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 الباب الرابع

 عرض البيانات و تحليلها

 

منهجيةتنفيذ األنشطة  .أ
ا

ة الّل غة العربيا
ا
 الل

ت المالحظة و الوثائق مع المعلمين في مدرسة الدينية معهد اإلسالم, يمكن ابنظر إلى نتيج

ة في مدرسة الدينية معهد أن ينظر بالتفصيل عن  غة العربيا
ا
منهجية الل

ا
كيفية فعالية الال

 اإلسالم يوكياكرتا مع نتائج ما تم تحقيقه.

ة .1 غة العربيا
ا
منهجية الل

ا
 أهداف و مقاربة األنشطة الال

 بشكل  مهارة الكالم ليكون الطالب قادرون أنا أهداف بشكل عام
ً
على التواصل لفظيا

 جيد و بشكل طبيعي. وكذالك أهداف من المهارة الكالم وهي :

د الطالب .أ  الحوار  باللغة الفصيحة. على تعوا

د الطالب على ترتيب الجملة التي ظهرت من القلب و مشاعره بالجملة  .ب تعوا

 ةواضح و ةصحيحالتي 

و  ,ذلك في لغة جميلةوترتيب , و تعرف الطالب على اختيار الكلمات والجمل .ج

 ستخدام الكلمة في مكانهاإهتمام ل 

منهجيةالغرض من األنشطة 
ا

ة  الال غة العربيا
ا
التي هي واحدة من األنشطة الل

منهجية
ا

 1و هي. رتاياككاإلسالم يو  المعهدالتي توجد في  الال

ة واليكون الطالب فهم .أ غة العربيا
ا
 على الل

                                                           
1 Wawancara dengan Nadilva Elannisa, pengurus ekstrakurikuler bahasa Arab di Madrasah 
Diniyah Pondok Pesantren Al-Islam Yogyakarta, Wawancara Pribadi, Yogyakarta, 26 Februari 2018 
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ة على شكل جيٍد و صحيٍح ستعمال ليكون الطالب قادرون على ا .ب غة العربيا
ا
 الل

 لسهولة على حفظ القران .ج

 على املحادثة ليكون الطالب قادرون .د

م في ترقية المنهج و إستراتيجية 
ا
في تعليم اللغة, فيها المقاربة التي لبد إهتامها مع المعل

 2مها, و هي :يتعل

 مقاربة اإلنسانية .أ

م 
ا
 كاإلنسان, ل َيعتبِره كالش يءمقاربة التي إعطاء اإلهتمام الى المتعل

أو موضع التي تدون مجموعة من المعارف. عند هذه المقاربة أن أهداف 

ع الثقافي و الخبرة.  تعليم اللغة هي لتعزيز العالقة بين الناس بكثير الَتنوا

م ألن يكون قادرة 
ا
فخطوة التي تستطع أن تأخذ و هي إعطاء فرصة إلى المتعل

 لغة المدروس التي لها حقيقي في اللغة.على التواصل باملخبر ال

 مقاربة التقنية .ب

س ستخدام وسائل التدريتقنية هي مقاربة التي تستند الى امقاربة ال

 نية التدريس ساهمةو  تقنيات التدريس. و عند هذه المقاربة أن وسيلة و تق

ا في نقل   خبرة التعلم لتكون تجربة حقيقية.جدا

 مقاربة التحليل و غير التحليل .ج

                                                           
2 M. Abdul Hamid, et. aL, Pembelajaran Bahasa Arab: Pendekatan, Metode, Setrategi, Materi, dan 
Media, (Malang : UIN Malang Press, 2008), hlm. 5-9. 
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غٍويا إستند هذه 
ُ
مقاربة التحليل إلى مجموعة من الحكم و إقتراض ل

 على نظام علم اللغة 
ً
غوي. ولكن مقاربة غير التحليل إستنادا

ا
و  اإلجتماعي الل

ِوْي.
َ
غ
ُ
 النفس ي و نظام التعليم و ليس نظام ل

 مقاربة الصريح .د

غة. و استناد هذه 
ا
مقاربة من الناحية النظرية الصريح أو وظيفة الل

عند هذه المقاربة أن أهداف تعليم اللغة وهي لتطوير مهارة الصريح و  عملية 

غوي ) اإلستماعي , الكالم , القرائة , الكتابة (.
ا
 تعليم مهارة الل

 المعلم .2

ة بعد صالة العصر و  غة العربيا
ا
منهجية الل

ا
ى تقسيم الجدول علتنفيذ األنشطة الال

سةتكون ا دة النحو و الصرف و أستاذة لطيفةاالسبت لمالثالثاء و ى يوم النحو التال ,  لمدرا

س أستاذة نضفاعلى النساء, يوم اإلثنين  ة و المدرا غة العربيا
ا
يوم األحد لمدرسة الدينية الل

ة األخالق و المدرس أستاذة هدى, يوم األربعاء لمدة الفقه و المدرس أستاذة فأد, الم دا

الجامعة من  طالب المعلم مأخوذ من ين,يوم الخميس لمدة التاريح و المدرس أستاذة ع

ا  مجال اللغة المعهد اإلسالم الذى ذو كفائة فى ةإما غة العربيا
ا
 .اإلنجليزيةأم اللغة  الل

منهجية مدرسة  2لفصل عليى 
ا

المعلم أستاذة لطيفة و خصوصا فى أنشطة الال

يج من المعهد  3الدينية وسطي   ميةية اإلسال مؤسسة التربالمعلم نضفاعلى النساء, هي خرا

 ترأنكيل فاتي جاوى  (Yayasan Perguruan Raudlatul Ulum)روضة العلوم 
ً
غينعا

ة إلى  غة العربيا
ا
ر ذالك , و غياللغة اإلندونيسيةالوسطي, هي ماهرة فى ترجمة المفردات الل

