتابت  الطالبات تقدم
 الذ، للموضوع وفقا
 دراسته. متت
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 اسإختتام
 

 ي املةلمة الدوافعتةط
 تةلم اللغة الةربية.

 
 

 ايت حتي تةطي املةلمة

تةطي الطالبات 
 التةليقات وفقا

 متت الذ، للموضوع
 دراسته.

 الطالبات تستخلص
 من هبتوجي التةلم نتائج

 املةلمة.
 إىل الطالبات تستمع
 بية.ر الة اللغة تةلم دوافع

 ةلمالت عملية إغماق تتم
 قراءة الدعاء خمال من
  

 
وجلمع البياانت فقامة الباحثة نفسها يف ذلك املةهد يف 

م. وسيوضحها الباحثة ابلتوفيت 2021مارس  23التاريخ 
 التجرييب كما يف اجلدول التايل:
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 7-4اجلدول 
 األوقات يف عملية التجريبية

 الةملية التاريخ اليوم اللقاء 
للقاء ا

 األول
مارز  24 األربةاء

2021 
اسإختبار 

 القبل 
اللقاء 
 الثاين

مارز  31 األربةاء
2021 

 التةليم

اللقاء 
 الثالث 

أبريل  7 األربةاء
2021 

اسإختبار 
 البةد،

 
 

د مملةرفة قدرة الطالبات على الكتابة بةد عملية التجريبية اعت
الباحثة على اسإختبار القبلي والبةد،. ويف جدول اآليت تةرض 

 الباحثة نتائج اسإختربين.
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 8-4اجلدول 

 نتائج اسإختبار القبلي

الطال رقم
 ابت

صحة كتابة 
 الكلمات

صحة القواعد 
 اسإممائية

إستخدام اللغة 
 املناسبة

جممو
 ع

نتيج
 ة

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
             3 31 1 ط 1
          10 89    2ط  2
           9 85   3ط  3
             4 40 4ط 4
             5 40 5 ط 5
             3 25 6 ط 6
            8 79  7 ط 7
             6 62 8 ط 8
             4 42 9 ط 9

 ط 10
10 

            4 43 
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1ط 11
1 

            6 50 

 ط 12
12 

            3 29 

 ط 13
13 

            3 29 

 ط 14
14 

            5 47 

 ط 15
15 

            6 60 

 ط 16
16 

            6 56 

1ط 17
7 

            5 50 

1ط 18
8 

            5 47 
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1ط 19
9 

            5 47 

 ط 20
20 

            3 31 

98 اجملموع
3 

 

  9-4اجلدول 

 نتائج اسإختبار البةد،

الطال رقم
 ابت

صحة كتابة 
 الكلمات

صحة القواعد 
 اسإممائية

إستخدام اللغة 
 املناسبة

مج
مو
 ع

نتيج
 ة

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
         12 10    1 ط 1

0 
          12 96    2ط  2



61 
 

 
 

         12 10    3ط  3
0 

           8 79   4ط 4
            8 79  5 ط 5
            7 73  6 ط 6
         12 10    7 ط 7

0 
         12 10    8 ط 8

0 
         12 10    9 ط 9

0 
 ط 10

10 
            7 72 

1ط 11
1 

            12 10
0 
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 ط 12
12 

            7 70 

 ط 13
13 

            12 97 

 ط 14
14 

            12 10
0 

 ط 15
15 

            12 96 

 ط 16
16 

            12 10
0 

1ط 17
7 

            7 70 

1ط 18
8 

            12 96 

1ط 19
9 

            10 86 
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 ط 20
20 

            7 71 

17 اجملموع 
85 

 
ومن حتليل البياانت السابقة فوجدت الباحثة أن أنشطة 
ة الطلبة يف اسإختبار البةد، قد ترتفع  فتدل على أن تدريب الكتاب

يكون فةاال لرتقية قدرة الطلبة  على مهارة  estafet writingبطريقة 
 . Ummul Quraالكتابة يف الصف الثاين ب ملرحلة الثانوية مبةهد 

 
 10-4جلدول ا

 نتيجة اسإختبار القبلي والبةد،
نتيجة اسإختبار  الطالبات  رقم

 القبلي
نتيجة اسإختبار 

 البةد،
 100 31 1الطالبة  1
 96 89 2الطالبة  2
 100 85 3الطالبة  3
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 79 40 4الطلبة  4
 79 40 5الطالبة  5
 73 25 6الطالبة  6
 100 79 7الطالبة  7
 100 62 8الطالبة  8
 100 42 9الطالبة  9
 72 43 10الطالبة  10
 100 50 11الطالبة  11
 70 29 12الطالبة  12
 97 29 13الطالبة  13
 100 47 14الطالبة  14
 96 60 15الطالبة  15
 100 56 16الطالبة  16
 70 50 17الطالبة  17
 96 47 18الطالبة  18
 86 47 19الطالبة  19
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 71 31 20الطالبة  20
 1785 983 موعاجمل 
 89 25 15 49 درجة املةادلة 
اسإحنراف  

 املةيار،
37 18 51 12 

 

 11-4اجلدول 

Descriptive Statistics 

 N Minimu

m 

Maximu

m 

Su

m 

Mea

n 

Std. 

