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اأول فصلال  

 اإطار العام

 خلفيةأ.

 Bahasa Arab merupakan bahasa yang terluas dan terkaya kandungannya.
1 

ا وادقها تصويرا. ا  اللغة العربية من اوسع اللغات واغ

ي صلى اه علي وسلم،  لغة القرآن و اللغة العربية جعل اه اللغة العربية اللغة حديث ال

  و قال اه تعا  كتاب الكر ;غة العربية أحسن اللغة القرآن أن الل

ُ قُ ْرآنًا  2(2يوسف: ( َعَربِّيا َلَعّلُكْم تَ ْعِقُلون ِإنّا أنْ َزْلَا

Artinya: Sesungguhnya Kami menurunkan Al Qur'an dalam bahasa Arab supaya 

kamu memahaminya (Yusuf : 2 ).  

ذ السورة أّن سبب نزول القرآن عربيا أن أفصح اللغات ر  تفثوقال إبن ك سر 

فوس فلهذا أنزل أشرف الكتب  ا تأدية للمعا ال تقوم بال ها وأوسعها وأكثر وأبي

                                                           
1Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengjarannya, ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2004), hlm. 7.  

  .3، )يوسف( 23 ،القرآن الكر2
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ائكةبأشرف اللغات على  وكان ذلك  أشرف بقاع  ،أشرف الرسل بسفارة أسرف ا

و رمضان،وابتدى اأرض، .فك ء إنزال  أشرف شهور و   3مل من كل الوجو

ذ -يَ ْلُغوْ -أما اللغة فكما نعلم بأها من َلَغا داد  صائص  َلْغًوا. وقال صاحب ا

4اغراضهم.يعر ها كل قوم عن اصوت ي الكلمة; 
 

ا أو  ي ااتصال، سواء ااتصال بالتاريخ عر الكتابات ال وصلت م وظيفة للغة  أ

اس عن طريق الكام. وكل ااتصاات ااتصال ب الدول، وأبسطها ااتصا ل ب ال

ديث أسرع وسيلة لاتصال، ب  قدما و حديثا عن أغلبها عن طريق الكام أن لغة ا

اس. م وسيلة اتصال ب ال ي أيضا أ ، و  5اإنسان وجران

ي ألفاظ م. وقد وصلت  ال تعر ها العرب عن أغراضهم اللغة العربية  ومقاصد

ا عن  ، أي أن إلي ع تلفة من حيث ألفاظها متحدة من حيث ا قل. واللغة  طريق ال

                                                           

افظ عمادالدين أي الفداء إماعيل بن 3 ليل ا ، ، تفسر القرأن العظيمكثرالقرشى الدمشقى  لإمام ا
صرية،  ور آسيا; الكتب ا  .577ه(، ص. 885)شركة ال

ختلص  فق العربية، مؤمن زين العارف 4 بانج; ا  .2(، ص.  Excellent Publishing3124،،)فا

   .28(، ص.3115، )الكويت; مكتبة دار العروبة،  علم اللغةليلى خلف السبعان،  5
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اس واحد ولكن كل قوم يعرون ع بلفظ غر لفظ  ع الواحد الذي خا ضماءر ال ا

 6اأخرين.

ي ألفاظ ال يعّر ها  باط أن اللغة العربية  ذ اآراء أخذت الكاتبة اإست ومن 

مالعرب عن أغراضهم و م ي  .قاصد قل، و اللغة العربية  ا عن طريق ال وقد وصلت إلي

بية ايضا فتعلمها ليست كما تعلّ  تاج إ التكرار أو العادة.لغة أج  م لغة اأم ال 

Adapun kemahiran berbahasa Arab meliputi kemahiran dalam mendengarkan, 

berbicara, membaca, menulis. 7 

 ترمتها ;

ي إستماع، وكام و قراءة و  أما م هاراة اللغة العربية تشتمل على اأمور اأتية 

يكتابة. و  اصر  أربع مهارات اللغة العربية،  إحدى مهارة  ، تعليم اللغة العربية أوع

ا الكاتبة عن الكام.  أن تأخذ

 

 

                                                           

، الغاالشيخ مصطفى  6 كتبة العصرية، ،الدروس العربية ميعي  .8ص.  ،(م3123 )بروت; ا
7  Munir, Perencanaan Sistem Pembelajaran Bahasa Arab, (Palembang: IAIN Raden 

Fatah Press, 2006), hlm. 65.   
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Kemahiran berbicara merupakan salah satu jenis kemampuan berbahasa 

yang ingin dicapai dalam pengajaran bahasa modern termasuk bahasa Arab. 

Berbicara merupakan sarana utama untuk membina saling pengertian, 

komunikasi, timbal balik, dengan menggunakan bahsa sebagai medianya.8  

 ترمتها ;

ق ي إحدى مهارات لغة ال  ديثة مهارة الكام  ا يقها  تدريس اللغات ا

و أداة  تبادلة،  اللغة العربية. الكام  تبادل واإتصاات ا م ا رئيسية لتعزيز التفا

 وذلك باستخدام اللغة كوسيلة.