 ذو الكفائة فى 
ا
ةقواعد هي أيضا غة العربيا

ا
كمثل علم النحو , علم الصرف و غير ذالك,  الل
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ة  غة العربيا
ا
يمكن أن يعرف من خالل الحال  . و هذال يزال أقلولكنا كفاءته فى النطق الل

خالل  فينضفاعلى النساء,  ستاذةل الذي علمه أصففي ال باحثالذي فعله ال المالحظة

ة, ستخدم بعملية التعلم نادرا ما تنفيذه  غة العربيا
ا
لى إميل ت اانه شرح ونقل الموادفي الل

 3رزقي جهينى. قول توهذا يستند إلى ما , الندونيسية اللغة المزيد من تاستخدام

ما ة, لسيا غة العربيا
ا
 " المعلمة فى خالل تدريسه نادًرا و لتتحدث الل

ةدعوتنا للتحدث ب غة العربيا
ا
 " الل

زيد نبغي أن تالنساء تعلى أن أستاذة نظيف على من التعرض أعاله يمكن استنتاج 

ةترقية مهارة الكالم من  غة العربيا
ا
يد جب أن تستخدم العدتوكذلك في عملية التعلم , الل

ة,  ستراتيجياتاإل  و مناهجمن ال غة العربيا
ا
يدعو الطالب  ما وكثيرالتطوير مهارة الكالم الل

ةإلى التحدث ب غة العربيا
ا
يادا على أكثر اعتلذلك سيكون الطالب , فأثناء عملية التعلم الل

ةالتحدث ب غة العربيا
ا
 .الل

 الطالب .3

 7تتكون من  2و مدرسة الدينية عليى  طالبا 11تتكون من  3 مدرسة الدينية وسطى

 
ً
ةالتي بشكل عام لديهم القدرة على التحدث ب وطالبا غة العربيا

ا
ل التي لتزال يقا الل

النساء  تنفيذه الباحث مع نظيف علىهذا ممكن إثباته بالنتيجة المقابلة التى بمنخفضة. 

 3.4كالمعلم في مدرسة الدينية وسطى 

                                                           
3 Wawancara dengan Rizqi Cahyani, Santri madrasah diniyah wustho 3, pada hari senin 12 Maret 
2018. 
4 Wawancara dengan Nadilva Elannisa. pengurus ekstrakurikuler bahasa Arab di madrasah 
diniyah Pondok Pesantren Al-Islam Yogyakarta, Wawancara Pribadi, pada hari Ahad 4 Maret 2018 
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هم يصعبون لفهم و لنطق  2و عليى  3" أكثر الطالب في فصل وسطى 

ة, ألنا أكثرهم متخراجبن من المدرسة اإلبتدائية و  غة العربيا
ا
الل

ة  " ل مرا  مدرسة الثانوية, وكذالك أكثرهم يسكنون في المعد ألوا

على أن الطالب في مدرسة الدينية وسطى يمكن استنتاج  ,أعاله المالحظة ضمن التعر 

جيأكثرهم تتكون من الطالب بخلفية ا 2و عليى  3 دائية ن من المدرسة اإلبتلتعليمية متخرا

و مدرسة الثانوية و أكثرهم لم يشعروا التربية في المعهد, فلذالك ليزالوان بالصعوبة 

ة غة العربيا
ا
. و ذالك ممكن إثباته بالنتيجة المقابلة التى تنفيذه الباحث مع لفهم ولنطق الل

غة  2و عليى  3بعض الطالب في مدرسة الدينية وسطى 
ا
, و جرب الباحث بالحوار معهم بالل

ة.  5العربيا

 61الجدول 

 الحوار مع أندرينى و رزقى و رنى

 الرقم
األسئلة من 

 الباحث
رنيمن اإلجابة  رزقيمن اإلجابة  اإلجابة من أندرينى  

1 
كيف حالك يا 

 أختي ؟
 الحمد لله, بالخير الحمد لله, بالخير

الحمد لله, 

 بالخير

 سمي رنيا سمي رزقيا سمي أندرينىا سمك ؟اما 2

                                                           
5 Andriani, Rani, dkk ,santri di madrasah diniyah wustho 3, interview Bebas Terpimpin, Pada hari 
senin 12 Maret 2018 
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 من أين أنت ؟ 3
أنا من 

purbalingga 
 Bantulأنا من  Bengkuluأنا من 

4 
في أي فصل 

 جلست ؟
2 SMA 3 SMP 2 SMA 

5 

ي أن  هل أنت تحبا

تسكني في هذا 

 المعهد ؟

 ؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟

 ؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟ ماهوايتك ؟ 6

 فواع فواع فواع شكرا ياأختي 7

 

ن الباحث بإخبار  واألسئلة الخامس سكت الطالب, ألنا لم يفهمل ما سئل الباحث, فبيا

ألسئلة با واالمعنى و يستمر األسئلة السادس. و سكت الطالب لمرة العديدة, ألنا لم يعرف

ة,  غة العربيا
ا
من الباحث. فبين الباحث و بإخبار المعنى و جرب الطالب لذكر هوايته بالل

ة م غة العربيا
ا
ير الرسم و غ ن الكتابة و قراءة الرواية ومهمكان من قبل هم يسألون عن الل

 ذالك.

 61الجدول 

 الرقم
األسئلة من 

 الباحث
رني من اإلجابة رزقي من اإلجابة اإلجابة من أندرينى  

 قرائة القران ة القصةءقرا هوايتي الرسم ماهوايتك ؟ 1
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2  
ً
 ع شكرا

ً
 ع فوا

ً
 ع فوا

ً
 فوا

 

,  و 2و عليى  3لى الطالب مدرسة الدينية وسطى تلك األسئلة كذالك سئل الباحث ا

, و  2و عليى  3تلك التفاعالت كالنتيجة لمهارة الكالم الطالب مدرسة الدينية وسطى 

ة, و من ت فهم الطالب في فهملمعرفة  غة العربيا
ا
تاج لك المقابلة يمكن اإلستناألسئلة الل

على إجابة األسئلة من الباحث, مهمكان فيه األسئلة الذى لم يفهم  الطالب قادرونعلى أن 

 بالمعني من ذالك األسئلة.

