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 ملّخص 

وعنوان الموضوع أثر استخدام  000900121االسم: ليليك نور فطرياني, 
وسائل الغناء لدى الطالب في الفصل الثاني بمدرسة االبتدائية دار العلوم سمارانج العام 

 . 9102-9102الدراسى 

هذا البحث بحث كمي باستخدام تحليل االنحدار بالدرجة الواحدة أو 
باستخدام طريقة المشاهدة وطريقة اإلختبار . طريقة المتعددة. طريقة جمع البيانات 

المشاهدة للحصول على البيانات استخدام وسائل الغناء, مع أن للحصول حاصل حفظ 
المفردات يستخدم طريقة اإلختبار. وتحلل البيانات المجموعة بطريقة التحليل 

ة الواحدة أو رجاإلحصائي. ثم يقال اختبار فرضية البحث باستخدام تحلل االنحدار بالد
 المتعددة.

حاصل هذا البحث دال على اوال, حاصل استخدام وسائل الغناء لدى الطالب 
أن نتيجة  01,61في الفصل الثاني بمدرسة دار العلوم سمارانج كاف, بانتيجة المتوسطة 

من باِب كذا كاف. ثانيا حاصل حفظ المفردات الطالب في الفصل  01-06في الفترة 
أن نتيجة   21,266االبتدائية دار العلوم سمارنج كاف, بانتيجة المتوسطة  الثاني بمدرسة

من باِب كاد كاف. الخالصة هي استخدام وسائل الغناء تؤثر على  22-29في الفترة 
 حفظ المفردلت لدى التالميد في الفصل الثانيى بمدرسة دار العلوم سمارانج.

 داتالكلمة الرئيسية: وسائل الغناء على حفظ المفر 
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 كلمة الشكر والتقدير

الحمد لله رب العالمين. قد أتمت الباحثة من كتاب هذا البحث تحت 
ل حفظ المفردات لدى الطالب في الفص في يتغانلا ةليسو أثر استخدام الموضوع: 

وهذا  .8102-8102االبتدائية دار العلوم سمارنج العام الدراسى  الثاني بمدرسة
في قسم تعليم اللغة العربية   (S1لنيل الدرجة الليسانس )مقدم لإلكمال بعض الشروط 

 كلية علوم التربية والتدريس بجامعة والي سونجو اإلسالمية الحكومية سمارانج.

 وتريد الباحثة إلقاء الشكر والتقدير إلى:

فضيلة السيد الدكتور رهارجو الماجستير, عميد في كلية العلوم التربية  .0
 جو اإلسالمية الحكومية سمارانج.والتدريس بجامعة والي سون

فضيلة السيد الدكتور أحمد إسماعيل الماجستير, رئيس قسم تعليم اللغة  .9
العربية في كلية العلوم التربية والتدريس بجامعة والي سونجو اإلسالمية 

 الحكومية سمارانج.
فضيلة السيدة تؤتي قرة العين الماجستير, كاتبة قسم تعليم اللغة العربية في   .0

ية العلوم التربية والتدريس بجامعة والي سونجو اإلسالمية الحكومية كل
 سمارانج.

فضيلة السيد الدكتور أحمد زهرالدين الماجستير والسيدة تؤتي قرة العين  .9
الماجستير, مشرفتين اللتان كنتا ترضيا ومخلصان لوسعان الوقت والفكرة 

 إلتمام هذا اليحث. جزاهما الله خير الجزاء.



 

 ح
 

في كلية علوم التربية والتدريس بجامعة والي سونجو اإلسالمية  المدرسين .6
 الحكومية الذين قد عّلموا الباحثة إلى سبيل العلم والمعرفة.

مدير المدرسة وجميع األساتيذ بمدرسة االسالمية دار العلوم خصوصا إلى  .1
 أستاذة  ديوي الذي أعطيوني النصائح والمساعدة في إتمام هذا البحث.

, تعليم اللغة العربية ج, وخاصة 9100عام  تعليم اللغة العربيةعطت عائلة أ .6
العديد من الذكريات وأصبحت عائلة خالل الكلية , وشكرلكم , وسوف 

 .تكون دائما في قلب
 

يسأل الباحثة الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم خير الجزاء وأن يكون 
 رين. آمين يارب العالمين.البحث نافعا ومفيدا لنا وأهلنا وديننا في الدا
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 اإلهداء

 أهدى هذا البحث العلمي إلى:

 والدّي الكريمين أبي سوغيمان و أمي مسليكة .0
أختي الكبيرة ريتا نور افرلياني وأخي الصغيرمحمد رودى نور ادي ترييوس و  .9

 صالح الدين. 
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 شعارال

 فَِإنَّ َمَع الُعسرُِيسرا  
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 الباب األول

 ةمقدمّ 

 خلفية البحث (أ

سان  و تطوير اإلن اللغة هي الواقعية التي تنمو و تتطور حسب نمو
كمستخدم تلك اللغة. واقعية اللغة في هذه الحياة تزيد قوة وجود اإلنسان  
كمخلوق ذي ثقافة و دين. إن قوة وجود اإلنسان كمخلوق ذي ثقافة و دينية 
منها القدرة على إنتاج االبتكارات الكبيرة الجسيمة نحو العلوم و التكنولوجيا و 

دور اللغة التي  يستخدمونها. و في السياق الفنون التي ال يمكن فصلها من 
األخرى تستطيع أن تكون اللغة كأدة للدعاية و حتى الحرب الذي يستطيع أن 

ال يرون اإلخدار الديني و اإلنسانية فى يخطر األخرين إذا كان مستخدموا اللغة 
 0استخدام اللغة.

ة اللغة هي أداة االتصال الذي مهم في حياة اإلنسان.و من ناحي `
التسلسل الزمني إن أهداف اللغة هي لتعبير نفس و أداة االتصال و أداة للقيام 
بعملية التكامالت و التكييف االجتماعي. باللغة يستطيع اإلنسان أن يقوموا 

اللغة هي أداة  .بالتواصل سواء كان ما في ذهنهم  أو األخبار من اآلخرين
تمتلك اللغة صفة  .لبعضاالتصال الذي يستخدم اإلنسان للتفاعل بعضها ا

بدون أن ينظر إلى الفرقة أو  عالمية حتى يستطيع أن يستخدم أي شخص

                                                           
1Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 1113), hlm.8 
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وأشار براون إلى أن  .الجماعة أو درجة االجتماعية أو بين الدول و القارات
 .9اللغة مستخدمة كأداة االتصال أو وسيلة األخوة بين اإلنسان

عربية, مقومات القومية ال اللغة العربية هي لغة العروبة واإلسالم, وأعظم
وهي لغة حية قوية, عاشت دهرها فى تطور ونماء, واتسع صدرها لكثير من 
األلفاظ الفارسية, والهندية, واليونانية وغيرها, وفى القرون الوسطى كانت 
المؤلفات العربية في الفلسفة والطب, والعلوم الرياضية وغيرها مراجع لألوربيين,  

ت ية أداة التفكير ونشر الثقافة فى بالد األندلس, التي أشرقكما كانت اللغة العرب
منها الحضارة على أوربة, فبدت ظلماتها, وقشعت عنها سحب الجهالة, 

 0ودفعتها إلى التطوير و النهوض.

تعليم اللغة األجنبية خاصة اللغة العربية مختلف بالمادة األخرى. ألن   
هارة الكالم ومهارة القراءة ومهارة فيها أربع مهارات وهي مهارة االستماع وم

الكتابة. وهذا يناسب إلى الهدف األول من تعليم اللغة وهو لتنمية مهارات 
  الطالب في استخدام اللغة.

مادة اللغة العربية و فهمها يحتاج إلى المفردات العربية  و لسيطرة
ي ف الكثيرة. ألن بدون ذلك, فيؤثر نجاح الطالب في فهم هذه المادة. خاصة

نيل تلك المهارات األربعة وهي مهارة االستماع ومهارة الكالم ومهارة القراءة 
 ومهارة الكتابة.

العربية أن تعليم المفردات أمر مهم. إن المفردات هي  اتفق أبناء اللغة
من إحدى عناصر اللغة. أن الطالب الذين يدرسون اللغة يطلبون أن يعرفوا 

                                                           
1Tarigan, Teknik Pengajaran Ketrampilan Berbahasa, (Bandung: 

Angkasa, 1383), hlm.8 
, ج. العاشرة, )مصر: دار الموجة الفني لمدرسي اللغة العربيةعبد العليم ابراهيم, 0

  84المعارف, بدون تاريح(, ص.
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المفردات اليمكن الطالب أن يقدروا على المفردات التي يدرسونها. بدون 
 9سيطرة مهارات اللغة.

و لدعم معرفة اللغة العربية إلى الطالب في المدرسة اإلبتدائية يحتاج 
 سائلو التعليم الخاصة ألن لطالب مدرسة اإلبتدائية يحتاجون إلى ال وسائلإلى 

ليهيج الجادبية إلى عملية تعليم اللغة العربية. بإضافة على ذلك, يحتاج المعلم 
 التعليم ليفضل عملية تعليم اللغة العربية. وسائل

الموسيقي أوالغناء يملك العالقة القوية بالعاطفة. الغناء في الفصل 
إن كثرة البحوث تدل على أن  6يستطيع أن يجعل العاطفة اإليجابي للتربية.

لموسيقي يستطيع أن يغير أحوال القلوب. و يستطيع أن يغير المخ. يستطيع ا
لغناء ا وسائلالغناء أن يسير عمل الذاكرة في المخ اليمين. حتى إن استخدام 

 في حفظ المفردات مناسب لمساعدة الطالب لتقوية حفظ المفردات.
ئية اطول هذا الوقت إن عملية تعليم اللغة العربية في المدرسة اإلبتد

توجه الصعوبات. فلذلك, وجب على معلم اللغة العربية لطالب المدرسة 
التعليم المناسب حسب درجة المدرسة اإلبتدائية.  وسائلاإلبتدائية أن يعلم ب

عليم الخاصة في عملية ت وسائلغير ذلك, كثير من المعلم اليريد أن يصنع ال
و من ذلك, الفصل. والنتيج اللغة العربية حتى أن المعلم يسّوي قدرة الطالب في

فإن الطلبة الذين يملكون خلفية القدرة أكثر من أصدقائهم األخرين كلما يزداد 

                                                           
3 Bisri Mustofa dan Abdul Hamid, Metode dan Strategi 

Pembelajaran Bahasa Arab,(Malang, UIN-Maliki Press,1111), cet. 1, 

hlm.88 
3 Campbell, Linda, dkk, terj. Tim Institusi, Metode Praktis 

Pembelajaran Berbasis Multiple Intelegences,(Depok: Instuisi, 2002), 
hlm.181. 



 

8 
 

نموهم و تقدمهم, أما الطالب الذين ينقصون في اللغة العربية فهم يتخلفون 
 من أصدقائهم اآلخرين.

 ائلوسالتعليم الممتعة للطالب ألن  وسائلوجب على المعلم أن يعد 
لشخص تؤثر إلى نتيجة تعليمه. إن عملية التعلم دون اهتمام بالتقنية تعليم ا

  1والفسيولوجي وسيكولوجي وعلم الصحة سيحصل على النتيجة غير ممتعة.

يم و هي التعل وسائلإن ترقية حفظ المفردات تستطيع تأشيرها بكل 
األغنية. األغنية هي من إحدى حياة الطفل الذي يقوم به األطفال  وسائلب
عليم  الت وسائليغنى األغاني المسموعة من قبل. الغناء هي  وسائلالبا عن غ

الذي يستخدم الشعر المغنى عليه . يتم تعديل ذلك الشعر إلى المادة التي 
يراد تدريسها. الغناء يجعل الجو التعلمى مبهجة و راقية, بحيث يسهل على 

 األطفال حفظ المفردات باستخدام أساليب الغناء.  

المالحظة أثناء ممارسة التدريس في مدرسة "دار  انطالقا من
العلوم" اإلبتدائية فإن تعليم اللغة العربية في الفصل الثاني فيها يوجه 

لتي ا وسائلالمشكالت قلة رغبة الطالب في تعليم اللغة العربية ألن ال
 ةاستخدمها المعلم غير جذابة,  حتى يشعر الطالب بالملل ويعتقدون أن اللغ

العربية صعبة. كثير من الطالب لم يقدر على الفصيح والطالقة في قراءة 
 سائلو العربية حتى صار تعليم اللغة العربية مدة صعبة لتسليمها لو أن ال

و   الخطابة التي يقوم بها المعلم  للطالب وحدها. وسائلالمستخدمة هي ال
ة بسبب العربيأن بعض الطالب الذين يصعبون في حفظ المفردات من اللغة 

قلة التوجية والدافع من لمدرس و األباء  في تعرف اللغة العربية ألطفالهم. 
                                                           

8 Dalyono, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm, 
15. 
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سب الذي ينا وسائلفلذالك يجب على كل مدرس اللغة العربية أن يعلموا ب
 طبقة اإلبتدائية.