و  ماعاتان الكام  و  9.موعة اأحداث اللغوية لدى ماعة من ا الكام 

فيد بالوضع. ركب ا  10 اللفظ ا

Menurut Acep Hermawan, berbicara adalah kemampuan mengungkapkan 

bentuk-bentuk suara atau ide pikiran untuk mengungkapkan keinginan, ide, 

pendapat, atau perasaan kepada lawan bicara.11 

                                                           

8
 Ahmad Fuad Efendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang : Misykat, 2009), 

hlm 139. 

مودة: ج ،عبداه ربيع  ا رة) علم اللغة العام أسس و م ة نصر، ; القا  53(، ص.  ه2526مدي
. 

ضرمى،  10 دون  سعدبن ناصر نبهان،سورابايا; ، )من اآجروميةالشيخ سعيدبن سعدبن نبهان ا
ة   .3ص. (الس
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 ترمتها;

و رماوان، الكام  قدرة على التعبر عن صياغة اأصوات أو  ال وقال اجيف 

 .اأفكار لتعبر اأفكار واآراء والرغبات، أو الشعور إ اأصدقاء كلمات

و رأت الكاتبة بأن  قدرة لتعبر اأفكار والكلمات واأراء والرغبات أو ال الكام 

تبادات. خاطب لإتصاات وا  الشعور و اإرادة ا ا

  Adapun tujuan pembelajaran kalam adalah agar peserta didik memiliki 

kemampuan menyusun kalimat sempurna sesuai dengan kaidah bahasa Arab yang 

benar, mampu memilih kata-kata yang tepat dan kontekstual serta mampu berfikir 

dan berujar dengan bahasa Arab.12  

 ترمتها;

اولو  و التاميذ يت داف التعليم مهارة الكام  ملة وقفا أما أ اء ا ن قدرة على ب

اسبة والسياقية وقادار  للقواعد اللغة العريب الصحيحة، قادار على اختيار الكلمات ا

 على التفكر والكام باللغة العربية.

                                                                                                                                                               
11 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung, Remaja Rosda 

Karya, 2011), hlm.135. 

12 Munir, op.cit, hlm, 40-41. 
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ا ب   ا ااتصال  ا أنشطة التحدث و الكام  فصول تعليم اللغة 

تك عاملة با و أساس ا خاطب و دة. ولذالك قبل التاميذ يتدربون التاميذ عااللم وا

علومات  الكام ابد للتاميذ من استياء مهارة اإستماع وتعبر العبارات وإلقاء ا

ذ  دف. لذالك مكن ان يقال إن  كن   التاميذ ايصال الغرض واأ فردات ال  وا

طق وال و استمرار من تدريب اإستماع،  أنشطت ال شاط جعل كاالعملية  ذ ال م. و

ة  تع الفصول مزد شاط غر  ذا ال تعة  الدراسة اللغة خصوصا. بل احيانا  و

طف.  ،زابة، اتؤدي ا مشركة التاميذوج واحوال الفصول جامدة وتوفقت  هاية ا

دودة للغاية. مل اتزال  اء اماط ا فردات وب ا بسبب استياء التاميذ ا  ّر

علم اذا استطاعوا ان لاولذ  ذ اأنشطة على ا جاح  قيقي ل فتاح ا ك، فإن ا

ستوا التاميذ. اسبة  اسب والطريقة ا وضوع ا  ختاروا ا

Ditinjau dari segi etimologi ( bahasa ), metode berasal dari bahasa Yunani, 

“ Methodos” . Methodos berasal dari kata “ Metha” dan “Hodos” .  Meta berarti 

melalui, sedangkan Hodos bearti jalan atau cara. Maka metode memiliki arti jalan 

dan cara.13   

  ترمتها;

                                                           
13 Jamal Ma’mur Asmani, 7 Tips Aplikasi Pakem, (Jogjakarta: Diva Press, 2013), hlm. 19. 
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ي  ذ الكلمة تتكون من  ”Methodos“من لغة اليونان  مشتقاما الطريقة لغة 

“Metha” اضي، و  ي ال او ا سار أو الط ”Hodos“ا ي ي ا ريق. اذن الطريقة 

دف. سار او طريق لتحقيق ا  ا

Metode adalah salah satu serana untuk mencapai tujuan.14 

  ترمتها ;

ي أحدى الوسائل لتحقيق الغاية  .الطريقة 

Metode adalah gaya, pendekatan ataupun tekhnik yang dipakai oleh 

pendidik dalam kegiatan proses pembelajaran, untuk mencapai tujuan 

pembelajaran yang ditetapkan dengan jalan paling mudah, efektif dan efesien.15 

 ترمتها; 

ي أسلوب، ستخدمة لدى امدخل،  الطريقة  ية ا علم  أنشطة التعليم تق

داف التعليمية ال لتحقيق   وفعالية وكفاءة. أثبتت بطريقة سهلأ

Metode adalah rencana menyeluruh penyajian bahasa secara sistematis 

berdasarkan pendekatan yang telah ditentukan.16 

                                                           
14 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta:Reneka 

Cipta, 2006), hlm 75. 