Deviatio

n 

Pre test 
2

0 
25 89 983 

49.1

5 
18.377 

Post 

test 

2

0 
70 100 

178

5 

89.2

5 
12.519 

Valid N 

(listwis

e) 

2

0 
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توجد أن درجة املةادلة السابقة  بياانتإستنادا إىل ال
(  على حني أن درجة 983)اجملموع =  49 15اسإختبار القبلي 

(. و أما 1785)اجملموع =  89 25املةادلة اسإختبار البةد، 
مبا أن اسإحنراف  18 377اسإحنراف املةيارى لإلختبار القبلي 

 .12 519املةيارى لإلختبار البةد، 

 

اختبار الطبيةة هو اختبار يتم إجراؤه هبدف تقييم توزيع 
البياانت يف جمموعة بياانت أو متغري  سواء كان توزيع البياانت 

 .موزعا بشكل طبيةي أم ال
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 12-4اجلدول 

 اختبار الطبيةة

Tests of Normality 

 
Kelas Kolmogorov-

Smirnova 

Shapiro-Wilk 

 
Statist

ic 

D

f 

Sig

. 

Statist

ic 

D

f 

Sig

. 

Hasilbelaj

ar 

Pretest 

eksprim

en 

.182 
2

0 

.08

3 
.909 

2

0 

.06

1 

Posttest 

eksprim

en 

.305 
2

0 

.00

0 
.762 

2

0 

.00

0 

 

أن مستوى الداللة لماختبار القبلي  12-4توجد من اجلدول
بار لماخت البياانت توزيع ويتم 0 05< 0 83. مبةين 0 83هو

 الختبار األمهية قيمة بينما. (normally distributed)عادة  القبلي
 توزيع يتم وال 0 05> 0 00أن يةين وهذا. 0 00 هو البةد،
لماختبار  تالبياان أن استنتاج ميكن. عادة البةد، االختبار بياانت
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 not)الةاد،  عالتوزي ليست الدراسة هذه يف واختبار البةد، القبلي

normally distributed) رت، ابرام غري إحصائي اختبار استخدام مث
(uji statistik non parametrik). 

 

 .أكثر وأ توزيةني بني تباين اختبار هو التجانس اختبار

 13-4اجلدول 

Test of Homogeneity of Variances 

Hasil belajar siswa 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

.718 1 38 .402 

. 0 402توجد أن مستوى الداللة  4-13ومن اجلدوال 
فتم التوزيع البياانت هو التجانس. ألن  0 05< 0 402مبةىن  

 T“اختبار "التوزيع البياانت التجاتس فمابد أن تستخدم الباحثة 

Test 
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 T Test

 االستداللية اسإحصائيات من جزء هو T Testاختبار 
 (.قارنةم اختبارات أو خمتلفة اختبارات) البارامرتية

 

T- Test 

 Test Value = 0 

T Df Sig. 

(2-

tailed

) 

Mean 

Differenc

e 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

hasi

l 

17.12

4 

3

9 
.000 69.20000 

61.026

3 

77.373

7 

 

يف هذا  T Testتوجد أن نتيجة اختبار  14-4من اجلدول 
 ف 0 05>  0 00مبةين  0 00ة بدرجة مستوى الدالل البحث

. مبةين ( مقبولHa) الفرض البديل( مردود و Ho) الفرض الصفر،
فةالية لرتقية قدرة الطلبة على مهارة  estafet writingأن طريقة 

 الكتابة.
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 ريقة ة طيالتةرف على فةال يههذا البحث يف أما أهداف 
estafet  writing يف مةهد رة الكتابةلرتقية املها Ummul Qura 

Bireuen   والتتيجة احملصولة  هي أن طريقةestafet writing  فةالية
 السابقة عن ةالكتابة  نتيجة هذه البحث موافقا بدراس ةمهار  لرتقية

يف تةليم كتابة القصة القصرية  estafet writingفةالية طريقة 
أن نتيجة  حيث ةاملدرسة املتوسطة اكحكوميالثاني صف  اتباللط

 يففةالية لرتقية قدرة الطماب  estafet writingالبحث أن طريقة 
   43.تةليم كتابة

ن أب أكثر مهما estafet writingطريقة  يقول علماء اللغة أن
جتةل الطماب  estafet writingأنشطة الكتابة ابستخدام طريقة 

ج الناتج هو تيطورون خياهلم وخياهلم وينتجوا منتًجا على الفور. املن
عمل مع جمموعة من األصدقاء  على سبيل املثال نص مراجةة 

                                                           
43 Septya Nugrahanto,” Keefektifan strategi Estafet Writing 

dalam pembelajaran menulis cerita pendek pada siswakelas IX SMP”. 

Basastra jurnal.Vol 1 No1, April 2012, hal 96. 
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مسرحية مت تكوينه مًةا )يف سلسلة(. ُتستخدم هذه الطريقة جلةل 
أكثر نشاطًا يف تطوير قدراهتم التخيلية  ابستخدام هذه  ةبلالطا

  .44على الةمل مًةا ةبلةمل الطاتالطريقة 
اجةل جو  مزااي  وهي: له عدة estafet writing فإن طريقة

 تنفيذ أكثر محاًسا يف اتبالجةل الطو  التةلم أكثر متةة وأقل ملماً 
يف و  مأسرع وأكثر حرًصا يف تنفيذ التةل اتبلسيكون الطاو  التةلم

كثر نشاطًا أ الباتصبح الطوتتةلم كتابة نصوص استةراض الدراما 
 جمموعات م يفميكن للتةلو  متابةة املقاالت اليت كتبها أصدقاؤهم يف

أكثر إبداًعا ونشاطًا البات ةل الطجتأن  estafet writingبطريقة 
اشر الساكنون يف البداية نشيطني بشكل غري مب الباتصبح الطوت

 وميكنهم التواصل مع أصدقائهم يف تنفيذ التةلم.

