
 الباب اخلامس

 ليلهاعرض البياانت و حت

 ة يف تعلم اللغة العربيةالبصري تطبيق وسائل السمعية  . أ

عن تطبيق  التجريبيف هذا الباب ستبني الباحثة عن نتائج البحث 

حممدية  وسائل السمعية البصرية يف تعلم اللغة العربية اليت تقوم يف املدرسةال

 مسألته. يوغياتكرات. حسب ترتيب  سليمان 3 تكتونجاإلبتدائية أمب 

)ب( تكفرقة  قائمة هذا البحث تتكون يف فرقتني و مها طالب فصل اخلامس .1

)أ( تكفرقة الضابطة  الطالب فصل اخلامسو  (exsperiment group)التجربة 

(control group): هذه البياانت من تلك الفرقة . 

 2:  جدول

 (exsperiment group)بياانت فرقة التجربة   

سليمان  3حممدية اإلبتدائية أمربكتونج  الطالب فصل اخلامس )ب( املدرسة

 يوغياكرات

 اسم الطالب وقم



1 Birul Walidain 

2 Aryunas Muhammad 

3 Qashmal Hafidz 

4 Rifan Wardana 

5 Syifa Khairunnisa 

6 Adam Fergiawan 

7 Aisyah Nurafisha 

8 Angel Ramadhan 

9 Aura Prista R 

11 Avrellia Dwita W 

11 Ayu Ariski Sintia 

12 Faisyal Mu’iz 

13 Faiz Difta A R 

14 Fendhy Setya W 

15 Lavina Arsya A 

16 Lutfi Pandu S 

17 Mufid Zen Muh 

18 Naufal Hafiz 

19 Nasywa Luthfia A 

21 Muh Daffa S 

21 Ridho Fahrurozi 

22 Salma Maharani 

23 Tegar Pangestu 

24 Yudha Kurnia S 

25 Zacky Nurul Huda 

26 Ahmad Dziaul Haq 

27 Dimas Angger 

28 Danu Hidayah 

 



 3:  جدول

 (control groupبياانت فرقة الضابط )

 سليمان يوغياكرات 3حممدية اإلبتدائية أمربكتونج  طالب فصل اخلامس )أ( املدرسة

 اسم الطالب رقم

1 Abi Indra Adista 

2 Ardiansyah Putra 

3 Vika Ramadhani 

4 Rafli Aqila K Putra 

5 Ahmad Arjun Wijayanto 

6 Alya Riskita R 

7 Alina Armelita Fara 

8 Bayu Widiatmoko 

9 Chindy Agustin N 

11 Daffa Laksa Adi Y 

11 Fathan Sidqi 

12 Fikri Muh S 

13 Firda Nur A 

14 Hafidz Haqul A 

15 Hamdan Sulton 

16 Insyiroh Ramadhani 

17 Ismail Afreno K 

18 Noor Faizin G 

19 Quenna Apta A 

21 Rahim Dwi J 

21 Revadilla Kusuma P 



22 Salfi Usnaf 

23 Sheilo Agra P 

24 Tasya Luthfia K 

25 Zahroni Adi S 

26 Maritsa Ernayla P 

 

 التقييمأدوات  .2

 ما يف هذا البحث تستخدهتداعتماد طريقة مجع البياانت اليت حد

عتماد  ارير ترتيبالباحثة اختبار جتريري تكأدوات البحث. يف اختبار حت

املوضوع " تعليم اللغة العربية "  2113الكتب اللغة العربية منهج 

Pendidikan Bahasa Arab SD/MI MUHAMMADIYAH Kelas V  من

 .2112تعليم النطاق حممدية يوغياتكرات جملس 

ر متعّدد الذي اتستخدم الباحثة اختبار حتريري بشكل اختب

 2أسئلة مع أحكام إذا تكانت اإلجابة صحيصة فنتيجة  21يتكون من 

 و إذا تكانت اإلجابة خطيئة فنتيجة صفر ).(

 أ(. اختبار صدق األدوات

احملتوى و يف هذا اختبار صدق األدوات تستخدم الباحثة صدق 

هو بطريقة تعمل البحث االختبار الذي مصدرها من منهج الدرس اللغة 



سليمان  3حممدية اإلبتدائية أمبتكتونج  العربية فصل اخلامس املدرسة

 يوغياتكرات اليت فحصت و توافق املدرسة اللغة العربية.