15 Munir,op.cit,hlm. 111-112 . 

16 Ahmad Fuad Efendy,Op.cit, hlm. 8.  
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 ترمتها; 

هج القائم. هجي اللغة ال ثيل خطة شاملة بشكل م ي عرضة عامة و  الطريقة 

ي وسيلة أو ا تج الكاتبة الطريقة  عتددة تست ختلفة ا ذ اأراء ا طوات ال من 

بغي  ا بفعالية وكفاءة  يستطيعوا التاميذ ان يفهموا الدروس وي اذ علم ا جب ا

داف اك نقص و فضيلة.  قيقها لأ   بل  كّل طريقة التعليمية 

ال   ة   ب   وبى يس   تطيع أن جع   ل التعل   يم أمت   ع و م   درس اإب   داعى ال   ذو    ذ ا

علمف لكلذا، التاميذ بغي  اسبة الطريقة خ أن ي  تاميد.الالة  ا

Metode pembelajaran Picture and Picture merupakan metode 

pembelajaran yang kooperatif atau mengutamakan adanya kelompok-kelompok 

dengan menggunakan media gambar yang dipasangkan atau diurutkan menjadi 

urutan yang logis   17.  

                                                           
17 Imas Kurniasih dan Berlin Sani, Op.cit, hlm. 44. 
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ي  يةتعليمالطريقة ترمتها;  ال إستهاكية  يةطريقة التعليمالالصورة و الصورة 

 أو تسبق أن يوجد فرقات بإستخدام وسيلة الصورة ال ترّكب ان تكون سياقا معقوا.

قية مهارة الكام اللغة رأت الكاتب ذا البحث تطبيق طريقة الصورة و الصورة ل ة 

ن أكثر من التاميذ امبال بتعليم إا يستخدم طريقة اااضرة، بطريقة العربية الّتاميذ، آ

الصورة و الصورة الّتاميذ أن يتشّجع ليستطيع اإكمال عملّية التعليم، أها يسبق 

ك أن نشط، وإّتصال.     تعاونّية ويكون الّتاميذ مش

 يعتر بع  التاميذ لغة كانت مسئلة اأن كيف إرتفاع مهارة الكام باللغة العربية ال

م يتكاسلون وخافون إعتبار أو يتكلمون باللغة العربية ،صعبة ذ  .و مسئلة ابد و

بانج   .بسرع سعي سبيل خروجها ة فا عهد مقيم الس ظرية  اأو با حاولت الكاتبة ال

وعة لضعفهم ونقصان قدرهم على التكلم باللغة العربية وس ت شكات ا بب وجدت ا

اهم وأنفسهم  ي خطروا  أذ شكات  وف على التكلم باللغة العربية،ذ ا  ا

م. وهذا حاولة  م و مواد ستوا اسبة  علم  تطبيق طريقة التعليم ا نقصان إبداع ا

ضوعالكاتبة أن  ت ا طريقة الصورة و  تأثير تطبيق “ تكتب الرسالة العلمية 

)الدراسة لميذات فى تعليم اللغة العربّية الصورة على مهارة كام الت

 ”ة فالمبانج(الثامن بالمدرسة الثانوية من معهد مقيم السّ  للصفبية يالتجر 
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 أسئلة البحثب. 

اء على خلفية،  ي كما يلي; ةم الباحثقدّ تب ذا البحث   اأسئلة 

قبل تطبيق طريقة الصورة و )ج(  الثامن الصف مهارة كام تلميذاتكيف  .2

درسة اب صورة  تعليم اللغة العربيةال بانج  مقيم السّة  ةلثانويا  ؟فا

 )ج( الثامن صفتطبيق طريقة الصورة و الصورة  تعليم اللغة العربية للكيف  .3

درسة اب بانج  مقيم السّة  ةلثانويا  ؟فا

بعد تطبيق طريقة الصورة و )ج(  الثامن صفال اتميذمهارة كام تلكيف  .4

درسة اب ةتعليم اللغة العربي  الصورة بانج  مقيم السّة  ةلثانويا  ؟فا

  اتميذالصورة على مهارة كام التل تأثر تطبيق طريقة الصورة ول يوجد   .5

درسة اب )ج( الثامن صفلل تعليم اللغة العربّية بانج ؟ مقيم السّة  ةلثانويا  فا

 ج. اهداف البحث 
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داف البحث   اأول ; ا