 61الجدول 

 2.6و عليى  3الطالب التي في مدرسة الدينية وسطى  الذين قائمةوهذه 

 الحجرة اإلسم الرقم

ني أفي كرمي 1
ا
 خديجة أف

 خديجة ري اأنديني لست 2

 خديجة غرك فيلي سوفي 3

 خديجة محمد عطاءالله 4

 خديجة محمد نادلهى 5

 خديجة نور ستة 6

 خديجة رني سفتريني 7

                                                           
6 Arsip pengurus Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Al-Islam Yogyakarta. Yogyakarta, Senin, 12 
Maret 2018. 
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 خديجة رزقى جهينى 8

 خديجة نورول  ةشائسيتي ع 9

 أمينة نور جهسنه 11

 أمينة نفي أعين 11

 أمينة سيدة الرفعة 12

 أمينة ةوعمرف 13

 أمينة رزك أردي 14

 أمينة رحمي نرول 15

 

 المادة  .4

 في األنشطة مدرسة الدينية في م
ُ
َمة ة أكثر و معظم في دة االمواد الُمقدا غة العربيا

ا
الل

و الذي  7ستعمال المفردات و جعل الجملة, صنع المواد تناسب مستوى فهم الطالب.ا

ة في مدرسة الدينية معهد اإلسالم  غة العربيا
ا
منهجية الل

ا
يعد المادة هو المدرس الال

 11يوكياكرتا. على أساس المقابلة و المالحظة في الفصل مدرسة الدينية في يوم األحد 

الذي تنفيذه الباحث على أن المواد الذي يجري تدريسها في األنشطة مدرسة  2118فبراير 

غة  الدينية هو
ا
ا إعطاء المفردات الل نطق المفردات, جعل الجملة و حفظ المفردات, أما

                                                           
7 Wawancara dengan Nadilva Elannisa, pengurus ekstrakurikuler bahasa Arab di madrasah 
diniyah Pondok Pesantren Al-Islam Yogyakarta, Wawancara Pribadi, Yogyakarta, 11 Ferbuari 2018 
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ة فكلا لقاء  مترادفات في  21مترادفات الجديدة و وجب على كلا طالب كتابة  11العربيا

استه ف  8كلا لقاء.ي كرا

 بالنظر إلى مقدار فهم الطالب عن المواد التي قدمها المدرس, 
ُ
َمة هذه المواد الُمقدا

فهم الطالب بالمواد المقدمة في لقاء القادم فاستمرا المدرس إلى مواد بعد ولكن  إذا قد

ر تالإذا لم يفهم الطالب بالمواد المقدمة في  ي فهم لك المواد حتا لقاء القادم , فالمعلم يكرا

عب يعني أمر الطالب بكتابة المعني من 
ا
الطالب بحقيقة الفهم. و كذالك بوسيلة الل

غة 
ا
بورة بالتبادل و بوسيلة األغاني, و الغناء المفردات الل ة الموجودة على السا العربيا

", أعطي هذه األغاني عند تعليم لي يداني " و "  حبا األمالمقدمة و هي تحت الموضوع " 

الباحث, خطوة األول التي تنفيذها المدرس و هي  وااإلستماع. بناء على المالحظة التي عمل

ة, فأمر الطالب بإكمال ذالك الغناء التي لتزال فارغة, و قبل إعطاء نص األغنية غير كامل

ة,  إكمال ذالك الغناء يستمع الطالب الغناء التي سونغ المدراس, سونغ تلك الغناء ثالث مرا

ح المدراس بالجماعيا مع يرنم تلك الغناء, و في األخر أمر الطالب لتغنى  فبعد ذالك يصحا

 9تلك الغناء بالجماعي. 

 3.11نص األغنية التي المقدمة في مدرسة الدينية وسطى وهذه هي 

 لي يدني

 " ِلي َيَدِني, ُيْمَني َو ُيْسَري  

                                                           
8 Observasi di Pondok Pesantren Al-Islam Yogyakarta dengan Nadilva Elannisa, Yogyakarta, pada 
hari Ahad, 25 Februari 2018 
9 Obsevasi pada pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler bahasa Arab di madrasah diniyah Pondok 
Pesantren Al-Islam Yogyakarta. Pada hari Ahad, 18 Maret 2018.   
10 Arsip pengajar Madrasah diniyah wustho 3. Yogyakarta, Ahad, 18 Maret 2018. 
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َصِبَع 
َ
ْمُس أ

َ
ِ َيٍد خ

لا
ُ
 ِفي ك

 , ال
ُ
َباَبة ى , الِبْنَصُر , الِخْنصَ ِهَي اإِلْبَهُم , السَّ

َ
 ُر "ُوْسط

 األم حب  

يْ  ْفس ِ
َ
ِ ِتَجاَه ن

ما
ُ
 ُحبُّ أ

ْحِسِه ِطَواَل 
َ
أ
َ
 ُعْمِري ل

ْعِطي
ُ
َما ت  ِإنَّ

ْرُجْو َجَزِئي
َ
 ت
َ
 ل

َياي
ْ
ُر ُدن ِ

َنوا
ُ
ْمِس ت

َّ
َن الش

َ
أ
َ
 ك

 61الجدول 

 11مدرسة الدينية معهد اإلسالم يوكياكرتا.الذين قائمة وهذه 

 الفصل
 اليوم

 1وسطى  3وسطى  2عليى 

 السبت التجويد النحو الفقه

ة النحو غة العربيا
ا
 األحد التوحيد الل

 اإلثنين الفقه األخالق الصرف

 الثالثاء ريحاالت الصرف األخالق

 األربعاء األخالق الفقه ريحاالت

 الخميس الخط و اإلمالء التلريح الحديث

                                                           
11 Arsip pengajar Madrasah diniyah wustho 3. Yogyakarta, Ahad, 18 Maret 2018. 
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 الجمعة العطلة

