
 الباب الثالث

 البحث و التحليل

 نتول اب امبانليفوراب للبنات معهد الشفاء محمديةالمحادثة تطبيق طريقة  .أ

طرةقة يف ليفورا لدةهم بامبانج  للبنات مدةةزلادثة يف معهد الشفاء عملية زل

 ترقية احملادثة باللغة العربية, ةعٍت بانواع من التصميم و ىو : 

 اعطاء ادلفردات .1

 الطالب  دىاقلّ مث ةُ  ب،الكتاقراءة النص من  .2

ةوم امبانليفورا تعقد كل بشطة احملادثة يف ادلعهد الشفاء زلمدةة للبنات أن

صالة العشاء الساعة و االربعاء، اخلميس، و اجلمعة بعد  الثالثاء، االثنان، و

-ٓٓ.٘ٓصالة الصبح الساعة و يف ةوم الثالثاء تعقد بعد  ٖٓ.ٜٔ-ٓٓ.ٜٔ

اليت استعد ادلادة قبل التعليم لتوسل ايل الطالب.  اللغة العربية من معلم ٖٓ.٘ٓ

للبنات لًتقية  ادلعهد الشفاء احملمدةة احدى من الطرةقة شليزة يف طرةقة احملادثة 

مع أن اللغة الت درسوا و ىي اللغة العربية و اللغة اإلصلليزةة.  مهارة الكالم،

نفرا,  ٚٗبعدد الطالب   ليفوراج بانبانللبنات  زلمدةة طالب يف معهد الشفاء 

حىت جتمع فرقتُت اىل فرقة واحدة. أنشطة احملادثة يف الليل تعقد يف الداخل 



أمام ادلسجد. يف ميدان  كرا ا بادثة يف ةوم الثالثاء يف صباحا مع أن احمل ادلسجد،

 ألن, و كانت ادلعاملة بالعملية مباشرة.

الطالب على أن احملادثة ىي أنشطة  الباحث اىل بعضمناسبا بادلقابلة 

سعيدة ألنو تتعلم درسا جدةدا اليت مل تتعلم قبلو حت ةعلم معاملة جيدة يف 

جيب  للبنات مدةةن ىناك النظام مع أن الطالب يف معهد الشفاء زلأل ادلعهد.

 اإلصلليزةةبإستعمال اللغة  العربية او 

 بامبانليفورا بانتول للبناتمعهد الشفاءعملية المحادثة في  .ب

 طرةقة احملادثة خطوة .1

 تخطيطخطوة ال .أ

لتخطيط س اىل الطالب, الزم عليو استدر كادلعلم قبل تواصل ادلعلمة 

تعليم. يط يف التعليم ةأثر اىل النتيجة من ذلك العملية. ألن ختطاجليدة قبل 

يط حيتاج ادلعلم. ختتيط حيتوي على األىداف عملية التعليم خاصة يف ختط

دة اليت سيبلغ ادلعلم. طرةقة التعليم و ليثّبت التقوًن االتعليم, احتيار الدرس او ادل

يط من طبوجودي ختك ستكون تعليم مرتبا. . و بوجودي التختيط لذلالتعليم



بامبانليفورا للبنات  زلمدةة عملية زلادثة يف ادلعهد الشفاء قسم اللغة قبل 

 بإختيار ادلفردات سيعطي اىل الطالب.

ج بامبان للبنات  زلمدةةية الطالب يف معهد الشفاء تقوًن مناسبا بشخص

كتاب التقرةر قسم اللغة. و ليفورا بانتول. بالكتابة مفردات اليت سيعطي يف ال

 تستعد يف القرطاس ليحمل عند ما احملادثة او حيفظ قبل احملادثة. 