داف و كانت ي ; أ  البحث 

و  قبل تطبيق طريقة الصورةالثامن )ج(  الصفات ميذمهارة كام تلعرفة  .2

درسة اب ةالصورة  تعليم اللغة العربي بانج مقيم السّة  ةلثانويا  فا

)ج(  الثامن صفتطبيق طريقة الصورة و الصورة  تعليم اللغة العربية للعرفة  .3

درسة اب بانج ة مقيم السّ  ةلثانويا  فا

  بعد تطبيق طريقة الصورة و الصورة)ج( الثامن  الصف اتميذمهارة كام تل .4

درسة اب ةتعليم اللغة العربي بانج مقيم السّة  ةلثانويا  فا

  اتميذالصورة على مهارة كام تلتأثر تطبيق طريقة الصورة و ايوجد  عرفة .5

بانج مقيم السّة  ةلثانويدرسة ااب)ج(  الثامن صفلل تعليم اللغة العربّية  فا

 . فروض البحثد

Hipotesis penelitian adalah jawaban sementara terhadap suatu masalah 

penelitian, yang kebenarannya masih harus diuji secara empiris.
18

 

 ترمتها ;

بغي أن تفتش حقيقجوض البحث إفر   .بالتجرييتها ابة موقتة عن مسئلة البحث ال ت
                                                           

18 Saiful Anwar, Metode penelitian Pendidikan Analisin Data  Kuantitatif  dan kualitatif  
, (Palembang: Noer fikri , 2013), hlm. 79.  
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ذا البحث كما يلي ;  أما الفروض 

 (Ha) اتميذلى قدرة التلالفروض البديلة; توجد تأثر تطبيق طريقة الصورة و الصورة ع 

 باللغة العربية.  مهارة الكام

(Ha)   لى قدرة الصفرية ;ا توجد تأثر تطبيق طريقة الصورة و الصورة ع الفروض

 باللغة العربية.م  مهارة الكا اتميذالتل

 أهمية البحث. ه

هما  ظرية و التطبيقية. والبيان م احية ال ، ال ذا البحث تتكون من ناحيت كانت أمية 

 فيما يلي;

ظرية   . أ احية ال  ال

عرفة     صوص  ذا البحث لزيادة خزائن العلوم  اللغة العربية، وبا تفع   عن في

  .عليم اللغة العربيةإستخدام طريقة الصورة و الصورة  ت

احية التطبيقية  . ب  ال

للمدرسة، للمعلم،  ،أن يكون عونا أو مرجعا للباحث اآيذا البحث فرجي         

ث عن طريقة تعليم اللغة العربية و للمشتغل  تعليم اللغة العربية،  .و أفضل 
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 حدود البحثو. 

ادةتافتحدد الك ذا البحث  مهارة الكام   صفلل عن "الساعة" اللغة العربية بة 

درسة اب)ج(  الثامن بانج مقيم السّة  ةلثانويا ة الدراسية   فا  .۲ٓ۱٦ -٢ٕٔٓس

 تحديد المصطلحاتس.

صطلحات لتيسر الكاتبة  تفسر متغرات ; ديد ا  تاج الكاتبة إ 

واد الدراسية بإستخدام طرق التعملي .2 اولة لتطبيق ا و  ة كي تكون تطبيق 

تعة الة تطب .عملية التعليم جذابة و ذ ا ق الكاتبة طريقة الصورة و ي 

 الصورة.

طوا .3 دفطريقة ا علم لتحقيق   عملية التعليم كي  ت ال يستعملها ا

 فهم مواد الدراسية. التاميذ يسهل 

ي  يةتعليمالطريقة  .4 ية أو تسبق ستهاكال إ يةطريقة التعليمالالصورة و الصورة 

 .وجد فرقات بإستخدام وسيلة الصورة ال ترّكب ان تكون سياقا معقواأن ت
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ي طريقة بةتاالكأما رأت  ذ الرسالة  سبة   السابقة طريقة الصورة و الصورة ب

كيب و الصورة و الصورة الط طريقة  تترتبب. إذا وجدريقة تستحدم وسيلة الصورة ب

الذي  يفهموا الدرس التاميذ يسهل للغة العربّية أنس اعملّية در  الصورة و الصورة 

عّلم  تعليمهم  اميذتلرة  مهارة الكام تؤثر طريقة الصورة و الصو . بإستخدام يعّلم ا

  الرأى على الصورة.تعبر الفكرة و  

و القدرة على التعبر عن صياغة اأصوات أو   .5 رماوان، الكام  وقال اجيف 

 .ر لتعبر اأفكار واآراء والرغبات، أو الشعور إ اأصدقاءكلمات اأفكا

م  لاميذ لتكللغة العربّية لكي يقدر التام  السابقة مهارة الكا بةتاالك أما رأت

قل ونشأة  نطق اليومّية باللغة العربّية، مهارة الكام أن مارس اللسان، ضلع اللغة، قدرة ال