مناسبة وفةالية لرتقية estafet writing لذالك إستخدام طريقة 
 تابة.قدرة الطلبة على مهارة الك

 
                                                           

44  Sitti Syatariah, Mari Menjadi Guru (Jawa Barat: TIM  Jejak, 

2019) hal 113. 
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 والفرضان الذان إفرتاضتهما الباحثة يف هذا البحث كما يلي: 
 estafet  : إن تطبيق طريقة(Ha)الفرض البديل  -1

writingة مهار  ة لرتقية قدرة الطالبات علىيفةال
 الكتابة.

 estafetإن تطبيق طريقة  (:Ho)الفرض الصفر،  -2

writingمهارة  بات علىالطال مل يكن فةاال لرتقية قدرة
 الكتابة.

 not)الةاد،  التوزيع ليستألن البياانت من هذا البحث 

normally distributed)  يتم توزيع عادة  ولكن(normally 

distributed) رامرت، اب غري إحصائي اختبار استخدام فيحتاج إىل
(uji statistik non parametrik) برانمج  من مساعدة  SPSS  .

. 00 0هو  T Test أن درجة مستوى الداللة  فوجدت الباحثة
مردود ( Ho) الفرض الصفر، ف 05 0>  0 00مبةين أن 

فةالية  estafet writing. مبةين أن طريقة مقبول (Ha) الفرض البديلو 
 لرتقية قدرة الطلبة على مهارة الكتابة.
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 estafetة ةالية طريقفانطماقا من حصول البحث عما يتةلق ب

writing يف فصل الثاين مبةهد أم القرى   لرتقية مهارة الكتابة
 estafetأما اخلطوات تطبيق طريقة وستقدم الباحثة اخلماصة  

writing   حتديد  جيبلرتقية مهارة الكتابة على حنو التايل: أوال
ب بةد الةثور على املوضوع  جي  و يتم تطويره إىل مقالو موضوع 

ك كتابة اجلملة االفتتاحية لبدء املقال على كتاب أو قطةة من علي
بةد  و   يف هناية اجلملة اليت تكتبها  جيب أن تكتب امسك  و الورق

كتابة اجلمل االفتتاحية ملقالك  انقل الورقة أو الكتاب إىل 
 وابملثل مع أصدقائك اآلخرين.  صديقك األمين

يكون فةالية estafet writing ابستخدام طريقة إن تةليم  
ن درجة ألرتقية قدرة الطالبة على مهارة الكتابة. والدليل على هذا 

 0 05>  0 00. مبةين أن 00 0هو T Test  مستوى الداللة
. مبةين مقبول (Ha) الفرض البديلمردود و  (Ho) الفرض الصفر،ف
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فةالية لرتقية قدرة الطلبة على مهارة  estafet writingأن طريقة 
 الكتابة.
 

اعتمادا على الظواهر السابقة  تقدم الباحثة االقرتاحات 
 اآلتية: 

 estafetطريقة ينبغي على املدرسني أن يستخدموا  -1

writing يف تةليم مهارة الكتابة ألهنا أثر ابرزة لرتقية
 قدرة الطالبات على مهارة الكتابة.

ينبغي للقارئني الذين يقرؤون هذا البحث أن يتفضلوا  -2
د البنائي إذا وجدوا فيها خطأ أو نقصا ألن تصلح ابلنق

الباحثة هذا الةيوب حىت يكون هذا البحث حبثا كامما 
 ومفيدا للباحثة والقارئني.
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Sekolah  : SMP Ummul Qura 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Kelas /Semester : VIII / Genap 

Materi :  املهنة  

Alokasi waktu     : 40 Menit (Pertemuan Pertama) 

A. Kompetensi Inti (KI) 

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang yang 

dianutnya. 

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, 

tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong royong), 

santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif 

dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan 

pergaulan dan keberadaannya. 

3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (factual, 

konseptual, dan procedural) berdasarkan rasa ingin 

tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 

budaya terkait fenomena  dan kejadian tampak mata. 

4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret 

(menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan 

membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 

menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 



 
 

 

dengan yang dipelajari  di sekolah dan sumber lain yang 

semua dalam sudut pandang/teori. 

 

B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR 

PENCAPAIAN 

 

No Kompetensi Dasar Indikator 

1 1.1 Menyadari 

pentingnya 

kejujuran dan 

percaya diri sebagai 

anugerah Allah 

dalam 

berkomunikasi 

dengan lingkungan 

social sekitar rumah 

dan sekolah 

1.1.1 Menunjukkan 

kecintaan terhadap 

bahasa arab dengan 

membiasakan 

penggunaannya 

dalam pembelajaran  

sebagai rasa syukur 

kepada Allah 

1.1.2 Menunjukkan rasa 

syukur 

menggunakan 

bahasa arab untuk 

hal-hal yang baik 

2 2.1 Menunjukkan 

perilaku jujur dan 

percaya diri dalam 

berkomunikasi 

2.1.1 Menunjukkan sikap 

tekun dan hormat 

dalam berkomunikasi 

dengan bahasa Arab 



 
 

 

dengan lingkungan 

sosial sekitar rumah 

dan sekolah 

3 

 

 

 

 

 

3.1 Mengidentifikasi 

bunyi kata, frase, dan 

kalimat bahasa Arab 

yang berkaitan dengan 

هنةامل  

3.1.1 Menyebutkan kata, 

frase, dan     kalimat 

yang berkaitan tentang 

 املهنة

3.1.2   Menirukan mufradat 

tentang املهنة 

4 4.1 Melafalkan bunyi 

huruf, kata, frase, 

dan kalimat bahasa 

Arab yang 

berkaitan dengan 

 املهنة

 

 

 

 

 

4.1.1 Melafalkan kata, 

frase atau kalimat 

dengan tepat 

tentang املهنة 

4.1.2 Membaca dengan 

nyaring kata, frase, 

kalimat dengan 

intonasi atau lafal 

yang tepat 

4.1.3 Menuliskan kata, 

frase, atau kalimat 

dengan tata bahasa 

yang baik dan 

benar. 