  

طبقا لبيان ما سبق, تحتاج الباحثة إلى أن تقوم بالبحث عن: هل  
الغناء فعالة لترقية حفظ المفردات لدى الطلبة في المرحلة  وسائلكانت 

ظ حف في يتغانلا ةليسو استخدام  ر"أثاالبتدائية تحت الموضوع 
لطالب في الفصل الثاني بمدرسة "دارالعلوم" اإلبتدائية ا لدى المفردات

 واتيس عاليان سمارانج.

 
 تحديد المسألة (ب
يؤثر على حفظ المفردات لدى التالميذ الفصل  الغناء وسائلهل استخدام  .0

  ؟الثاني بمدرسة دارالملوم 
 أهداف ومنافع البحث  .ج

 
  أما أهداف البحث فهي:

 
طالب الغناء لدى ال وسائلمعرفة عملية تعليم اللغة العربية باستخدام  .0

 بالصف الثاني بمدرسة دار العلوم اإلبتدائية سمارنج
ة معرفة الفروق بين الفصل التطبيق و الفصل الضابط في تعليم اللغة العربي .9

 الغناء بمدرسة دار العلوم اإلبتدائية سمارنج وسائلباستخدام 

 وأما منافع البحث فهي:
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 للمعلم  .0
تزويد نظارة المعلم في استخدام الوسيلة كعملية التعليم كي يكون   .أ

 التعليم متنوعا و طريا.
كحل في ارتفاع تعليم اللغة العربية, ال سيما في تعليم المفردات في    .ب

 هذه المدرسة.
 للطالب .9

ارتفاع الدوافع في تعليم العربية بمدرسة "دار العلوم " االبتدائية  .أ
 االسالمية سمارانج

 مساعدة الطالب في تسريع تحفيظ المفردات.  .ب

 ج. يكون هذا البحث تشجيعا في تعليم اللغة العربية.

 للباحثة .0
 لتوسيع المعلومات منه و البحث اإلستمرار أدق و أعمق.  .أ

أن يكون هذا البحث خبرة و علما جديدا للباحثة خاصة في مجال  .ب
 البحث العلمي.

 للمدرسة .9
 هذا البحث أن يعطي االقتراحات الرتفاع التعليم اللغة العربية.

 
 

  



 

5 
 

 الباب الثاني

 

 حفظ المفردات استخدام وسائل الغناء على .أ
 ءالغنا وسائل .1

 تعريف استخدام (أ
معنى استخدام عندى معجم المعاني الجامع هو )اسم( 

 استخداما  بمعن ِاسِتعَماُلهاَ وفي –َيستخدُم  –مصدر ِاستخَدَم 
قاموس اإلندونسيا الكبير هو كلمة الفعل التي تدل إلى عملية 

 7أو أسلوب تأثير استخدام شيء. االستخدام : يجب علينا تغزيز
الباحث من كلمة استخدام هو استعمال الة في  ونتيجة

عملية أو أسلوب تأثير استخدام شيئ الذي يجب التعزيزها. 
ومن هذا البحث استخدام لفظ "استخدم" وفق لموضوع هذا 
البحث يعنى تعزيز وسيلة الغناء على حفظ المفردات لدى 

 التالميذ. 
   الغناء تعريف وسائل (ب

وهي "الوسط"  mediusمشتقة من الالتنية  mediaكلمة 
الوسيط أو المقدمة. وفي اللغة العربية هي الوسائل أو أسقاط 

وأما عند جولوج و عيلي  (8الرسالة من المرسل إلى المستلم.
Ely dan Gerlach)  أن التعريف العام للوسائل التعليمية هي

                                                           
7Ahmad Muhtar Umar, Mu’jam Al-lughoh al- Arabiyyah al- 

Mua’shiroh, (Kairo Mesir : PT Alamul Kutub, 2004), hlm. 34 
8 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2011), hlm 3 
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اب سالمعلم و المادة واألحداث التي توفر فرصة الطالب الكت
المعرفة والمهارة والموقف. وأما التعريف الخاص للوسائل 
التعليمية هي الوسيطة غير الشخصية التي استخدمها المعلم في 

   3التعليم والتعلم للتحقيق المقصود.
تطلق الوسائل التعليمية على عدة تسميات من حيث 
تسمى الوسائل التعليمية وأحيانا وسيلة اإليضاح, وأحيانا أخرى 

نيات التعليم, وهذه التسميات تعنى مختلف الوسائل التي تق
يستخدمها المعلم في الموقف التعليمي بغرض إيصال المعارف 

  11والحقائق واألفكار والمعاني.
في عملية التعليم و والتعّلم يدور المهّم  م الغناء استخدا  

الشديد ألن يساعد تنمية حاصل التعليم. ويتعلق هذا البحث 
لتعليمية التي تحتوي الوسائل السمعية, وأحدها بوسائل ا

استخدام وسائل الغناء. والغناء تعطي التأثيرات االيجابية 
اللمعلمين والطالب. المنافع اللتي ينالها المعلمون منها: تساعد 
الطالب ان تنظم هواء القلب, وتغير الحاالت النفسية, وتدفع 

ية التعليم : تساعد عملبدعة البيعة الهديئية في التعّلم. وللطالب
الممتعّي, وتطلب الطالبين لالعمال الفعالية. وتسهل للمراجعة 

 11المواد الماضية او التالية.

                                                           
3 Abdul Wahab Rosyidi,Media Pembelajaran Bahasa Arab (Malang: 

UIN Malang Press, 2012), hlm 22 
)العربية السعودية:  مذاكرات الدوريات التربوية القصيرة,محمود فرج عبد الحافظ, 11 

 45( ص.1812جامعة االمام محمد بن سعود االسالمية, 
11 Bobi Deporer, dkk. Quantum Teaching, (Bandung, Kaifa PT. Mizan 

Mizan Pustaka, 2018) hal.110-111 
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 الوسائل المستخدمة في تدريس اللغة العربية (ج
 الوسائل المعينة المستخدمة في التعلم, تتكون على ثالثة أقسام:

 الوسائل السمعية (1
و األذن, فهي تضم الراديوهي التي يستفاد منها عن طريق 

وبرامج اإلذاعية المدرسية والتسجيالت الصوتية. فالميثال 
منها كالشرائح الصورية )الفيديو تيب( واألجهزة العارضة 

 فوق الرأس وغيرها.
 وسائل البصرية (1

وهي التي يستفاد منها عن طريق نافدة العين, تتنوع الوسائل 
ة الصامتة المتحركالبصرية تضم الصور الفوتوغرافية والصور 

وصور األفالم والشرائح بأنواعها المختلفة والرسوم 
التوضيحية والرسوم البيانية والرسوم المتحركة االشياء 
المبسطة والعينات والنماذج والخرائط التمثيليات والرحالت 
وتجارب العرض والمعارض واستخدام السبورة واللوحة 

ية للوحة المغناطيسالوبرية ومجلة الحائط ولوحة النشرات وا
 واللوحة الكهربية.

 الوسائل السمعية والبصرية  (0
وهي التييستفاد منها عن طريق العين واألذن معا, تضم 
مجموعة المواد التى تعتمد أساس على حاستى السمع 
والبصر وتستمل الصور المتحركة الناطقية وهى تتضمن 

صاحبة بماألفالم الثابتة والشرائح والصور, عندما يستخدم 
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تسجيالت صوتية مناسبة على أسطوانات أو شرائط 
 11تسجيل.

 أهداف إستخدام وسائل التعليم وفوائدها (د
 أهداف وسائل التعليم كأداة تعليمية, كما تلي: .أ

 تسهيل عملية التعليم في الفصل (1
 تحسين كفاءة عملية التعليم (1
 المحافظة على مناسب بين المادة واألهداف (0
 10في عملية التعليم.مساعدة تركيز التالميذ  (3

 فوائد الوسائل .ب
وأما فوائد استخدام الوسائل في عملية التعليم فهي كما 

 تلى:
 تعطى الوسائل المعالجة على خبرة التالميذ المحتلفة.  (1
 وجود اإلتصال المباشرة بين التالميذ والبيئة. (1
 حصول المالحظة المساوية للتالميذ. (0
 تنمىة النظرية الصحيحة والواقعية.  (3
 13إرتفاع دوافع التالميذ فى التعليم. (3

 الغناء .2
 تعريف الغناء (أ

                                                           
 المعينات البصرية فى تعليم اللغة,محمود اسماعيل صينى وعمر ضديق عبداالله, 11 

 10( ص 1941)المملكة العربية السعودية: عمادة شؤون المكتبات, 
10 Hujair AH Sanaky, Media Pembelajaran,(Yogyakarta: Kukaba 

Dipantara, 2011) hlm. 58 
13 Usman, M. Basyirudin- Asnawir, Media Pembelajaran, (Jakarta: 

Ciputat Pers, 2002) hlm. 18 
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الغناء هي كلمات واضحة تناسب بنغمة وإيقاع ولحن 
لتشكيل انسجام معينة. الغناء المعروف أيضا بمجموعة من 
النغمات أو األصوات اإليقاعية. الغناء يمكن أن تكون سونغ 

الكلمات في الغناء , الثالثات أو في قطيع. عادة,  منفردا , اثنان
هي الشعرمقفى, ولكن هناك الدينية في الطبيعية أو النشر الحر 

 13أيضا.
الغناء من إحدى أنواع األدب يرغب فيه الطلبة و يشد 
قلوبهم. كان الغناء يؤتي الشجاعة عند الطلبة. إذ لكل منهم 
يشعرون بأنهم فاعلون مع أصدقائهم في تغنيئة الغناء. و األثر 

 تزييد فرح قلوب الطلبة.من الغناء 
األوالد من أنواع العمر أساسا يرغبون في سماعة الغناء و و 

تغنيئته و الدروس به. لذى, الغناء في العموم هو من أمور هامة 
في عملية التعليم و التعلم عند األوالد. كاد كل الغناء تقليدية  

ينتفع بها المدرسون في عملية التعليم و التعلم.  popكانت أو 
و األمر الذي ينبغي اهتمامه أن المدرسون يختارون أو ينشؤون 

  01الغناء المنتفعة سواء للغناء معا أو للغناء مع عملية األنشطة.
 أسس اختيار الغناء (ب

رحلة المناسبة لطالب في الم الغناءختيار ينبغي أن يتوافر في ا
 االبتدائية ما يأتي:

                                                           
13 Wikipedia, Lagu, diunduh dari http://id.wikipedia.org/wiki/lagu, 

24 Oktober 2014 
18 Fathin Masyhud dan Ida Husnur Rahmawati, Ayo Menyanyi 

Bahasa Arab, (Surabaya, Diantama 1111), hlm 13. 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/lagu
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 وطنية أو دينية.أن تتصل بمناسبات وموضوعات عامة قومية أو  (1
أن تشبع حاجات األطفال في هذه المرحلة, مثل أناشيد االلعاب  (1

 والمرحالت ... وغير ذالك. ات  والحفل
واألعياد الشخصية والقومية المواسم أن تساعد التالميذ في إحياء  (0

 ونحوها.
يجب أن تكون هناك أناشيد يتغنى بها أرباب الحرف كالفالحين  (3

 06لينشدها التالميذ.والصيادين والعمال 
لذي ا الغناءباالضافة إلى ذلك, ينبغي للمدرس أن يختار 

تناسب المستوى العقلي واللغوي للطفل, ونغمها الموسيقي محببا 
ا, الذي سهال في نطقه الغناءومناسبا لطبعية الطفولة, وتشتمل 

المشتملة متصلة بحاية األطفال متنبع من كل ما يتصل  الغناءو 
 درسة.باألسرة والم
 لغناءاذ, كان التالميذ يسورن عندما ينشيدون ذلك فحينئ 

ة كانوا يتعلمون اللغة العربية خاص  وسائلويخفظونه باستخدام هذه 
 في استعاب المفردات بسرور.