ّبة بالقرآن.  شعور، 

  راسات السابقة . الدذ

يئة التدري س  مكتبة الكلية و مكتبة الدراسات السابقة مراجعة من أغضاء 

امع ثت و نقشت الطالبا سألة  ذ ا عرفة أ نظرت الكاتبة قائمة  ة من قبلها وة 
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بانج، كانت  امعة اإسامية رادين فتاح فا اك الرسالة الرسالة  مكتبة الكلية و ا

ذاال ذات  ها; الصلة   البحث و م

ة ،سري وديالرسالة ال كتبتها . 2 وضوع، 3122، س ترقية قدرة اولة ; با

الصورة   تعليم تطبيق  طريقة الصورة و ،طريقة الصورة و الصورة التاميذ  الوضوء 

ا تأثر اإجابية  د قية قدرة التاميذ  الوضوء من غسل الوج و الرجلع  19.مثل ل

ذا البحث  باط بأن تطبيق من طريقة الصورة و الصورة  الكاتبة وجدتبأداء  اإست

. :2اميذ  الصف الثا اإبتدائية يستطيع أن يرقية نتيجة التعلم الت  بايوأس

وضوع; 3115، يهدى. 3 م باللغة العربية وعاقتها تكل" إستطاعة الطاب  ، با

از تتعلمهم  درس اإن كومية بإ امعة اإسامية ا بية اللغة العربية با شاء  كلية ال

بانيدار  ا  20ج "ن فتاح فا اك العاقة ب إستطاعة الطاب ومن البيانت السابقة علم

بية اللغة   التكلم باللغة العربية بإجاز تعلم الطاب  درس اإنشاء  الكلية ال

امعة اإسامية ا بانج.العربية با  كومية رادين فتاح فا
                                                           

19
 الصف الثا ) البحث التجري  اولة ترقية قدرة التاميذ  الوضوء  طريقة الصورة و الصورة، سري ودي 
بانج ،(بايوأس:2اإبتدائية  بّية اإسامّية،قسم ; فا كومية  ال امعة اإسامية ا بانج ،حتا ف رادينا  .22ٕٓ، فا

20
بية اللغة إستطاعيهدي،   از تتعلمهم  درس اإنشاء  كلية ال ة الطاب  التكام باللغة العربية وعاقتها بإ

بانج،  كومية رادين فتاح فا امعة اإسامية ا بانجالعربية با كومية  قسم تعليم اللغة العربية،; فا امعة اإسامية ا  حتا ف رادينا
بانج  .3115، فا
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اولة ترقية، 3124رمان، . 4 وضوع ; "  تعليم نتيجة تعلم التاميذ من موذج  با

يم علي السا ي إبرا كومية الصورة و الصورة  مادة القصة ال م  الفصل الربع ا

ها بأن موذج الصورة و الصورة بإستخدام وسائل الصورة 21" فمولوتا راد م أن  ستطيعتوا

 تعلم ال بية اإسامية.ترقي نتيجة 

باط من تلك البحوث اك مساو  أخذت الكاتبة اإست  اتالسابقة أن 

تلف اث السابقة والبحث الذىو  فهي;  ات ساو استبحث الكاتبة. أما  ات ب اأ

اث -  ي البحث عن طريقة الصورة و الصورة. رمان، ،سري ودي اأ

ي ;اأما  ث الكاتبة  اث و  ختلفات ب تلك اأ

 .طريقة الصورة و الصورة ترقية قدرة التاميذ  الوضوء اولة  ،سري ودي -

 تعليم الصورة و الصورة. نتيجة تعلم التاميذ من موذج  اولة ترقيةرمان ،  -

يذ. ث عن مهارة الكام لتام ة ماالكاتببحث ث يهدى مساوة بأما  

از لتاميذ. البحث  يهدي عاقة مهارة الكام لتاميذ بإ

                                                           

21
يم علي السام  ة نتيجة تعلم التاميذ من موذج ة ترقياول ،رمان  ي إبرا تعليم الصورة و الصورة  مادة القصة ال

كومية فمولوتا بانج، الفصل الربع ا بّية اإسامّية،قسم  ;فا كومية  ال امعة اإسامية ا  .3124، حتا ف رادينا
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ختلفة السابقة لذالك م تأثر تطبيق طريقة الصورة و  أن تبحث عن الكاتبةتريد  ن ا

الصورة على مهارة كام التلميذات  تعليم اللغة العربّية )الدراسة التجريبية للصف 

درسة الثانوية من معهد مقيم ال بانج(سّ الثامن با  .ة فا

هجية البحثر  . م

 مدخل .2

دخل الكاتبة تستعمل  ذ ا  مدخل الكمي.ي  رسالة 
 Pendekatan kuantitatif mementingkan adanya variabel-variabel sebagai objek 

penelitian dan variabel-variabel harus didefinisikan dalam bentuk operasionalisasi 

masing-masing variabel. Reliabilitas dan validitas merupakan syarat mutlak yang 

harus dipenuhi dalam menggunakan pendekatan ini, karena kedua elemen tersebut 

akan menentukan kualitas hasil penelitian dan kemampuan replikasi serta 

generalisasi penggunaan model penelitian sejenis.22 

 

