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والًتمجة  طلبة تعليم اللغة العربية.ا ىخذيت ان الدراسية اليت جيب ادلواد إحدى من ن الًتمجة ىيأ
ادة ادلتقّدم  وخصصت ىذا البحث .ٖو  ٕ, ٔيف قسم تعليم اللغة العربية ذلا ثالث مراحل ىي الًتمجة 

م الوسائل ابستخدام الوسائل السمعية والبصرية يف التعليمو كما يف ىذا تعليم الًتمجة الثانية. وىكذا استخدا
ليم الًتمجة الثانية ابستخدام الوسائل السمعية والبصرية. حتليل فعالية يهدف ىذا البحث إىل وصف تع

 ٕٙٔٓاستخدام الوسائل السمعية والبصرية يف تعليم الًتمجة الثانية يف ثالثة الفصول تعليم اللغة العربية لعام 
الوسائل السمعية الداعمة و ادلعرقلة استخدامها  . و العوامل ڠاإلسالمية احلكومية مساراڠا واىل ساجبامعة 

)ج(  و الفصل)ب(  ,)أ( والبصرية يف تعليم الًتمجة الثانية على ثالثة الفصول تعليم اللغة العربية ىي الفصل
 .ڠاإلسالمية احلكومية مسارا ڠامعة واىل ساجبا

. أّما ڠاإلسالمية احلكومية مساراڠا معة واىل ساىذا البحث ىو البحث النوعي أبخذ خلفية جا
تعليم اللغة العربية لعام  الطلبةالفرد ىذا البحث ىو ااضر مادة الدراسي الًتمجة الثانية و الذي يكون 

و االستبيان. حتليل  الطلبة. فعلت مجع البياانت ابستخدام ادلالحظة و ادلقابلة مع ااضر وبعض ٕٙٔٓ
اخلالصة. اختبار صحة  يقوم جبمع البياانت و تقليصها تكون كّميّ انت ادلستخدمة ىو حتليل وصفي  البيا

 .طريقةالتثليث البياانت مع ادلصادر وال طريقةالبياانت ادلستخدمة ابستخدام 
تعليم الًتمجة الثانية ابستخدام الوسائل السمعية والبصرية لطلبة ( عملية ٔتظهر نتائج البحث : )

 يتضمن ثالثة مراحل, ڠمسارااإلسالمية احلكومية ڠا واىل ساجبامعة  ٕٙٔٓقسم تعليم اللغة العربية  العام 
فعالية استخدام الوسائل السمعية والبصرية ( ٕ.), و  النشاط النهائيّ ,و النشاط األساسيّ لّ وىي النشاط األوّ 

كن أن ينظر مي  ڠاإلسالمية احلكومية مسارا ڠاىل سااجبامعة و يف تعليم الًتمجة الثانية قسم تعليم اللغة العربية 
اخلطة أو الربانمج  انحية. و  وظيفة الوسائل السمعية والبصريةالادلهمة و  انحية، ىي  ناحيةال ةثالثالاليو من 



, الناحية من الثالثالشرط والقاعدة استخدام الوسائل السمعية والبصرية. رأت نتائج  انحيةالتعليمية, و 
( العوامل الداعمة استخدام ٖتعليم الًتمجة الثانية  ابستخدام الوسائل السمعية والبصرية يف الفئة فعالية. )

وقدرة  الطلبةالرغبة, واالىتمام, واحلماس من  ىي وجودالوسائل السمعية والبصرية يف تعليم الًتمجة الثانية 
الطريقة اللغة و  و استخدام  الطلبة, دون ذلك دؤوب جّيدا يف تّشغل الوسائل السمعية والبصرية أيضاالطلبة 

و احلاسب ومكرب الصوت و األخر  LCDستخدام الوسائل السمعية والبصرية. توافر العرض ادلناسب ال
نطق ستمع لالطلبة عدم ممارسة ىي  عراقيلة. العوامل الڠاإلسالمية احلكومية مساراڠا واىل ساجامعة يف 

الفصل الذي عدم الداعمة و األقصى.  و ةقليلادلفردات ال الطلبةتلك مت والعريب و يًتجم ادلباشرة.
 .لنتائج التعليميةلداعمة ال الفيديو مرارا وتكرارا تشهّ باالسًتاتيجية ادلستخدمة ىي 
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 كلمة الشكر والتقدير
احلمد هللا , الّلهم صّل على سيدان حمّمد وعلى آل  سيدان حمّمد. واحلمد هللا رّب 

 العادلني. اّما بعُد. 
فعالية استخدام الوسائل السمعية و البصرية يف قد انتهى البحث حتت ادلوضوع " 

 ڠمسارااإلسالمية احلكومية ا ڠتعليم الًتمجة لطلبة قسم تعليم اللغة العربية جبامعة واىل سا
ة يف ىذه ادلناسبة  البديعة حىت التقوى أن تعرّب ما خطر بباذلا وذىنها الباحثة".لذا أسعدت 

 من فرحتها العميقة.
 ال يسعين يف ىذا ادلقام إال أن أقدم الشكر جبزل الشكر و العرفان مع ألف سرور إىل :

الًتبية والتدريس جبامعة .  فضيلة السيد الدكتور احلاج رىارجو ادلاجستري كعميد كلية علوم ٔ
 .ڠاإلسالمية احلكومية مسارا اڠواىل سا

أمحد إمساعيل ادلاجستري كرئس قسم تعليم اللغة العربية الذي قد .  فضيلة السيد الدكتور ٕ
أاتين النصائح والتسهيالت واإلرشادات طوال إجناز ىذا البحث وانئبو السيدة تؤيت قرة 

جامعة واىل كلية علوم الًتبية والتدريس   م اللغة العربيةقسم تعليالعني ادلاجستري ككاتبة 
  . ڠاإلسالمية احلكومية مساراا ڠسا

الدكتور حمفوظ و  الدكتور أمحد مغفورين ادلاجستري .  صاحب السعادة مشرويف الكرمني ٖ
, مها اللذين أرشداين يف تنظيم ىذا البحث العلمي العريب من اإلنداء صديق ادلاجستري

 اإلنتهاء. شكرا جزيال على األوقات والتوجيهات واإلرشادات.حىت 
.  أصدقائي و زمالئي يف قسم تعليم اللغة العربية و خاصة إىل مجيع أصحايب األحباء من ٗ

 اڠجبامعة واىل سافصل قسم تعليم اللغة العربية أ اللذين يصاحبين يف طلب العلم 
 .ڠاإلسالمية احلكومية مسارا

 يف تنظيم ىذا البحث العلمي العريب, فكرة و وقتا و نقدا..  من ساعدوين ٘



جزاىم هللا أحسن اجلزاء, عسى هللا أن يعطينا علما انفعا وحكمة و أن يهدينا إىل 
 الصراط ادلستقيم.

 
 ٕٛٔٓديسمرب  ٓٔ  ,ڠمسارا

 
 

 ةزقيّ الفاحتة الرّ  نور     
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 اإلهداء

 :أىدي ىذا البحث العلمي إىل 
 فة, اللذان يربياين ويشجعاين ويرمحين طول حيايتير س أمي و والدّي أيب عمران فاقح 
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 الباب األول
 مقدمة

 لبحثأ.  خلفية ا 

جانب ىام يف اجلهود ادلبذولة لتحسني ادلوارد البشرية يف إندونيسيا  يالًتبية ى
التنمية الوطنية. وظائف وأىداف الًتبية تستند إىل القانون رقم  من أجل حتقيق أىداف

ظيف على تطوير تادلتعلق بنظام الًتبية الوطنية ،  أن الًتبية الوطنية  ٖٕٓٓلعام  ٕٓ
قدرة وشخصية وطنية وحضارة كردية من أجل تثقيف حياة األمة ، هبدف تطوير 

إىل هللا سبحانو وتعاىل ، النبيل ،  يصبحوا كائنات بشرية سللصةإمكاانت الطلبة ل
1األصحاء ، ادلعلم ، القدرة ، ادلبدعني ، ادلستقلني ، والدديقراطي وادلسؤول.