 ب(. اختبار الثبات

قها ليستخدم  أّن األدة متكن أن تصد على يستخدم اختبار الثبات ليدل

. هذا SPSS 16تكأدة جتمع البياانت ألن تلك األدة جيدة. يستخدم اختبار الثبات 

 جدول اختبار الثبات:

 4جدول: 

 نتيجة اختبار ثبات

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha Part 1 Value .678 

N of Items 10
a
 

Part 2 Value .675 

N of Items 10
b
 

Total N of Items 20 

Correlation Between Forms .707 

Spearman-Brown Coefficient Equal Length .828 

Unequal Length .828 

Guttman Split-Half Coefficient .828 

a. The items are: soal1, soal2, soal3, soal4, soal5, soal6, soal7, soal8, soal9, soal10. 



Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha Part 1 Value .678 

N of Items 10
a
 

Part 2 Value .675 

N of Items 10
b
 

Total N of Items 20 

Correlation Between Forms .707 

Spearman-Brown Coefficient Equal Length .828 

Unequal Length .828 

Guttman Split-Half Coefficient .828 

a. The items are: soal1, soal2, soal3, soal4, soal5, soal6, soal7, soal8, soal9, soal10. 

b. The items are: soal11, soal12, soal13, soal14, soal15, soal16, soal17, soal18, 

soal19, soal20. 

 

 Linnتقال البياانت ثبات إذا تكانت متلك حّد أدىن من األدوات تكما قال  

 correlation Between. من ذلك جدول نعرف أن 1 1,7هو  Kaplan (1983)و  (1989)

Forms (a)  0,707يدل املّدى معامل مرتبط بني فجوة اثنان يعين. Spear-men-Brown 

Coefficient (Equal Length dan Unequal Length) يدل معامل اثبت فجوة اثنان يعىن ،

. استنتاج االدوات الثابت الن معامل اثبت أتكب من حد أدىن معامل 0,828و  0,828

 (0,7أتكب من  0,828اثبت االدوات )
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 جرا  التجريباإل .3

 قياس قبل جتربة  ( أ

قبل تنفيذ التجربة، أوال تنفيذ مراجعة إىل متغريات يف فصل 

متواز و هي عمر  الذي جيعل بفرقة الضابط و فرقة التجربة. ملتغريات اليت

تعلم الطالب. فبذلك الطالب، خلفية تعليمية الطالب، و قدرة نتيجة 

متجانسان و إذا تكان هناك فصل التجربة و فصل الضابط و مها فصالن 

فرق يف ترقية تكفا ة اللغة العربية لدي طالب فقط ألن أتثري املتغري 

بصرية. أّما عمر الطالب، خلفية تعليمية مستقل و هو وسائل السمعية ال

  2112يوليو  12الباحثة يف اليوم اإلثنني التاريخ  الطالب اليت أخذت

 تكما يلي :

 عمر الطالب (1

  5جدول : 

 بياانت عمر الطالبتقسيم 

 فرقة عمر الطالب عدد الطالب

11 11 12 



 جتربة 7 12 2 22

 ضابط 2 11 2 22

 

 خلفية التعليمية الطالب أو أصل املدرسة (2

 6جدول : 

 تقسيم البياانت خلفية التعليمية الطالب

 فرقة خلفية التعليمية أو أصول املدرسة عدد الطالب

TK Non TK 

الطالب 22 22  جتربة - 

الطالب 22 22  ضابط - 

من تلك البيانتني أن بني فصل الضابط و فصل التجربة لديهما حالة 

 متوازن، من انحية عمر الطالب و خلفية تعليميهم.

 كفاءة نتيجة التعلم اللغة العربية (3

فصل التجربة و فصل الضابط هو طبقا من نتيجة يف هذا البحث حتديد 

اإلختبار مجيع الطالب فصل اخلامس )أ( و فصل اخلامس )ب( متعمد أهنما 



ميلكان تكفا ة اللغة العربية متناسب ألهنما ال يكون فصل بنتيجة األعلى أو أدىن 

 ولكن يف املتوسط.

يف هذا البحث هناك فصالن جتعل العينة و هو فصل اخلامس )ب(  

تكفصل التجربة و فصل اخلامس )أ( تكفصل الضابط. حتديد هذا الفصل ال ختلع 

من موافقة املدرسة اللغة العربية اليت تدرس يف هذا فصالن. أما نتيجة اإلختبار 

 القبلي فصل التجربة و الضابط تكما يلي :

 7جدول : 