 أهمية الغناء (ج
فهي وسيلة من وسائل عالج التالميذ الذين يغلب عليهم  (1

 الخجل أو التردد في النطق.
ألنها تبعث فيهم السرور, وتجدد تحرك دوافع التالميذ,  (1

 النشاط عندهم لما فيها من موسيقى وإيقاع جميل.
 تدفع التالميذ إلى تجويد النطق وسالمة اللغة. (0

                                                           
 906 -902-(, ص 9)القاهرة: دار الفكر العربي,... تدريس فنون اللغة العربيةعلي أحمد مدكور, 06
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لها تأثير قوي في إكساب التالميذ المثل العليا والصفات  (3
 02السامية وعن طريقها تتهذب لغتهم ويسموا أسلبهم.

تجعل األطفال يشعرون  الغناءانطلق من ذلك النظري, أن أهمية 
بالمعاني الجميلة, وتحرك دوافع التالميذ, ألنها تبعث فيهم السرور, 
وتجدد النشاط عندهم لما فيها من موسيقى وإيقاع جميل, وتدفع 
التالميذ إلى تجويد النطق وسالمة اللغة, تجعلو التالميذ يسعرون 

 بسرور يشتملون ذلك وسيلة في تعليم االستماع.
 اء في تعليم اللغة العربيةأهداف الغن (3

. إذ لغناءاتتأنى إقامة تعليم اللغة العربية بوسيلة استماع 
بصورة غير المباشر كانت الطلبة مدافعون في معرفة محتوى تلك 

في تعليم اللغة العربية مما  الغناء. أما األهداف من استخدام الغناء
 يلي:

النغمة في اللغة ارتفاع حسية األوالد علي الصوت, العروض, و  (1
 العربية.

 التدريب على نطق الكلمات البسيطة في اللغة العربية. (1
 .الغناءممارسة استخدام المفردات العربية المكونة في  (0
 تنمية األلعاب باألصوات العربية. (3
 المحفوظة. الغناءتنمية األلعاب ب (3
التعرف على الجمل اهجائية, الجمل الخبرية و العالمة االستفهامية  (8

 مر.و األ

                                                           
 906(, ص. 9)القاهرة: دار الفكر العربي,... تدريس فنون اللغة العربيةعلي أحمد مدكور, 02
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 رو من ثم, أن هناك األمور التي ينبغي اهتمامها في اختيا
 في تعليم اللغة العربية لألوالد. و هذه األمور مما يلي:  الغناء

 واضحا الغناءأن تكون الكلمات في  (1
 سهلة الغناءأن تكون اللغة المستخدمة في  (1
 مناسبا لألوالد الغناءالموضوع المختار في  (0
 الغناءال تطيل  (3
 متعلقة بالدروس. الغناءأن تكون  (3

في تعليم اللغة العربية في  الغناءو من أهداف استخدام 
الفصول هي لتكوين العالقات بين األسماء و الكلمات, تمص 

 02األصوات العربية, تنمية حسية اإلتقاء و حفظ المفردات المعينة.

ح في كتاب محمود يونس, أن أهداف الغناء للتربية و شر 
 و اللغة. منها:

لتداوى الطلبة الذين يستحون و يخافون في اخراج  وسائلهي  غناءال (1
 صوتهم.

الفرحة في قلوب الطلبة و تزييد المهارات و تزيل الملل  الغناءتنبت  (1
 المفروحة. الغناءبسسب 

في تحسين أخالق الطلبة و يزرع فيهم الصفات األضل  الغناءتؤثر  (0
    و الشجاعة الدينية

                                                           
13 Fathin Masyhud dan Ida Husnur Rahmawati, Ayo Menyanyi 

Bahasa Arab,(Surabaya: Diantama,2012),hlm 28-21 
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 91اللغة و األدب. الغناءتزيد  (3
 مزية و نقصان وسيلة الغناء (8

 حفظ المفردات .3
 تعريف المفردات (أ

المفردات هي مجموعة كل الكلمة في اللغة و مهارة 
الكلمة المعروفة و المستخدمة عند الشخص في التكلم و 
الكتابة. المفردات من أية اللغة متغيرة و متطورة حسب الحياة 

ة أن تفوق المفردات الكافي المعقدة. و من التعريف السبق ظهر
مهم لتعليم اللغة األحسن. التكلم عن اللغة ال يخلوا عن 
المفردات. و المفردات هى الكلمات يفهمها الشخص معنا و 
استخداما. ينبغى للشخص أن يكون له المفردات الكافية لفهم 
ما قرئ و سمع. يستطيع أن يتكلم و يكتب الكلمات الصحيحة 

 90همها.التي يسهل لألخر ف
المفردات عنصر من عناصر اللغة التي ينبغي تفوقها 
للدارسين األجنبين للحصول على المهارات و االستطاعة في 

 االتصال بها.
 طريقة حفظ المفردات (ب

                                                           
11 Mahmud Yunus, Metodik Khusus Bahasa Arab, (Jakarta; PT 

Hidakarya Agung, 1943, cetakan ke 1),hlm 92 
11 Halimi Zuhdi, Tehnik pengajaran kosakata bahasa arab, 

(Bandung: Angkasa, 1383), hlm.3  
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الطريقة المستخدمة في تعليم المفردات هي الطريقة المحفوظة. و هي 
ي حفظ لبتهم فإعداد المواد التعليمية للغة العربية بأن يأمر المدرسون ط

 99الكلمات  تتكون من الشعائر و الحكم و ما غيرها مما يفرح القلوب.
يبين فيه ثالث طرائق  (Mahmud Yunus) و في كتب محمود يونس

 بالنسبة للتجريبات قام بها األهاليون في التربية, منها:
 يقرء الطلبة المفردات كلها مرات في الوقت حتى حفظها كلها. (1
إلى قطعة صغيرة و يكررها في القراءة حتى حفظها توزيع المفردات  (1

المفردات إلى قطعة أخرى و   الطلبة. ثم يتصل الطلبة تلك
يحفظونها. و إذا قام بها الطلبة يتصلونها بعضها ببعض و ما إلى 

 غيرها.
المسح على السبورة تدريجيا. و أمر المدرس طلبتهم لحفظها من  (0

 المفردات كانت في السبورة قبل مسحها المدرس. هذه باالستمرار. 
يدرب الطلبة على نطق المفردات صحيحا. ألن النطق الصحيح  (3

 يوصل الطلبة إلى مهارة الكالم و القراءة فعاال.
 المعينةفهم معاني المفردات حسب موقعها في الكلمة  (3
االستطاعة على تطبيق تلك المفردات في الكالم أو الكتابة مطابقة  (8

 90باألحوال الصحيحة.

 طريقة في تعليم المفردات (ج

                                                           
11 Tayar Tusuf dan Saiful Anwar,Metodologi Pengajaran Agama dan 

Bahasa Arab,(Jakarta; PT Raja Grafindo,1995), hlm 201 
10 Mahmud yunus,Metodik Khusus Bahasa Arab,(Jakarta; PT 

Hidakarya Agung, 1943, cetakan ke 1),hlm91 
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واما الطريقة في التعليم المفردات فتمكن المعلم أن يستخدمها 
 لترقية قدرة تعليم المفردات كما يذكر فؤاد أفندى فهي:

 استماع الكلمة  (1
األولى إعطاء الفرصة على التالميذ الستماع في هذه المرحلة 

 الكلمات أو المفردات من المعلم الذي يقرأها تكرارا.
 تلفظ الكلمة (1

بعد إعطاء الفرصة للتالميذ الستماع المفردات, إعطاء الفرصة لتلفظ 
 الكلمة التي قد سمعوها.

 إعطاء المعن  (0
د و يقصهذه المرحلة األخيرة هي إعطاء المعن للكلمة أو المفردات 

بها لتسهيل التالميذ في تعليم اللغة العربية وخاصة في تعليم 
 .99.المفردات

 أسس اختيار المفردات (د

ينبغي للمعلم قبل عملية التعليم في تعليم المفردات المناسبة 
 بإحتياج التالميذ, وأما األسس في اختيار المفردات فهي كما تلي:

الستخدام على غيرها, تفضل الكلمة شائعة ا (frequency) التواتر  (1
ما دامت متفقة معها في المعانى. وتستشار فيها قوائم المفردات 
التي أجرت حصرا للكلمات المستعملية و بينت معدل تكرار كل 

 منها.

                                                           
13 Ahmad Fuad efendy , Metodologi Pengajaran Bahasa 

Arab,(Malang: Misykat 1111),cet.3, hlm.113-101 
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تفضل الكلمة التي تستخدم في اكثر   (Range)التوزع أو المدى  (1
 من بلد عربي على تلك التي توجد في بلد واحد.

تفضل الكتمة التي تكون في متناول  ( Availability)المتاحية  (0
المفرد يجدها حين يطلبها. والتي تؤدي له معنى محددا. ويقاس 
هذا بسؤال الناس عن الكلمت التي يستخدمونها في مجاالت 

 معينة.
تفضل الكلمة التي تكون مألوفة عند   (Familiarity)األلفة  (3

تخدام. مثل كلمة "شمس" األفراد على الكلمة المهجورة نادرة اإلس
 تفضل بال شك على كلمة "ذكاء" وإن كان متفقين في المعنى.

تفضل الكلمة التي تعتي عدة مجاالت   (Coverage)الشمول  (3
في وقت واحد على تلك التي التخدم إال مجاالت ممدودة. مثل  

استخدمها   كلمة "بيت" أفضل من كلمة " منزل" ألن بيت أعم في
 من المنزل.

ية تفضل الكلمة التي تشيع حاجة معينة عند الدراس على تلك األهم (8
 الكلمة العتمة التي قد ال يحتاج إليها.

العروبة. تفضل الكلمة العربية على غيرها مثل كلمة "الهاتف" بدال  (7
 96من التلفون أو "المدياع" بدال من الراديو.

 توجيهات عامة في تعليم المفردات (ه

يم العامة التي قد تسهم في تعل فيما يلي مجموعة من التوجيهات
 المفردات في برامج تعليم اللغة العربية بلغات أخرى.

                                                           
 026تعليم العربية لغير الناطقين بها مناهجه وأسالية, رسيد أحمد طعيمة, 96
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القدر الذي نعلم : يتفاوت الخبراء في تحديد القدر المناسب من  (1
المفردات الذي أن نعلمه للدراسين في برامج تعليم العربية للناطقين 

كلمة المستوى   0111 / 661بلغات أخرى. فبعضهم يقترح من 
كلمة للمستوى المتوسط. ومن   0611 /0111البتدائي. ومن ا

للمستوى المتقدم. بعبارة بسيطة أن القدر الذي  9111 /0611
ينبغي أن يعلم هو ذالك الذي يحتاج إليه المتكلم المتوسط السقافة 
في حياته اليومية والذي يستجيب لمتطلبات الحضارة الحديثه, 

ي ن الدارس والناطقين بالعربية فوالدقة العلمية, ويسهل االتصال بي
 مختلف بالدهم.

قوائم مفردات: يتصوالبعض أنه يمكن تعلم العربية كلغة ثانية ببساطة  (1
لو حفظ الطالب قائمة تضم مجموعة من المفردات العربية شائعة  
االستخدام, عالية التكرار, مترجمة للغاتهم االولى أو إلى لغة وسيطة 

شيء من المنطق. لهؤالء البعض شيء من يعرفونها. ولهؤالء البعض 
المنطق. ذ أن الهدف النهائي من تعليم اللغة أن يكون الطالب ذا 
حصيلة من المفردات والتراكيب التي يستطيع استعمالها وقتما يريد 

 االتصال باللغة.
أساليب توضيح المعنى. كيف يوضح المعلم معن الكلمة الجديدة؟  (0

 بالترتيب الذي نفترح ورودها فيه:هناك عدة أساليب ندكرها 
إبراز ما تدل عليه الكلمة من أشياء )النماذج(, كأن نعرض  .أ

 قلما أو كتابا عندما ترد كلمة قلم أو كتاب.
كأن يقوم المعلم بفتح ,( dramatization)تمثيل المعنى  .ب

 الباب عندما ترد جملة "فتح الباب".
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ور مريض كأن يلعب المعلم د, (role playing)لعب الدور  .ج
 يحس بألم في بطنه ويفحصه طبيب.

كأن يذكر لهم كلمة "بارد" , (antonyms)ذكر المتضادات  .د
 في مقابل "ساخن", إنكان لهم سابق عهد بها.

, كأن يذكر لهم كلمة "السيف" (synonyms)ذكر المردف  .ه
لتوضيح معنى كلمة " صمصام" إنكان لهم سابق عهد بكلمة 

 سيف.
وذالك بذكر الكلمة التي تثيرها في , (association)تداعي  .و

الذهن الكلمة الجديدة. كأن يذكر عند ورود كلمة "عائلة" 
 91الكلمة االّتية : زوج, زوجة, أسرة, أولد".