 

حسني جدًا لت ةوطنية ، ديكن مالحظة أن الًتبية مهممن حتديد نظام الًتبية ال
جهد واع وسلطط لتحقيق عملية التعليم جبو تعلم لسرور من  يادلوارد البشرية. الًتبية ى

 أجل تطوير إمكاانهتم بشكل فعال.
واحدة من التعاليم الرئيسية الواردة يف القرآن الكرمي ىي حول التزامات التعلم 

من اآلايت حول التزامات التعلم والتعليم يف القرآن سورة  والتعليم ، وجدت واحدة
أومل يروا كيف يبدئ اَّلله اخللق مَث يعيده إّن ذلك . ٕٓ-2ٔ( اآلايت 2ٕالعنكبوت )

                                                           
1
 Ahmad Sholeh, Pranomo dan Suratno, 2009, Faktor-faktor yang 

Mempengaruhi Keberhasilan Siswa Kelas 2 TMO SMK Texmaco Semarang 

Pada Mata Diklat Service Engine dan Komponen-komponennya, Jurnal PTM, 

Vol.2, Desember 2009, Hlm. 57.   
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( قل سريوا يف األرض فانظروا كيف بدأ اخللق مّث اَّلله ينشئ الّنْشأة 2ٔعلى اَّلله يسري )
        ٕ).ٕٓاآلخرة إّن اَّلله على كّل شْيء قدير )

علوم والتكنولوجيا تغيريات ىامة يف سلتلف جوانب احلياة البشرية ، يف منو ال
اجملاالت االقتصادية واالجتماعية والثقافية والتعليمية على السواء. ال ديكن فصل عامل 
التعليم اليوم عن التكنولوجيا احلديثة ، وذلك يف زلاولة لتحسني جودة التعليم يف 

كما قال عبد الوىاب .  األكثر مهارة من خالل عملية التعلم والتعليمإندونيسيا 
، فإن عملية التعلم والتعليم ىي يف األساس  (Abdul Wahab Rosyidi) الّرصدي

عملية التواصل. عملية التواصل ىي عملية تسليم الرسالة من مصدر الرسالة عرب قناة أو 
دريس يف ادلناىج وسائل زلددة إىل مستلم الرسالة. ىذه الرسائل ىي يف شكل الت

 3الدراسية اليت يسكبها احملاضر أو مصدر األخرى يف رموز التواصل البصري أو اللفظي.
يف حقيقتها يف عملية التعلم والتعليم ىو نظام ، والذي حيتوي على مكوانت 

أحد ادلكوانت حىت ال يتخلف التعليم  4سلتلفة يتعامل و مشًتك لتحقيق أىداف التعلم.
التكنولوجيا )العلوم والتكنولوجيا( يف تعليم اللغة العربية ، فمن  عن تطوير العلوم و

التعليم يف الفصل، أحد أىداف حتقيق أىداف  الضروري التكيف يف عملية التعلم و
 وقع من ادلدرسرسالة قناة يف عملية التعليم ، يت التعليم ىو استخدام الوسائل كأداة و

                                                           
2
 Rohmalina Wahab, Psikologi Belajar, ( Jakarta : PT. RajaGrafindo 

Persada, 2016), Hlm. 227. 

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

UIN Malang Press, 2009), Hlm. 25. 

4
 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar, 

( Jakarta : Rineka Cipta, 2013), Hlm. 45. 
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الفصل.  استخدام األدوات أو معدات الوسائل بفعالية وكفاءة يف التعليم يف( احملاضر)
 دور ادلعلم ال يقتصر فقط غلى نقل ادلعرفة )نقل ادلعرفة( ، بل كمؤدب ومطورين ومدير
 أنشطة التعلم اليت ديكن أن تسهل أنشطة تعلم الطلبة يف حتقيق األىداف احملددة أيضا

.
5

 

وسائل التعليمية ىي أداة أو شكل من أشكال التحفيز الذي يعمل على نقل ال
وسائل التعليمية ىي ادلواد ، أو األدوات ، أو الرسالة التعلم. الهترو تنص على أن 

الطريقة ادلستخدمة يف أنشطة التعليم والتعلم بقصد أن عملية تفاعل التواصل التعليمي 
 قال سوعكاانكما  6بشكل مناسب وفعال.بني ادلدرس والطلبة  ديكن أن تتم 

(Sungkono)  تعد الوسائل التعليمية عامال مهما يف حتسني جودة التعلم. ويرجع
ذلك إىل تطوير التكنولوجيا يف رلال التعليم الذي يتطلب الكفاءة وفعالية ادلثلى. فيما 
يتعلق ابستخدام الوسائل يف أنشطة التعلم ، جيب على ادلعلمني أو احملاضر توخي احلذر 

ائل اليت سيتم استخدامها. الدقة والدقة يف اختيار الوسائل سيدعم فعالية يف اختيار الوس
جيب أن يتم اختيار الوسائل وفقا دلستوى قدرة الطلبة  7أنشطة التعليمية اليت تقوم هبا.

 . أيضا

ة عملية التعلم والتعليم ، فإن الوسائل لديها وظيفة مهمة جدا. بشكل عام وظيف
 Abdul Wahab) عبد الوىاب الّرصدي .الوسائل ىي مبثابة موزع رسالة

                                                           
5
 Hujair AH Sanaky, Media Pembelajaran (Buku Pegangan Wajib 

Guru dan Dosen), (Yogyakarta : Penerbit Kaukaba, 2011), Hlm. 2. 

6
 Rohmalina Wahab, Psikologi Belajar,….., Hlm. 221. 

7
 Sungkono, Pemilihan dan Penggunaan Media dalam Proses 

Pembelajaran,  vol. 4 Hlm. 71. 



4 
 

Rosyidi)  جادل أبن استخدام الوسائل يف عملية التعلم والتعليم ديكن أن يولد ،
ني الفهم ، تقدمي الفضول واالىتمام ، ويولد احلافز وديكن أن يساعد الطلبة يف حتس

8ادلواد وتكثيف ادلعلومات.
  

 ڠاتعليم اللغة العربية ىو واحد من التخصصات ادلوجودة جبامعة واىل سا

يف كلية علم الًتبية وتكوين ادلدرسني. ىذا القسم ىو الذي  ڠاإلسالمية احلكومية مسارا
 ليم الًتمجة.يستخدم الوسائل السمعية والبصرية يف التعلم ، على سبيل ادلثال يف تع

الًتمجة ىي واحدة من التخصصات اليت جيب أن حيضرىا كل الطلبة يتخصص 
 . يف التعلم ، عادة ڠاإلسالمية احلكومية مسارا ڠاقسم تعليم اللغة العربية جبامعة واىل سا

تستخدم الوسائل السمعية والبصرية. ألنو أكثر فعالية وكفاءة  تعليم الًتمجة الثانية ىذه
يف تسليم ادلواد إذا كان مع استخدام الوسائل السمعية والبصرية. الستخدام أجهزة 

م الًتبية  و الوسائل ادلطلوبة يف شكل جهاز عرض. مجيع الفصول ادلوجودة يف كلية عل
رفق سوف يسهل احملاضر والطلبة يف ىي األجهزة ادلتاحة ابلفعل. مع ىذا ادل تدريسالو 

 .استخدام الوسائل السمعية والبصرية يف تعليم الًتمجة

ة م ىي الوسائل السمعييإحدى الوسائل اليت ديكن استخدامها يف عملية التعل
، فإن الوسائل السمعية والبصرية ( Azhar Arsyad)  ادرشأ ارزىا  والبصرية. فقال

وي على عناصر من الصوت والصورة ديكن رؤيتها ، مثل تسجيل ىي الوسائل حتت
.الفيديو ، صوت الشرحية وغري ذلك 

9
ابلوسائل السمعية والبصرية ، فإن احلواس اليت  

                                                           
8
 Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab,..., Hlm. 

28. 

9
 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta : PT. RajaGrafindo 

Persada, 2003), Hlm. 148. 
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يستخدمها الطلبة يف تلقي ادلعلومات أو الرسائل ليست رلرد حس السمع وإمنا حس 
 . البصر أيضا

الوسائل السمعية والبصرية من أنواع كثرية ، إحدى منها يف تعليم الًتمجة الثانية 
من الوسائل السمعية والبصرية ادلستخدمة يف عملية التعلم ىو يف شكل الفيديو. 

دة. وابعتبار الوسائل عااستخدام وسائل الفيديو يف عملية التعلم العربية يف الفصل 
ناصر للحركة والصوت ، ديكن استخدام الفيديو  السمعية والبصرية حتتوي على ع

  10الًتمجة.تعليم كوسائل تعليمية يف سلتلف رلاالت الدراسة ، أحدىا يف 
قّدم ادل ا ينقلهيتال إذن ادلادةالبصرية ، و ىي السمعية  يةميوسائل التعلالمع وجود 

 بصرحواس ال ابستخدام يةميالتعل ةادادل وأمشاىدة العملية  ة. يستطيع الطلبعلى الطلبة
 دون ذلك. أيضا الًتمجة ةيف مهار  ةالطلب قدرةجتدر اإلشارة إىل حالة أو  لكنوالسمع. 