 

ة .5 غة العربيا
ا
منهجية الل

ا
 المنهج أو استراتيجية في عملية التعليم الال

منهجية 
ا

ة مدرسة الدينية في مبنظر إلى نتائج المالحظة في أنشطة الال غة العربيا
ا
عهد الل

حتى  14.31د صالة العصر من الساعة اإلسالم يوكيامرتا الذي نفذت في يوم األحد بع

 ستخدم وهي اإلستماع و الترجمة.التي ا استراتيجية أو مساء, و المنهج 15.15الساعة 

ة الهدف بتطبيق المنهج طق ن اإلستماع و الترجمة ليستولي الطالب على كيفيا

منهجية 
ا

الصحيحة, باإلضافة إلى األساليب المستخدمة في عملية التعليم في أنشطة الال

ة و هي منهج املحاضرة, األغنية و لعب ترتيب الكلمة غة العربيا
ا
 .و إلقاء الشعر الل

 منهج املحاضرة .أ

ستخدام هذه ل السبورة, المقلمة و غير ذالك, امنهج املحاضرة,  بوسيلة كمث

ن المادة علم النحو و الصرف, و طريقة لصناعة ترتيب الجملة هذه المنهج المنهج لبيا 

م المادة التي سيبلغه ثما 
ا
نه إلى الطالب و أمر الط تنفيذ بطريقة كتابة المعل الب بيا

 بتوضيح من المدراس. و هذا الحال بتوضيح من نظيف على ل
ً
صناعة الجملة مناسبا

 12النساء.

عملية مدرسة الدينية أكثر بمنهج " منهج الذي أستخدم في خالل 

املحاضرة ألنني مازلت إضطراب في تنفيذ المنهج, ثما إذا بين 

 
ً
ورة أول المفردات, أنا أبين بالطريقة كتابة تلك الكليمات على السبا

                                                           
12 Wawancara dengan Nadilva Elannisa. pengurus ekstrakurikuler bahasa Arab di Madrasah 
Diniyah Pondok Pesantren Al-Islam Yogyakarta, Wawancara Pribadi, pada hari Ahad 4 Maret 2018 
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عرف لم ي نثما أطلب الطالب لكتابة المعنى بالتبادل, و لطالب الذي

أو فتح قاموس  المعنى, جاز علييهم بطلب المساعدة األصحاب

ة " غة العربيا
ا
 الل

 األغنية .ب

عليم على النساء في الت نظيفستعمل ي إحدى منهج في بين المادة التي ااألغنية ه

منهجية
ا

ة الال غة العربيا
ا
إستعمل هذه المنهج لبين مادة المفردات, تلك , في تنفيذه, الل

ن فنطقه بوسيلة األغنية.  وهذه الحالة   ظيفبمثل قد تنفيذها نالمفردات التي قد بيا

 .على النساء

" لقد بينت المادة بالطريقة األغنية, تهدف لسهولة الطالب على 

حفظ المفردات التي أعطيته من قبل, و هذه المنهج تساعد الطالب 

 13على حفظ المفردات التي قد أعطيته من قبل "

 

 لعب ترتيب الكلمة .ج

نت المادة المفردات العلى النساء هذه المنهج ك نظيفستعملت ا مدرسة في بيا

 كتابة الموهي 
ا
ة التي ليس فبطريقة, أول غة العربيا

ا
 تيه المعنى, ثما طلبفردات الل

ورة  المدراسة من جميع الطالب الذين عرفوا المعنى من المفردات الموجود على السبا

  الكتابته
ً
سة يوكن كافيا جعل ل بالتبادل. في تنفيذه, المنهج الذي إستعلمت المدرا

                                                           
13 Wawancara dengan Nadilva Elannisa. pengurus ekstrakurikuler bahasa Arab di madrasah 
diniyah Pondok Pesantren Al-Islam Yogyakarta, Wawancara Pribadi, pada hari Ahad 4 Maret 2018 
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ورة,  تب على السبا
ُ
م إلى األمام يمأل المعنى من المفردات التي ك الطالب ناشط يتقدا

ة.  14ولكن ليزال فيه الطالب الذي سكت ألنا لم يعرف المعنى من المترادفات المتبقيا

 التقييم .6

تهدف لمعرفة مدى البرنامج أو األنشطة المعينة قادرة  تقييمبشكل عاما أن برنامج ال

 15ق األهداف التي تم تحديدها.على تحقي

تبار. شكل خلى شكالن و هما اإلختببار و غير اتنقسم منهج التقييم في عملية التعليم إ

 بإختبار تخريري, وهي اتقييم اإلخ
ً
 ستعماله لجمع بيانات كمية المعرفة الشاملةتبار عادة

بار ضوع و إختستخدامه. و تنقسم إختبار تخريري إلى قسمين هما إختبار المو و حقيقة ا

 إختبار الموضوع كذالك يقال بآلة التقييم ليبين أو حفظ المادة المقدمة. 16المقال.