 



 
 

 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Siswa mampu melafalkan kata, frase atau kalimat 

dengan tepat tentang املهنة, membaca dengan nyaring kata, 

frase, kalimat dengan intonasi atau lafal yang tepat, 

menuliskan kata, frase, atau kalimat dengan tata bahasa 

yang baik dan benar, sehingga diharapkan siswa 

mencintai dan menyenangi mata pelajaran bahasa Arab. 

 

D. MATERI PEMBELAJARAN 

Materi pembelajaran terlampir dan terdapat pada buku 

“Bahasa Arab kelas VIII” ,hal : 74-75. 

 

E. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Kegiatan Deskripsi 

Alokasi 

waktu 

Pendahuluan 

 

 

 

 

 

 

 

 Guru memberi salam 

 Mengajak semua siswa untuk 

menyiapkan dan 

mengkondisikan kelas 

 Mengajak semua siswa untuk 

memulai pembelajaran dengan 

membaca do’a bersama 

5 Menit 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 Guru mengabsen kehadiran 

siswa 

 Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

Inti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengamati 

 Siswa mengamati gambar 

mufradat yang ditampilkan 

oleh guru di papan tulis 

 Siswa mengamati teks bacaan 

yang dituliskan oleh guru di 

papan tulis 

 Siswa memerhatikan tulisan 

bahasa Arab yang baik dan 

benar rmengikuti kaedah 

struktur teks yang telah 

dipelajari 

Menanya 

 Siswa melakukan tanya 

jawab dengan tentang tulisan 

yang ada di papan tulis 

 Siswa bertanya cara 

penulisan bahasa Arab yang 

baik dan benar sesuai 

dengan arahan guru 

30 Menit 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 Siswa menanyakan mater 

itentang  املهنة  yang belum 

dipahami 

Mengeksplorasi 

 Siswa mencoba 

mengungkapkan kalimat 

sesuai dengan arahan guru 

Mengasosiasikan 

 Siswa memantapkan 

pemahaman tentang 

membentuk kaliamat yang 

baik dan benar 

 Siswa mengerjakan soal pre-

test yang diberikan oleh guru 

Penutup 

 

 

 

 

 

 

Mengkomunikasikan 

 Siswa mendengarkan pesan 

moral dan motivasi belajar 

bahasa Arab 

 Proses pembelajaran ditutup 

dengan membaca do’a 

 guru memberikan salam 

5 Menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

F. Pendekatan dan Metode pembelajaran 

a. Pendekatan: 

- Pendekatan ilmiah (Scientific Approach) 

b. Metode: 

- Tanya Jawab 

G. Penilaian (Format Penilaian) 

1. Teknik penilaian 

a. Tes tulis 

2. Instrumen penilaian 

a. Soal tes tulis 

 

H. Media / alat dan Sumber Belajar 

a. Media / alat : 

- Gambar  

- Papan tulis 

- Spidol 

b. Sumber Belajar : 

1. Kamus bahasa Arab  

2. Buku bahasa arab kelas VIII 

 

 

 



 
 

 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

A. Lampiran 1 (MateriPembelajaran) 

B. Lampiran 2 ( Penilaian) 

a. RubrikPenilaianSikap 

Petunjuk : 

Berilah tanda (X) pada kolom skor sesuai sikap percaya diri yang 

ditampilkan oleh peserta didik, dengan kriteria sebagai berikut : 

- 4  = Selalu, apabila selalu melakukan sesuai pernyataan 

- 3 = Sering, apabila sering malakukan sesuai pernyataan dan 

kadang-kadang tidak melakukan 

- 2 = Kadang-kadang, apabila kadang-kadang melakukan dan 

sering tidak melakukan 

- 1 = Tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan 

 

N

o 

 

Nama 

Siswa 

Aspek yang 

diamati 

Jumlah 

skor 

1 2 3 4 5 

1           

2           

3           

4           

5           

 



 
 

 

 Aspek yang dinilai 

a. Keaktifan 

b. Kerjasama 

c. Keberanian 

d. Keterbukaan terhadap pendapat orang lain 

e. Sikap tanggung jawab 

  

Petunjuk penskoran : 

Skor menggunakan skala 1 sampai 4 

Perhitungan skor akhir menggunakan rumus : 

Skor Penilaian : 

Jumlah nilai  =
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 𝑥 4 = 

 

KeteranganNilai : 

SangatBaik         : apabila memperoleh skor : 3,33 

<skor ≤ 4,00 

Baik                    : apabila memperoleh skor : 2,33 

<skor ≤ 3,33 

Cukup                 : apabilamemperoleh skor  : 1,33 

<skor ≤ 2,33 

Kurang                : apabila memperoleh skor : skor 

≤ 1.33 

 

 



 
 

 

b. Rubrik Penilaian 

 

Aspek yang dinilai : 

A. Kosakata  

1. Sesuai dan tepat                    = 4 

2. Cukup sesuai dan cukup tepat  = 3 

3. Kurang sesuai dan kurang tepat  = 2 

4. Tidak sesuai dan tidak tepat    = 1 

 

No Nama Siswa 

 

 

Aspek yang diamati Jumlah skor 

A B C 

1 

 

  

       

2 

 

 

        

3 

 

 

        

4 

 

 

        

5 

 

 

        



 
 

 

B. Tata bahasa 

1. Tepat     = 4 

2. Cukup tepat     = 3 

3. Kurang tepat    = 2 

4. Tidak tepat     = 1 

C. Penggunaan bahasa 

1. Pendeskripsian tepat            = 4 

2. Pendeskripsian cukup tepat            = 3 

3. Pendeskripsian kurang tepat           = 2 

4. Pendeskripsian tidak tepat              =1  

 LAMPIRAN 3  

Pre-Test 

 تبها!أبصحاهبا مث اك صل األشياء -أ
 خبز -خباز -1
2-  ...- ... 
3-  ...- ... 
4-  ...- ... 
5-  ...- ... 