 حممدية اإلبتدائية  نتيجة االختبار القبلى فصل اخلامس )أ( ضابط املدرسة

 سليمان يوغياكرات. 3أمربكتونج  

 ختبار القبلىنتيجة اال اسم الطالب رقم

1 Abi Indra Adista 31 

2 Ardiansyah Putra 01 

3 Vika Ramadhani 21 

0 Rafli Aqila K Putra 01 



2 Ahmad Arjun Wijayanto 31  

2 Alya Riskita R 72 

7 Alina Armelita Fara 02 

2 Bayu Widiatmoko 02 

1 Chindy Agustin N 21 

11 Daffa Laksa Adi Y 71 

11 Fathan Sidqi 71 

12  Fikri Muh S 21 

13 Firda Nur A 22 

10 Hafidz Haqul A 22 

12 Hamdan Sulton 12 

12 Insyiroh Ramadhani 22 

17 Ismail Afreno K 12 

12 Noor Faizin G 31 

11 Quenna Apta A 21  



21 Rahim Dwi J 02 

21 Revadilla Kusuma P 21 

22 Salfi Usnaf 01 

23 Sheilo Agra P 02 

20 Tasya Luthfia K 21 

22 Zahroni Adi S 01 

22 Maritsa Ernayla P 22 

 15255 النتيجة

 

 8جدول : 

 حممدية اإلبتدائية  نتيجة االختبار القبلى فصل اخلامس )ب( جتربة املدرسة

 سليمان يوغياكرات. 3أمربكتونج 

 نتيجة اإلختبار القبلي اسم الطالب رقم

1 Birul Walidain 31 



2 Aryunas Muhammad 55 

3 Qashmal Hafidz 21 

0 Rifan Wardana 35 

2 Syifa Khairunnisa 31 

2 Adam Fergiawan 61 

7 Aisyah Nurafisha 75 

2 Angel Ramadhan 81 

1 Aura Prista R 85 

11 Avrellia Dwita W 51 

11 Ayu Ariski Sintia 55 

12 Faisyal Mu’iz 35 

13 Faiz Difta A R 45 

10 Fendhy Setya W 25 

12 Lavina Arsya A 35 

12 Lutfi Pandu S 41 



17 Mufid Zen Muh 85 

12 Naufal Hafiz 85 

11 Nasywa Luthfia A 55 

21 Muh Daffa S 31 

21 Ridho Fahrurozi 31 

22 Salma Maharani 45 

23 Tegar Pangestu 15 

20 Yudha Kurnia S 71 

22 Zacky Nurul Huda 55 

22 Ahmad Dziaul Haq 91 

27 Dimas Angger 75 

22 Danu Hidayah 35 

 15425 النتيجة

 

 



 9جدول : 

 فصل التجربةنتيجة املعّدل اختبار القبلي فصل الضابط و 

 نتيجة معّدل فصل

 02,27 ضابط )فصل اخلامس أ(

 21,21 ب( جتربة )فصل اخلامس

 

 أما جدول تنفيذها تكما يلي

 11جدول : 

 جدول تنفيذ اختبار القبلي فرقة التجربة و الضابطة

اجناس  الوقت اليوم / التاريخ الفرقة رقم

 االختبار

مايو  11األربعا ،  جتربة 1

2112 

 اختبار حتريري دقيقة 32× 1

 اختبار حتريري دقيقة 32× 1 2112مايو  12اإلثنني،  ضابط 2



أما فارق وقب تنفيذ اختبار القبلي بني الفصل التجربة و الضابطة ألنه مناسب 

مع جدول لدرس الغة العربية من تكل ذلك الفصل. مثّ لتجنب انتشار املواد اختبار القبلي 

ع مدرس اللغة العربية جيمع املواد االختبار قبلي بعد اختبار إىل فصل األخرون، الباحثة م

 للطالب.  

 عالج   ( ب

 عالج يف فصل التجربةال (1

تقوم الباحثة يعالج يف فصل التجربة و ال ختلع من مالحظة 

املدرسة اللغة العربية يف ذلك الفصل. تنفيذ عالج يف فصل التجربة 

 10مايو حىت  11مخس مرات اللقا  اليت تنفيذها يبدأ من اتريخ 

 . أما اتريخ تطبيقيه و املادة الدراسية تكما يلي : 2112يونيو 

 11جدول : 

  ج يف فصل التجربةجدول تنفيذ عال

 الطريقة املادة الوقت اليوم/ التاريخ رقم

مايو  11األربعا ،  1

2112 

 - اختبار القبلي دقيقة 32× 1



يونيو  2األربعا ،  2

2112 

السؤال  خطابة، القرا ة عن املكتبة دقيقة 32× 1

 واالجابة

يونيو  1مخيس،  3

2112 

السؤال  خطابة، عن املكتبة املطالعة دقيقة 32× 1

 واالجابة

يونيو  11مجعة،  0

2112 

املفردات عن  دقيقة 32× 1

 كمتبةامل

السؤال  خطابة،

 واالجابة

يونيو  11ّسبت،  2

2112 

 - اختبار البعدي دقيقة 32× 1

 