ة وهي التقييم التي قيام به في ال غة العربيا
ا
منهجية الل

ا
يم اليومية تقييم اليومية. التقيال

ذالك كهي التقييم التي يتم بطريقة مرنة, و الغرض من ذالك و هي ليست إختبار الترتيب و 

, وتمكن تنفيذ التقييم اليومية في كلا إنتهاء من األنشطة و هي كمثل  ٍ
ليست بطرية رسميا

سة في ذالك الوقت.  ن المدرا  أخرى حفظ المفردات التي قد بيا
ً
ة طلب الطالب إلعادة مرا

سة,  ة من المترادفات التي قد بين المدرا غة العربيا
ا
وكذالك طلب الطالب لجعل الجملة الل

 لحال كما تقول نظيف على النساء :و هذه ا

                                                           
14 Observasi pelaksanaan kegiatan Madrasah Diniyah di Pondok Pesantern Al-Islam Yogyakarta 
dengan Nadilva Elannisa, Yogyakarta, pada hari ahad, 12 Maret 2018 
15 Ainurrohman,Belajar dan Pembelajaran. (Bandung: Alfabeta. 2010), hIm 207. 
16 Sukardi, Evaluasi Pendidikan Prinsip dan Operasinya, (Jakarta : Bumi Aksara, 2008), 



 

66 
  

" في آخير أنشطة أنا أطلب الطالب إلعادة المفردات التي قد بينت و 

أعطيته و أمرتهم لجعل الجملة المفيدة من تلك المفردات لتكون 

 17التتقييم "

ة تعداد كشف  غة العربيا
ا
منهجية الل

ا
ر األنشطة الال وكذلك في كلا الشهر يعمل مدبا

ة. بعد   نيطالب الذفة الحضور لمعر  غة العربيا
ا
منهجية الل

ا
كثرة الغائب من أنشطة الال

ر يعاقب الطالب الذي حضوره أقلا من  ,  العقاب الذي  %75إنتهاء تعداد, من المدبا

ر  و غير ذالك  مايصل إلى  ر بكتابة المفردات من القاموس المنوا الكلمة  11أعطاى المدبا

 ات.المترادف 11و الجملة و كذالك حفظ 

 كما تقول نظيف على النساء : هذه

 نعمل تعداد على كشف الحضور الطالب, 
ً
 واحدة

ً
" في كلا الشهر  مرة

منهجية  %75و إذا حضر الطالب أقلا من 
ا

ر األنشطة الال فمن المدبا

ر و غير  ة يعاقبهم  لكتابة المفردات من القامرس المنوا غة العربيا
ا
الل

تهاءه في ذالك الوقت و ُيجعم المترادفات و وجب إن 11ذالك بعدد 

 18مباشرة "

                                                           
17 Wawancara dengan Nadilva Elannisa. pengurus ekstrakurikuler bahasa Arab di madrasah 
diniyah Pondok Pesantren Al-Islam Yogyakarta, Wawancara Pribadi, Yogyakarta, 12 Maret 2018 
18 Wawancara dengan Nadilva Elannisa. pengurus ekstrakurikuler bahasa Arab di madrasah 
diniyah Pondok Pesantren Al-Islam Yogyakarta, Wawancara Pribadi, Yogyakarta, 12 Maret 2018 
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منهجيةفعالية األنشطة  .ب
ا

ة الّل غة العربيا
ا
ةفى ترقية مهارة الكّلم  الل غة العربيا

ا
 الل

م يمكن قياسها من عدد الطالب 
ا
 فعالية المقاربة في عملية التعل

كما قد بين أعلىها أنا

ن. بر عن  19النجاح في تحقيق أهداف التعلم في وقت المعيا المبلغ املحدد كنسبة مئوية، و ويعا

ذي يحدده المعلم.
ا
 في حين نسبة المئوية تعتمد على مستوى النجاح ال

 في تقييم العالم التعلىم برأي سوهارسيمي أريكونتو معايير لقياس الفعال وهي :

ة بشدة : 111 – 81  فعاليا

ة : 79 – 66  فعاليا

 مقبول  : 65 – 56

ة : 55 – 41  غير فعاليا

ة بشدة. : 39 – 31  21غير فعاليا

ة بالتأكيد تعطي الفوائد و أثر إيجابي لمهارة الكالم  غة العربيا
ا
منهجية الل

ا
األنشطة الال

ة  غة العربيا
ا
ة لالل غة العربيا

ا
منهجية الل

ا
طالب المعهد اإلسالم يوكياكرتا ألنا بوجود األنشطة الال

ة. ةيكون الطالب له المفردات الكثير  غة العربيا
ا
 الذي يساعد كثير من الطالب في التحدث بالل

غة 
ا
منهجية اللغةالعربية في ترقية مهارة الكالم الل

ا
فلذالك لتقييم فعالية األنشطة الال

ة طالب المعهد اإلسالم يوكياكرتا, فبدأ الباحث بالنظر إلى نتائج اإلنجازات الطالب في  العربيا

ة طالب معهد اإلسالم يوكياكرتا الذي تما إختباره  إتقان المفردات و مهارة الكالم غة العربيا
ا
الل

 بشكل إختبار التخرير و الشفهي.

ير و ر نجازات الطالب بمعهد اإلسالم يوكياكرتا في إتباع اإلمتحان التحئج من ال االنت

 .2118من مارس  23ثنين, اإلمتحان الشفهي في يوم ال

                                                           
19 Mudlofir, Teknologi Instruksional, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1990), hlm. 145-146. 
20 Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Bina Aksara, 1984), hlm. 25 
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 02الجدول 

 إجمالي

نتيجة 

 اإلمتحان

 ي و الشف

نتيجة 

اإلمتحان 

 ي التحرير 

 الرقم اإلسم الفصل

 1 نور حسنة عليى 96 83 89

 2 نوفى أعيون  عليى 64 62 63

 3 سيدة الرفيعة عليى 82 84 83

 4 مرفأة مهسمة عليى 93 97 95

 5 رزقى أرض ي جهيني عليى 84 66 75

 6 رحمي نور الفوزية عليى 79 62 71

 7 عفني وسطى 96 89 92

 8 أندريني لسترى  وسطى 96 69 82

 9 أريك فيل سوفى وسطى 96 76 86

 11 نور ستة وسطى 71 62 66

 11 رني سفترينا وسطى 96 69 82

 12 رزقي جهينى وسطى 91 71 81

 13 محمد عطعى الله وسطى 69 64 66

 14 محمد ناز الهداية وسطى 87 97 92
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 15 إمزة الحسنة وسطى 58 64 61