 خطوة التنفيذ  .ب

ج بامبان للبنات يف انشطة تطبيق طرةقة احملادثة مبعهد الشفاء زلمدةة

األوىل أنشطة االساسية و خاطم  ليفورا ىناك مراحل التطبيق و ىو أنشطة

 .شطةاألن

 االوىلنشطة األ 

( ىناك أنشطة احملادثة مبعهد ٖٓ.ٜٔ) ٕٚٔٓماةو  ٕٕيف ةوم االثنُت 

بعد االنتهاء من صالة جليفورا بانتول. دتا ج الشفاء زلمدةة للبنات بامبان

مدةة بانتول جتليس جلوسا مرتبا طالبة من معهد الشفاء زل  العشاء

. تقوم دلسجدمناسبا بالفصل او ادلرحلة و تتوجو اىل السبورة يف الداخل ا

امام الطالبات ليبلغ ادلادة و ةسئل اخلرب و ادلفردات ادلادةة. قسم اللغة 



تنسى حىت تناول الطالبات الدور. و  ذاكرهتم و ليكرر ادلادة ألاللتدرةب 

 .يف انشطة العملية كم العادة ةبلغ قسم اللغة ادلفردات او ادلادة

مبعهد  طرةقة احملادثوو على سبيل ادلثال إعطاء ادلفردات  يف تطبيق  

 بانتول.للبنات  الشفاء زلمدةة 

 نشطة جوىرةة األ 

  من ادلعهد. وقائع احملادثة قيام بو مطابقا باجلدوال ادلعُت

 غ اىل الطالبات. قبل ةبلّ  ةستعد ادلعلم ادلادة او ادلفردة

 ةبلغ السالمادلعلم 

 محة اهلل و بركاتوبسم اهلل الرمحن الرحيم , السالم عليم و ر  معلم : اةواه 

 طالبات : وعليكم السالم و رمحة اهلل و بركاتو

 ليلتكن السعيدة ؟ معلم : 

 سعيدة ادلباركة"طالبات : "

ا ادلاضية ؟ " سأسألكن اآلن.  اةوه, اختن معلم : اةوه, تذكرتن عن مفردة

 ؟ kambing رمحة مامعٌت باللغة العربية من 

 "مٌ نَ الطالبات :  " غَ 



 اجلدةدة. اعطاء الفردة ةبداء ادلاضية. و لتقييم من ادلفردةار و ادلعلم تأخ

 "انٌ دَ يْ , مَ انٌ دَ يْ , مَ انٌ دَ يْ "قلدنا بعدي, مَ   :معلم 

 "انٌ دَ يْ , مَ انٌ دَ يْ , مَ انٌ دَ يْ " مَ طالبات : 

 ف ادلعٌت ؟ من تعر معلم : 

 ..........طالبات : 

 معلم : مكان جلري.....

 ? lapanganطالبة : 

 زىت انت  معلم : اةيوه

 : lapangan انٌ دَ يْ قلدنا مجاعة.. مَ 

 lapangan انٌ دَ يْ طالبات : مَ 

  ةٌ اضَ ةَ رِ  ةٌ اضَ ةَ بعدىا, قلدنا مجعة رِ  مفردةمعلم : 

 ةٌ اضَ ةَ رِ  ةٌ ضَ اَ طالبات : رةِ 

 ف ادلعٌت ؟ نافعة للجسممعلم : من تعر 

  olahragaطالبات: 

 olahraga ةٌ اضَ ةَ رِ ,  olahraga ةٌ اضَ ةَ معلم : جيد , رِ 



   olahraga ةٌ اضَ ةَ رِ ,  olahraga ةٌ اضَ ةَ رِ طالبات : 

 األوىل نعيد من مفردةمعلم : 

 Olahraga :  ةٌ اضَ ةَ رِ , Lapangan : :  انٌ دَ يْ مَ   

 Olahraga :  ةٌ اضَ ةَ رِ , Lapangan : :  انٌ دَ يْ مَ  طالبات : 

  ةٌ ر  كُ    ةٌ ر  بعده كُ  مفردة : معلم 

  ةٌ ر  كُ  ةٌ ر  كُ طالبات :  

 ؟  ةٌ ر  ف ادلعٌت من كُ معلم : من تعر 

 طالبات : ............

 معلم : زلمد ةرفس كرة بالرجل

 bolaطالبات : 

 bola ةٌ ر  كُ  bola ةٌ ر  احسنت. قلدنا كُ معلم : 

 bola ةٌ ر  كُ  bola ةٌ ر  كُ  طالبات :

 Olahraga :  ةٌ اضَ ةَ رِ   bola ةٌ ر  كُ  lapangan انٌ دَ يْ مَ  األوىل معلم : نعيد من مفردة

 Olahraga :  ةٌ اضَ ةَ رِ   bola ةٌ ر  كُ  lapangan انٌ دَ يْ مَ  طالبات :



تتقدم و مجلة من ادلفردات. سأحًت احدى منكن ل : واآلن اجعلنهامعلم 

 تكتب اجلملة على السبورة. 