 

 قلم خباز

 صياد صنارة

 ند،ج خبز

 جنار منشار

 يندقية
 

 كاتب



 
 

 

 امماء الفراغات ابلكلمة املناسبة!  -ب

 

 

 ان ........... يف املزرعة ليزرع الرز والذرةك -أ
 أخيت ............. هي حتوك الثياب اجلديدة -ب
............................. يف الشارع لينظم  -ج

 املرور

 ....... املرض يف املشتشفىيةاجل ....... -د

 دخل ........... الفصل ليةلم التماميذ -ه

 أّن ............. يصنع اخلبز يف السوق -و

 يقطع .............. اللحم ابلسكني -ز

 ........................... يرمي القمامة إىل املزبلة -ح

 حكم ........... القانون ابلةدل -ط

 علي يقص الشةر عند .............. -،

 

 –شرطي املرور –املدرس –اخلياط –املمرضة –الفماح –الطبيب
 عامل القمامة -اكحماق –اجلزر –القاضي –خباز

 
 



 
 

 

c. Buatlah tugas dibawah ini sesuai dengan contoh berikut! 

 

 

 ملةاجلة املرضى –املشتشفى  –الطبيب  -1
 لشرح الدروس –الدرسة  -املدرس -2
 ليساعد يف تنظيم حركة املرور  –الشارع  –شرطي املرور  -3
 لطبخ األطةمة –املطبخ  –الطباخ  -4
 لقيادة اكحافلة –اكحافلة  -سائق اكحفلة  -5
 لبناء القاعة اجلديدة   -درسة امل –املهندس  -6
 ليطفئ اكحرائق –املدفأة  –رجل اسإطفاء  -7
 لبيع اخلبز  -السوق  -اخلباز  -8
 ليفتش الدعوى –الدوان  –القاضي  -9

 ألصماح السيارات –الورشة  –ميكانكي سيارات  -10
 

 

 

 

 

 لزراعة النبااتت  –املزرعة  –الفماح
 إىل أين يذهب الفماح؟ يذهب الفماح إىل املزرعة

 اعةملاذا يذهب إىل املزرعة؟ يذهب إىل املزرعة لزر 



 
 

 

Bireuen, 17 Maret 2021 

Mengetahui 

Guru Bidang Studi                                              Guru Peneliti                        

 

Rauzatul Jannah, S.P.d                Misbahul Jannah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Sekolah   : SMP Ummul Qura 

Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 

Kelas /Semester   : VIII / Genap 

Materi   :    املهنة  

Alokasi waktu   : 40 Menit (Pertemuan Kedua) 

A. Kompetensi Inti (KI) 

5. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang yang 

dianutnya. 

6. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, 

tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong royong), 

santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif 

dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan 

pergaulan dan keberadaannya. 

7. Memahami dan menerapkan pengetahuan (factual, 

konseptual, dan procedural) berdasarkan rasa ingin 

tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 

budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 

8. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret 

(menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan 

membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 

menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 



 
 

 

dengan yang dipelajari  di sekolah dan sumber lain yang 

semua dalam sudut pandang/teori. 

B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR 

PENCAPAIAN 

No Kompetensi Dasar Indikator 

1 1.2 Menyadari 

pentingnya 

kejujuran dan 

percaya diri sebagai 

anugerah Allah 

dalam 

berkomunikasi 

dengan lingkungan 

sosial sekitar rumah 

dan sekolah 

1.2.1 Menunjukkan 

kecintaan terhadap 

bahasa Arab dengan 

membiasakan 

penggunaannya 

dalam pembelajaran  

sebagai rasa syukur 

kepada Allah 

1.2.2 Menunjukkan rasa 

syukur 

menggunakan 

bahasa arab untuk 

hal-hal yang baik 

2 2.2 Menunjukkan 

perilaku jujur dan 

percaya diri dalam 

berkomunikasi 

dengan lingkungan 

2.2.1 Menunjukkan sikap 

tekun dan hormat 

dalam berkomunikasi 

dengan bahasa Arab 



 
 

 

sosial sekitar rumah 

dan sekolah 

3 

 

 

 

 

 

3.1 Mengidentifikasi 

bunyi kata, frase, dan 

kalimat bahasa Arab 

yang berkaitan dengan 

 املهنة

 

 

 

3.1.1 Menyebutkan kata, frase, 

dan kalimat yang 

berkaitan tentang املهنة 

3.1.2 Menirukan mufradat 

tentang املهنة 

3.1.3 Menghubungkan kata 

yang berkaitan dengan 

 املهنة

3.1.4 Menyusun kalimat 

bahasa Arab yang 

berkaitan dengan املهنة 

 



 
 

 

4 4.1 Melafalkan bunyi 

huruf, kata, frase, 

dan kalimat bahasa 

Arab yang 

berkaitan dengan 

 املهنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.1 Melafalkan kata, 

frase atau kalimat 

dengan tepat 

tentang املهنة 

8.1.2 Membaca dengan 

nyaring kata, frase, 

kalimat dengan 

intonasi atau lafal 

yang tepat 

8.1.3 Menuliskan kata, 

frase, atau kalimat 

dengan tata bahasa 

yang baik dan 

benar. 

 

 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Siswa mampumelafalkan kata, frase atau kalimat dengan tepat 

tentang املهنة, membaca dengan nyaring kata, frase, kalimat dengan 

intonasi atau lafal yang tepat, menuliskan kata, frase, atau kalimat 

dengan tata bahasa yang baik dan benar, sehingga diharapkan siswa 

mencintai dan menyenangi mata pelajaran bahasa Arab. 