 مادة التدريس و عملية التعلم يف فصل التجربة و الضابط تكما يلي :أما 

 

 

 

 



 مادة التدريس .1

من تكتاب اللغة العربية يف الفصل  يدرسه الطالبالبحث املادة اليت يف هذا 

. أما املادة  2اخلامس و هي املوضوع "تعليم اللغة العربية ملدرسة اإلبتدائية حمدية"

، يتوقع اليت تعيت الباحثة يف هذا الكتاب املوضوع "يف املكتبة". من هذا املادة

 يف امجملة على حفظ املفردات عن املكتبة و يفهمون وضع ضمري من الطالب 

 املكتبة.

 1املادة : 
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 2املادة : 

 

 3املادة : 

 

 



 

 عملية التعلم يف الفصل التجربة .2

 اللقا  األول ( أ

. يف هذا 2112مايو  11تقوم يف اللقا  االول لفصل التجربة التارخ 

( تقوههذا اخلامس ب)اللقا  تقوم الباحثة االختبار القبلي لفصل التجربة 

التدريس اللغة العربية يف  دقيقة، ألن جدول مادة 32القبلي مادم االختبار 

مث مبوافقة املدرسة اللغة  12,12حىت  11,01فصل )ب( يبدأ من الساعة 

العربية أعطيت الفرصة للباحثة لتنفيذ اإلختبار القبلي الذي يتبع مجيع 

الطالب. مث تبقى من الوقت  22الطالب فصل اخلامس )ب( الذي عددهم 

خدم الباحثة لتعارف مع الطالب و املناقشة عن اللغة العربية. الشامل تست

 تنفيذ اختبار القبلي يستمر التحسني و النظام. 

 اللقا  الثاىن  ( ب



س يونيو يف الفصل اخلام 2تقوم يف للقا  الثاين لفصل التجربة التاريخ 

يف هذا اللقا  ستقدم املادة مبوضوع  12,32حىت 12,11)ب( يف الساعة 

املكتبة. قبل يبدأ الدرس تفتح الباحثة الدروس السالم. و بعد ذلك الباحثة 

ال تعرف مرة الن يف للقا  األول الباحثة قد تكثري املناقشة معهم حىت عرفوا 

الباحثة جبيد. هذا احلال لتسهل الباحثة يف اتصال مع الطالب يف الفصل 

سأل البحثة عن حالتهم التجربة. مّث تقدم الباحثة اعداد قبل الدروس مثل ت

اللغة العربية." تكيف حالكم" و لكنهم ال يستطعون ان يبيبون اللغة العربية 

املدرسة  ا تسأل الباحثة. ألهنم  م يسمعو هم ال يفهمون و نظرة اإلرتباك مب

أن تسأل حالتهم اللغة العربية. مّث بعدهم يستطعون ان يتكلمون اللغة 

 دروس.العربية فالباحثة تستمر ال

يف هذا اللقا  الباحثة ال تقدم املادة تكلها ولكن بعض فقط، ألّن تسبب 

املكتبة" و قبلها يف املادة الكثرية مّث الباحثة تقدم املادة الدرس املوضوع "

( تعطي الباحثة الطالب brainstormingتنفيذ الباحثة العصف الذهين )

ف ملعرفة تكفا ة الطالب لكشف األشيا  الذي يتعلق املادة. هذا احلال يهد

 حنو التعلم. بعض الطالب عرفوا عن املوضوع و بعضهم  م يعرفون. 



الفديو التعلم اللغة العربية حسب  مث مشاهدةتبدأ الباحثة الدرس 

. مّث سألت الباحثة عن املفردات و امجملة اليت يسمعوهنا. الطالب املوضوع

رضي الباحثة اىل الطالب أن يشعرون الفرحة يف إعطا  إجابة الباحثة. مّث ت

يبّينون املفردات اليت يسمعوهنا. وبعد ذلك تطلب الباحثة اىل الطالب أن 

يصنعون الفرقة اليت تتكون من طالبان لتقدمي أمام الفصل و يكررون احلوار 

 أو املفردات اليت توجد يف الفديو التعليم. 

س ال تنسى الدر  ها نفذت تقومي التدريس و تكل انتها تكل  بعد انتها 

للباحثة لتعطىي الدوافع التعلم للغة العربية إليهم و تقدم املادة الىت حيث يف 

األسبوع األيت. مّث بعد دق امجرس تفتح الباحثة الدرس بقرا ة احلمد هللا و 

 الدعا  معا.