 

م إذا ا الباب الثاني, أنا األنشطة يكون فعليةكما ذكر في 
ا
تولى سفي حالل عملية التعل

, بنظر إلى بيانات البتائج اإلمتحان التحرير و اإلمتحان 111 – 81الطالب على المادة بين 

ع مع جميع الطالب, يمكن 2118من مارس  26ح يالشفهي , التي تما تنفيذها في التار  , و متبا

ة في معهد اإلسالم يوكياكرتا إستنتاجها أنا األنش طة الالمنهجية اللغة العربية مدرسة الدينيا

ة, ألنا معضمهم نال على النتيجة أعلى من   ,81تكون فعالية بشدا

ذي حصل على النتيجة أعلى من  15من البيانات النتائج أعليها يعرف أنا من 
ا
الطالب ال

 طالبا, مثل القائمة أدناه : 9يعني  81

 

 

 06الجدول 

 81على النتيجة أعلى من  واحصل نقائمة الطالب الذي

 إجمالي

النتيجة 

 اإلمتحان

 الشفي

النتيجة 

اإلمتحان 

 التحرير

 الرقم اإلسم الفصل

 1 نور حسنة عليى 96 83 89

 2 سيدة الرفيعة عليى 82 84 83

 3 مرفأة مهسمة عليى 93 97 95
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 4 عفني وسطى 96 89 92

 5 أندريني لسترى  وسطى 96 69 82

 6 أريك فيل سوفى وسطى 96 76 86

 7 رني سفترينا وسطى 96 69 82

 8 رزقي جهينى وسطى 91 71 81

 9 محمد ناز الهداية وسطى 87 97 92

 

 

 

 

 

, مثل القائمة أدناه : 6يعني  81على النتيجة أدني من  واحصل نوالطالب الذي
ً
 طالبا

 00الجدول 

 81أدني من قائمة الطالب الذي حصل على النتيجة 

 إجمالي

النتيجة 

 اإلمتحان

 الشفي

النتيجة 

اإلمتحان 

 التحرير

 الرقم اإلسم الفصل

 1 نوفى أعيون  عليى 64 62 63

 2 رزقى أرض ي جهيني عليى 84 66 75
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 3 رحمي نور الفوزية عليى 79 62 71

 4 نور ستة وسطى 71 62 66

 5 محمد عطعى الله وسطى 69 64 66

 6 الحسنةإمزة  وسطى 58 64 61

 

من البيانات أعليها, فيمكن إستنتاجه أنا األنشطة الالمنهجية اللغة العربية مدرسة 

ة في معهد اإلسالم يوكياكرتا تكون  ةالدينيا  فعالية بشدا

 

 العوامل التى تثبط و تدعم  .ج

ة في مدرسة الدينية معهد اإلسالم و واحدة من  غة العربيا
ا
منهجية الل

ا
أهداف األنشطة الال

غةهي 
ا
 بالل

ً
ة. ولكن العر  لمساعدة الطالب على ترقية متعدد اللغات فتكون الطالب أكثر فهما بيا

 لك األنشطة له العوامل التى تثبط و تدعم في حالل تنفيذها.مع ذالك, أنا ت

ة و هي : .1 غة العربيا
ا
منهجية الل

ا
 العوامل الداعمة فى األنشطة الال

 .فسهاإلسالم نعهد طالب المالمن  معلم مأخوذال .أ

غة 
ا
منهجية الل

ا
م الال

ا
ل املختار كالمعل باإلضافة المعلم الذي لديه الُمؤها

م من الطالب المعهد اإلسالم نفسه بدافع كذا لسهلة تنسيق بين 
ا
ة, أخذ المعل العربيا

م في التعليم, ة الغرض من ذالك إذا 
ا
ن علي خضور المعل

ا
م و ليتمك

ا
الطالب و المعل

م خارج المعهد فس
ا
 أخذ المعل

ً
م بسبب المطر, ناسيا

ا
وف في أغلب الظنا ليحضر المعل

 و غير ذالك. هذه الحال كما تقول نور اإلثنين فبري أريني:
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س من الطالب المعهد اإلسالم نفسه, بسبب لسهولة  خذ المدرا
ُ
" أ

ن على كلا 
ا
م و كذالك ليتمك

ا
الطالب بأن تأتي أو تناقس مع المعل

م األنشطة 
ا
م بأن يحضر ليعل

ا
ة "المعل غة العربيا

ا
منهجية الل

ا
 21الال

 وجود وسائل الوصول الجيدة .ب

ة و هي  غة العربيا
ا
منهجية الل

ا
وسائل الوصول الموجودة و المستخدمة في األنشطة الال

: 

 ( mading)  ةاملجلة الحائط (1

, وهي إحدى الوسائل لطالب في تطلعات و ةصناعة املجلة الحائط

 ف ةهذه املجلة الحائطاإلبداعهم بوسيلة الكتابة. تعقد صناعة 
ً
 واحدة

ً
ي مرة

ة  غة العربيا
ا
ا الل كلا الشهر التي تدور في كلا غرفة, بشرط بإستعمال لغتان, إما

أم اللغة اإلنجليزية. تلك املجلة الحائط وضعت جانب لوحة المعلومات أمام 

حرية في التعبير عن نفسه  . تهدف هذه األنشطة لتكون الطالبالمعهد

ة و اإلنجليزية. بالكتابة ولكنا ب غة العربيا
ا
 22شرط بإستعمال لغتان و هي الل

ع المعهديغرفة الفصول التي ل  (2  زال في ُمَجمَّ

ع المعهد توجد في الطبقة الثانية,   غرفة الفصول الموجودة في مجما

باح, كذالك مستخدم ألنشطة المدرسة  باإلضافة ألنشطة التعليم في الصا

                                                           
21 Wawancara dengan Nurul Isnaini Febri Arini, Pengasuh pondok pesantren Al-Islam Yogyakarta, 
pada hari Minggu 11 Februari 2018. 
22 Arsip pengurus Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Al-Islam Yogyakarta. Yogyakarta, Senin, 
12 Maret 2018. 
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ال في ول لتز العصر بالجماعة ألنا الغرفة الفصالدينية في المساء بعد صالة 