 

 



 
 

 

D. MATERI PEMBELAJARAN 

Materi pembelajaran terlampir dan terdapat pada buku “Bahasa 

Arab kelas VIII” ,hal : 74-75. 

 

E. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Kegiatan Deskripsi 

Alokasi 

waktu 

Pendahuluan 

 

 

 

 

 

 

 

 Guru memberi salam 

 Mengajak semua siswa untuk 

menyiapkan dan mengkondisikan 

kelas 

 Mengajak semua siswa untuk 

memulai pembelajaan dengan 

membaca do’a bersama 

 Guru mengabsen kehadiran siswa 

 Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

5 Menit 

 

 

 

 

 

 

 

Inti 

 

 

 

 

 

Mengamati 

 Siswa mengamati gambar 

mufradat yang ditampilkan oleh 

guru di papan tulis 

 Siswa mengamati teks bacaan 

yang dituliskan oleh guru di 

papan tulis 

30 

Menit 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 Siswa 

memerhatikantulisanbahasaarab 

yang baik dan benar mengikuti 

kaedah struktur teks yang telah 

dipelajari 

Menanya 

 Siswa melakukan tanya jawab 

dengan tentang tulisan yang ada 

di papan tulis 

 Siswa bertanya cara penulisan 

bahasa Arab yang baik dan 

benar sesuai dengan arahan 

guru 

 Siswa menanyakan materi 

tentang  املهنة yang belum 

dipahami 

Mengeksplorasi 

 Siswa mencoba 

mengungkapkan kalimat sesuai 

dengan arahan guru 

 Siswa menulis kalimat bahasa 

arab dengan baik dan benar 

sesuai dengan arahan guru 

 

 

 

 



 
 

 

Mengasosiasikan 

 Siswa  memantapkan 

pemahaman tentang 

membentuk kaliamat yang baik 

dan benar 

 Siswa mengerjakan tugas yang 

diberikan oleh guru 

Mengkomunikasikan 

 Menyampaikan isi bacaan 

secara tulisan sesuai dengan 

topik yang dipelajari 

 Memberikan tanggapan sesuai 

dengan topik yang dipelajari 

Penutup 

 

 

 

 

 

 

 Siswa menarik kesimpulan 

pembelajaran dibimbing oleh 

guru 

 Siswa mendengarkan pesan 

moral dan motivasi belajar 

bahasa Arab 

 Proses pembelajaran ditutup 

dengan membaca do’a 

 Guru memberikan salam 

5 Menit 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

F. Pendekatan dan Metode Pembelajaran 

c. Pendekatan: 

- Pendekatan ilmiah (Scientific Approach) 

d. Metode: 

- Metode estafet writing 

- Tanya jawab 

G. Penilaian (Format Penilaian) 

3. Teknik penilaian 

b. Tes tulis 

4. Instrumen penilaian 

b. Soal tes tulis 

H. Media / alat dan Sumber Belajar 

c. Media / alat : 

- Gambar  

- Papan tulis 

- Spidol 

d. SumberBelajar : 

3. Kamus bahasa Arab  

4. Buku bahasa Arab kelas VIII 

 

 

 

 



 
 

 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

C. Lampiran 1 (MateriPembelajaran) 

D. Lampiran 2 ( Penilaian) 

c. Rubrik Penilaian Sikap 

 

Petunjuk : 

Berilah tanda (X) pada kolom skor sesuai sikap percaya diri 

yang ditampilkan oleh peserta didik, dengan kriteria sebagai 

berikut : 

-  4 = Selalu, apabila selalu melakukan sesuai pernyataan 

-  3 = Sering, apabila sering malakukan sesuai pernyataan dan 

kadang-kadang tidak melakukan 

-  2 = Kadang-kadang, apabila kadang-kadang melakukan dan 

sering tidak melakukan 

-  1 = Tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan 

No 

 

Nama 

Siswa 

Aspek yang 

diamati 

Jumlah 

skor 

1 2 3 4 5 

1           

2           

3           

4           

5           



 
 

 

 Aspek yang dinilai 

f. Keaktifan 

g. Kerjasama 

h. Keberanian 

i. Keterbukaan terhadap pendapat orang lain 

j. Sikap tanggung jawab 

 

Petunjuk penskoran : 

Skor menggunakan skala 1 sampai 4 

Perhitungan skor akhir menggunakan rumus : 

Skor Penilaian : 

Jumlah nilai  =
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 𝑥 4 = 

 

Keterangan Nilai : 

Sangat Baik        : apabila memperoleh skor : 3,33 

<skor ≤ 4,00 

Baik                    : apabila memperoleh skor : 2,33 

<skor ≤ 3,33 

Cukup                 : apabila memperoleh skor : 1,33 

<skor ≤ 2,33 

Kurang               : apabila memperoleh skor  : skor 

≤ 1.33 

 

 



 
 

 

d. Rubrik Penilaian 

 

Aspek yang dinilai : 

D. Kosakata  

1. Sesuai dan tepat    = 4 

2. Cukup sesuai dan cukup tepat  = 3 

3. Kurang sesuaidan kurang tepat  = 2 

4. Tidak sesuai dan tidak tepat    = 1 

 

No Nama Siswa 

 

 

Aspek yang diamati Jumlah skor 

A B C 

1 

 

  

       

2 

 

 

        

3 

 

 

        

4 

 

 

        

5 

 

 

        



 
 

 

E. Tata bahasa 

1. Tepat     = 4 

2. Cukup tepat     = 3 

3. Kurang tepat    = 2 

4. Tidak tepat     = 1 

F. Penggunaan bahasa 

1. Pendeskripsian tepat   = 4 

2. Pendeskripsian cukup tepat   = 3 

3. Pendeskripsian kurang tepat   = 2 

4. Pendeskripsian tidak tepat     = 1 

 

Bireuen, 17 Maret 2021 

Mengetahui 

Guru Bidang Studi           Guru Peneliti 

 

  

Rauzatul Jannah, S.P.d         Misbahul Jannah 

 

 

 

 



 
 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Sekolah  : SMP Ummul Qura 

Mata Pelajaran :  Bahasa Arab 

Kelas /Semester  : VIII / Genap 

Materi :   املهنة   

Alokasi waktu      :  40 Menit ( Pertemuan Ketiga ) 

A. Kompetensi Inti (KI) 

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang yang 

dianutnya. 