 ج( اللقا  الثالث

يف الساعة  2112يونو  1لتارخ تقوم يف للقا  الثالث لفصل التجربة ا

بدأ الدرس تفتح أن ت يف الفصل اخلامس )ب(. قبل 12,32حىت 12,11

اللقا  املاضي تسأل  معا. تكما بسم هللا الّرمحن الّرحيمالباحثة الدرس بقرا ة 

الباحثة عن حالتهم استخدام اللغة العربية "تكيف حالكم" و هم حيبيبون 



قبل تلعب  الثاىن.احلمدهللا أان خبري. مّث بعد ذلك تشرح الباحثة املادة يف اللقا  

(. الطالب يشعرون السرور يف إتكشاف brainstorming) فديو تعمل الباحثةال

 األشيا  املتعلقة املادة و يف إجابة األسئلة املتعلقة املادة قبلها من الباحثة.

مث  تبدأ الباحثة املادة املتعلقة املوضوع الضمري وتتظاهرها يف الشاشة.  

فرصة ليسألون عن املادة. يف هذا اللقا   بعض من مث تعطي اىل الطالب ال

الطالب يسألون اىل الباحثة ألهنم ال يفهمون هذه املادة و يشعرون الصعوبة إما 

اللقا  قبله. الباحثة تبني مرات أخرى اىل الطالب و تلوحهم واحد فواحد 

ليصنعون األمثال يف امجملة استخدام الضمري. حينما يفهمون الطالب هم 

 حمسون يف تقدين أمام الفصل ليصنعون املثال.  يت

بعد يف متابعة الدرس.  ونيتحمسون و مسرور  يف هذا اللقا  الطالب

تكلها نفذت تقومي التدريس و تكل إنتهى الدرس ال تنسى للباحثة لتعطىي   انتها  

بعد  ة الىت حيث يف األسبوع األيت.الدوافع التعلم للغة العربية إليهم و تقدم املاد

 ق امجرس تفتح الباحثة الدرس بقرا ة احلمد هللا و الدعا  معا.د

 د( اللقا  الرابع



يف  2112يونو  11اريخ تقوم يف للقا  الرابع لفصل التجربة الت

يف الفصل اخلامس )ب(. قبل يبدأ الدرس  12,32حىت  12,11الساعة

تكما للقا    فالباحثة تفتح الدرس السالم و بقرا ة بسم هللا الرمحن الرحيم معا.

قبله تسأل الباحثة عن حالتهم استخدام اللغة العربية " تكيف حالكم" و هم 

جيبون احلمدهللا حنن خبري و تكيف أنت؟ جتبو الباحثة " أان خبري" و بعد ذلك تبني 

 الباحثة عن املادة املتعلق املادة قبلها. 

ملادة احلوار عن تقرأ الباحثة عن املادة اليت يتبينها، ألن يف هذا اللقا  ا 

املكتبة. تلعب الباحثة الفديو املتعلق املادة و الطالب يسمعون جيدا مث تكرر 

لتلعب الفديو. من هذه املادة يرجي الطالب ان يستطعون يتصنعون احلوار من 

 الفديو. تعطي الباحثة الفرصة ايل الطالب ان يسألون عن املادة اليت  م يفهموهنا.

تحمسون و مسرور يف متابعة الدرس. و بعد انتهي يف هذا للقا  منظور ي

مجيعا مث عقدت الباحثة تقومي التدريس وتكل انتهي الدرس ال تنسي للباحثة 

لتعطي الدوافع التعلم اللغة العربية اليهم. مث بعد دق امجرس تفتح الباحثة الدرس 

 بقرأة احلمدهللا و الدعا  معا.

 ه( اللقا  اخلامس 



يف  2112يونو  11اخلامس لفصل التجربة يف التاريخ تقوم يف للقا  

يف فصل اخلامس )ب(. يف للقا  األخر تقوم  12,32حيت  12,11 الساعة

 31الباحثة االختبار بعدي لفصل التجربة و تقوم هذا االختبار البعدي مادم 

دقيقة. مث مبوافقة املدرسة اللغة العربية )األستاذ سوليستيانطا( أعطيت الفرصة 

باحثة لتنفيذ اإلختبار البعدي الذي يتبع مجيع الطالب فصل اخلامس )ب( لل

طالب. الشامل تنفيذ اختبار البعدي يستمر التحسني و  22الذي عددهم 

 النظام.