 أهداف تعليم المفردات (و
 اما األهداف من تعليم المفردات للغة العربية مما يلي:

التعرف على المفردات الجديدة إلى الطلبة إما أن تكون  (1
 المفردات من القراءة أو فهم المسموع.

يدرب الطلبة على نطق المفردات صحيحا. ألن النطق  (1
 الصحيح يوصل الطلبة إلى مهارة الكالم و القراءة فعاال.

 فهم معاني المفردات حسب موقعها في الكلمة المعينة (0
االستطاعة على تطبيق تلك المفردات في الكالم أو الكتابة  (3

 96حيحة.مطابقة باألحوال الص
 الغناء كوسيلة حفظ المفردات .4

                                                           
  026-021تعليم العربية لغير الناطقين بها مناهجة واساليبة, ص رشيد أحمد طعيمة, 18 

17Abdul Hamid, Mengukur Kemampuan Bahasa Arab Untuk Studi 
Islam,(Malang; UIN Maliki Press, 2010), hlm.33 
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أن استخدام الوسائل التعليمية فى عملية التعليم أصبح من إحدى 
األولى فى نجاح تعليم اللغة العربية. فوسيلة الغناء من إحدى  العوامل

الوسائل الفعالة لتطبيقها فى عملية التعليم فى الفصل. وأن لهذه وسائل 
أثرا كبيرا فى ترقية حفط المفردات. ويسهل الطلبة حفظ المفردات بالغناء. 

ء اوهذا بالطبع يكون لهم ترقية حفظ المفردات. وبهذا, فيتقن أن الغن
 يستطيع أن يرقى سيطرة الطلبة على المفردات.

فيستنفع المدارس بالغناء, وهي أن يكون تعليم المفردات أكثر تنوعا 
وأصبح التعليم غيرمعل. ولو سيلة الغناء منافع فى عملية التعليم غير أن 
الغناء يأخد اهتمام الطلبة فإن الغناء يحفر إلى تنمية المخ عند الطلبة 

من اء تكون عملية التعليم ممتعة إذ للغناء إيقاع يتبعه الطلبة. و أيضا. وبالغن
ثم, فإن الغناء يستطيع أن يمارس القدرة على التحليل من عند الطلبة حتى 

 صار تعليم المفردات محفوظ فى التذكير.
انطالقا من ابيان السابق, فإن استخدام وسيلة الغناء فى عملية التعليم 

يساعد الطلبة على فهم المفردات أكثر من الممكن  المفردات اللغة العربية
حتى يصل إلى تطبيقها فى مادة المفردات لسانيا كان أو كتابيا وصحيحا  
كان أو صالحا. ولذا, فإن استخدام الغناء فى تعليم المفردات أكثر فعاال 

 من استخدام الوسائل التقليدية.
 الدراسة السابقة .ب

جدت الباحثة ما يتعلق بهذا البحث من قبل ان يختار  هذا الموضوع, قد و 
 المباحثة القدماء,  كما يلى:

فعالية استخدام الغناء على رغبة التالميذ فى الصف السابع بمدرسة  .1
 (.110900119رمباج. ريفا فوزية )-الثانوية السم
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وهذ البحث تدل على: إن بين رغبة فى تعليم اللغة العربية 
م الغناء وبدونها فرق واضح من لتالميذ الذين يتعلمون دون استحدا

ناحية القيماة المتوسط ألن محاصلة قيمة المتوسط للتالميذ الذين 
 دون استحدام الغناء.

الميذ الخامس لت الغناءتنفيذ تعليم حفط المفردات العربية بإستخدام  .1
بمدرسة "نور الهداية" اإلبتدائية اإلسالمية بتاناة بايا بيماالنج. حسن 

 (.010900106الخليفية )
وهذا البحث تدل على : تنفيذ تعليم حفط المفردات 

لتالميذ الصف الخامس بمدرسة "نور الهداية"  الغناءالعربية بإستخدام 
اإلبتدائية اإلسالمية بتاناه بايا بيماالنج جيدا. وأدرك جميعا من 
التالميذ في الصف الخامس فرحا وحماسيا في تعلم حفط المفردات 

ملية التعليم ساريا. و درس المدارس المواد اللغة العربية, فيطول ع
العربية بمناسبة منهج التعليم التي تعينتها المدرسة نورالهداية. وهما 
المشكلة الداخلية هي من ناحية المعال التالميذ, والمشكلة الخارجية 

 التعليم وطريقة التعليم ومادة الدراسي. وسائلهي من ناحة 
ستيعاب الطالب على المفردات العربية فى فى ارتفاع ا الغناءدور   .0

. رزقي  9الفصل الرابع فى المدرسة االسالمية سلسابيال كالسيمان 
 أيو فضيلة 

فى استيعاب الطالب  الغناءوهذا البحث تدل على : دور 
استراتيجية,  ك  الغناءعلى المفردات العربية. فى حين أن نتائج بحثة أن 

حفظ. بمثابة لتقوية ال الغناءحفظ كوسيلة لألغنية, أغنية كحافز, و 
لها دور فى تحسين االستيعاب على فعالية حفظ  الغناءونتيجة أن 

المفردات, ألنه كان برنامجا ناجحا فى زيادة على إتقا المفردات. 
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وبالتالي فإنه يمكن استنتاج أن دور األعنية فى تحسين إتقان 
 9مان كالسي  المفردات اللغة العربية فى الفصل الرابع سلسابيال

 يوجياكارتا فى فعالة وفقا لألهداف المرجوة.
و من البحوث الثالثة السابقة, لها اختالف و تسوية فيما 

في  غناءاليكون في هذا البحث. فالتسوية تكون من استخدام طريقة 
حفظ المفردات, بل الطريقة تختلفها الطريقة التيى استخدمتها 

, بكون هذا البحث يكون في الباحثة. و من ناحية المكان مختلف
منطقة سمارانج و هو في مدرسة دار العلوم االبتدائية بجونضارياو 

 واتيس عاليا سمارانج.
كانت بؤرة هذا البحث هي معيار فعالة استخدام طريقة 

في حفظ المفردات لمرحلة المدرسة االبتدائية وهي مدرسة دار  الغناء
 ليا سمارانج.العلوم االبتدائية بجونضارياو واتيس عا

 فرضية الحث .ت
الفرضية هي الجواب المبدئي عن المسألة البحثية التي كانت صدقها 

 92تنبغي في تجريبها حقيقيا.
 و تحدد الباحثة الفرضيتين هما:

 على حفظ المفردات ( : استخدام وسيلة الغناء ال يؤثر oHفرضية العدم ) (أ
ارنج دار العلوم سمسة االبتدائية لدى الطالب في الفصل الثاني بالمدر 

 . 9102-9102للعام الدراسى 

                                                           
18 Sumardi Suryabrata, Metodologi Penelitian,(Jakarta Rajawali, 

1944), hlm 51 
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 على حفظ المفردات وسيلة  العربي يؤثراستخدام  (0H الفرضية البديلة ) (ب
سة االبتدائية دار العلوم سمارنج لدى الطالب في الفصل الثاني بالمدر 

 .9102-9102للعام الدراسى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الباب الثالث

 مناهج الحث

 

 نوع البحث (أ
بحثالكمي, وهو البحث الذي يجمع البيانات ويحللها هذا البحث 

بناء على التحليل اإلحصائي. واختبار فرضية البحث المستخدم هو تحليل 
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 92االنجدار المتنبي بطريقة تقويم االنحراف. وهذا البحث بحث كمي.
وتخليل البيانات المجموعة بطريقة التحليل اإلحصائي. ثم يقام اختبار فرضية 

ام تحليل االنحدار بالدرجة الواحدة أو المتعددة. واستخدام البحث باستخد
 هذه الطريقة لمعرفة هل يوجد التأثير أم ال فيها.

 مكان البحث ووقته (ب
البحث في المدرسة دار العلوم اإلبتدائية واتيس, عاليا,  أجري هذا 

 9102سنة  نوفمبرسمارانج. و وقت إجراء هذا البحث في شهر 
 العينةالمجتمع اإلحصائي و  (ج

 المجتمع اإلحصائي .1
المجتمع اإلحصائي هو جميع موضوع البحث وهو يتكون من 

المواّد التي تحتوي على الكمية وخصائص محّددة معينة من  /األشياء 
 قبل الباحثين لمعرفتها واستنتاجات ثم استخالصها.

وكان المجتمع اإلحصائي في هذا البحث هو الصف الثاني بمدرسة دار 
 تدائية اإلسالمية واتيس عاليان سمارانج.العلوم اإلب

 العينة .1
العينة هي جزء من المجتمع اإلحصائي. وإذا كان العدد من 

المجتمع اإلحصائي كبيرا, فال يمكن أخذ كل ما في المجتمع 
اإلحصائي كعينة البحث, على سبيل المثال, بسبب قلة األموال والقوى 

عينة المسحوبة من العاملة والوقت فيمكن للباحث أن يستخدم ال

                                                           
13 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, 

(Bandung: PT. Remaja Rosda karya, 2011), hlm.13. 
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المجتمع اإلحصائي. ولعينة مأخوذة من مجتمع اإلحصائي ال بّد أن 
 يكون ممثال حقيقيا )تمثيل(.

وكانت العينة في هذا البحث هي جميع تالميذ الصف الثاني 
بمدرسة دار العلوم اإلبتدائية اإلسالمية واتيس عاليان سمارانج. الفصل 

 تلميذا. 09وعداد التالميذ  A فصلالثاني 
 طريقة جمع البيانات (د

في هذا  وهي طريقة يمكن استخدامها عند الباحث لجمع البيانات
 لجمع البيانات, وهي تينقيطر  البحث 

 (Observasi )المشاهدة طريقة  (أ
هي أدة لجمع البيانات المسخدمة لقياس سلوك الفرد أو عملية وقوع 

 01واإلصتنعة.النشاط الذي يمكن مالحظتها سواء في حالة الحقيقة 
 ويستخدم الباخث هذه الطريقة لنيل البيانات عن استخدام وسائل الغناء

 (Tes)ختبار طريقة اإل (ب
كان االختبار هو من دفاتر األسئلة أو التجارب أو األلة األخرى 
المستخدمة لتعيير المهارات أو المعلومات أو المؤهالت أو الكفاءات 

واستخدمت الباحثة هذه الطريقة    00 التي يملكها الفرد أو الجماعة.
لحصول قيمة على حفظ مفردات اللغة العربية لدى تالميذ الصف الثانى 

 رانج.ليان سماوم اإلبتدائية اإلسالمية واتيس عابمدرسة دار العلبمدرسة 
 متغيرات و المؤشرات البحث (ه

                                                           
01 Nana Sudjana, Ibrahim, Penelitian dan Penilaian 

Pendidikan(Bandung: Sinar Baru Algensindo,2012) CET VII hlm.109. 
01 Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: 

Bumi Aksara, 2005), hlm 32 
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إن تعريف المتغيرات بأنها المبادئ التي لها القيمة المضاعف.و  
رات تكون مسألة من عرض البيانات أو كلما يكون اهتماما كانت المتغي

 01في أية البحوث.
المتغيرات المستقل هي المتغيرات التي تؤثر إلى المتغيرات المقيد أو 
أنها سبب تغير المتغيرات المقيد. و أما المتغيرات المقيد هي المتغيرات 

 00المؤثرة أو أنها مسبب المتغيرات المستقل.
 ذا البحث مما يلي:المتغيرات من ه

 المتغيرات المستقل: استخدام األغنية بالمؤشرات: .1
 يبدأ الدرس تهنئة بالسؤال و الجواب بلعربية (أ

أن يعد الوسائل المحتاجة جيدا, و أن تكون الوسائل جاهزة  (ب
 الستخدامها.

 يشجع الطلبة في عملية التعليم (ت
 المدرس يسأل الطلبة عن المفردات التي لم يفهموها إلى (ث

 المتغيرات المقيد: حفظ المفردات بالمؤشرات: .1
 كفاءة الطلبة في حفظ المفردات. (أ

 مهارة الطلبة في تعيين المفردات الصحيحة (ب
 مهارة الطلبة في كتابة المفردات (ج

 طريقة تحليل البيانات (و
بعد أن تجمع البيانات, فالخطواة التالية تحليلها. في هذا التحليل 

 البيانات اإلحصائية.تستخدم الباحثة طريقة تحليل 
                                                           

01 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan 
Praktik,(Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm.121. 