 ترمتها ;

ا بتعريف  تغرات ابد تغرات كأغراض البحث و ا دحل الكمي يؤكد على أمية ا ا

وثوقية و الصحة شرط مطلق الذي جب أن  من حيث تفعيل كل متغرات. كانت ا

                                                           
22 Syofian Siregar, Metode Penelitian Kuantitatif, (Jakarta : Kencana, 2014), hlm. 111.   
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صرين ستحدّ  دخل، إن الع ذا ا د مزّيّة نتائج البحث، قدرة يتحقق  إستخدام 

تجانس.التكرار و   تعميم إستخدام موذج البحث ا

هج .3  م
Penelitian yang digunakan oleh peneliti  adalah metode penelitian 

eksperimen dengan desain One-Group Pretest-Posttest. Dengan demikian metode 

penelitian eksperimen dapat diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan 

untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi 

terkendalikan.23 

 ترمتها ;

هج التجر  ااختبار القبلي و  ي بتصميم اجموعة الواحدةيالبحث يستخدم ا

هج التجريي الذ. ااختبار البعدي  ث تستخدم ليبحث تأثرطريقة البحيع كمالك ا

ا الّتعامل قيد على اأخرى.ا  صة  حول ا

و يقوم على  علي أو  ةربالبحث التجريي و يدا  اختبارا زرعة أو  ا او  ا

ضع للعامل التجريي  ريبية  موعة  موعتان ;  اك  الة، تكون  ذ ا اإدراة. و  

موعة ضابطة تدار بالطر  راد التيق من فاعليت و يقة التقليدية أي دون العامل ا

 .التجريي

                                                           
23 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif, dan R 

& D , (Bandung : Alfabeta, 2013(, hlm.107. 
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تائج  م  اجموعت للوصول إ قرار بشأن درجة فاعليت ري مقارنة ب ال

ييد ميع الّتعاملالعامل التجريي. ويا ا ضرورة  الفاعلة اأخرى  اجموعت  حظ 

. حصر التأثر ااتمل  العامل التجريي وحد  24كي ي
Sedangkan bentuk desain eksperimen yang digunakan oleh peneliti 

adalah bentuk penelitian Pre-Experimental design, merupakan desain yang tidak 

mempunyai variable control.25 Dan desain eksperimen yang digunakan adalah 

desain One-Group Pretest-Posttest Design . Menurut sugiono desain  One-Group 

Pretest-Posttest  desain ini terdapat pretest, sebelum diberi perlakuan. Dengan 

demikian hasil perlakuan dapat diketahui lebih akurat, karena dapat 

membandingkan dengan keadaan sebelum diberi perlakuan. Adapun desain One-

Group Pretest-Posttest dapat digambarkan sebagai berikut:26 

و شكل البحثتصميم التجريبية  أماشكل  التجري تصميم تستخدم الباحثة 

رةل  تصميم القبلي غ ت راقبة م زاف. ا تها ا ختار باا  التجريي تصميم و و عي

-One ) بعديتصميم اجموعة الواحدة ااختبار القبلي و ااختبار الو  يستخدم 

Group Pretest-Posttest ). اجموعة الواحدة ااختبار القبلي و  تصميم سوجيونو قال

                                                           

24
   ، و ثامد علي ا  .66-65(، ص. 3112مان; )ع ، دار الفاح،كيف تكتب 

25 Ibid., hlm. 109. 

26 Ibid., hlm. 111. 
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جد اإحتبارات، قبل  تصميم ذا(. One-Group Pretest-Posttest ) ااختبار البعدي

 .ملاعالتّ يعطى 

ول قبل يعطى، إن يقيعرف أوضح يستطيع أن الّتعامل نتائج لتللك علم ابل   ا

ذملاعلتّ ا  ;يصور كما يلي تصميم . أما 

  o       x       o   

   

 تمع البحث  .4

درسة  لتاميذميع ا تمع البحثكان  بانج ةثانويالبا ة فا م عهد مقيم الس  عدد

ها الصف السّ  362 ( والصف الثامن )أ،ب،ج(  والصف التاسع ،دابع ) أ،ب،جم

 )أ،ب،ج(.  
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 1جدول 

ة فالمبانجب ةثانويرسة البالمدث مجتمع البح  .معهد مقيم الس

 الفصل
اس  اأج

 الجملة
 تلميذة تلميذ

  - 41 الّسابع )أ(
215 
 
 

 - :3 الّسابع )ب(
 34 - الّسابع )ج(
 33 - (دالّسابع )
 - 36 الثّامن )أ(

 
 - 36 الثّامن )ب( 93

 43 - (جالثّامن )
 - :2 أ( الّتاسع )