مع األىداف  موافقةم يعملية التعلتفاعل حبيث  تنبغي  ةلطلباب، ادلتبادل بني احملاضر 
 أيضا. حتقيقويريد 

وجيب النظر حبيث  مها ذلا مزااي وعيوب. والبصرية السمعية ئلكما نعلم أن الوسا
أن والبصرية  السمعية ل. جيب أن يكون احملاضر الوسائدايّ جب متكن مفعولاستخدامها 

 علىم. يف ىذه احلالة يكن استخدامها يف عملية التعلمتاليت  لواحدة من الوسائ علجت
يف م يعملية التعلعلى  بصريةالو  سمعيةوسائل الالخيتار احملاضر ة الثاني تعليم الًتمجة

ال ديكن استخدام  إحده ل,فصل. على الرغم بعض العيوب ادلوجودة يف ىذه الوسائال
، مث استخدام  أماكن معنّي  علىيف أي مكان وزمان إال  والبصرية السمعية لالوسائ

 11.ددييل إىل اجتاه واح سمعية والبصريةال

                                                           
 الساعة السابعة مساء. 2ٕٔٓاكتوبر  2ٔيف اتريخ مع احملاضر مقابلة   ٓٔ
11

 تاسعة صباحا.الساعة ال 2ٕٔٓ سبتمبري ٕٗ خيف اتري طالبة فسم تعليم اللغة العربيةمع المقابلة  
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إذا   الثانية اتّباع تعليم الًتمجةيشعرون ادللل يف  ةديكن أن جيعل الطلب احلال ىذا
 ال. ألن    Proyector  LCDمن خالل فقط على الفيديو ادلعروضة  تركزكانت 

وىم   فصلالسلبيني يف ال ةالطلب احلالتها فيديو مثلالمشاىدة اىتمام و  ةمجيع الطلب
يًتمجون شلا ىم النشطني يف الفصل و  ةفقط على الطلبتركز صامتا ، وعادة احملاضر 

يصعب حبيث أحياان  أقل واضحا ةجيأن الصوت النت دون ذلكينطوي عليو الفيديو ، 
ادلفرداة  الذين حدود أدىن يف إتقان ةعند الًتمجة. بعد ذلك ، الطلب ةعلى الطلب

ديكن   يى الًتمجة الثانية من احملاضرة ىدافم. يف حني أن األيالتعلستخّلف يف اتّباع 
فيما  الفيديو. تستخدم البصرية و السمعية  لخالل الوسائمن  ادةوفهم ادليوضح  ةطلبال

يتعلق مبا ذكر أعاله ، تشعر الكاتبة ابالىتمام بدراسة فعالية استخدام الوسائل السمعية 
 ڠاجبامعة واىل ساالعربية والبصرية يف تعليم الًتمجة الثانية لطلبة قسم تعليم اللغة 

  .ڠاإلسالمية احلكومية مسارا
استندا إىل الوصف أعاله ، تشعر الكاتبة ابحلاجة إىل اليت اليت تفعلء حبث   

السمعية والبصرية يف تعليم الًتمجة لطلبة قسم تعليم  فعالية استخدام الوسائل"حول 
 ."ڠ اإلسالمية احلكومية مسارا ڠاجبامعة واىل سااللغة العربية 

 

 ب. حتديد املسألة

عملية تعليم الًتمجة الثانية ابلوسائل السمعية والبصرية يف قسم  اممتاكيف . ۱
 ؟ ڠاإلسالمية احلكومية مسارا ڠاجبامعة واىل ساتعليم اللغة العربية 

مامدى فعالية استخدام الوسائل السمعية والبصرية يف تعليم الًتمجة الثانية   . ٕ
 ؟ ڠكومية مسارااإلسالمية احل ڠاجبامعة واىل ساقسم تعليم اللغة العربية 
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عند استخدام الوسائل السمعية والبصرية  عراقيلةما ىي العوامل الداعمة وال.  ٖ
 ڠاجبامعة واىل ساطلبة قسم تعليم اللغة العربية  يف تعليم الًتمجة الثانية لدى

 ؟ ڠاإلسالمية احلكومية مسارا
 

 ج.  أهداف وفوائد البحث

 : أىداف البحث. ۱

أ.  دلعرفة كيفية عملية التعلم الًتمجة الثانية ابلوسائل السمعية والبصرية يف 
اإلسالمية احلكومية  ڠاجبامعة واىل  ساقسم تعليم اللغة العربية 

 .ڠمسارا

فعالية استخدام الوسائل السمعية والبصرية يف تعليم الًتمجة دلعرفة    ب.
اإلسالمية احلكومية  ڠاسا جبامعة واىلالثانية قسم تعليم اللغة العربية 

 .ڠمسارا

استخدام الوسائل السمعية والبصرية  العراقيلةالداعمة و  العوامل  عرفةدل   ج.
 ڠاجبامعة واىل سايف تعليم الًتمجة الثانية قسم تعليم اللغة العربية 

 .ڠاإلسالمية احلكومية مسارا

 :فوائد البحث .ٕ

 النظرية .أ 

تقدمي معلومات بشأن استخدام الوسائل السمعية والبصرية يف 
 ڠاجبامعة واىل ساتعليم الًتمجة الثانية قسم تعليم اللغة العربية 

  .ڠاإلسالمية احلكومية مسارا
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 العملية .ب 
 لقسم أ(  

لقسم تعليم اللغة العربية ىذه الدراسة ديكن أن تستخدم 
اعتبارات مادية يف استخدام الوسائل السمعية والبصرية 

 على تعليم الًتمجة.
 للطلبة   ب(

لزايدت إىل جترية التعلم للطلبة قسم تعليم اللغة العربية 
يف تعليم الًتمجة الثانية ابستخدام  وتوسيع آفاق ادلعرفة

 السمعية والبصرية.الوسائل 

 للباحث(   ج
للباحث ىو زلاولة أضافة وتوسيع آفاق التفكري يف ما 

يف يتعلق ابستخدام الوسائل التعليمية السمعية والبصرية 
جبامعة واىل تعليم الًتمجة الثانية قسم تعليم اللغة العربية 

 .ڠاإلسالمية احلكومية مسارا ڠاسا

م ال حقا ادلواد من اليت نتائج ىذا البحث ديكن أن تستخد(   د
 .اليت تفعلء مزيد من البحث التايل
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 الباب الثاين

 اهليكل النظري

 فعالية استخدام الوسائل السمعية والبصرية يف تعليم الرتمجة الثانيةأ. 

 مراجعة فعالية .۱

  فعالية تعريف .أ

تتعلق بتنفيذ مجيع ادلهام الرئيسية ، وحتقيق اذلدف ، االلتزام  فعالية
.ابدلواعيد وادلشاركة فعالية من أعضاء

عادة فعالية ما ترتبط ارتباطا وثيقا  1
مت إعدادىا أو التخطيط ذلا سابقا  ابدلقارنة بُت مستوى حتقيق اذلدف مع خطة

، أو مقارنة النتائج ادللموسة ابلنتائج ادلخططة. فعالية معايَت جيب أن تعكس 
 2.الناتج -العمليات  –رة ادلدخالت الشاملة دو 

  الثة عناصر:سلطط فعالية استخدام الوسائل من ث
و ادلرافق و الطلبة ادلدخالت: مؤشر ادلدخالت تشمل خصائص ادلدرس 

  وادلعدات ومادة الًتبية. 

 مؤشر العملية تشهل اإلدارية وختصيص الوقت ومشاركة الطلبة.: العمليات
مؤشر الناتج ىذا شكل النتائج يف شكل اكتساب الطلبة :       الناتج

                                                           
1
 E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, ( Bandung : Remaja 

Rosdakarya, 2005), Hlm. 82. 

2
 Hamid, 2013, Manajemen Berbasis Sekolah, Al-Khwarizmi, Vol. 1, 

Maret 2013, Hlm.  92. 
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، ونتائج ادلرتبطة مع تغيَت يف ادلواقف فضال عن نتائج  ةوديناميات النظام اجلامع
 .ادلرتبطة العدل وادلساواة

يتم حتديد فعالية وسائل التعليمية من خالل ثالثة عوامل على األقل ،  
وىي الدقة يف اختيار الوسائل وفقا لألىداف التعليمية ادلطلوب حتقيقها ، 

طلبة ، ودقة كيفية استخدامها. ومالءمة الوسائل مع اخلصائص ادلستهدفة أو ال
من خالل النظر يف ىذه العوامل الثالثة ، من ادلتوقع أن تكون الوسائل التعليمية 

دون ذلك  ،  فعالية استخدام . قادرة على أن تصبح وسيطة للتعلم فعال دلدرس
الوسائل تشمل ما إذا كان استخدام الوسائل ىذه ادلعلومات أو رسالة التدريس 

شلا تسبب  األقصى احلد اهبا من قبل الطلبة على النحو األمثل وديكن استيع
.تغيَتات يف السلوك

3
 

لذا فإن فعالية الوسائل التعليمية ليس فقط ينظر إليو من النتائج وحدىا 
 ، ولكن حيث من رلمل ادلكوانت لنظام التعليم أيضا.

 فعاليةال الناحية  ب.

كن مالحظة فعالية دي، (Khamim) احلميم بناء على رأي فعالية انحية
 : ، يعٍت ناحيةنظر من التالربانمج  

 وظيفةالو  ادلهمات انحية. ۱

ة  اذا كان ياألشياء أو األشخاص أو ادلؤسسات أن تكون فعال
يقوم أبداء ادلهام والوظائف. لذلك أيضا برانمج التعليم سوف يكون 

                                                           
3
 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar 

Mengajar,..., Hlm. 130. 
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ومهمة  فعالية إذا كانت ادلهمات والوظيفة ديكن تنفيذ بشكل صحيح ،
 تعلم جيدا. الطلبة

 اخلطة أو الربانمج انحية. 2
ة. يفعالالإذا كان مجيع اخلطط ديكن تنفيذ إذن اخلطط أو الربامج 

ىو خطط التعليم ادلربمج ، يعٌت  ا ادلقصود من اخلطط أو الربانمجم
 شكل ادلواد اليت واضح يف ادلناىج الدراسية مت تعيينها.