00 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, 
Kualitatif, dan R&D, hlm.21. 
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 أما أطوار تحليلها والمعادلة المستخدمة فهي ما يلي:
 تحليل المقدمة .1

تحليل المقدمة هو الطور األول بتركيب جدول توزيع  
التكرار البسيط وفقا على المتغير الموجود وهو البيانات عن 

استخدام وسائل الغناء و حاصل حفظ المفردات. ثم تدخل 
المحصولة لكل متغير. وتقصد الجدولة إلى الباحثة البيانات 

معرفة توزيع التكرر ونسبة مئوية كل  سؤال. ويستخدم هذا 
تحليل المقدمة لمعرفة نشرة البيانات لنتائج البحث لكل 

 متغير.
يبدأ من نتيجة األدنى إلى النتيجة األقصى المسمى المجموع 

 باستخدام المعادلة التالية:
R=H-L+0 

R المجموع = 
Hلقيمة األقصى= ا 
Lالقيمة األدنى = 
 = العداد الثابت1

 البيان لمتغير استخدام وسائل الغناء ما يلي:
 

 المعيار الدرجة الخامة المتوسط
 ممتاز  011-20 
 جيد جدا  21-20 
 جيد 21-11 
 مقبول 11-00 
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 راسب 00-11 
 متغير نتائج حفظ المفردات

 المعيار الدرجة الخامة المتوسط
 ممتاز  011-20 
 جيد جدا  21-20 
 جيد 21-11 
 مقبول 11-00 
 راسب 00-11 

ولتحليل البيانات المجموعة من البحث الكمي, فستخدم 
 الباحثة التحليل اإلحصائي بالخطوات التالية:

 تجميع الدرجات لكل متغير (أ
 البحث عن تكرر المتغير المستقبل (ب
 البحث عن المتوسط من كل متغير (ت

 التالية: بالمعادلة
𝑀𝑥 =

∑ 𝑓𝑥 𝑁𝑁

𝑁
 

𝑀𝑦 =
∑ 𝑓𝑦

𝑁
 

 
 تحليل اختبار فرضية البحث .1

استخدام اختبار اإلحصاء للحصول على الخالصة منطقيا 
بناء على البيانات الموجودة. وهي باسطة اختبار فرضية 

 البحث. وأما خطواتها فهي ما يلي:
 البحث عن االرتباط بين المتغير التابع والمتغير المستقبل (أ
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واما اإلحصاء االستداللي الذى استخدمة الباحث فى 
هذا البحث فهو تقييم االرتباط. استخدمه الباحث فى هذا 

البحث فهو تقييم االرتباط. استخدامت الباحثة معادلة 
produk moment  لدى بيرسون(pearson ) فى تقييم

االرتباط بين المتغيرين. وهذا اإلحصاء استخدمه الباحث 
 رضية.الختبار الف

 واما المعادلة فهي كما يلى:
 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑁 ∑ 𝑥𝑦 − (∑𝑋)(∑𝑌)

√{𝑁(∑ 𝑥1 }{𝑁 (∑ 𝑦1 − (∑𝑌)²}

 

 البيان:
xyR  :معامل االرتباط 

∑xy  : عدد المضاعفاتx  وy  

x²  تربعي من:x  
y² تربعي من: y  

N  :09عدد األفرد 
البحث عن وسعة تأثير خطة المتغير المستقبل على  (ب

 المتغير التابع
وسعةتأثير خطة المتغير المستقبل على المتغير لمعرفة 

 التابع فاستخدم المعادلة التالية:

                                                           
03 Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan Edisi 2, 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm.45 
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𝑟1 =
 𝑏 {𝑁∑𝑋𝑌 − ∑𝑋 ∑𝑌}

𝑁 ∑𝑌² − (∑𝑌)²
 

 
البحث عن سطر االنحدار بالمعادلة االنحدارية البسيطة  (ث

 ما يلي:
Ŷ = a + bX 

 البيان:
Ŷ  =موضوع المتغير التابع المعرض 
X = المتغير المستقبل الذي له قيمة معينة المعرضة 
a= .06داخلية االنحراف بمعامل االنحدار وميل السطر 

 البحث عن التباين االنحدار .0
 باستخدام المعادلة االنحدارية في الجدول التالي:

JK (T)  = ∑Y²   

JK (a)  = 
(∑𝑌)1

𝑁
  

JK (bıa) =b {∑ XY - 
(∑𝑋)(∑𝑌)

𝑁
} 

JK (S)  =JK (T) – JK (a) – JK (bıa) 

JK (E)  =∑{ Yi² - 
(∑𝑌𝑖)²

𝑛𝑖
} 

JK (TC) = JK (S) – JK (E) 

 البيان:
JK (T)   مجموع مربع حاصل = 
JK (a)  مجموع مربع معامل= 

JK (b|a)  مجموع مربع االنحدار= 
JK (s)  مجموع مربع بقية= 

                                                           
03 Sutrisno Hadi, Analisis Regresi, (Yogyakarta: Andi, 2001), hlm.1 
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JK (TC)   مجموع مرابع=TC  08 
 تحليل المستمر .3

من نتائج تحليل اختبار وهو تحليل البيانات المستمر 
الفرضية. في هذا التحليل تقوم الباحثة التفسير من نتائج 

تحليل االنحدار بالدرجة الخامة المعروفة بالتقارون واالرتباط 
 باالمكانيت التالية: %6أو   %0بين الحساب وجدول 

أو  f 0%أكبر أو سواء من جدول  f إذا كان حساب (أ
, فكان تربيع االنحدار المحصول مقبول )ذو معزى 6%

 أو الفرضية مقبولة(.
أو  f 0%أصغر أو سواء من جدول  fإذا كان حساب  (ب

, فكان تربيع االنحدار المحصول غير مقبول 6%
 )الفرضية غير مقبولة(.

 

 

 الباب الرابع
 نتائج البحث

 
 اإلسالمية واتيس نجاليان سمارانجمدرسة دار العلوم اإلبتدائية الصورة العامة ل .أ

 رؤية وغايات المدرسة  (أ

                                                           
08 Sugiyono, Statistik Untuk Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 

2010),hlm.221 
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قع تمدرسة دار العلوم اإلبتدائية اإلسالمية واتيس نجاليان سمارانج 
في شارع رايا أيار واتيس, نجاليان,  مدرسة دار العلوم اإلبتدائية اإلسالمية

. وبنيت هذه المدرسة في تاريخ 6111201(199سمارانج. رقم الهاتف )
 .1km 29,6. ومساحة األرض 0222إبريل  00

 مدرسة دار العلوم اإلبتدائية اإلسالمية واتيس نجاليان سمارانج:الرؤية والبعثة ل
 رؤية المدرسة (أ

 منجر""تكوين المتخرج المؤمن والمتقي وال
 بعثة المدرسة (ب

العلوم اإلبتدائية اإلسالمية واتيس عاليان سمارانج لها غايات وهي تعويد دار مدرسة  .ب
 التالميذ على:
 قراءة  الدعاء في األعمال اليومية 
  عمل صالح في الحياة اليومية 
 الصالة خمس مرات كال يوم 
   قراءة القرأن كل يوم 
 ترقية إنجاز التالميذ األكاديمي 
  إنجاز غير التالميذ األكاديميترقية 
 الحياة النظيفة والصحة 
 ارتداء المالبس ارتداء جيدا 
 الصدق في الحياة اليومية 

 ج. تنفيذ التعليم
سالمية دار العلوم اإلبتدائية اإلاستخدم تعليم اللغة العربية في مدرسة 

 تقنية "وسيلة الغناء على حفظ المفردات. أما خطوات واتيس عااليان سمارانج
 هذا التعليم فهي:
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 يبتدأ المعلم التعليم بإلقاء السالم (أ
 يأمر المعلم التالميذ بإعداد الكتاب وكراسة الواجبات (ب
 وسائل الغماء المناسبا للمفردات,يعد المعلم  (ت
 يلصف المعلم المفردات قبل استخدام الغناء  (ث
 يبدأ المعلم بغناء األغاني مع الطالب (ج
 يكرر االطالب قراءة المعلم  (ح
 المعلم األسئلة مناسبة لمادة التعليميعطى  (خ
 يتلفظ المعلم المفردات ثم يكرر التالميذ بعده (د
 يكتب التالميذ المفردات في دفترهم كي يقدر المعلم كتابتهم (ذ

توصيف استخدام وسائل الغناء على حفظ المفردات لدا التالميد في  (أ
 الفصل الثاني بالمدرسة اإلبتدائية دار العلوم سمارنج.
الباحث الميدان من بعد أن قامت الباحثة بالبحث, نالت نتيجة 

ر استخدام وسائل الغناء على حفظ المفردات لدا التالميذ في البيانات عن "أث
الفصل الثاني بالمدرسة اإلبتدائية دار العلوم سمارنج" بستخدام طريقة 

 الغناء. لالتي قام بها الباحث أثناء عملية التعلم باستخدام وسائ المشاهدة 
ولمعرفة الجواب األوضح لنتائج البحث, فيمكن النظر إلى الوصف 

 التالي:
 استخدام وسائل الغناء )المتغير المستقبل( .1

نتيجة استخدام وسائل الغناء ماءخوذة من حاصل 
المشاهدة عن طريق إضافة درجة اإلجابة على نتائج 

 المالحظة. يمكن رؤية النتائج في الجدول التالي
 اصل المشاهدة استخدام وسائل الغناءجدول ح
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RESP SKOR 

R-1 13 

R-1 13 

R-0 17 

R-3 18 

R-3 17 

R-8 18 

R-7 18 

R-8 13 

R-3 10 

R-11 10 

R-11 13 

R-11 18 

R-10 13 

R-13 18 

R-13 13 

R-18 13 

R-17 18 

R-18 18 

R-13 11 

R-11 18 

R-11 17 

R-11 13 

R-10 18 

R-13 13 

R-13 17 

R-18 18 

R-17 13 

R-18 17 

R-13 18 

R-01 18 

R-01 17 

R-01 13 
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بناء على البياناتفي الجدول السابق, فالخطوة التالية هي البحث عن المتوسط 

 وجودة المتغير المستقبل )وسائل الغناء( وهي ما يلي:
 تعيين األهلية وفترة النتيجة عن طريق التعيين المسافة:

R = H-L+1 

    = (11-10)+1 

    = 8 

K = 1,0+0 log N 

    = 1 +0+0 log 01 

    = 1,0+0 (1+31) 

     =1,3+33 

    =3+33 ≈8 

I = R / k 

  = 8 / 8 

  = 1+000 ≈ 1 

 
 البيان:

Iعرض الفترة = 
Rمسافة الفترة = 
Kمجموع الفترة = 
Hالقيمة األعلى = 
Lالقسمة األدنى = 
Nالمستجيب = 

تحصل األهلية وفترة حاصل المشاهدة تأثير استخدام وسائل لذلك يمكن أن 
 الغناء كما في جدول التالي:

 جدول توزع التكرار لدرجة البيانات المتغير المستقبل )استخدام وسائل الغناء(
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No. Kelas Interval Frekuensi 

Absolut 

Frekuensi 

relatif (%) 

1. 13-11 3 11+31 

1. 17-18 11 07+31 

0. 13-18 13 30+731 

3. 10-13 1 8+131 

Jumlah 01 1111 

 
بناء على حصل الحساب السابق, يمكن أن يعرف أن استخدام وسائل الغناء 

والتكرار  %73+30مستجيبا بالمئوية  13من  18-13توجد هناك تكرار 
 %13+8مستجيبا بالمئوية 1من  13-10 األدنى في الدرجة

 المفردات البيانات عن نتيجة اختبار حفظ .0

لمعرفة قيمة نتائج حفظ المفردات يمكن أن تكون معروفة من خالل  
 االختبارات , والتي يمكن مالحظتها في الجدول التالي:

 حاصل قائمة اختبار حفيظ المفردات الصف الثاني

RESP SKOR 

R-1 111 

R-1 81 

R-0 33 

R-3 33 

R-3 83 

R-8 31 

R-7 71 

R-8 83 

R-3 81 

R-11 71 
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R-11 31 

R-11 81 

R-10 33 

R-13 81 

R-13 33 

R-18 33 

R-17 71 

R-18 31 

R-13 33 

R-11 31 

R-11 31 

R-11 83 

R-10 111 

R-13 81 

R-13 33 

R-18 33 

R-17 71 

R-18 83 

R-13 71 

R-01 31 

R-01 33 

R-01 33 

 