  التقوًنمرحلة تغطية() 

ًن( يف معهد الشفاء زلمدةة للبنات بانتول. و من مرحلة تغطية )التقو 

الكالم عند  لم ةعرفون النجاح يف ترقية مهاراتاألنشطة ادلع  ىذه

عرفة ًن ىو ةبلغ ادلعلومات ادلتبدل دلطالبات. ، أن احلقيقة فائدة التقو ال

 لعربية.علمُت و حيساب النجاح الطالبات يف مهارة الكالم باللغة اادل

احلالية من أجل تدرةب الطالبات لتكون  ًن أنشطةادلعلم ةعطي تقو 

ىي بتعيُت لمات واجلمل، وميكن تطبيقها يف أنشطتهم اليومية. و الك

بها على السبورة ، اذا وجدت مث كت عفوةا اجلمل الطالبات أن ةؤلف 

 حتسن ادلعلم مباشرة. اخلطأ

مبعهد الشفاء  احلوار يف تطبيق طرةقة احملادثة نص و على سبيل ادلثال

 بانتول.للبنات  زلمدةة 

 طارِ ُول الُفطُور/اإفْ تَ َنا

 ىَت تَ تَ َناَوْل ُفطُْوَرَك / إِْفطَاَرَك َعاَدًة ؟ س: مَ 

, َو أَْنَت؟ َقِة الّثالِثُْتَ ِقي ْ  ج: يف الس اَعِة الس اِدَسِة َو الد 



 .ْفطَارِي يف الرّاَحِة اأُلْولَ س: َعاَدًة أَتَ َناَوُل ُفطُْورِي/ إِ 

 .ةً ادَ ا عَ ضً ةْ ا أَ نَ أَ  ج: وَ 

 ؟  حٌ يْ حِ س: صَ 

 .مُ داَ  اإْلٍ ى ىِل قَ ب ْ ة َ ا اَل ا مَ رً ي ْ ثِ كَ   وَ ٌح,يْ حِ ج : صَ 

ةعرفون ان عملية أنشطة احملادثة يف معهد الشفاء  ةمن مقابلة الباحث

 بانتول ىناك ادلراحل :  للبنات زلمدةة

 الطالبات  تكييف .1

 افتتاح و التحفيز .2

 اعطاء ادلادة .3

 ًنتقو ال .4

 اختتام .5

ليفورا  جمحمدية للبنات بامبان بمعهد الشفاءترقية مهارة الكالم طالبات  .أ

 بانتول يوكياكرتا

يف وضع الطرةقة ادلستعملة ىو ظهور االرتقاء كما أن مهارة الكالم و اذلدف 

 يف تعلم اللغة. 



"التكلم ىو العملية اللغوةة الثانية اليت فعلها  (Nurgiyanto)عندى نوركييانتو 

كما الطرةقة اليت    .1نشطة مساعيةوىو بعد أاإلنسان يف حياهتم اللغوةة. 

تستعمل يف معهد الشفاء يف أنشطة احملادثة. الطالبات ةسمع ادلعلم مث تعيد 

ًن يف امتحان اللغة.  طالبات بالتقو رة  مهارة الكالم المع زمالئهم. دلعرفة قد

 كل السنة مرتُت او كل تبدل السنة الدراسية.

اجلوانب اليت تنتج يف التكلم, كما اشار اىل  (Effendy)و عندى اةفيندي 

 اللغة ىي : 

 –اع نغمة و إةق –ادلد و التشدةد  –ادلخارج  –جانب لغوي : حيتمل على  (1

 مث النوع –تركيب الكلمات  –لوب اختيار األس –اختيار الكلمة 

منطق  –مهارة  –براعة السياق  –نعومة  -جانب غَت لغوي, حيتمل على :  (2

 2و تعاون –نشاطة  –ترتيب  -شاقة  ر  –شجاعة  –

متحان اللغة مبعهد أن يف أنشطة اإل  SNمقابلة الباحث مع االستاذ ىلنظار ا

 –ت ابداع ادلفردا –شجاعة  - و ىي : لو جوانب التقوًنالشفاء بانتول 

 3نعومة –لوب اختيار األس

                                                           
1
 Nurgiyantoro Burhan. “Penilaian dalam Pengajaran Bahasa dan Sastra Indonesia” (Yogyakarta: 

BPFE, 1995) hlm 276 
 
2
 Nurgiyantoro Burhan. “Penilaian dalam Pengajaran Bahasa dan Sastra Indonesia” (Yogyakarta: 

BPFE, 1995) hlm 276 



وبذلك دلعرفة النجاح الطالبات يف ترقية مهارة الكالم طالبات معهد الشفاء 

نتول ةستعمل امتحان اللغة. و بالتايل النتيجة عل احلصول ابللبنات  ةة مدزل

 طالبات :