 الشرط والقاعدة انحية. ٣
نظر من وظيفة أو مل يكن القاعدة تفعالية الربانمج  ديكن أيضا أن 

اليت بذلت يف احلفاظ على استمرارية عملية التعليم. ىذا اجلانب يشمل 
القواعد اجليدة اليت ترتب مسع ادلدرس اليت ترتب مع الطلبة. إذا كان 

 تنفيذ ىذه القاعدة ، فستكون الشروط أو القاعدة فعالية.
 داف أو ظرف ادلثاليةاذل انحية. ٤

برانمج األنشطة يكون فعالة من نقطة النتائج إذا كان اذلدف أو 
ظرف ادلثالية الربانمج ديكن حتقيقو. تقييم ىذا اجلانب ديكن أن ينظر من 

.اإلصلازات اليت تتم حققها الطلبة
4

 

 

 

 

                                                           
         

4
 Khamim, “Efektivitas Penggunaan Media Power Point dalam 

Pembelajaran PAI di Kelas X SMA Negeri 3 Bantul”,  الًتبية جبامعة علومكلية ,يعلمحبث
 . ٠١, ص.  ٢١٠٢كرات, ياڮوياإلسالمية احلكومية  اڮسوانن كايل  جا
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 الوسائل التعليمية .2

 أ.  استعراض الوسائل التعليمية
 تعريف الوسائل(  أ

. يف الالتينية ، معٌت الوسائل كوسيط. مديوالوسائل أتيت من الالتينية 
الوسائل ىي صيغة اجلمع متوسطة ، اليت تعٍت حرفيا وسيط أو مدخال. وجو 
اخلصوص ، كلمة الوسائل ديكن أن تفسر على أهنا أداة االتصال تستخدم 

سائل كأداة لنقل ادلعلومات من ادلصدر إىل ادلستلم. مرتبطة ابلتعليم ، الو 
االتصال تستخدم يف عملية التعليم جللب ادلعلومات يف شكل مواد التدريس 
من ادلدرس إىل الطلبة حبيث يصبح الطلبة أكثر اىتماما مبتابعة أنشطة 

5التعليمة.
  

أبهنا كل الوسائل   (Muhammad wathos) وفقا دمحم وطاس
يقة أكثر فعالية و تساعد ادلدرس على توصيل اخلربات اجليدة إىل طالب بطر 

أبقى أثرا, فهي تعينو على أداء مهمتو, وال تغٍت عن العلم ذاتو. وىذه الوسائل 
6ختتلف ابختالف ادلواقف التعليمية , وابختالف احلاجة الداعية إليها.

 

( hardware، الوسائل ىو األجهزة )( Suparnoوفقا لسوابرنو )
تقول أن ( Sadirman) سادرمان (.softwareاليت مت ملؤىا ابلربامج )

الوسائل ىو وسيط أو مدخال الرسالة من ادلرسل إىل مستلم الرسالة. يف اللغة 

                                                           
5
 Rohmalina Wahab, Psikologi Belajar , … , Hlm. 221. 

, سبتمرب, 2٦ عدد, رللة األثر ) جامعة دمحم خيضر بسكرة (, العملية التعليمال دور الوسائل يفسهل ليلى,   ٦   
  . ٠٤٦, ص.  2١٠٦
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العربية ، تعٍت الوسائل وسيط )الوسائل( أو مدخال الرسالة إىل مستلم الرسالة 
أن الوسائل ىو نوع سلتلف   (Dagne) ݤنيأيضا. يف الوقت نفسو ، وفقا د
 ديكن أن حتفز الطلبة على التعلم. وعلى النقي  ادلكوانت يف بيئة الطلبة اليت

 National Education)من التعريف السابق ، العليم الوطٍت 

Association / NEA) الوسائل ىي أشكال التواصل سواء احلرفية أو ,
السمعية البصرية لالتصاالت وادلعدات. جيب الوسائل أن يتم  التالعب هبا, 

7أن ينظر اليو, مسعت وقرأت.
 

 الوسائل التعليمية   تعريف  (ب

الوسائل التعليمية ىو أداة أو شكل التحفيز اليت تعمل على نقل 
فهي ترتبط أبىداف الدرس   ( ,Latuheru) رسالة التعلم. قال لتوىَتو

ومضمونو وأنشطتو ارتباطا وثيقا, وغياهبا أو قلة استخدامها يئثر يف فاعلية 
 الدرس وصلاحو.

 الوسائل التعليمية فهي :وقد تعددت تعريفات 

" عنصر من عناصر نظام شامل لتحقيق أىداف الدرس وحل ادلشكوالت 
فقال حسُت الطوجبي " أية وسيلة بشرية   ".التعليمية يف موقف نظامي معُت

كانت أو غَت بشرية , تعمل على نقل رسالة ما من مصدر التعلم إىل ادلتعلم , 
١أىداف التعلم". ويسهم استخدامها بشكل وظيفي يف حتقيق

 

                                                           
7
 Umi Machmudah et.all., Active Learning dalam Pembelajaran 

Bahasa Arab, ( Malang : UIN Malang Press, 2008), Hlm. 98. 

 
١
 ۳١(, ص ٢١١٢)مصر : اخلبيت الثقافية, العليم  ووسائلو,  طريقةرايض عارف اجلبان و دمحم آدم أمحد,  
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تغريف الوسائل واسعا   dan Ely)  ( Gerlachلنج و إيليرݤ
وضيقا. أما على نطاق واسع الوسائل التعليمية ىو أي شخص أو مادة أو 
حدث الذي يوفر فرصة للطلبة الكتساب ادلعرفة وادلهارات وادلواقف. ليس 

يف شكل  ذلك فقط ، أن الوسائل ليست رلرد أشياء ، ولكن ديكن أن تكون
األنسان و أحداث التعُلمية. ادلدرس والكتب وبيئة ادلدرسية أن تكون 
الوسائل. إن الفهم الضيق عن طريق الوسائل التعليمية ىو وسيلة غَت شخصية 
)غَت اإلنسان( اليت يستخدمها ادلدرس الذي يلعب دورا يف عملية التعلم 

9لتحقيق اذلدف.
 

الوسائل التعليمية ىي أي شيء ديكن من آراء سبق ديكن استنتاج أن 
الوسائل التعليمية  دتلك فائدة . استخدامو لنقل ادلعلومات من ادلعلم إىل الطلبة

عظيمة يف تسهيل الطلبة  دراسة ادلواد التعليمية. جيب أن تكون الوسائل 
التعليمية تستخدم قادرة على جذب انتباه الطلبة حول أنشطة التعلم والتعليم 

 .زيد من أنشطة التعلم للطلبةوحتفيز ادل

 ب . معايَت الختيار الوسائل التعليمية

الوسائل ىو أحد الوسائل لتحسُت أنشطة التعلم والتعليم. ألن خيتلف 
 انان سودجاان  الوسائل ادلختلفة، كل وسائل لديو خصائص سلتلفة. تقول

(Nana Sudjana )و أمحد ريفاي (Ahmad Rivai)  أنو يف اختيار
 :ل  دلصلحة التعليم ، جيب االنتباه إىل العديد من األشياء ، ما يليالوسائ
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  . ادلطابقة والدقة مع ىدف التعليم, يعٍت الوسائل التعليمية ادلختارة ديكن أن ۱
 تدعم حتقيق ىدف التعليم اليت مت حتديدىا سابقا.

لتحقيق . فعالية, أي من بع  البديلة ادلختارة اليت تعترب األكثر فعالية 2
 األىداف اليت مت وضعها.

. الطلبة, يعٍت اختيار الوسائل التعليمية لًتبية والتعليم جيب أن يكون وفقا ٣
 دلستوى أو مستوى الًتبية ومستوى التفكَت الطلبة.

. توافر الوسائل  شلا يعٍت أنو من السهل احلصول علىيها ، على األقل بسهولة ٤
 من قبل ادلدرس.

يف استخدام الوسائل التعليمية ؛ يعٍت أي نوع من الوسائل  . مهارات ادلدرس ٥
ادلطلوبة ديكن دلدرس استخدامها يف عملية التعليم. القيم والفوائد ادلتوقعة 
ليس يف وسائل ، ولكن أتثَت استخدامها من قبل ادلدرس يف وقت تفاعل 

أن تعزز  تعلم الطلبة مع البيئة. ىذه الوسائل ادلستخدمة يف التعليم من ادلتوقع
 نوعية التدريس.

. توافر الوقت, يعٍت أن توافر الوقت الستخدام الوسائل حبيث ديكن لوسائل ٦
أن تفيد للطلبة أثناء التعلم. سيؤثر الوقت ادلتاح يف عملية التعليم على 

 استخدام الوسائل التعليمية.
ادلرونة يف ادلعٌت . ادلرونة )االضلناء(, يعٍت أنو يف اختيار الوسائل  ينبغي اعتبار ٧

10سسأنو ديكن استخدامها يف حاالت سلتلفة وعندما تستخدم غَت ضارة.
 