يف للقا  اخلامس مجيع األنشطة متكن أن حيدث بسالمة. تفتح الباحثة 

ملية التعلم. مث يف هذا للقا  القول شكر تكثري على مشارتكتهم عندما خالل ع

   تطلب الباحثة العفو من اخلطأ. 

نتائج دافعية التعلم اللغة العربية الطالب ابستخدام وسائل السمعية و  . ب

 البصرية

 وصف البياانت  .1

يف هذا البحث التجريب تستخدم الباحثة االختبار تكطريقة مجع البياانت. 

الب يف أوله البياانت تقصد يف هذا البحث هي بياانت اللغة العربية الط



اختبار القبلي و أخره اختبار بعدي. هذه البياانت تكفا ة اللغة العربية 

 الطالب يف فرقة التجربة و فرقة الضابط.

 12 جدول :

 بياانت كفاءة اللغة العربية الفصل التجريب

سليمان  3)طالب الفصل اخلامس )ب( املدرسة أإلبتدائية حممدية أمربكتونج 

 (يوغياكرات

االختبار  الطالباسم  رقم

 القبلي

االختبار 

 البعدي

زايدة أو 

 النقصان

1 Birul Walidain 31 65 33 

2 Aryunas Muhammad 55 71 53 

3 Qashmal Hafidz 21 61 04 

0 Rifan Wardana 35 61 53 

2 Syifa Khairunnisa 31 61 34 

2 Adam Fergiawan 61 75 53 



7 Aisyah Nurafisha 75 85 54 

2 Angel Ramadhan 81 85 3 

1 Aura Prista R 85 111 53 

11 Avrellia Dwita W 51 71 54 

11 Ayu Ariski Sintia 55 81 53 

12 Faisyal Mu’iz 35 61 53 

13 Faiz Difta A R 45 81 33 

10 Fendhy Setya W 25 61 33 

12 Lavina Arsya A 35 71 33 

12 Lutfi Pandu S 41 61 54 

17 Mufid Zen Muh 85 111 53 

12 Naufal Hafiz 85 111 53 

11 Nasywa Luthfia A 55 85 34 

21 Muh Daffa S 31 81 34 

21 Ridho Fahrurozi 31 55 53 



22 Salma Maharani 45 71 53 

23 Tegar Pangestu 15 51 33 

20 Yudha Kurnia S 71 95 53 

22 Zacky Nurul Huda 55 65 54 

22 Ahmad Dziaul Haq 91 111 54 

27 Dimas Angger 75 95 54 

22 Danu Hidayah 35 61 53 

 671 25195 15421 النتيجة

      

 13 جدول :

 بياانت كفاءة اللغة العربية الفصل الضابط

سليمان  3حممدية أإلبتدائية أمربكتونج  )طالب الفصل اخلامس )أ( املدرسة

 يوغياكرات(

زايدة أو االختبار االختبار  اسم الطالب رقم



 النقصان البعدي القبلي

1 Abi Indra Adista 31 31 - 

2 Ardiansyah Putra 41 55 53 

3 Vika Ramadhani 61 65 3 

0 Rafli Aqila K Putra 41 25 -53 

2 Ahmad Arjun Wijayanto 31 25 -3 

2 Alya Riskita R 75 85 54 

7 Alina Armelita Fara 45 31 -53 

2 Bayu Widiatmoko 45 51 3 

1 Chindy Agustin N 61 71 54 

11 Daffa Laksa Adi Y 71 75 3 

11 Fathan Sidqi 71 81 54 

12  Fikri Muh S 21 31 54 

13 Firda Nur A 55 71 53 

10 Hafidz Haqul A 65 71 3 



12 Hamdan Sulton 15 25 54 

12 Insyiroh Ramadhani 55 61 3 

17 Ismail Afreno K 15 31 53 

12 Noor Faizin G 31 45 53 

11 Quenna Apta A 61 85 53 

21 Rahim Dwi J 45 51 3 

21 Revadilla Kusuma P 81 91 54 

22 Salfi Usnaf 41 35 -3 

23 Sheilo Agra P 45 61 53 

20 Tasya Luthfia K 61 75 53 

22 Zahroni Adi S 41 65 53 

22 Maritsa Ernayla P 65 81 53 

 215 15411 15255 النتيجة

  



بعد يعمل املمارسة يف الفصل التجربة )اخلامس ب( استخدام وسائل السمعية 

البصرية هناك زايدة األمهّّية من النتيجة اإلختبار القبلي و اإلختبار البعدي و ليس هناك 