 ٕٚٔٓ/ٕٙٔٓمتحان االول طالبة السنة الدراسية إلالناتيجة ا ٔ,ٖ جدوال

 رقم اسم طالبة النتيجة 

65 

  .1 عيسة أميٍت

87 

  .2 عيسة نور حسنة

72 

  .3 فات راففة

60 

  .4 دةوي رمحو يت

83 

  .5 زة زلبوبةحنافإ

90 

  .6 صايف نور االمنة

80 

  .7 سيت صلحا نور جّنة
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83 

  .8 أنسي دوي ستيٍت

80 

  .9 دوي سوجي نور خلفة

80 

  .11 زكية زةن سلسبيال

73 

  .11 فطنةاحلسنة

60 

  .12 امويت الري

87 

  .13 خي الّنساء معرفةاهلل

82 

  .14 نيانور أفزة

75 

  .15 ماىى تيهارتٌت

60 

  .16 اوكتاقيا فرسنوى

60 

  .17 رستينا دندا ارستا

65 

  .18 سيت سلستيويت

65 

  .19 سيىت فاطمة



70 

  .21 شافَتا فطري دنيت

60 

  .21 ةاسى اسفة 

70 

  .22 ةوفيتا تارى رجوكى

70 

  .23 أندين ىردةان

60 

  .24 عرةفة كسماننغتياس

65 

  .25 دةوي رمحوايت

60 

  .26 خَت فطرةنالطيفة

65 

  .27 مكال زدىن فجواة

70 

  .28 مطمئنة نورالقنيعة

60 

  .29 رمحنيا ىداةة األولية

60 

  .31 سيت نور عيسة

73 

  .31 انا خَتالنساء



72 

  .32 اشفاء سربنا نور حسٌت

70 

  .33 فجر زلينىت

65 

  .34 حنفى

70 

  .35 اثٌت صفري

60 

  .36 نسة اسوتى

65 

  .37 نور ىدةة

60 

  .38 وحيوا فًتي نورمويت

60 

  .39 ىنغى سيكر غلوه

60 

  .41 سيت فطيمة

65 

  .41 تيارى مهارين

70 

  .42 امي لطيفة فيفيىت دوي

70 

  .43 زنتا سري



75 

  .44 أنا عا ئشية 

73 

  .45 رسي دةوي سافًتي

75 

  .46 وولندري

3200   

 ٕٚٔٓ/ٕٙٔٓالدراسية  متحان الثاين طالبة السنةإلالناتيجة ا ٕ,ٖ جدوال

 رقم اسم طالبة النتيجة 

70 

  .1 عيسة أميٍت

90 

  .2 عيسة نور حسنة

80 

  .3 فات راففة

65 

  .4 دةوي رمحو يت

87 

  .5 حنافإزة زلبوبة

90 

  .6 صايف نور االمنة



80 

  .7 سيت صلحا نور جّنة

90 

  .8 أنسي دوي ستيٍت

85 

  .9 دوي سوجي نور خلفة

83 

  .11 ن سلسبيالزكية زة

75 

  .11 فطنةاحلسنة

65 

  .12 امويت الري

90 

  .13 خي الّنساء معرفةاهلل

87 

  .14 نيانور أفزة

80 

  .15 ماىى تيهارتٌت

65 

  .16 اوكتاقيا فرسنوى

70 

  .17 رستينا دندا ارستا

65 

  .18 سيت سلستيويت



60 

  .19 سيىت فاطمة

82 

  .21 شافَتا فطري دنيت

70 

  .21 ى اسفة ةاس

82 

  .22 ةوفيتا تارى رجوكى

75 

  .23 أندين ىردةان

60 

  .24 عرةفة كسماننغتياس

60 

  .25 دةوي رمحوايت

65 

  .26 خَت فطرةنالطيفة

75 

  .27 مكال زدىن فجواة

72 

  .28 مطمئنة نورالقنيعة

60 

  .29 رمحنيا ىداةة األولية

65 

  .31 سيت نور عيسة



80 

  .31 ءانا خَتالنسا

85 

  .32 اشفاء سربنا نور حسٌت

60 

  .33 فجر زلينىت

70 

  .34 حنفى

75 

  .35 اثٌت صفري

70 

  .36 نسة اسوتى

60 

  .37 نور ىدةة

60 

  .38 وحيوا فًتي نورمويت

60 

  .39 ىنغى سيكر غلوه

70 

  .41 سيت فطيمة

75 

  .41 تيارى مهارين

75 

  .42 امي لطيفة فيفيىت دوي



73 

  .43 تا سريزن

83 

  .44 أنا عا ئشية 

75 

  .45 رسي دةوي سافًتي

75 

  .46 وولندري

3389   

  

 ةنعالقة بُت متغَت 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 

Before 69,57 46 8,643 1,274 

After 73,67 46 9,656 1,424 

 

 و ٚ٘،ٜٙ من اإلختبار االولو حصل  ةرتقي،و متوسطأّن  ةنظر اىل حصل النتيج

 . ىذا ةدل ىناك تأثَت بُت متغيَت.ٚٙ،ٖٚ .الثاين حصل االختبار

 



Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 Before & after 46 ,864 ,000 

 

القة بُت  االختبار يف الصف االول  عدد الطالبة و يف صف الثاين ةبُت أّن ىناك  ع

 ٗٙٛ. و عالقتو ،االول و الثاين

 

Paired Samples Test 

 Paired Differences T df Sig. (2-

tailed) 
Mean Std. 