                                                           
10

 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar,

,....Hlm. 133. 



05 
 

سوف اكثر سهولة يف  مبعايَت الختيار الوسائل التعليمية ، ادلدرس 
يف التدريس. وجود الوسائل يف  تستخدم الوسائل تعترب مناسبة لتسهيل عملها

إىل تسهيل ادلدرس يف شرح  تعقيد ادلدرس ، ولكن عملية التعليم ادلتوقع عدم
 ادلادة وحىت تقدديها.

فيما يتعلق بنظرية التعلم ، تشمل الظروف وادلبادئ النفسية ادلختلفة 
اليت جيب أخذىا يف االعتبار عند اختيار واستخدام الوسائل التعليمية ما 

 يلي:

أ.  الدافع, وينبغي أن تكون ىناك حاجة أو مصلحة أو رغبة يف التعلم 
ب قبل أن تسأل عن اىتمامو على فعل الواجبات من الطال
 .والتمارين

ب. الفروق الفردية, يتعلم الطلبة بطرق سلتلفة وسرعات سلتلفة. عوامل 
مثل القدرة االستخباراتية وادلستوى التعليمي والشخصية وأساليب 

 التعلم يؤثر على قدرة  واستعداد الطلبة للتعلم.

لطلبة مبا يتوقع منهم التعليم من إذا مت إخبار ا ,أىداف التعليم ت.
 خالل الوسائل التعليمية ، فإن فرص النجاح يف التعلم أكرب.

الطلبة جيب أن يتقن الدروس األساسية أو  ث. التحضَت قبل التعلم,
 .لديهم الضرورية اخلربة الكافية

ج. العواطف, التعليم الذي ينطوي على العواطف وادلشاعر الشخصية 
٠٠ر جدا ودائم.وكذلك مهارات مؤث
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الطلبة على علم ابلتقدًن  تعليقات, نتائج التعلم ديكن زايدة إذا درواي .ح
 احملرز يف التعلم.

خ. تعزيز, إذا كان الطلبة انجحا يف التعلم ، يتم تشجيعو على مواصلة 
 التعلم.

التمرين والتكرار, شيء جديد ليس من السهل تعلمو بفعالية من . د
، حبيث ديكن فهم ادلعرفة أو ادلهارات ، خالل دراسة واحدة فقط 

 وجيب تكرارىا يف كثَت من األحيان وتدريبها.

ذ. التنفيذ؛ تتمثل نتائج التعلم ادلرغوبة يف حتسُت قدرة الشخص على 
12أو مواقف جديدة. تطبيق أو نقل نتائج التعلم إىل مشاكل

 

 وظيفة الوسائل التعليمية ت .  

الوسائل بوظيفة مهمة. بشكل عام,  عملية التعلم والتعليم ، تتمتع
 دون ذلك إىل ىذه الوظائف, مهالك الرسالة. وظيفة الوسائل ىي توجيو

(Hamalik ) يقول أن استخدام الوسائل يف عملية التعلم والتعليم  ديكن أن
يثَت الفضول واالىتمام ، ويثَت الدافع واحملفزات يف عملية التعلم والتعليم ، 

فسية الطلبة. استخدام الوسائل ديكن أن يساعد أيضا وديكن أن تؤثر على ن
الطلبة لزايدة التفاىم، وتقدًن ادلواد / البياانت جلذب وتسهيل تفسَت 

أن وظيفة وسائل ( Hafni) البياانت، وتتكثف ادلعلومات. يشرح حفٌت
التعليمية السيما الوسائل السمعية والبصرية ، ليس فقط رلرد توجيو الرسالة ، 
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أيضا على تبسيط عملية تلقي رسالة صعبة حبيث تصبح عملية  بل تساعد
  االتصال بسالسة دون تشويو.

، (Umi Mahmudahقالت أمي زلمودة )بشكل عام ، كما 
 الوسائل التعليمية لديها الوظائف التالية :          

توضيح عرض الرسالة حىت ال تكون لفظية للغاية )يف شكل كلمة مكتوبة  .۱
 أو شفهية(

  . التغلب على قيود ادلكان والوقت والطاقة احلسية ، مايلي :2
 (. كائنات اليت كبَت جدا، وديكن االستعاضة عنها دجيان الواقع،۱

 صورة، إطارات الفيلم، الفيلم أو منوذج
 (. كائن صغَت ، ديكن أن يساعد مع العرض الصغَت ، وإطار الفيلم2

 ، الفيلم أو الصورة
(. احلركة بطيئة جدا أو سريع جدا, ديكن مساعدة يف التصوير ٣

 عايل السرعة الفوتوغرايف أو التصوير   الفوتوغرايف 
(. أحداث أو األحداث اليت وقعت يف ادلاضي ديكن عرضها مرة ٤

أخرى من خالل  لقطات الفيلم، فيديو، فيلم اإلطار، صورة أو 
 لفظيا.

كن عرض مع النماذج والرسوم البيانية (.  كائن اليت معقدة للغاية ودي٥
 ٠۳وغَتىا.
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عن طريق استخدام الوسائل التعليمية بشكل مناسب ومتغَت ديكن  .٣
التغلب على ادلوقف السليب للمتعلمُت. يف ىذه احلالة ، تكون الوسائل 

 التعليمية مفيدة دلا يلي :
 (. خلق العاطفة أو احلماس للتعلم.۱
 التفاعل ادلباشر بُت الطلبة والبيئة حقيقة.(. يتيح ادلزيد من 2
 (. مساح للطلبة تعلم من تلقاء نفسها وفقا لقدرهتا والفائدة.٣
14(. تسهيل عملية البحث عن ادلعلومات ادلطلوبة.٤

 

وىكذا وظيفة الوسائل التعليمية يف عملية التعلم والتعليم يف غاية 
 وشلتعة، وخاصة لتعلم اللغة.األمهية لتحقيق التعلم النشط وخالقة وفعالة 

 أنواع الوسائل التعليمية  ث .

فمنها ما تعتمد على  تتنوع الوسائل التعليمية وتتطور تطور األزمان, 
اللغة اللفظية أو ادلسموعة, ومنها ما تعتمد على الصور والرسوم وتسجيالت 

فوزان أن الصوتية, ومنها ما تعتمد على صورة ادلتحركة والتلفاز وغَتىا. ويرى ال
,  الوسائل التعليمية تنقسم إىل رلموعات, وذلك حسب احلاسة اليت ختاطبها

 وىي :
 . الوسائل التعليمية بشكل مواد ادلطبوعة أو ادلرسومة, مثل :۱

الكتب, وصورة التعليمية, والرسومات واخلرائط, ولوحات التعليمية, 
 والشفافيات, والبطاقاط, والرموز.
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التعليمية بشكل مواد السمعية البصرية الثابتة, مثل : أفالم اثبتة, . الوسائل 2
 وأشرطة صوتية وأسطواانت.

الوسائل التعليمية بشكل مواد السمعية البصرية ادلتحركة, مثل : أفالم . ٣
 متحركة, وأشرطة الفيديو, وأقراص احلاسوب.

تصنف يف وأما تصنيف الوسائل التعليمية يف تعليم اللغة العربية, فهي 
 اجملاالت التالية:

(  الوسائل البصرية, وىي اليت يستفاد منها عن طريق انفذة العُت, ۱
وأمهها : كتاب ادلدرسي وما أشبو ذلك, والسبورة وملحقاهتا, 
واللوحات اجلدارية وما أشبو تلك, الصور ادلفردة وادلركبة 

 وادلسلسلة, والبطاقات بكل أنواعها.
وىي اليت يستفاد منها عن طريق األذن,  (   الوسائل السمعية ,2

 وأمهها : ادلذايع,  والتسجيالت الصوتية, واألسطواانت إخل.
(   الوسائل السمعية البصرية, وىي اليت يستفاد منها عن طريق العُت ٣

واألذن معا, وأمهها : التلفاز , وصورة ادلتحركة, ودروس 
 ٠٢النموذجية ادلسجلة, والتمثيليات ادلتلفزة, إخل.

  تنقسم ىذه الوسائل إىل :

الصوت النقي البصري أي أن عناصر الصوت وعناصر   أ.
 الصورة أتيت من مصدر واحد مثل كاسيت الفيديو
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السمعية والبصرية ليست زل  عنصر الصوت وأييت  ب.
على سبيل ادلثال  عنصر الصورة من مصادر سلتلفة. 