 
 - 29 ع )ب(الّتاس 76

 39 - (جالّتاسع )
 362 الجملة

بانج   منوثيقة  صدر ;م عهد مقيم السّة فا درسة الثانوية  ة الدراسة ا  3127 -۰ٔ٢ٕللس
ذ الوثيقة و ظيم اإدارةمع  أخذت الكاتبة  اإمها  قسم ت  .۰ٔ٢ٕأغسطس  2 التاريخ  حرلي
 

ات .5  العي

ارمى أريكو   : نطاكما قال الدكتور سو



 

   22 

 

 

Apabila subjeknya kurang dari 100 lebih baik diambil semua sehingga 

penelitiannya merupakan penelitian populasi. Jika jumlah subjeknya lebih besar 

dari100 dapat diambil antara 10 - 15% atau  15 - 20% atau lebih.27  

د  سن أن يؤخذ ميع التامىذ ج لبحث ناقصا من مائة فأحاإذا كان مس

د مثلة للمجتمع. َم إذا كان مس ثا عن ا ث  البحث من مائة فأفضل مأخوذ  يكون 

 ".% أو أكثر  -٢ٕ-۰ٕ% أو  ۱٢-۱۰ب 

ا   تمع البحثإذا نظرنا إ  وجود فعرف حاولت الكاتبة أن تأخذ لك ا، فلذاكثر ا

ثرتمع البحث   . أن152 همجموعت التاميذ تمع البحثمن  بعضها، من  أك

ات ، مائة عرفة  )ج( الثامنالصف اتبة  ت الكأخذف% . 21إذن تأخذ الكاتبة العي

ا الكاتبة كما  جدول اأي ذ الرسالة ستصور ات    ; حالة العي

 

 
                                                           

27
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian  Suatu Pendekatan Praktik, ( Jakarta: Rineka 

Cipta, 1992), hal. 107.  
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 2جدول: 
ات  هيئة العي

 الفصول
اس  اأج

 الجملة
 ةذتلمي ذتلمي

 11 11 - ( )ج الثامنالصف 

 22 المجموعة

درسة ال من وثيقة; مصدر  عهد مقيمثانويا بانج  السّة ة  ة الدراسة  فا  3127 -۰ٔ٢ٕللس
ذ الوثيقة  ظيم اإدارةمع  و أخذت الكاتبة  اإمها  قسم ت  .۰ٔ٢ٕأغسطس  2 التاريخ  حرلي
 

اتأ -  سلوب إختيار العي

ة بأختيار إ ة  سلوبالعي اض بأن كل و  .العثوائيةالعي ة تقوم على أساس ااف ي عي

ة مساوية أي فرد آخر  ذلك  فرد  اجتمع اإحصائي ل فرصة للتمثيل  العي

دول  ها دخول ا ها اانتخاب الشوائي بالقرعة وم اجتمع. ويتم ذلك بعدة طرق م

  28شوائي.اإحصائى الع

 

                                                           

 28  ، و ثامد علي ا  .218(، ص. 3112مان; )ع ، دار الفاح،كيف تكتب 
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 متغرات البحث  .6

ذا البحث يوجد متغرت إ   وما ;تثو  

تغرة   إستخدام طريقة الصورة و الصورة ؤثرة و مهارة الكام   كا أثورةا تغرة ا  .كا

ظر الصورة اآتية;  ا أن ن  لتوضيح البيان علي

ؤ              تغرة ا أثورة            رة                         ثا تغرة ا  ا

7.   

 

  

 أدوات البحث    .7

ها ; اذ اسبةاأدوات ا  البحث م

 اإختبار طريقة . أ

الثانوية من معهد  درسةحث باالب تتّم الباحثة برنامج أداءس ااختبار ةقيطر هذ 

 ;اآتية طواتة السمقيم 

راء .2   القبلي ااختبار إج

 طريقة الصورة و الصورة  

 

 مهارة كام التاميذ 
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علم إخ  اك عملية تبار الذى سيعطى ا تعليم اللغة على التاميذ قبل اش

 الشفويأما نتيجة لإختبار . الشفوي ااختبار و القبلي ااختبار  العربية. اأسئلة

ي;  روف بار ، 36قيمة ، للهجة ب36مة قيشجاعة بأربعة أنواع  ، 36قيمة ج ا

 .36قيمة قواعد اللغة ب

 إجراء ااختبار البعدي ) التقييم( .3

كب  البعدي ختباراإ    ، والسؤال21 بقيمة  كل السؤال أسئاتمس ماي

 .61 بقيمة الشفوي ختباربإ

 التوثيق  . ب

علم وصور عامة عن  يل عدد التاميذ، وأماء ا الطريقة ال تستخدمها الباحثة ل

درسة  داف ا غرا و الرأية و الرسالة وأ بانج وموقع ا مدرسة الثانوية مقيم السّة فا

ا. بانج و غر  الثانوية مقيم السّة فا

 مصادر البيانات .8

ذمصاد أساسية ا البياناتي تتعلق مصدرين وما  البحث ار البيانات  

 ية;و الثان البياناتو 

ا الكاتبة من ال ساسيةالبيانات اأ. 2    د ي بيانات أساسية و للصف  اتميذتلو

درسة  )ج( الثامن بانج الثانويةبا  .مقيم السّة فا
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د. 3    ي بيانات مساعدة و  ا من معلم اللغة العربية، كتب البيانات الثانوية و