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, 

tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, 

percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan 

lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan 

dan keberadaannya. 

3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (factual, 

konseptual, dan procedural)         berdasarkan rasa ingin 

tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya 

terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 

4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret 

(menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan 

membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 

menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan 



 
 

 

yang dipelajari  di sekolah dan sumber lain yang semua 

dalam sudut pandang/teori. 

 

B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR 

PENCAPAIAN 

No Kompetensi Dasar Indikator 

1 1.3 Menyadari 

pentingnya 

kejujuran dan 

percaya diri sebagai 

anugerah Allah 

dalam 

berkomunikasi 

dengan lingkungan 

social sekitar rumah 

dan sekolah 

1.3.1 Menunjukkan 

kecintaan terhadap 

bahasa Arab dengan 

membiasakan 

penggunaannya 

dalam pembelajaran  

sebagai rasa syukur 

kepada Allah 

1.3.2 Menunjukkan rasa 

syukur 

menggunakan 

bahasa Arab untuk 

hal-hal yang baik 

2 2.3 Menunjukkan 

perilaku jujur dan 

percaya diri dalam 

berkomunikasi 

dengan lingkungan 

2.3.1 Menunjukkan sikap 

tekun dan hormat 

dalam berkomunikasi 

dengan bahasa Arab 



 
 

 

sosial sekitar rumah 

dan sekolah 

3 

 

 

 

 

 

3.1 Mengidentifikasi 

bunyi kata, frase, dan 

kalimat bahasa Arab 

yang berkaitan dengan 

 املهنة

 

 

 

3.1.1 Menyebutkan kata, 

frase, dan kalimat yang 

berkaitan tentang املهنة 

3.1.2 Menirukan mufradat 

tentang املهنة 

3.1.3 Menghubungkan kata 

yang berkaitan dengan 

 املهنة

3.1.4 Menyusun kalimat 

bahasa Arab yang 

berkaitan dengan املهنة 

 



 
 

 

4 4.1 Melafalkan bunyi 

huruf, kata, frase, 

dan kalimat bahasa 

Arab yang 

berkaitan dengan 

 املهنة

 

 

 

8.1.4 Melafalkan kata, 

frase atau kalimat 

dengan tepat 

tentang املهنة 

8.1.5 Membaca dengan 

nyaring kata, frase, 

kalimat dengan 

intonasi atau lafal 

yang tepat 

8.1.6 Menuliskan kata, 

frase, atau kalimat 

dengan tata bahasa 

yang baik dan 

benar. 

 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Siswa mampumelafalkan kata, frase atau kalimat dengan 

tepat tentang املهنة, membaca dengan nyaring kata, frase, 

kalimat dengan intonasi atau lafal yang tepat, 

menuliskan kata, frase, atau kalimat dengan tata bahasa 

yang baik dan benar, sehingga diharapkan siswa 

mencintai dan menyenangi mata pelajaran bahasa Arab. 

 

 



 
 

 

D. MATERI PEMBELAJARAN 

Materi pembelajaran terlampir dan terdapat pada buku 

“Bahasa Arab kelas VIII” ,hal : 74-75. 

E. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Kegiatan Deskripsi 

Alokasi 

waktu 

Pendahuluan 

 

 

 

 

 

 

 

 Guru memberi salam 

 Mengajak semua siswa untuk 

menyiapkan dan 

mengkondisikan kelas 

 Mengajak semua siswa untuk 

memulai pembelajaran dengan 

membaca do’a bersama 

 Guru mengabsen kehadiran 

siswa 

 Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

5 Menit 

 

 

 

 

 

 

 

Inti 

 

 

 

 

 

Mengamati 

 Siswa mengamati gambar 

mufradat yang ditampilkan 

oleh guru di papan tulis 

 Siswa mengamati teks bacaan 

yang dituliskan oleh guru di 

papan tulis 

30 Menit 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 Siswa memerhatikan tulisan 

bahasa arab yang baik dan 

benar mengikuti kaedah 

struktur teks yang telah 

dipelajari 

Menanya 

 Siswa melakukan tanya 

jawab tentang tulisan yang 

ada di papan tulis 

 Siswa bertanya cara 

penulisan bahasa Arab yang 

baik dan benar sesuai 

dengan arahan guru 

 Siswa menanyakan materi 

tentang  املهنة  yang belum 

dipahami 

Mengeksplorasi 

 Siswa mencoba 

mengungkapkan kalimat 

sesuai dengan arahan guru 

 Siswa menulis kalimat 

bahasa Arab dengan baik 

dan benar sesuai dengan 

arahan guru 

 

 



 
 

 

Mengasosiasikan 

 Siswa memantapkan 

pemahaman tentang 

membentuk kaliamat yang 

baik dan benar 

 Siswa mengerjakan tugas 

yang diberikan oleh guru 

Mengkomunikasikan 

 Menyampaikan isi bacaan 

secara tulisan sesuai dengan 

topik yang dipelajari 

 Memberikan tanggapan 

sesuai dengan topik yang 

dipelajari 

Penutup 

 

 

 

 

 

 