الفيلم إطار الصوت الذي يتم اشتقاق عنصر الصورة 
اخلاص بو من شرائح جهاز العرض وأييت عنصر الصوت 

 ٠6من جهاز تسجيل.
 . من الوسائل العليمية احلديثة٤

يعد ظهور احلاسب اآليل من أىم منجزات الثورة العلمية التقنية 
احلديثة، فقد أحدث ىذا االبتكار تطورا ىائال يف مجيع أوجو النشاط 

را ضروراي بل حتما يف معظم اإلنساين حىت أصبح استخدام احلاسب اآليل أم
رلاالت احلياة . فاحلاسب ىو رلموعة من الوحدات األلًتونية الدقيقة اليت 
يدخل جزءا منها ادلعلومات، وجزءا آخر جيري العمليات احلسابية وادلنطقية، 

 وجزءاثلث خيرج ادلعلومات ويطبع نتائجها، وجزء رابع خيزن ادلعلومات.
 الوسائل إىل:يتضح من قوة تغطية ، تنقسم 

 . الوسائل مع قوة تغطية الواسعة ومتزامنة(۱
استخدام ىذا الوسائل ال يقتصر ادلكان والفضاء ويصل إىل 
عدد كبَت من الطلبة يف نفس الوقت ، مثل الراديو والتلفزيون 

 واإلنًتنت.
 (. الوسائل مع قوة تغطية زلدودة ابدلساحة وادلكان2
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تتطلب مساحة ومكان خاص ىذه الوسائل يف استخدامها 
مثل فيلم شرائح صوت الفيلم ، واليت جيب أن تستخدم مكان 

 مغلق ومظلم.
 (. الوسائل للتعليمية الفردية٣

ىذا الوسائل جيب أن يكون استخدامو اىل النفس ، مبا يف 
ذلك ىذه الوسائل ىي وحدة الربرلة والتعليم من خالل 

 17الكمبيوت.
 عليميةاستخدام الوسائل الت ةخطو  ج.

استخدام الوسائل التعليمية ال ينبغي أن تكون تعسفيا وفقا لرغبات ادلدرس    
أو احملاضر ، وليس ادلخطيط وادلنهجية. ىناك ستة خطوات اليت ديكن للمدرس أو 

ا بفعالية احملاضر اجلص عليها أثناء التدريس ابستخدام الوسائل الستخدامه
 :وكفاءة. تتضمن اخلطوات

 األىداف التعليمية عن طريق استخدام الوسائل. صياغة ۱
. إعداد ادلعلم. يف ىذه ادلرحلة ، خيتار ادلعلم وحيدد الوسائل اليت سيتم 2

استخدامها لتحقيق اذلدف. يف ىذه احلالة ، مبدأ االختيار وأساس 
 االعتبار ينبغي النظر.

. إعداد الفصل. يف ىذه ادلرحلة ، جيب أن يكون الطلبة أو الفصل ٣
مستعدين قبل تلقي الدروس أو ادلواد ابستخدام الوسائل. جيب على 
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ادلدرس أن تكون قادرة على حتفيزىم لتكون قادرة على تقييم وتوقع، 
 نقدر ىذا ادلوضوع مع الوسائل.

. خطوة عرض الدرس واستخدام الوسائل. يف ىذه ادلرحلة عرض مادة ٤
رس حاجة يف ىنا. الدرس ابستخدام الوسائل التعليمية ، مهارة ادلد

 طورت وسائل  استخدامو لفعالية وكفاءة حتقيق األىداف.
. خطوة أنشطة تعلم الطلبة. يف ىذه ادلرحلة ، يتعلم الطلبة  ابستخدام ٥

 الوسائل التعليمية.
ديكن أن يكون استخدام الوسائل ىنا ديكن الطلبة أنفسهم الذين  

 لفصل أو خارج الفصل.ديارسونو أو يستخدمو ادلعلم مباشرة ، إما يف ا
. خطوة تقييم التدريس. يف ىذه ادلرحلة أنشطة التعلم يف تقييم، أي مدى ٦

أىداف التدريس حققت، واليت أيضا ديكن تقييم مدى أتثَت وسائل  
كأداة لدعم صلاح عملية التعلم الطلبة. ديكن أن تكون نتائج التقييم 

 ٠٨تايل.ديكن أن تستخدم األساس أو مادة لعملية التعلم ال
 . السمعية والبصرية٣

 أ.  تعريف السمعية والبصرية

الوسائل التعليمية ادلرتبطة بشكل وثيق مع دتكُت التكنولوجيا يف الًتبية. 
الوسائل السمعية والبصرية ىي شيء اليت دتكن استخدامها لتسهيل تعليم اللغة 
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19اليت ديكن التقاطها و ىضمها احلواس البصر والسمع.
السمعية الوسائل  

والبصرية ىي اليت ختاطب حاسيت السمع والبصر , أي حتمل النوعُت من الرموز 
, ومن أمثلة ىذه الوسائل التسجيالت الفيديوية, وبرامج    الصوتية والبصرية

٢١التلفاز , و الشرائح الشفافة ادلصحوبة ابلصوت.
 

 يكشف أن السمعية(Ishak Abdullah) قال اسحاق عبد هللا 

( ىو أداة تستخدم احلواس مثل البصر والسمع. AVA)ادلعيناتوالبصرية 
التدريب الذي يستخدم أداة من خالل كل من أجهزة االستشعار لتلقي 

حتقيق نسبة عالية من فعالية. األدوات ادلضمنة يف الوسائل  ادلدخالت ديكن
( تشمل: فيلم الصوت ، شريط الفيلم ، AVAالسمعية البصرية ادلعينات )

أو الشرحية ، بث التلفاز ، وتسجيل فيديو. التطور األخَت ىو بداية الشريط 
 21استخدام ادلعاجل الصغَت يف التعليم )الوسائل ادلتعددة(.

 ب.  خصائص الوسائل السمعية والبصرية

ادليكانيكية  الوسائل السمعية والبصرية لنقل ادلواد ابستخدام األدوات
 بصرية. عرض التدريس كما السمعيةواإللكًتونية لعرض الرسائل السمعية وال

والبصرية بوضوح  يتميز استخدام األجهزة أثناء عملية التعليم ، مثل زلرك 

                                                           
19

 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, ( 

Bandung : PT.Remaja Rosdakarya Offset, 2014), Hlm. 227. 

٠٥۹١(, ص  2١٠١)الرايض : الرشد انشرون, ادلنهج ادلدرسي ادلعاصر, حسن جعفر اخلليفة,    2١
  

21
 Ishak Abdullah et.all., Teknologi Pendidikan,( Bandung : PT Remaja 

Rosdakarya,2013), Hlm. 84. 
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بروجيكتور األفالم ، ومسجل الشرائط ، وجهاز العرض ادلرئي الواسع. 
 :اخلصائص

 خطي( . أ

 عرض البصرية الديناميكية. (ب

 صممتستخدم بطريقة اليت مت زلددة سلفا من قبل ادل (.ت

 ىو دتثيل مادي لفكرة حقيقية أو رلردة  (.ث

 وضعت وفقا دلبادئ علم النفس السلوكي وادلعريف  (.ج

غالبا ما تتمحور حول ادلدرس ، اىتمام أقل بتفاعل التعلم  (.ح
.والتعليم

٢٢
 

النهج  ادلتمحور حول ادلدرس أو ادلؤسسات ىو نظام الًتبية تقليدي يتم 
فيو التحكم الكامل يف مجيع أنشطة التعليم اليت تسيطر عليها ادلدرس وموظف 
مؤسسات التعليمية. يف ىذا النظام ادلدرس بتواصل معرفتو للطلبة يف شكل 

حيدث التعليم  أساسي ادلباحثة يف بع  أشكال ادلناىج الدراسية. عادة ما
واالنتهاء يف غضون فًتة زمنية معينة. حُت أن طريقة التدريس ادلستخدمة ليست 
أشكاال متنوعة ، وعادة  تستخدم طريقة احملاضرات مع االجتماعات وجها لوجو 

(Face to face.)
23

 

 

 

                                                           
22

 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran,…, Hlm. 31. 

23
 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran,…, Hlm. 32. 
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 . الوسائل الفيديو٤
 تعريف الوسائل الفيديو أ. 

خدم قوة الصورة والصوت يف الوسائل الفيديو ىي وسائل إلكًتونية تست
التأثَت على اجلمهور. الفيديو ىو الوسائل تستخدم لنقل رسالة التعليم.  وسائل 
الفيديو ىناك عنصرين من الوحدة ادلتبادلة وىي السمعية والبصرية. إن وجود 
العناصر الصوتية يتيح للطلبة القدرة على تلقي رسالة التعليم من خالل السمع ، 

 2٤ر البصرية تسمح إنشاء رسالة تعلم من خالل شكل ادلرئيات.حُت أن العناص
إن استخدام الوسائل الفيديو يف عملية التعليم يف الفصل ىو أمر شائع 
ابلفعل. كالوسائل السمعية والبصرية مع عناصر احلركة والصوت ،الفيديو ديكن أن 

سة أن العديد تستخدم كالوسائل تعليمية يف سلتلف رلاالت الدراسة. يف رلال الدرا
من تعلم مهارة احلركية الدقيقة ديكن أن تعتمد على قدرة الفيديو. مع القدرة على 

( ، تساعد الوسائل الفيديو ادلدرس لشرح slow motionتقدًن حركة بطيئة )
حركة أو اليت اليت تفعلءات معينة مبزيد من التفصيل. مهارة اليت ديكن تدريبها من 

س فقط يف شكل مهارة البدنية ، ولكن مهارة اإلدارية خالل الوسائل الفيديو لي
اليت ديكن تدريبها من خالل استخدام الوسائل الفيديو ايضا . ديكن للمدرس 
اختيار برامج الفيديو اليت تتناسب مع مادة اليت سيتم تدريسها ، ومشاىدة معا يف 

 2٥الفصل ومن مث مناقش ومناقشتها.
                                                           

24
 Bambang Warsita, Pendidikan Jarak Jauh,…, Hlm. 119. 

25
 Hamzah B Uno dan Nina Lamatenggo, Teknologi Komunikasi dan 

Informasi Pembelajaran,( Jakarta : Bumi Aksara, 2011), Hlm. 135. 
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 مزااي و حدود الوسائل الفيديو ب.
, فإنو يف الوسائل الفيديو   (Joni Purnomo)كما قال جوين فرانما 

 ىناك زائد وضعف ، ما يلي:
   . مزااي الوسائل الفيديو٠

 أ. ديكن استخدامها الكالسيكية أو الفردية 
   ب. ديكن استخدامها على الفور
 ت. استخدامها مرارا وتكرارا

 يف الفصلث. ديكن تقدًن ادلواد جسداي ال ديكن التحدث 
 ج. ديكن تقدًن زلسوسة اليت اخلطَت
 ح. ديكن تقدًن زلسوسة ابلتفصيل
 خ. ال يتطلب مساحة مظلمة.
 د. ديكن أن تكون بطيئة وسريعة
 ذ. يقدم الصورة والصوت.