راجع تتعلق هذا الرسالة   .ا

ليل البيانات  .9  أسلوب 

عرفة  مع أن بعدو   .: ذكورة قبلها و  تأثر الكاتبة البيانات بواسطة الطرق ا

بعد  باللغة العربية اتميذمهارة الكام لتل من حيث  لصورةالصورة و ا طريقة

  Test t.29و  TSRالتجريبية بالرموز

ذا البحث   ;يالرموز ال تستعمل الكاتبة  

2 .TSR ; 

 + ا . ع ٔ= م  عالية -

 ا . ع  - ٔإ م  + ا . ع ٔ= م متوسطة  -

حفضة -  ا . ع - ٔ= م م

 

 

                                                           

 
29Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: Raja Wali Press, 2010), hlm. 

203.  
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3 .Tes t 

دول  - بعد تطبيق  اتميذيجة التجربة  مهارة الكام لتلنت dfتعد الكاتبة ا

 اتميذة التجربة  مهارة الكام لتليج)متغرة ك(، و نت الصورة و الصورةطريقة 

 )متغرة ي( الصورة و الصورةقبل تطبيق طريقة 

توسط  - عيار من ا عيار، خطاء ا راف ا توسط، إ  تبحث الكاتبة نتيجة ا

 ك تغر

تغر ي  توسط  عيار من ا عيار، خطاء ا راف ا توسط، إ  تبحث الكاتبة نتيجة ا

غرة ك و " تشر إ قوها و ضعفها ب متproduct moment ث العاقة " -

ث"43كثرة ) ن =   اتميذمتغرة ي. أن عدد التل د   koefisien (، ع

korelasiو أستعملت التخطيطي " 

 ،كج الكاتبة تبحث -

 يج الكاتبة تبحث -

 كع الكاتبة تبحث -

 يالكاتبةع تبحث -

21ر أو ي كر الكاتبة تبحث -
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عيار الكاتبة تبحث - طاء ا تغر ي ا توسط  تغر ك و ا  فرق 

 .ت الكاتبة تبحث -

باط     -  اإست

 . هيكل البحثز

ظام البحث فيما يلى;  ذ الكتابة فرتبت الكتابة ب ث    لسهولة إ فهم و 

، داف البحثأ، أسئلة البحث، خلفية توى على ،; اإطار العام لاأو  الفصل
صطلحات ،حدود البحث، أمية البحث، فروض البحث ، ديد ا

هجية البحث، الدراسات السابقة  . يكل البحث و م

ظري;      الفصل الثا  طريقة  تعريف طريقة والو في يبحث عن تعريف  ،اإطار ال

يزات و  ، خطوات طريقة الصورة و الصورة،الصورة و الصورة

داف  ،تعريف مهارة الكام ،صورة و الصورةعيوب لطريقة ال أ

 .الكام مهارة

درسةتصوير  ميدان البحث يشتمل على ;   الفصل الثالث رؤية و  ،الثانوية تاريخ قيام ا

درسة داف  ،الثانوية رسالة ا درسةأ غرا ،الثانوية ا  موقع ا

درسة الثانوية ،مدرسة الثانويةلل علم والتاميذ با  أحوال ،أحوال ا
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درسة الثانوية هج و الوسائل  ا الثانوية  للمدرسة الدراسي ا

بانج ة فا  .عهد مقيم الس

  

اقشتها  ليل البياناتعرض  ;     لفصل الرابعا ليلها و م مهارة كام  ;فيها يشتملو 

الثامن )ج( قبل تطبيق طريقة الصورة و الصورة   الصف تلميذات

لغة تطبيق طريقة الصورة و الصورة  تعليم ال تعليم اللغة العربية،

)ج( الثامن  مهارة كام تلميذات الصف )ج(، الثامن صفالعربية لل

تأثر  ،بعد تطبيق طريقة الصورة و الصورة  تعليم اللغة العربية

 تعليم  اتميذالصورة على مهارة كام التلتطبيق طريقة الصورة و ا

درسة ابالثامن )ج(  صفلل اللغة العربّية  مقيم السّة  ةلثانويا

ب  .انجفا

امس احات  ; ا راجع مصادر و نتائج البحث و التوصيات و اإق  .ا

 

 

 

 