لباحث ا بناء على البيانات في الجدول السابق, فالحطوة التالية هي
المتوسط عن المتوسط وجودة المتغير التابع نتيجة اختبار حفظ 

 لمفردات )متغير التابع( كما يلي:ا
R  = H-L+1 

     =  (111-71)+1 

     = 01 



 

39 
 

K  = 1+ 0.0 log N 

     = 1,0.0 log 01 

     = 1,0+0+(1+31) 

      =1+ 3+33 

     =3+33 ≈8 

I = R : k 

  = 01:8 

  = 3+188 ≈ 8 

   
 البيان:

 Iعرض الفترة = 
Rمسافة الفترة = 
Kمجموع الفترة = 
Hالقيمة األعلى = 
Lالقسمة األدنى = 
Nالمستجيب = 

لذلك يمكن أن يحصل األهلية وفترة نتيجة اختبار حفظ المفردات 
 المتغير التابع كما في جدول التالي:

No. Kelas 

Interval 

Frekuensi 

Absolut 

Frekuensi 

Relatif (%) 

1. 111-113 1 8+131 

1. 33-33 11 01+131 

0. 88-30 8 18+731 

3. 81-87 3 11+31 

3. 78-81 3 13+8131 

8. 71-73 3 13+8131 

Jumlah 01 111% 



 

80 
 

 

بناء على الحساب السابق, فيمكن أن يعرف أن تكرار في الدرجة 
والتكرار األدنى في  %13+01مستجيبا بالمئوية  11من  33-33

 .%13+8مستجيب في المئوية 1من  113-111الدرجة 

 تحليل البيانات استخدام وسائل الغناء و حفظ المفردات .ت
والمراد باإلختبار هنا لتحليل البيانات المجموعة سواء كان المتغير المستقبل 

 ىوهو استخدام وسائل الغناء  أم متغير التابع وهو حفظ المفردات هادفا إل
صحة فرضية البحث أهي دالة أو ليست التي تقدمها الباحث. واما فرضية 
الباحث التي تقدمها الباحثة في هذا البحث فهي وجود تأثير استخدام وسائل 
الغناء على حفظ المفرادات. وأما الحطوات التي تسير بها الباحثة في أداء 

 فرضية الباحث فهي ما يلي:
 تحليل التمهيد .1

توصف الباحثة التمهيد أوال بنتائج حساب  في هذا الدرج,
المعامل بين المتغير المستقبل )استخدام وسائل الغناء( والمتغير 

 التابع )حفظ المفردات( بالحاصل التالي:
 جدوال حساب معامل االرتباط بين المتغير مستقبل و متغير التابع

N

1 

Respon

den 

X Y X² Y² XY Y JKE 

1 R-1 13 111 113 111

1 

1311 80+

1 

180+3

1 

1 R-1 13 81 113 831

1 

1111 80+

1 

11+11 

0 R-0 17 33 183 311

3 

1813 88+

1 

38+83 
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3 R-3 18 33 138 311

3 

1311 83+

8 

88+81 

3 R-3 17 83 183 711

3 

1333 88+

1 

3+17 

8 R-8 18 31 138 811

1 

1331 83+

8 

13+37 

7 R-7 18 71 138 331

1 

1111 83+

8 

131+3

3 

8 R-8 13 83 081 711

3 

1813 31+

3 

81+73 

3 R-3 10 81 183 831

1 

1131 78+

0 

1+83 

1

1 

R-11 10 71 183 331

1 

311 78+

0 

83+11 

1

1 

R-11 13 31 113 811

1 

1031 80+

1 

38+73 

1

1 

R-11 18 81 138 831

1 

1181 83+

8 

01+11 

1

0 

R-10 13 33 113 311

3 

1313 80+

1 

131+1

0 

1

3 

R-13 18 81 013 831

1 

1331 31+

3 

118+3

1 

1

3 

R-13 13 33 113 311

3 

1313 80+

1 

131+1

0 

1

8 

R-18 13 33 081 311

3 

1813 31+

3 

3+38 

1

7 

R-17 18 71 138 331

1 

1111 83+

8 

131+3

3 

1

8 

R-18 18 31 013 811

1 

1811 31+

3 

1+13 

1

3 

R-13 11 33 311 311

3 

1311 33+

0 

1+18 

1

1 

R-11 18 31 013 811

1 

1811 31+

3 

1+13 
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1

1 

R-11 17 31 183 811

1 

1301 88+

1 

0+33 

1

1 

R-11 13 83 113 711

3 

1173 80+

1 

0+08 

1

0 

R-10 18 111 013 111

1 

1811 31+

3 

31+37 

1

3 

R-13 13 81 113 831

1 

1111 80+

1 

11+11 

1

3 

R-13 17 33 183 311

3 

1813 88+

1 

38+83 

1

8 

R-18 18 33 013 311

3 

1711 31+

3 

11+80 

1

7 

R-17 13 71 133 331

1 

1131 80+

1 

170+1

3 

1

8 

R-18 17 83 183 711

3 

1333 88+

1 

3+17 

1

3 

R-13 18 71 138 331

1 

1111 83+

8 

131+3

3 

0

1 

R-01 18 31 013 811

1 

1811 31+

3 

1+13 

0

1 

R-01 17 33 183 311

3 

1813 88+

1 

33+83 

0

1 

R-01 13 33 081 311

3 

1813 31+

3 

3+38 

 JUMLA

H 

31

3 

178

1 

880

3 

133

131 

38173  1118+

87 

 

N =01 

∑X =313 

∑Y =1781 

∑X² =8803 
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∑Y² =133131 

∑XY =38173 

 البحث عن المتوسط واالنحراف المعيار

المتوسط واالنحراف المعيار للمتغير المستقبل )استخدام وسائل  (1
 الغناء(

Me =  ∑X/N 

      = 313901 

= 18+33 

1-/N1x=  ∑  1Sx  

= 8803/01 

=183 

   Sx     = √𝑆𝑥1 

= √183 

= 18+3 

 المتوسط واالنحراف المعيار للمتغير التابع )حفط المفردات( (1
Me =  ∑Y/N 

=  1781901 

=88+873 

Sy1  =  ∑y1/N-1 

  = 133131901 

  =7+873.1011 

 Sy    = √𝑆𝑦1 

= √7,873.1011 

= 1+81 

 تعبين جودة المتغير  (أ
 (المستقبل )استخدام وسائل الغناءتعبين جودة المتغير  .أ

 بمقياس خمسة 
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M + 1+3 SD = 18+33 + (1+3) (18+3)  = 31+83 

M+ 1.3 SD  = 18+33+ (1+3) (18+3)   = 88+3 

M – 1+3  SD    = 18+33 – (1+3) (18+3)  = 8+33 

M – 1,1  SD   = 12,18 – (1,1) (12,9)  = 4,41 

لتعبيننتائج استخدام وسائل الغناء تحصل النتائج بناء على 
 التالي: القرار

 جدول جودة المتغير المستقبل )استخدام وسائل الغناء(
 المعيار الدرجة الخامة  المتوسط
 ممتز 82<  12,18

 جيد جدا  21-81
 جيد  4-28

 مقبول  9-4
 راسب 4>

 
بناء على ما سبق, فيمكن أن يعرف أن استخدام وسائل الغناء 
لطالب في الفصل الثاني بمدرسة دار العلوم كاف, وهو في الفترة 

 . 33+18بالمتوسط 13-8
تعيين جودة المتغير التابع )حفظ المفردات( بمعيار  .ب

 خمسة 

M+1+3  SD = 87 + (1+3) (1+81) = 31+1  

M + 1+3 SD = 87 + (1+3) (1+81) = 88+3 

M – 1+3 SD = 87 - (1+3) (1+81) = 83+8 

M – 1+3 SD =  87 - (1+3) (1+81) =81+1 
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لتعيين نتائج حفظ المفردات تحصل النتائج بناء على 
 القرار التالي:

 جدول
 جودة المتغير التابع )حفظ المفردات( 

 المعيار الدرجة الخامة  المتوسط
 ممتز 92< 45

 جيد جدا  49-91
41-44  جيد 
42-48  مقبول 

 راسب 41>

بناء على ما سبق, فيعرف أن شدة حفظ المفردات 
الطالب في الفصل الثاني بمدرسة دار العلوم كافية, وهي 

 . 87بالمتوسط   88-83 في نتيجة الفترة
 تحليل اختبار فرضية البحث .3

البحث عن االرتباط بين المتغير المستقبل و المتغير  .أ
 التابع
على حصل كل المتغير )المتغير المستقبل و  بناء

 productالمتغير التابع(, فيقوم بمعادلة "

momenti" :وهي ما يلي 
 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑁 ∑ 𝑥𝑦 − (∑𝑋)(∑𝑌)

√{𝑁(∑ 𝑥9 }{𝑁 (∑ 𝑦9 − (∑𝑌)²}
 

𝑟𝑥𝑦 =
09 (91066) − (692)(9621)

√{09(2206) − (692)9}{09 (99961) − (961)²}
 

 

 = 1,991 
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ة هي تحليل نتيج وبعد أداء درج التمهيد, فالخطواة التالية
اختبار فرضية البحث. حيث بعد أن يقوم اختبار فرضية 

 البحث, فينال من بأنه غير دال.
هذا دال أم  xyr  =1+331أما الخطوات لمعرفة هل النتيجة 

 غير دال. فالبحث عن درجة  الحرية بالمعادلة:
DF=N-nr 

 البيان:
DF درجة الحرية = 

N  رقم الفصل = 
Nr   06المتغيرالمصحح= عدد 
DF  =01-1 

  =01 
وبعد أن حصالت درجة الحرية, فيعرف أن نتيجة الجدول فى 

= %0ومستوى الداللة  081+1=  % 6مستوى الداللة 
. لذلك يوجد هناك تأثير استخدام وسائل الغناء, في 1+380

=  xyrيحصل  01بالمستجيب   %6مستوى الداللة 
بمعنى دال.  trأكبر من  xyrف tr  =1+183و  1+331

كما في جدول, فالحلصل دال ويوجد    trأكبر من  xyrلذلك 
 :ارتباط إيجابي بين المتغير المستقبل والمتغير التابع.

 
 

                                                           
07 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan (Jakarta: Rajawali Pers, 
2010), hlm. 198 



 

85 
 

𝑟1 =
 𝑏 {𝑁∑𝑋𝑌 − ∑𝑋 ∑𝑌}

𝑁 ∑𝑌² − (∑𝑌)²
 

r1=
1,313 {01 (38173)−(313)(1781)}

01 (133131)−(1781)²
 

 = 1+130    
=  Y   :r1  ×011%للمتغير  Xحجم تأثسر المتغير 

1,020  ×011%  =020% 

لذلك يعرف أن وسعة تأثير بين المتغير المستقبل )استخدام 
والبقي  02,0وسائل الغناء( والمتغير التابع )حفظ المفردات( 

 هو العامل األخر الذي ال يبحث في هذا البحث. 21,6%

 البحث عن مواوة االنحدار .1
نحدار بدرجة ثم أن التحلل البيانات إلى معادلة تحليل اال

االنحراف )التحليل االنحداري بلخيار الواحد( بلحطوات 
 التالية:  

a. الباحث عن مساواة االنحدار 
Ŷ = a + bX 

𝑎 =
∑𝑦 ∑𝑥1 −  ∑𝑥 ∑𝑥𝑦

𝑁 ∑𝑥1 − (∑𝑥)²
 

 

 

 𝑎 =
(1781)(8803)−(103)(38173)

01 (8803)−(313)²
 

      =38+738 

 

𝑏 =
𝑁 ∑𝑋𝑌 −  ∑𝑋  ∑𝑌

𝑁 ∑𝑥1 − (∑𝑥)1
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𝑏 =
01(38173) − (313)(1781)

01 (8803) − (313)²
 

     =1+313 

وسعرب  a  =38738بناء على حاصل الحساب السابق, يمكن أن سعر 
b = 1+313 وبالتالي فان مساوة االنحدار هي .Ŷ=38+738  ,1+313 X 

b. البحث عن خظ االنحدار 
JK (T)  = ∑Y²  = 133131 

JK (a) = 
(∑𝑌)1

𝑁
  =

(1781)²

01
 = 131311+311 

JK (bıa) =b {∑ XY - 
(∑𝑋)(∑𝑌)

𝑁
} 

  =1+313 {38173  - 
(313)(1781)

01
}  

=318+803 

JK (S) =JK (T) – JK (a) – JK (bıa) 

= 133131+111 – 131311+311 – 318+803   

 =1118+888 

    JK (E) =∑{ Yi² - 
(∑𝑌𝑖)²

𝑛𝑖
} 

 ={11111 + 8311 – 
(111+81)

1
} + {3113 + 1 −

 
(33+1)1

1
} + { 1 + 1 

(1+1)1

1
} 

 = 1118+888 

JK (TC) = JK (S) – JK (E) 

  =1118+888 – 318+803  

  = 1873+801 

Drajat kebebasan (dk) 

Dk (a)  =1 

Dk (bıa) =1 



 

89 
 

Dk (s)  =n – 1  

  =01 – 1 

  =01 

Dk (TC) =k – 1 

  =1-1 

  =1 

Dk (E)  =n – k 

  =01 – 1 

  =01 

Rerata kuadrat (RK) 

RK (a)  = 
𝐽𝐾 (𝑎)

𝑑𝑘 (𝑎)
 

  = 
131311,311

1
 

  = 131311+311 

RK (bIa) = 
𝐽𝐾 (𝑏𝚤𝑎)

dk (bıa)
 

  =
318,803

1
 

  = 318+803 

RK(S) =
𝐽𝐾 (𝑆)

 𝑑𝑘 (𝑆)
 

  = 
1118,888

01
 

  =70+811 

RK (TC) =
𝐽𝐾 (𝑇𝐶)

𝑑𝑘 (𝑇𝐶)
 

  =
1873,801 

1
 

  =1873+801 

RK (E)  =
𝐽𝐾 (𝐸)

𝑑𝑘 (𝐸)
 

  =
1118,888

01
 

  =71+13 

Fhitung = 7+180 > Ftabel (1.13) = 3.17 داللة. 