 الوسائل الفيديو:  . حدود2

 أ. من الصعب أن تكون منقحة

 ب. مكلفة نسبيا

 اخلاصة ت. يتطلب مهارة

 26الكهرابئية أو البطارية اليت قصَتة بشكل عام.ث. يتطلب طاقة 
                                                           

26
 Joni Purwono, et.all., 2014, Penggunaan Media Audio-Visual Pada 

Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam di Sekolah Menengah Pertama Negeri 

1 Pacitan, Jurnal Teknologi Pendidikan dan Pembelajaran, vol.2, no. 2, April 

2014, Hlm. 131. 
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 . ادلًتجم٥
وجيب على ادلًتجم أن ديلك معرفة اللغة األصلية جبّيد و ادلثال ادلكافئ يف لغة 
ادلستهدف. بل, إحضار ادلعاىن ادلكافئة يف اللغة ادلستهدفة ابستخدام شكل و تركيب 

 Pedoman”يف كتاب نقلو زكى الفارسي اللغة ادلستهدفة غَت السهل. كما 
"Penerjemahan Arab Indonesia  ( رأى شهاب الدينSyihabuddin )

ىناك ادلشكالت اليت توجدىا ادلًتجم خصوصا دلًتجم النص اللغة العربية إىل اللغة 
 األندونيسية , وىي :

 أنشطة الًتمجة صعبة .( أ
 ىناك فرق الًتكيب والثقافة بُت اللغة العربية واللغة اإلندونيسية .( ب
 ٢7ن مهارة ادلًتجم يف قواعد الًتجمنقصا .( ت

 أنشطة الًتمجة ثالث وجهات  وىي النص األصلي, وادلًتجم, و نص الًتمجة. يف
من ىذه ثالث وجهات , حيتّل ادلًتجم دورا مركزاّي, وتعٍت أن يكون ادلًتجم وسيطا 
للمًتجم التصال بُت اللغة. وعليو, جودة الًتمجة اعتمدت على كفاءة الًتمجة. وال بّد 

 أن يتوّفر الشروط حلصول الًتمجة ادلثلى.
 ويتضح من ىذا أن ىناك عدة العوامل جيب أن تتوفر يف ادلًتجم وىي :

 
 

                                                           
27

 M.Zaka Al Farisi, pedoman Penerjemahan Arab Indonesia, ( 

Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2011), Hlm. 23-27. 
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 إجادة اللغة اليت ينقل منها وإليها. .( أ
إجادة القواعد اللغوية اليت حتدد القنوات الفنية اليت تنقل خالذلا األفكار الواردة يف  .( ب

 النص األصلي.
الفروع العلوم ادلختلفة اليت تقوم ابلنقل منها وإليها, مع اإلدلام إجادة خاصة  .( ت

 مبصطلحاهتا والقدر األعظم من مفرداهتا.
األمانة يف نقل األفكار الورادة يف النص األصلي ونقلها بلغة واضحة وسلسلة  .( ث

 ومفهومة إىل اللغة ادلًتمجة إليها.
سلوب الذي كتب فيو النص زلاولة بناء الفقرة يف أسلوب مشابو إىل حد كبَت لأل .( ج

 األصلي.
 ٢١إظهار القطعة ادلًتمجة بنفس روح القطعة األصلية. .( ح

 

 

 

 

                                                           
-٠٠(, ص. ٠٩٩٥ )فاكس : مكتبة الوفاء,دئها وتطبيقاهتا, الًتمجة أصوذلا ومبا, عبد العليم السّيد منسي   2٨

٠2. 
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 ب. الدراسات السابقة

حتت ادلوضوع : "  2۱۱۱سنة  (  ٨١٩١٠٠١١١١٤٣ايدي اجلنيدي عبدهللا )  .٠
يف الدراسي  فعالية استخدام الوسائل السمعية والبصرية على نتائج تعلم الطلبة

 اإلسالمية ) ادلدرسة الثانوية األىلية اذلدية ليبك بولس(". تعليم الدينية
تتناول ىذا البحث كيف فعالية استخدام الوسائل السمعية والبصرية على نتائج 

 الثانوية ادلدرسة الطلبة الذين يدرسون يف الدراسي تعليم الدينية اإلسالمية يف تعلم

ون مبساعدة الوسائل السمعية . نتائج ىذا البحث يتعلماذلدية ليبك بولساألىلية 
فعالة جدا. إعداد احلد   اذلدية ليبك بولس األىلية الثانوية والبصرية يف ادلدرسة

)احلج( ادلدرس ال يشعرون  (VCD) األقصى يسمح ادلدرس يستخدم الوسائل 
والتعليم. ادلواد ادلقدمة ال جتعل الطلبة يشعرون ابدللل  الصعوابت يف عملية التعلم

حىت يكون ذلم أتثَت على صلاح التعلم. الفرق ىو أن الكاتبة يركز أكثر على والشبع 
29فعالية استخدام الوسائل السمعية والبصرية ليس نتائج تعلم.

 

تطبيق الوسائل  حتت ادلوضوع:"  2١٠٣( سنة ١٩٤2١١٧2اإلمام توفيق ) .2
مية سَتيبون السمعية والبصرية يف حتسُت التحصيل التعلم ابدلدرسة الثانوية احلكو 

 ".2۱۱۰-2۱۱2الواحدة فصل حادية عشر اللغوية سنة 
ىذا نتائج البحث أن عملية التعليم أنشطة اللغة العربية اليت أجريت يف ادلخترب وقد 
أتىل لغة عملية التعلم اللغة العربية ابستخدام السمعية والبصرية. يف تطبيق 

                                                           
  
٢9

 Edi Junaedi Abdilah, “Efektivitas Penggunaan Media Audio Visual 

Terhadap Keberhasilan Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama 

Islam Di SMK Al-Hidayah Lebak Bulus”,  ادلدرسُت جامعة شارق ىدية هللا ربية و ت علومكلية ,يعلمحبث
  .٢١٠٠اإلسالمية احلكمية جاكرات, 
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لغة  يشَت إىل زايدة  ۹الوسائل السمعية والبصرية تعليم اللغة العربية يف الفصل 
عايَت اليت تطبقها ادلدرسة. االختالفات ىي دلواقع ملحوظة يف حتصيل الطلبة وفق ادل

البحث ادلختلفة ، إذا مت اليت اليت تفعلء البحث يف ادلدرسة ، فإن الكاتبة ينفذ 
فحصون إال فعالية استخدام الوسائل السمعية تابلبحث يف اجلامعات والباحثة ال 
 ٣١والبصرية ليس لتحسُت نتائج التعلم.

استخدام " حتت ادلوضوع :   2١٠٣( سنة ١٩٤2١٠22ف.م ) . دمحم فازل۰
العلوم  ۱۱الوسائل السمعية والبصرية يف تعليم اللغة العربية الطلبة فصل 

 .  " ڠكايل بوا  ۱ادلدرسة الثانوية احلكومية  ۰االجتماعية 
ادلدرسة  ۰العلوم االجتماعية  ۱۱عملية التعليم اللغة اللغة العربية يف الفصل 

تتضمن ثالث مراحل يعٍت التخطيط والتنفيذ  ڠكايل بوا  ۱الثانوية احلكومية 
والتقييم. تشَت نتائج البحث إىل أن تقييم والتقوًن ديكن تصنيفو جيد مبا يكفي. 
ولكن ، فإن استخدام الوسائل السمعية والبصرية يف تعليم اللغة العربية ال يزال غَت 

لوسائل السمعية البصرية جيد ، وىو أحد العوامل ألن إتقان ادلدرس يف استخدام ا
تقييم تعلم الطلبة ، ويركز  ال يزال غَت موجود. الفرق ىو أن الكاتبة ال يبحث

31الكاتبة أكثر على فعالية استخدام الوسائل السمعية والبصرية.
 