االرتفاع يف النتيجة الطالب. و يف الفصل الضابط )اخلامس أ( بدون استخدام وسائل 

 ع و غري ارتعاع يف نتيجة االختبار البعدي الطالب. السمعية البصرية هناك ارتفا 

 14جدول : 

 بياانت نتيجة اختبار القبلي و اختبار البعدي فصل التجربة و الضابط

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean 

pre_kontrol 26 15 80 48.27 

post_kontrol 26 25 90 56.15 

pre_eksperimen 28 15 90 50.89 

post_eksperimen 28 50.00 100.00 74.8214 

Valid N (listwise) 26    

 

 نتيجة دافعية الطالب يف التعلم اللغة العربية .2

تعلم اللغة العربية استخدام وسائل السمعية البصرية هتدف تكاوسائل 

التعلم اليت متكن أن جتذب دافعية الطالب حىت املدرس ميكن ان خيلق امجو 

التعلم مبريح، ابتكار، ومتنوع حىت تعلم ميكن ان يتحدث أبمثل وتفضي. 



هذه اإلستبانة ترقية دافعية التعلم اللغة العربية الطالب توجد من اإلستبانة. 

 ممثلة يف أربع فئات.

 15 جدول :

 نتيجة االستبانة دافعية تعلم اللغة العربية بعد استخدام وسائل السمعية البصرية

 نتيجة اسم الطالب رقم

1 Birul Walidain 63 

2 Aryunas Muhammad 61 

3 Qashmal Hafidz 59 

0 Rifan Wardana 72 

2 Syifa Khairunnisa 81 

2 Adam Fergiawan 59 

7 Aisyah Nurafisha 71 

2 Angel Ramadhan 74 

1 Aura Prista R 81 



11 Avrellia Dwita W 72 

11 Ayu Ariski Sintia 59 

12 Faisyal Mu’iz 59 

13 Faiz Difta A R 66 

10 Fendhy Setya W 62 

12 Lavina Arsya A 65 

12 Lutfi Pandu S 66 

17 Mufid Zen Muh 59 

12 Naufal Hafiz 57 

11 Nasywa Luthfia A 61 

21 Muh Daffa S 81 

21 Ridho Fahrurozi 61 

22 Salma Maharani 67 

23 Tegar Pangestu 71 

20 Yudha Kurnia S 58 



22 Zacky Nurul Huda 61 

22 Ahmad Dziaul Haq 57 

27 Dimas Angger 72 

22 Danu Hidayah 75 

 1843 النتيجة

ستبانة دافعية التعلم الطالب بعد استخدام وسائل السمعية لتفسر من نتيجة اال

لديها  22-1البصرية ميكن اإلسرتشاد املعيار دافعية. األول دافعية التعلم اليت فاصلة 

لديها دافعية منخفضة،  21-22دافعية منخفضة بشدة، الثاين دافعية التعلم اليت فرتة 

محاسة مرتفعة، و الرابع دافعية التعلم اليت  لديها 72-21الثالث دافعية التعلم اليت فرتة 

 لديها محاسة مرتفعة بشدة.  111-72فرتة 

طالب، ومزاولة أما الؤشرت يف ترقية دافعية التعلم هي الفضول، ممتعة، اهتمام ال

ستبانة تعرف الباحثة دافعية التعلم الطالب بعد استخدام وسائل الطالب. من هذه اال

 دام الباحثة صيغة ليكرت.السمعية البصرية. و تستخ

 

 



 

Keterangan : 

S   = Jumlah skor yang dicapai 

SM   = Skor maksimal 

  اما نتيجة النسبة املثوية من تكل الطالب تكما يلي :

  16 جدول : 