Fhitung = 7+180 > Ftabel (1.11) = 7.38 داللة 
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Sumb

er 

varias

i 

D

k 

JK RK F F 

tabel 

Kriteria 

Total 0

1 

133131+1

11 

 7+18

0 

3+17

1 

Signifik

an 

Regre

si (a) 

1 131311+3

11 

131311+3

11 

Regre

si 

(bıa) 

1 318+803 318+803 

Resid

u (s) 

0

1 

1118+888 70+811 

Tuna 

cocok 

(TC) 

1 1873+801 1873+801 10+3

77 

3+18

1 

Tidak 

signifik

an 

Galat 

(E) 

0

1 

1118+888 71+137 

 

 %6ة في الجدول في مستوى بناء على الجدوال السابق, يعرف أن النتيج
  regF =6,020لذلك يعرف أن حاصل   6,61=%0وفي مستوى   9,06=

, فهذا دال. %0أم  %6وأكبر من النتيجة في الجدول سواء كان في مستوى 
لذالك, يمكن أن تخلص الباحثة أن هناك تإثير بين المتغير المستقبل )استخدام 

 رضية, أو بعبارة بسيطة  أن فوسائل الغناء( والمتغير التابع )حفظ المفردات(
  حث مقبولة.الب

 تحليل مستمر .3
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اب عن المتوسط استخدام وسائل الغناء, بناء على حاصل الحس
. 01,61بالنتيجة المتوسطة  01-06يعرف أن نتيجة في الفترة 

وهذا يدل على أن استخدام وسائل الغناء لدى التالميذفي الفصل 
الثاني بالمدرسة اإلبتدائية دار العلوم كاف. وأما حساب المتوسط 

. 21,266بالمتوسط  22-29لنتيجة حفظ المعردات في الفترة 
وهذا يدل على حفظ المفرادت لدى الطالب في الفصل الثاني 

 بالمدرسة اإلبتدائية دار العلوم كافية.
فمقبولة  tabelFأكبر من  regF إذا كانت tabelFو  regFبالتقارن بين 

ويدكر درجة  0لدرجة الحرية  %6)غير دالة(. بمستوي الداللة 
فإذا  regF 60,99و  tabelF  9,06يحصل  N-1=01الحرية 

regF =60,996  أكبر منtabelF  9,06  لذالك أن المتغير
المستقبل استخدام وسائل الغناء تأثير إيجابي ودالة على حفظ 

 المفردات.
 tabelFيحصل  N-1=01بدرجة الحرية  %0ثم في مستوى الداللة 

لذلك المتغير استخدام وسائل الغناء تأثير إيجابي ودالة لدى  6,61
 الفصل الثاني بالمدرسة اإلبتدائية دار العلوم. الطالب في

غير حث للمتغير المستقبل والمتنظرا في حاصل اختبار فرضية الب
يدالن داال. بمعن متغير  1,16و  1,10التابع في مستوى الدالة 

استخدام وسائل الغناء له تأثير إيجابي على نتيجة حفظ المفردات 
ة االبتدائية دار العلوم. لدى الطالب في الفصل الثاني بالمدرس

 األخر الذي ال تبحثها الباحثة.    % 02,0والباقي من العامل 
 حدود بحث .ب
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ولو كان هذا البحث يقال بأحسن ما يمكن, ولكن الباحثة تعترف بأن 
 هذا البحث ال تتعدى الحدود التالية:

البحث الذي تقوم به الباحثة محدود بالوقت, ألن الوقت محدود,  .1
 تستخدم الباحثة الوقت المحتاج المتعلق بهذ البحث العامي.فلذلك 

 حدود الطاقة .1
ال ينحرف البحث عن النظريات, لذلك تعترف الباحثة بأنها إنسان 
عاد, فلها عيوب ونقائص في كتابة هذا البحث, سواء كان من حدود 
الطاقة والفكر, وال سيما المعارف والعلوم العلمية. ولكن الباحثة 

استطاعت للقيام بالبحث مناسبا بالكفاءة العلمية وإشراف  تحاول ما
 المشرفين.

 حدود العملة  .0
الشيء الهام المساعد على النشاط هو العملة. وكذلك في هذا البحث 
العلمي. تعترف الباحثة بأن حدود العملة عامل يعانق في أداء عملية هذا 

ستطيع أن تتم نها تالبحث. في الواقع, تحتاج الباحثة العملة الكبيرة, ولك
 هذا البحث بالعملة الموجودة.
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 الباب الخامس

 االختتام

 الخالصة .أ
استنادا إلى نتائج الدراسات النظرية والبحث الذي فعلته الباحثة 

ميذ على حفظ مفردات اللغة العربية لدى تال لغناءأثر استخدام وسيلة ا" في
مكن ي الصف الثانى بمدرسة دار العلوم اإلبتدائية اإلسالمية سمارانج"

المعطيات المجموعة من نتائج معادلة االنحدار البسيط, استنتاج أن 
يحسب االنحدار كما ظهرت  Y= 38+73 + 1+313xلمعادلة هو ل

نتائج داللة. ويتضح من خالل تحليل االنحدار الخطي بسيط. عند 
 reg F =137+71 يحصل السعر 61 و 01مستوي بشكل ملحوظ 

)6,61=01)(9,06 =61= (tabel F عند المقارنة ثم hitungF < tabelF 
دام استخ( يعني أن الفرضية مقبولة. لذلك  9,06 >  71+137 < 6,61) 

صف العربية لدى تالميذ ال حفظ مفردات اللغةلها اثر على  الغناءوسيلة 
 .انجاليان سمار وم اإلبتدائية اإلسالمية واتيس عبمدرسة دار العلالثانى 

إذن, إسهام تقنية استخدام وسائل الغناء على حفظ المفردات 
 %02,0و هلدى الطالب في الفصل الثاني بالمدرسة االبتدائية دار العلوم 

 وإسهام آخر يتأثر بالمتغير ليس له البؤرة في هذا البحث.
 اقتراحات .ب

بناء على نتائج البحث والمناقشة واالستنتاج, تقدم الباحثة افتراحات مفيدة 
 لآلخرين, وهي:

 للمدرسة .1



 

18 
 

في هذه الحالة, ينبغي أن يوفر دوافع للتالميذ ليكونوا أكثر نشاطا في 
 التعلم.

 للتالميذ .1
 في التعلم في المدرسة أو في المنزل. أن يجتهد التالميذ

 للباحثة .0
يرجى منه مواصيلة البحث في استخدام وسيلة الغناء وثم القيام 
بالبحث األوسع عن األحوال ذات األثر على حفظ مفردات اللغة 

 العربية الطلبة لتكون نتائج البحث تامة كاملة.
 االختتام .ج

اإليمان ووفقنا إلى دين  حمدا وشكرا لله الذي أعطانا نعمة اإلسالم وقوة
اإلسالم ورزقنا العقل السليم حتى يستطيع الباحثة أن يتّم هذ البحث بكل 

 الطاقة واالستطاعة.
وإنّما الباحثة تقوم بالتحليل من البيانات التي نقلتها الباحثة من كتب أهل العلم 

 والعرفان. 
ل العلم ن البيانات التي نقلتها الباحثة من كتب أهوإنّما الباحثة تقوم بالتحليل م

والعرفان. كما أن الباحثة إنسان عادّي فال يخلو من خطأ ونسيان ولذلك هذا 
البحثة بعيد عن الكمال والتمام. فترجو الباحثة االقتراحة, أن يستفيد لمتعلمين 

ى رشد لالذين يتعّلمون اللغة العربية من هذا البحث وعسى الله أن يوفقنا إ
السبيل. وكما هو المعلوم, إّن الله أعلم بالصواب
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Lampiran 1 

Nama  : 

No absen : 

 

Pedoman observasi 

Dalam pengamatan (observasi) yang dilakukan adalah 

mengamati kegiatan pembelajaran bahasa Arab dengan 

menggunakan lagu di kelas II MI Darul Ulum Wates Ngaliyan 

Semarang. Meliputi: 

N

o 

Kegiatan/asp

ek yang 

dinilai 

selal

u 

serin

g 

Kadan

g-

kadang 

Tidak 

perna

h 

1 Siswa 

merasa 

bosan saat 

pembelajara

n 

    

1  siswa 

antusias dan 

senang 

belajar 
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menggunaka

n media 

menyanyi 

0  siswa ikut 

menyayikan 

lagu? 

    

3  siswa 

kondusif saat 

menyanyika

n lagu 

    

3 siswa aktif 

bertanya 

kepada 

guru? 

    

8  siswa aktif 

selama 

proses 

pembelajara

n 

    

 Jumlah skor     

Catatan: untuk setiap item diberi skor sebagai 

berikut 

    Selalu   =3 
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  Sering   =0 

  Kadang-kadang =1 

  Tidak pernah  =1 
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Lampiran 1 

Soal tes 

Nama  : 

Kelas  : 

Mata pelajaran: 

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan memberikan tanda 

silang (X) pada huruf  (أ,ب,ج,د ) pada jawaban yang benar 

 أحمد يدهب إلى ........ فى الّساعة السادسة صباحا   .1
 ج. مطبح   المدرسة .أ

 د. مسجد   بيت .ب
1. kata yang  seragam hijauSetiap hari rabu saya memakai  

tebal dan bergaris bawah bermakna? 

 ج. الزَُّي اأَلخَضرِ   أزياَُء َحمراَء .أ
 د. َأحِذيَة    ربَاُط الرّقَ َبةِ  .ب

 ؟ نعم, عندي ..... tas sekolahهل عندك  .0
 ج. َكاب     قَ َلم   .أ

 د. ِمسطَرَة     َحِقيَبة   .ب
 أندى : هل كاَُبَك َجِديد ؟ .3

 هارى: نعم, ..... َجَديد  
 ج. أحديتي   حقيبتي .أ

 د. كاَِبي   جميلة .ب
  واصطفو في ساحة المدرسة مرتب أ  مرَ أ حَ يَ َأز  في يوم اإلثنين يلبس التالميذ .3
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Kalimat yang bergaris bawah memiliki makna 
 dasiج.  Seragam hijau .أ

 Seragam putihد.     Topi .ب
 إلى المدرسة في الساعة السادسة صباحا تدهب نسا  .8

kalimat yang bergaris bawah memiliki makna... 

 rapiج.   pergi .أ

 sepatuد.  pulang .ب

7. kaliamt yang bergaris  bersih dan teraturKelas ku 
bawah memiliki arti... 