ع المعهد. هذا  الحال كما تقول نور اإلثنين فبري أريني: ُمجمَّ

ة في الفصول  غة العربيا
ا
" تنفيذ األنشطة المدرسة الدينية الل

ع المعهد لسهولة على الطالب, ألن ل يكون الطالب  الموجودة في مجما

 23نشطة "يخرج من المعهد إذا جاء الوقت األ

 عهدل تزال تقيم في بيئة الم التعلم التيو مكان عملية التدريس  .ج

من
ا

ة بعد  الصالةتنفيذ األنشطة الال غة العربيا
ا
رفة غ العصر و تعقد في هجية الل

م الفصل في الطبقة الثانية مبنى
ا
 مدرسة الثانوية اإلسالم. بسبب مكان تعليم و التعل

ة,  غة العربيا
ا
منهجية الل

ا
داخل بيئة المعهد تكون الطالب سهلة في اتباع األنشطة الال

م داخل المعهد لداعي لطالب بأن يخرج من المعهد 
ا
فبوجود مكان التعليم و التعل

ة. هذاإلتباع األنشطة  غة العربيا
ا
منهجية الل

ا
 ال كما تقول نظيف على النساء :الح الال

ل  " مكان عملية التعليم و التعلم ليزال في البيئة المعهد سوف يسها

ة, لداعي لطالب بأن  غة العربيا
ا
الطالب في إتباع أنشطة اللمنهجية الل

 24يخرج من المعهد "

 وجود أنشطة تدعم تنمية اللغة .د

ر اللغة الموجودة في المعهد اإلسالم و   هي:األنشطات تطوا

                                                           
23 Wawancara dengan Nurul Isnaini Febri Arini, Pengasuh pondok pesantren Al-Islam Yogyakarta, 
pada hari Minggu 11 Februari 2018. 
24 Wawancara dengan Nadilva Elannisa, pengurus ekstrakurikuler bahasa Arab di Madrasah 
Diniyah Pondok Pesantren Al-Islam Yogyakarta, Wawancara Pribadi, Yogyakarta, 26 Maret 2018 
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غة  (1
ا
الخطابة و هي األنشطة اللغوية بشكٍل املحاضرة بأربعة اللغة و هى الل

ة, اإلنجليزية, اإلندونيسي تين في شهر مرا ة و الجواوية التي عقدت في كلا العربيا

سبوع الثالث. الهدف من هذه األنشطة لترقية إمكانية األ سبوع األول و في األ 

ب و تشكيل ثقة النفس الطالب عند الطالب في اللغة, تطوير المواهب الطال 

 تحادث أمام الزمالء.

وجود لوحة المفردات وهي واحد من وسائل بوجود اللوحة الممتليء بأربعة  (2

ة و اللغة اإلنجليزية اإلستبدال مرة واحدة في  غة العربيا
ا
مترادفات الجديدة الل

 األسبوع. و أهدف بوجود هذه اللوحة المفردات و هي لتكون الطالب بغير

قصٍد يعرف و يحفظ المترادفات المكتوبة في  لوحة المفردات, بناء على 

منهجية 
ا

مقابلة التي تنفيذها الباحث إلى بعد الطالب التي يتبع األنشطة الال

الي  ة, يقول الطالب أن وجود اللوحة المفردات تكون ناقص الفعا غة العربيا
ا
الل

 ألنا المدبر في العادة ليتغير اللوحة المفردات 
ُ
ا الوقت قد أ  سبعين, هذهأما

 25الحال كما تقول أندريني لستري :

ة قد جرى أسبوع   " اللوحة المفردات كمثل الزينة فقط, مرا

 و لم يغير المفردات "

ة و هي : التي العوامل .2 غة العربيا
ا
منهجية الل

ا
 التثبيط فى األنشطة الال

 ليوجد العقاب لطالب المتأخرين عند اإلتيان .أ

                                                           
25 Wawancara dengan Andriani lestari, Santri Madrasah Diniyah wustho 3, pada hari senin 12 
Maret 2018. 
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ر لطالب المتأخرين عند اإلتيان في حالل األنشطة  ليوجد العقاب من المدبا

ة, هذ الحال يسبب جعل الطالب غير منتظم و أكثر إحمال, و  غة العربيا
ا
منهجية الل

ا
الال

تهم إذا تأخر عند  ون الغرض من ذالك أن الطالب يحب التأخر عند اإلتيان, و حجا

ة م غة العربيا
ا
منهجية الل

ا
ل تنوعة فيهم من يغشل, ينعس, يكساإلتيان في األنشطة الال

 26و األصدقاء : الك. هذ الحال كماقول رني سفتريناو غير ذ

 
ا
ى" إذا جئنا متأخ

ا
, ليعاقبنا, و لذا نحن نتأن

ً
كماالعادة.  را

رنا, 
ا
 ألنا النعاس و كذالك كسالن. ثما إذا تأخ

ً
جئنا متأخرا

 نحن ندخل مباشرة "