 نتيجة النسبة املثوية دافعية الطالب

 النسبة املثوية النتيجة اسم الطالب رقم 

1 Birul Walidain 63 56,2 %  

2 Aryunas Muhammad 61 53,6  %  

3 Qashmal Hafidz 59 52,6 %  

0 Rifan Wardana 72 64,3 %  

2 Syifa Khairunnisa 81 71,4 %  

2 Adam Fergiawan 59 52,7 %  

7 Aisyah Nurafisha 71 63,4 %  



2 Angel Ramadhan 74 66,1 %  

1 Aura Prista R 81 71,4%  

11 Avrellia Dwita W 72 64,3 %  

11 Ayu Ariski Sintia 59 52,7 %  

12 Faisyal Mu’iz 59 52,7 %  

13 Faiz Difta A R 66 58,9 %  

10 Fendhy Setya W 62 55,3 %  

12 Lavina Arsya A 65 58 %  

12 Lutfi Pandu S 66 5889 %  

17 Mufid Zen Muh 59 52,7 %  

12 Naufal Hafiz 57 51,9 %  

11 Nasywa Luthfia A 61 54,5 %  

21 Muh Daffa S 81 71,4 %  

21 Ridho Fahrurozi 61 53,6 %  

22 Salma Maharani 67 59,9 %  



23 Tegar Pangestu 71 62,5 %  

20 Yudha Kurnia S 58 51,8 %  

22 Zacky Nurul Huda 61 53,6 %  

22 Ahmad Dziaul Haq 57 51,9 %  

27 Dimas Angger 72 64,3 %  

22 Danu Hidayah 75 67 %  

ذلك جدول ننظر النتيجة النسبة املثوية دافعية التعلم تكل الطالب. ميلك الطالب يف 

طالب. من تكلها يوجد  22يف الدافعية مرتفعة بشدة من  12و  11الدافعية مرتفعة 

 دافعية منخفضة أو منخفضة بشدة. ونالطالب الذين ميلك

التالية هذا خّط بياين من نتيجة نسبة مثوية دافعية الطالب حنو تعليم اللغة العربية   

 تكما يلي :



 

توزع الباحثة االستبانة دافعية تعلم اللغة العربية إيل الطالب الفصل اخلامس )ب( 

( ، أ( والدافعية اخلارجي )بتضم الباحثة االسئلة اىل نوعان ومها الدافعية الداخلي )

احلال تؤثر دافعية التعلم اللغة العربية استخدام وسائل السمعية البصرية. أما  يف هذا

، 12، 12، 12، 13، 12،  1، 0، 1األسئلة عن الدافعية الداخلي تقع يف الرقم 

، 10، 11، 11، 2، 2، 2، 3، 2. والدافعية اخلارجي تقع يف الرقم 21، 11

17 . 

 البصرية ة ابستخدام وسائل السمعيةالعربي ج.   الفضائل و نقائص تعلم اللغة 

 بني الباحثة الفضائل من وسائل السمعية البصرية اليت تتعلق بعمليةالتعلم هي :ت

 

36% 

64% 

 دافعية الطالب يف التعلم اللغة العربيةمئوية  

 مرتفعة
 مرتفعة بشدة
 منخفضة
 منخفضة بشدة



 فضائل وسائل السمعية البصرية .1

 أ(. ترقية دافعية الطالب يف تعلم اللغة العربية

تعلم اللغة العربية استخدام وسائل السمعية البصرية تصنع الطالب أن 

التعلم يف جو مرحيا و فرحا. جو مريح زايدة دافعية الطالب يشعرون 

( الطالب فصل اخلامس yudaوخطورهتم يف متابعة الدرس. تكما يقال يود )

)ب( أن التعلم اللغة العربية مريح و ممتع جدا ألن الباحثة تستخدم الصورة و 

ادة ألن تتكلم بصوة مرتفعة. حنن قد نتحمس يف تعلم اللغة العربية يف إتباع امل

يف تعلم اللغة العربية تستخدم الباحثة الوسائل، وبذلك تصنع حالة التعلم 

 مساعدة بغري مملة والتعلم ليس هناك يدير اىل املدرس أى الباحثة. 

 ب(. ترقية عملية التفاعل والتعاون بني الطالب واملدرس

يف عملية التعلم والتعليم استخدام وسائل السمعية والبصرية تكان الطالب 

 يسألون مستمرا اىل الباحثة عندما الطالب جيدون الكامة أة احلوار الصعوبة. 

 

 

 

 ج. تنظم حالة الفصل 



يف استخدام وسائل السمعية البصرية يف تسليم املادة تصنع الطالب موزوان 

ة. ألن الصفة من الوسائل هناك إلرتفاع اإلهتمام يف مسموع املادة من الباحث

و يوجب الطالب لينظرون الشاشة و يسمعون الصوت املسموع من 

 الشاشة. 

 نقائص استخدام وسائل السمعية الصرية .2

 أما نقائص من التعلم اللغة العربية استخدام وسائل السمعية البصرية

 أ(. تكفا ة اللغة العربية غري متوازن

حظة  الباحثة يف تعليم اللغة العربية الطالب ترتكز اىل املفردات استناد مال

فقط فلذلك تكفا ة الكالم اللغة العربية ماازل نقصا. هذا احلال تثبت هناك 

بعض الطالب حينما تشار الباحثة اليهم ليصنع املثال من امجملة اللسان، 

 هم يزال بصعوبة يف الكالم.

طيع ان تتصل الوسائل السمعية وجود بعض املادة اليت ال تست  ب(.

 البصرية الن وقت قصري لتسليم املادة

 