 ج.نَِظيُف و ُمَرتَّب    نظيف و منظم .أ
 د. مرتب و منظم  مرتب و جميلة .ب

8. Tulisan yang benar untuk “jamilatun” adalah 
 ج.  جملة   َجِميَلة   .أ

 د. جمالة   جاملت .ب
3.  Yang benar berikut ini adalah  ف(-ظ-و-)مgabungan huruf  

 ج. موظف   موظفة .أ
 د. مدرسة   مدرسة .ب

11.  “ Jika dipisahkan hurufnya terdiri dari المدرسة“ 
 ج. ا ل م ذ ز ر ة  م ذ ر س تا ل  .أ

 د. ا ل م د ر س ة  ا ل م د ر ا س ة .ب
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Buatlah garis yang menghubungkan mufrodat yang ada 

pada kolom )أ( dengan dengan kalimat yang ada pada 

kolom (ب) 

 

  أ   ب
 Dasi A  ِ0 الّزُي األخَضر 
Berangkat B   9 كاب 
Seragam putih C  ُالرّقَ َبةِ  ربَاط  0 
Tas sekolah D   9 حقيَبة 
Sekolah E   6 أحِذيَة 
Topi F  ُ1 المدرسة 
Rapi G  ُ6 يَذَهب 
Indah H   2 َجِميَلة 
Sepatu I   2 ُمَرت ََّبة 
Teratur J   01 ُمَنظََّمة 
Seragam hijau K  ِ00 أَزياُء َحمراَء 
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Lampiran 0 

 

Kunci jawaban pilihan ganda  

 ج .1

 ب .1

 د .0

 د .3

 أ .3

 ج .8

 أ .7

 ج .8

 د .3

 

Kunci jawaban menghubungkan mufrodat 

1. K 

1. F 

0. A 

3. D 

3. I 

8. E 

7. B 

8. H 

3. J 

11. G 

11. C 
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Lampiran 3 

CONTOH KOSAKATA DI DALAM LAGU 

ُي الَمدرسي    الزَّ

Seragam sekolah (disini senang disana senang) 

 

Seragam hijau  ِ1 الّزُي األخَضر 

Topi   2 كاب 

Dasi  ِ3 ربَاُط الرّقَ َبة 

Tas sekolah   8 حقيَبة 

Sepatu   1 أحِذيَة 

Sekolah  ُ2 المدرسة 

Berangkat  ُ5 يَذَهب 

Indah   4 َجِميَلة 

Teratur   9 ُمَرت ََّبة 

Rapi   10 ُمَنظََّمة 

Seragam merah putih  ِ11 أَزياُء َحمراَء 

bersih   12 َنِظيف 
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Lampiran 3 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Satuan Pendidikan  : MI DARUL ULUM 

Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 

Kelas/ Semester  : II (dua)/ II (dua) (Umar) 

Materi Pokok/ Topik : الزي المدرسّي 

Pertemuan Ke-  : 3-4 

Alokasi Waktu  : 2 x 22 Menit 

 

A. KOMPETENSI INTI 

 

KI.I Menghargai dan menghayati ajaran agama Islam 

KI.1. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, 

disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong 

royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi 

secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam 

dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya 

KI.0 Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan 

prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya 

tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya 

terkait fenomena dan kejadian tampak mata 
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KI.3 Mencoba, mengolah dan menyaji dalam ranah 

konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, 

memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, menghitung, menggambar, 

dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di 

sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut 

pandang/ teori. 

B. Kompetensi Dasar (KD) dan Indikator 

1.1 menerima anugrah Allah SWT berupa bahasa 

Arab 

1.1 memiliki kepedulian dan rasa ingin tahu terhadap 

keberadaan wujud benda melalui medi bahasa arab 

dan berinteraksi dengan kluarga, teman dan guru. 

0.1 mengenal bunyi mufrodat terkait topik  الزي

 (seragam sekolah) المدرسّي 

 0.1.1 menyebutkan mufrodat terkait topik  الزي

 (seragam sekolah) المدرسّي 

 0.1.1 menghafal mufrodat terkait topik  الزي

 (seragam sekolah) المدرسّي 

3.1 menirukan bunyi mufrodat terkait topik  الزي

  المدرسّي 
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 3.1.1 mempraktekkan mufrodat terkait topik  الزي

 (seragam sekolah) المدرسّي 

  3.1.1 mengidentifikasi mufrodat terkait topik  الزي

 (seragam sekolah) المدرسّي 

C. Tujuan Pembelajaran 

 Setelah mengikuti kegiatan menyebutkan, peserta 

didik mampu menyebutkan mufrodat tentang 

(seragam sekolah) 

 Setelah mengikuti kegiatan menghafal mufrodat 

tentang (seragam sekolahku) peserta didik mampu 

menjawab dengan benar. 

 Setelah mengikuti kegiatan melatih dan 

mendemonstrasikan, peserta didik mampu 

memahami mufrodat dengan baik dan benar 

tentang (seragam sekolah) 

D. Materi pokok 

 (seragam sekolahku) الزي المدرسّي 

E. Metode Pembelajaran 

 tanya jawab 

 ceramah 

 pendekatan scientific 

 demonstrasi 
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F. Sumber/ Media Pembelajaran 

 Buku paket 

 Proyektor, sound system, leptop. 

 Vidio mufrodat 

G. Proses pembelajaran 

1. Pendahuluan (3 menit) 

a. Guru mengucapkan salam dan menyapa siswa 

dengan hangat 

b. Guru meminta siswa untuk membaca basmallah 

bersama 

c. Guru mengondisikan kesiapan mental siswa dalam 

belajar 

d. Guru mengulas kembali materi sebelumnya 

e. Guru menyampaikan tema yang akan dipelajari 

dan menjelaskan tujuan pembelajarannya 

 

1. Kegiatan inti (31 menit) 

a. Mengamati dengan teliti 

 Siswa mengamati materi dan penjelasan dari 

guru terkait topik   ّالزي المدرسي 

b. Menanya dengan santun 
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 Siswa menanyakan materi atau mufrodat-

mufrodat baru tentang     الزي المدرسّي yang 

belum dipahami. 

c. Mencoba dengan penuh semangat 

 Siswa mencoba melafalkan kembali mufrodat 

yang diucapkan guru.  

 Siswa berlatih menempelkan gambar tentang   

 sesuai kolom mufrodat yang tepatالزي المدرسّي 

secara individu. 

 Siswa menjawab tugas secara berkelompok 

dengan menjodohkan gambar sesuai mufrodat 

yang tepat. 

d. Menalar dengan trampil 

 Siswa mengamati gambar dengan mufrodat 

terkait topik   الزي المدرسّي  

e. Menngkomunikasikan dengan  percaya diri 

dan tanggung jawab 

 Siswa mengkomunikasikan jawaban mereka 

kepada guru. 

 

 

0. Penutup (3 menit) 
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a. Guru memberikan kesimpulan terkait topik yang 

telah diajarkan 

b. Guru meminta siswa untuk mempelajari materi 

untuk minggu depan 

c. Menutup pelajaran dengan membaca hamdallah 

dan memberi salam. 

 

H. Penilaian 

a. Tes tulis 

b. Tes lisan 

c. Demonstrasi 

I. Penilaian 

Penilaian Perfomansi 

 

No. Aspek yang dinilai Skor 

1. Pelafalan 1-3 

 Sudah tepat 3 

Cukup tepat 0 

Kurang tepat 1 

Tidak tepat 1 

 

1. Jawaban  1-3 

 Sudah tepat 3 

Cukup tepat 0 
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Kurang tepat 1 

Tidak tepat 1 

 

0. Analisis jawaban 1-3 

 Sudah tepat 3 

Cukup tepat 0 

Kurang tepat 1 

Tidak tepat 1 

Skor maksimal 12 

Nilai akhir         = Jumlah Skor 

perolehan x 111 =....x111=....  

Skor Maksimal                            12                          

12 

 

 

Penilaian Sikap 

 

N

o. 

Aspek 

yang 

dinilai 

Pilihan jawaban  

Sk

or 

Bai

k 

Sek

ali 

Bai

k 

Cuk

up 

Tida

k 

pern

ah 

1. Antusias

me 
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dalam 

belajar 

1.  Bertangg

ung 

jawab/ 

peduli 

     

0. Percaya 

diri 

dalam 

berintera

ksi 

     

3. Menghar

gai orang 

lain 

     

3.  

Santun 

     

JUMLAH      

 

No. Keterangan Jumlah 

 Baik sekali 78-111 

1. Baik 31-73 

0. Cukup  18-31 
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3. Tidak pernah 1-13 

 

Rentang Skor Sikap 

Penskoran : Nilai = Jumlah skor jawaban 

                                              3 

 

Mengetahui, 

                

Semarang,17 November 1118 

 

Guru Kelas  Peneliti 

 

Dewi Handayani, S.Pd Lilik Nur Fitriyani 

 

 

 

Kepala Madrasah 

 

Nurul Qomariyah, M.SI 
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Lampiran 8 

Daftar siswa 

No Nama 

1 Daffa Zainul Muttaqin 

1 Muhammad Afrizal Ardiyansyah 

0 Ahmad Rafa Fatkur Faradis 

3 Al Fathir Reza Pradita 

3 Ataqya Rachmadani Diningtyas 

8 Azrul Azwar Al Mirza 

7 Azzahra Hanna Prameswari 

8 Bilqis Nova Izza 

3 Caesar Bintang Al Azzam 

11 Daffa Arkan Satria 

11 Denis Agra Prastevano 

11 Erlina Aristawati Putri 

10 Fahmi Ulumudin Wildani 

13 Glossy Anindya Sectyana 

13 Ilham Baehaki Gandi Listyo 

18 Jelita Armelia 

17 Marsya Layyinatusshifa 

18 Maulyda  Dina Safitrii 

13 Muhammad Al Farizki Pramudy 

11 Muhammad Fakhrul Fikri 

11 Muhammad Nur Iksan 

11 Muhammad Revan Maulana 

10 Mutia Zahra Khumairo’ 

13 Mutiara Dewi Pangestuti 

13 Naila Azzahra Farras 
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18 Ramadnani Husna Aulia Putri 

17 Rendi Putra Kusuma 

18 Rizka Rohmah Qoirul Nisa  

13 Tezar Maulana Alfarizi 

01 Washifah Helga Aurelia 

01 Zifani Aufa Nurussyafa’ah 

01 Zuhrika Alya Nuha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

23 
 

Lampiran 7 

Daftar nilai hafalan kosakata  

No Nma Nilai 

hafalan 

1 Daffa Zainul Muttaqin 111 

1 Muhammad Afrizal Ardiyansyah 81 

0 Ahmad Rafa Fatkur Faradis 33 

3 Al Fathir Reza Pradita 33 

3 Ataqya Rachmadani Diningtyas 83 

8 Azrul Azwar Al Mirza 31 

7 Azzahra Hanna Prameswari 71 

8 Bilqis Nova Izza 83 

3 Caesar Bintang Al Azzam 81 

11 Daffa Arkan Satria 71 

11 Denis Agra Prastevano 31 

11 Erlina Aristawati Putri 81 

10 Fahmi Ulumudin Wildani 33 

13 Glossy Anindya Sectyana 81 

13 Ilham Baehaki Gandi Listyo 33 

18 Jelita Armelia 33 

17 Marsya Layyinatusshifa 71 

18 Maulyda  Dina Safitrii 31 

13 Muhammad Al Farizki Pramudy 33 

11 Muhammad Fakhrul Fikri 31 

11 Muhammad Nur Iksan 31 

11 Muhammad Revan Maulana 83 

10 Mutia Zahra Khumairo’ 111 

13 Mutiara Dewi Pangestuti 81 

13 Naila Azzahra Farras 33 
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18 Ramadnani Husna Aulia Putri 33 

17 Rendi Putra Kusuma 71 

18 Rizka Rohmah Qoirul Nisa  83 

13 Tezar Maulana Alfarizi 71 

01 Washifah Helga Aurelia 31 

01 Zifani Aufa Nurussyafa’ah 33 

01 Zuhrika Alya Nuha 33 

 Jumlah  

   

Nilai tertinggi 100 

Nilai terrendah 50 
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Lampiran 8 

Hasil observasi 
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25 
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 ترجمة الباحث

 :ليليك نور فطريانى  االسم

  000900121: رقم قيد الطالب

 م. 0221مارس  11:جفارا,  مكان وتريخ الميالد

 بعسري جفارا 09 /19ئن ا:القرية جوب  العنوان

 تعليم اللغة العربية /:علوم التربية والتدريس  القسم /كلية 

 

 السيرة التربوية

 المدرسة اإلبتدائية هاشم الشعري بعسري  .0
 والمدرسة الثانوية هاشم الشعري بعسري  .9
 والمدرسة العالية روضة المبتدئين نالوم ساري جقارا  .0
كلية علوم التربية والتدريس في جامعة والي سونجو اإلسالمية الحكومية  .9

 م. 9102بسمارانج ومتخرج في سنة 
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