Deviati

on 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 1 
Before - 

after 
-4,109 4,877 ,719 -5,557 -2,660 -5,714 45 ,000 



باإلختباري  (T-Test) إحتبار-مستخدم اإلختباري اإلحصائية لإلختباري ت

ت بُت البيانات اإلختباري االول و تعٍت ليقارن دالال (paired samples test) عينات تقرن

  الثاين .



باإلستخدام ادلنهج حاسب الربرليات ادلنتج  (T-Test) إختبار-محل اإلختباري ت

 . ٕٓنص ( SPSS) اإلحصائى و حلول اخلدمات

فيدل على دالالت بُت اإلختبار  ٘.،. >نات .،.. و ىي و حصل على البيا 

ي مهارة الكالم لطالب معهد الشفاء زلمدةة للبنات االول و الثاين. فااحملادثة تؤثر وترق

 بانتول.  

بُت اإلختبار ي االول ةدل على الدالالت  ٓ،ٓٔحصل على البيانات ان دالالت < 

 و الثاين. 

Descriptive Statistics 

 N Range Minimum Maximu

m 

Mean Std. 

Deviatio

n 

Variance 

Before 46 30 60 90 69,57 8,643 74,696 

After 46 30 60 90 73,67 9,656 93,247 

Valid N 

(listwise) 
46 

      

 

 

 



 بانتول للبنات  العوامل التي تؤثر على مهارة الكالم طالبات الشفاء محمدية  .ب

ىو العنصر الوحيد   على ادلعلم. ألن طرةقةطرةقة يف اةصال ادلواد حيتاج 

ذلك، لن مجيع الطالبات الذي ةدعم حتقيق النجاح تعلم الطالبات. ومع 

ستكون قادرة على احلصول بسرعة يف تعلم ادلواد ادلقدمة، يف مفردات معينة. أما 

  :بالنسبة لألشياء اليت تؤثر على عملية األنشطة زلادثة ةنقسم إىل قسمُت، مها

 عوامل الدعم  .1

 دافعية  . أ

دافعية ىي احدى من عوامل الدعم طالبات لًتقية مهارة 

 ألن الدافعية تنبت من داخلية الطالبات. الكالم. 

مع طالبة معهد الشفاء زلمدةة  مناسبا بادلقابلة الباحث

تبُت أّّنا حتب اللغة العربية. ألّنا ذلا أمل ستدرس   SNبانتول 

 يف عاصمة مدةنة. و حتب اي شيء عن اللغة العربية. 

 طرةقة  . ب



قدًن طرةقة ىي طرةقة ادلنظومة و فكر جيد لتطرةقة ىي 

رةقة مناسبة إذا كان استخدام الط ٗشيئا, ادلقصد و اذلدف.

 اللغة العربية.  الطالبات يف تعلمبتقدًن ادلواد تاما, لسهولة 

 وسائل  . ت

ة النجاح اذلدف. و معهد وسائل مهما دلساعديف الواقع كان ال

الشفاء عنده وسائل لًتقية مهارة الكالم و على سبيل ادلفردات 

معالقة يف أماكن سلتلفة, و القواميس اليت مت توفَتىا يف ادلكتبة 

 ادلنزلية.

 عوائق .2

ىناك عوائق يف تطبيق طرةقة احملادثة طالبات مبعهد الشفاء 

 بانتول  للبنات زلمدةة

 وقت  . أ

س، حيتاج الطالب ما ةكفي، ورأى أن تركيز من يف األسا

أجل متابعة مجيع األنشطة اليت مت تعيينها معهد. ولكن ليس 
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عدد قليل من الطالبات الذةن ىم بالنعاس والتعب خالل 

 .األنشطة احملادثة، حبيث مت ختفيض تركيز الطالب

 ادلعلم  . ب

 يف تدرةس اللغة حيتاج اىل أي شخص ميكن تعليم اللغة او

يف مقابلة الباحث تقول أن ادلعلم   NLاىلو. عندى استاذة 

 معهد الشفاء ناقص لتعليم اللغة. يف

 

 