ة بناء على مالحظة التي تنفيذها الباحث  غة العربيا
ا
منهجية الل

ا
عند أنشطة الال

ة عند ذالك عدد  بدأ األنشطة 14.11في الساعة  في مدرسة الدينية,  غة العربيا
ا
الل

خالن طالبان و هما يد يم جاءادقائق تما األنشطة العل 11نفر, ثم حالل  5الطالب إل 

م, حوالى ية التعليبابطالبان المتأخران. وفي نهاية عمل مباشرة و المعلم ل يعمل شيئا

ران, هما مباشرتان يدخالن و يجلسان, و مساء  15.11الساعة 
ا
جاءان طالبان المتأخ

ة العديدة و في النهاية عملية التعليم سأل المعلم إلى من جاءو  المعلم ل يبالهم في مرا

 لذكر اإلسم و إلمالء كشف الحضور.
ً
را

ا
 27متأخ

 ناقص اإلبداعي المعلم فى استخدام المنهج .ب

                                                           
26 Wawancara dengan rani septriana dkk, Santri di madrasah diniyah pondok pesantren Al-Islam, 
pada hari ahad, 18 Maret 2018. 
27 Observasi di Pondok Pesantern Al-Islam Yogyakarta dengan Nadilva Elannisa, Yogyakarta, pada 
hari ahad, 25 Februari 2018 
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صعوبة في استخدام المنهج ليبين المادة فيكون المعلم ب المعلم يشعر ليزال

م و هذا الحال يسبب 
ا
يميل إلى أن يكون رتيبة في استعمال المنهج في حالل عملية التعل

م, فيكون عملية التعليم ل يكون مثيرة  ونالطالب يشعر 
ا
بالسأم في حالل عملية التعل

 28ل رزقي جهينى و األصدقاء :لإلهتمام, هذا الحال كما تقو 

م إذا يعلم سائمة, المنهج غير جيد, بالمنهج الترجمة 
ا
" المعل

م 
ا
 نشعر بالكسالن و النعاس في الفصل حالل التعل

ً
 , إذا

ً
دائما

" 

م
ا
م بالحماسة, الذي جعل المعل

ا
م يعل

ا
م ل رواتب أو مدفوع, لذ المعل

ا
 المعل

 29كما تقول نظيف على النساء : يتكاسل في تدريس مدرسة الدينية, هذ الحال

م مدرسة الدينية ل 
ا
م رواتب أو مدفوع" هنا المعل

ا
, فلد المعل

 يتكاسل في 
ً
م أحيانا

ا
م بالحماسة, و ذالك جعل المعل

ا
يعل

 التعليم "

ة .ج غة العربيا
ا
منهجية الل

ا
ة الوعي الطالب على منفعة بإتباع األنشطة الال

ا
 قل

ة الوعي الطالب على منفعة من 
ا
ة قل غة العربيا

ا
منهجية الل

ا
بإتباع األنشطة الال

ة. هذا الحال بناء  غة العربيا
ا
منهجية الل

ا
يسبب كثرة من الطالب ليتبعوا األنشطة الال

 على المقابلة التي تنفيذ الباحث إلى بعض الطالب, هذا مايقولهم :

                                                           
28 Wawancara dengan rizki cahyani dkk, Santri di madrasah diniyah pondok pesantren Al-Islam, 
pada hari ahad, 18 Maret 2018 
29 Wawancara dengan Nadilva Elannisa, Pengurus madrasah diniyah pondok pesantren Al-Islam, 
pada hari ahad, 18 Maret 2018 
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ة في الحقيقة غير ضروري في  غة العربيا
ا
" مدرسة الدينية الل

ة "تنفيذها, في ال غة العربيا
ا
 31مدرسة هناك المادة الل

قناقص الوقة المناسب و  .د ا ضيا  جدا

م في 
ا
ِة التعل ة بعد صالت العصر, ُمدا غة العربيا

ا
منهجية الل

ا
تنفيذ األنشطة الال

 15.11 – 14.11دقيقة في كلا لقاء, وذالك بدأ في الساعة  45حالل األنشطة حوالى 

 واحدة في كلا 
ً
ة التعليم مرة واحدة في كلا أسبوع, و و مرة أسبوع ذالك الوقت قليل مدا

ا بنسبة وقت التعلم بشكل عام.  31جدا

 

 

 

 صعوبة الطالب ألن تكون مشروطة .ه

ب الطالب  ة بعد صالة العصر, يسبا غة العربيا
ا
منهجية الل

ا
تنفيذ األنشطة الال

 
ً
ون و أخيرا  يتبعون لألن تكون مشروطة, ألنهم يتكاسلون و يغسلون اللباس و يستحما

ة. غة العربيا
ا
منهجية الل

ا
 32األنشطة الال

 عدم كفاية البنية التحقيقة .و

                                                           
30 Wawancara dengan Erika falia dkk, Santri di madrasah diniyah pondok pesantren Al-Islam, 
pada hari ahad, 18 Maret 2018 
31 Observasi di Pondok Pesantern Al-Islam Yogyakarta dengan Nadilva Elannisa, Yogyakarta, pada 
hari ahad, 25 Februari 2018 
32 Wawancara dengan Nadilva Elannisa, pengurus ekstrakurikuler bahasa Arab di madrasah 
diniyah Pondok Pesantren Al-Islam Yogyakarta, Wawancara Pribadi, Yogyakarta, 26 Februari 2018 
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ة في مدرسة الدينية معهد اإلسالم  غة العربيا
ا
منهجية الل

ا
في تنفيذ األنشطة الال

ر الصوت و العرض في الفصل, ألن  يوكياكرتا إحتياج إلى البنية التحقيقة كمثل مكبا

ر الصوت و العرض إستطا ع الطالب على السمع و النظر مباشرة الحوار بوجود مكبا

 33العرب و لهجته.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
33 Wawancara dengan Nadilva Elannisa, pengurus ekstrakurikuler bahasa Arab di madrasah 
diniyah Pondok Pesantren Al-Islam Yogyakarta, Wawancara Pribadi, Yogyakarta, 4 Maret 2018 