 Siswa menarik kesimpulan 

pembelajaran dibimbing 

oleh guru 

 Siswa mendengarkan pesan 

moral dan motivasi belajar 

Bahasa Arab 

 Proses pembelajaran ditutup 

dengan membaca do’a 

 guru memberikan salam 

5 Menit 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

F. Pendekatan dan Metode pembelajaran 

a. Pendekatan: 

- Pendekatan ilmiah (scientifict approach) 

b. Metode: 

-Tanya Jawab 

G. Penilaian (Format Penilaian) 

1. Teknik penilaian 

a. Tes tulis 

2. Instrumen penilaian 

a. Soal tes tulis 

H. Media / alat dan Sumber Belajar 

a. Media / alat : 

- Gambar  

- Papan tulis 

- Spidol 

 

b. Sumber Belajar : 

1. Kamus bahasa Arab  

2. Buku Bahasa Arab kelas VIII 

 

 

 



 
 

 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

E. Lampiran 1 (Materi Pembelajaran) 

F. Lampiran 2 ( Penilaian) 

a. RubrikPenilaianSikap 

Petunjuk : 

Berilah tanda (X) pada kolom skor sesuai sikap percaya diri yang 

ditampilkan oleh peserta didik, dengan kriteria sebagai berikut : 

- 4 = Selalu, apabila selalu melakukan sesuai pernyataan 

- 3 = Sering, apabila sering malakukan sesuai pernyataan dan 

kadang-kadang tidak melakukan 

- 2 = Kadang-kadang, apabila kadang-kadang melakukan dan 

sering tidak melakukan 

- 1 = Tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan 

No 

 

Nama 

Siswa 

Aspek yang 

diamati 

Jumlah 

skor 

1 2 3 4 5 

1           

2           

3           

4           

5           

 

 



 
 

 

 Aspek yang dinilai 

k. Keaktifan 

l. Kerjasama 

m. Keberanian 

n. Keterbukaan terhadap pendapat orang lain 

o. Sikap tanggung jawab 

 

Petunjuk penskoran : 

Skor menggunakan skala 1 sampai 4 

Perhitungan skor akhir menggunakan rumus : 

Skor Penilaian : 

Jumlahnilai  =
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 𝑥 4 = 

 

Keterangan Nilai : 

Sangat Baik        : apabila memperoleh skor : 3,33 

<skor ≤ 4,00 

Baik                    : apabila memperoleh skor : 2,33 

<skor ≤ 3,33 

Cukup                 : apabila memperoleh skor : 1,33 

<skor ≤ 2,33 

Kurang               : apabila memperoleh skor  : skor  

≤ 1.33 

 

 



 
 

 

b. Rubrik Penilaian 

 

Aspek yang dinilai : 

G. Kosakata  

1. Sesuai dan tepat    = 4 

2. Cukup sesuai dan cukup tepat  = 3 

3. Kurang sesuai dan kurang tepat     = 2 

4. Tidak sesuai dan tidak tepat   = 1 

 

No Nama Siswa 

 

 

Aspek yang diamati Jumlah skor 

A B C 

1 

 

  

       

2 

 

 

        

3 

 

 

        

4 

 

 

        

5 

 

 

        



 
 

 

H. Tata bahasa 

1. Tepat      = 4 

2. Cukup tepat      = 3 

3. Kurang tepat     = 2 

4. Tidak tepat      = 1 

I. Penggunaan bahasa 

1. Pendeskripsian tepat   = 4 

2. Pendeskripsian cukup tepat               = 3 

3. Pendeskripsian kurang tepat              = 2 

4. Pendeskripsian tidak tepat                  = 1 

 

J. LAMPIRAN 3  

Post-Test 

 أبصحاهبا مث اكتبها! صل األشياء . أ

 

 

 

 

 خباز

 قلم
 صنارة

 صياد

 خبز
 جند،

 جنار منشار
 يندقية

 

 كاتب



 
 

 

 امماء الفراغات ابلكلمة املناسبة! . ب

 

 
 يزرع الرز والذرةكان ........... يف املزرعة ل .1

 خيت ............. هي حتوك الثياب اجلديدةأ .2

 ............................. يف الشارع لينظم املرور .3

 يةاجل .............. املرض يف املشتشفى .4

 دخل ........... الفصل ليةلم التماميذ .5

 أّن ............. يصنع اخلبز يف السوق .6

 كنييقطع .............. اللحم ابلس .7

 ........................... يرمي القمامة إىل املزبلة .8

 حكم ........... القانون ابلةدل .9

 علي يقص الشةر عند .............. .10

 

 

 –القاضي –خباز –شرطي املرور –املدرس –اخلياط –املمرضة –الفماح –الطبيب
 عامل القمامة -اكحماق –اجلزر

 
 



 
 

 

c. Buatlah tugas dibawah ini sesuai dengan contoh berikut! 

 

 

 ملةاجلة املرضى –املشتشفى  –الطبيب  -11
 لشرح الدروس –الدرسة  -املدرس -1
 ليساعد يف تنظيم حركة املرور  –الشارع  –ور شرطي املر  -2
 لطبخ األطةمة –املطبخ  –الطباخ  -3
 لقيادة اكحافلة –اكحافلة  -سائق اكحفلة  -4
 لبناء القاعة اجلديدة   -املدرسة  –املهندس  -5
 ليطفئ اكحرائق –املدفأة  –رجل اسإطفاء  -6
 لبيع اخلبز  -السوق  -اخلباز  -7
 ليفتش الدعوى –الدوان  –القاضي  -8
 ألصماح السيارات –الورشة  –كانكي سيارات مي -9

 

 

 

 لزراعة النبااتت  –املزرعة  –الفماح

 إىل أين يذهب الفماح؟ يذهب الفماح إىل املزرعة

 ب إىل املزرعة؟ يذهب إىل املزرعة لزراعةملاذا يذه