                                                           
         

۳١
 Imam Taufik, “Penerapan Media Audio Visual dalam 

Meningkatkan Prestasi Belajar Bahasa Arab di MAN Cirebon 1 Kelas XI 

Bahasa Tahun Ajaran 2012-2013”,  اڮجامعة سوانن كايل  جا والتدريسكلية علوم الًتبية  ,ي علمحبث 
 . ٢١٠۳كرات, ياڮاإلسالمية احلكومية يو

۳٠
 M.Fazil FM, “Pemanfaatan Media Audio Visual dalam 

Pembelajaran Bahasa Arab Siwa Kelas XI IPS 3 MAN 1 Kalibawang”,  يعلمحبث, 
 . ٢١٠۳كرات, ياڮوياإلسالمية احلكومية  اڮجامعة سوانن كايل  جاكلية علوم الًتبية والتدريس 
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من بع  من مراجعة األدبيات أعاله، بقدر ما يعرفون الكتاب، أي 
ات، مكان البحث، و فرد دراسة شلاثلة دلا حبثت، سواء من حيث ادلوضوع
فعالية استخدام الوسائل السمعية البحث. يف ىذا البحث رفع الكاتبة عنوان 

 ڠاجبامعة واىل ساالثانية لطلبة قسم تعليم اللغة العربية  والبصرية يف تعليم الًتمجة

 .ڠاإلسالمية احلكومية مسارا

 ج. اإلطار التفكريي
النجاح يف تنفيذ شيء مت التخطيط لو فعالية ىي النجاح يف حتقيق األىداف أو 

بُت مستوى حتقيق   ابدلقارنة عادة فعالية  ادلرتبطة. وديكن أن يعمل بشكل جيدا
األىداف مع اخلطة اليت مت إعدادىا سابقا ، أو مقارنة النتائج احلقيقية مع النتائج 

لصحيحة ادلخطط ذلا. مع فعالية ديكن حتقيق اذلدف من ادلناسب أو اختيار األىداف ا
 من سلسلة من البديلة أو اختيار طرق وحتديد اختيار بع  اخليارات األخرى.

الوسائل التعليمية ىي اي أداة تستخدم من احملاضر أو الطلبة يف عملية التعليم. 
يتم تفسَت الوسائل  كأداة اتصال تستخدم يف عملية التعليم إلدخال ادلعلومات يف 

أن حتفز أفكار, و مشاعر, و رغبة الطلبة حىت شكل مادة  التدريس ، اليت ديكن 
يتمكنوا من تشجيع عملية التعلم والتعليم. ىذه الوسائل التعليمية ىي واحدة من العامل 
ادلهم يف حتسُت نوعية التعليم. للوسائل التعليمية فائدة كبَتة يف تسهيل الطلبة تدرس 

يف ىذه احملاضرة على السمعية مادة احملاضرة يف الًتمجة الثانية. الوسائل ادلستخدمة 
والبصرية. الوسائل السمعية والبصرية ىي رلموعة من الوسائل التعليمية اليت تساعد على 
تصور ادلادة مصحوبة ابلصوت. الوسائل ىذا النوع تقييم احملاضر ليكون جذب انتباه 

 الطلبة على إنشطة التعلم والتعليم يف الفصل.
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حتديد من خالل عدة عوامل ، وىي حتديد يف  فعالية الوسائل التعليمية يتم
اختيار الوسائل ادلناسبة هبدف التعليم اليت يتعُت حتقيقها ، يف ىذا تعليم الًتمحة الثانية  
خيتار احملاضر الوسائل اليت تتوافق مع التعليم الًتمجة الثانية ابستخدام الوسائل السمعية 

لفيديو الوسائل اليت ادلناسبة ألىداف وسائل السمعية والبصرية أشكال االوالبصرية. 
 التعليم اليت سوف حتقيقها يف وقت الحق.

العامل األخر اليت جتعل  الوسائل التعليمية يقول ان تكون فعالية يعٍت من توافق 
الوسائل مع خصائص اذلدف أو الطلبة.  لذلك الوسائل  السمعية والبصرية شكل 
الفيديو ادلستخدمة يف تعليم الًتمجة الثانية  ألن التكيف  ابلبنية التحتية القائمة يف  

، دون ذلك إىل مجيع الطلبة  قسم تعليم  ڠاحلكومية مسارااإلسالمية  ڠاجامعة واىل سا
ديكن أن يقبل تسليم مادة  ڠاإلسالمية احلكومية مسارا ڠاجبامعة واىل سااللغة العربية 

 ابستخدام تكنولوجيا التعليم شكل السمعية والبصرية.

ىو حتديد كيفية استخدامها. جيب على ادلدرس أو احملاضر حتتاج  العامل األخر 
حذر عند اختيار و تعيُت الوسائل اليت سيتم استخدامها. الدقة يف اختيار الوسائل دعم 
فعالية أنشطة التعليم اليت اليت اليت تفعل هبا. اختيار الوسائل ينبغي دلستوى قدرة الطلبة 
ايضا. استخدام الوسائل الذي وفقا مبستوى قدرة الطلبة ديكن أن تزيد الدافعية الطلبة 

يف استخدام الوسائل تشمل ما إذا كانت  ًتمجة. دون ذلك تلك فعاليةيف تعلم ال
الطلبة ابألمثل حىت تسبب   ديكن استيعاهبا تستخدم ىذه الوسائل ادلعلومات التدريس 

تغيَت يف السلوك. لذلك فعالية ليس فقط ينظر من النتائج ، ولكن ينظر إليو من مجيع 
استخدام الوسائل السمعية والبصرية غَت ادلكوانت من نظام التعليم. ولكن أحياان 

السليم ايضا ادلملون لطلبة, ألن فقط لصقها على الفيديو  اليت بثت وعدم وجود 
 مفردات على الطلبة ديكن فعالية استخدام ىذه الوسائل. 
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فعالية استخدام الوسائل السمعية و من موجز أعاله, الكاتبة أريد يبحث 
 ڠاالثانية لطلبة قسم تعليم اللغة العربية جبامعة واىل ساالبصرية يف تعليم الًتمجة 
 .ڠاإلسالمية احلكومية مسارا
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 الباب الثالث                       

 مناهج البحث

 البحث نوع أ.

يستخدم ىذا البحث نوع البحث النوعية. البحث النوعي ىو البحث الذي 
.االجتماعي ويسعى لفهم كيف الفرد انظر أو تفسري أو وصف عادل

البحث ابستخدام  1
فعالية استخدام الوسائل السمعية والبصرية يف تعليم طريقة هنج النوعية يهدف إىل وصف 

 .ڠاإلسالمية احلكومية مسارا ڠاجبامعة واىل ساالًتمجة الثانية لطلبة قسم تعليم اللغة العربية 

ويرتبط ذلك بقدرة الطلبة واحملاضر على تعظيم استخدام الوسائل التعليمية السمعية 
 ية.والبصرية نوع الفيديو ليتم استخدامو بفعال

، (field research) لدراسة احلالة ادليدانية الطريقةيستخدم ىذا البحث نوع 
 بحثية من الفرد ادلأي البحث مع خصائص ادلشكالت ادلرتبطة ابخللفية وظروف احلال

 2حبث متعمق حول موضوع معني لتقدمي صورة كاملة عن الفرد معني. يهدف إىل ذيال
فيما يتعلق ابلكتابة ، يسًتشد الكاتبة بكتاب دليل الكتابة حبث علمي ادلنشورة من قبل 

 .التدريسالًتبية و  ومكلية عل   ڠاإلسالمية احلكومية مسارا ڠاجامعة واىل سا فريق الكاتبة

 

 

 

 

                                                           
1
 Sudaryono, Metode Penelitian, ( Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 

2017), Hlm. 91. 

2
 Sudaryono, Metode Penelitian,…, Hlm. 88. 
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 تهوق والبحث كان م ب.

 ڠاامعة واىل ساجب فرد البحثستخدمة الباحثة ككائن يالبحث الذي مكان 

 ڠاجامعة واىل سايف ىذا  ابلقيام البحوث هتتم. الباحثة  ڠاإلسالمية احلكومية مسارا

ىو أن كلية علم الًتبية وتكوين ادلدرسني ىناك ختصص يف   ڠاإلسالمية احلكومية مسارا
تعليم اللغة العربية. دورات يف التعلم ابستخدام الوسائل التعليمية يف شكل السمعية و 

قسم  ىذا البحث يبدأ تنشر استبيان جلميع الطلبة .البصرية كوسيلة لتقدمي الًتمجة الثانية
الًتمجة الثانية وينتهي جبمع البياانت. وقت البحث  تعليم اللغة العربية الذي يدرس يف كلية

 . ٢۸۱۰ اكتوبرحىت  مارسأجريت يف شهر 

 مصادر البياانتت. 

، مصادر  Lexy J. Moleongيف اقتباس من  (Lofland)وفقا لوفالند 
، والباقي ىي بياانت إضافية  أعمالي الكلمات ، و البياانت الرئيسية يف البحث النوعي ى

3مثل التوثيق وغريىا.
  

فرد البحث ىي األشخاص أو ما ىي مصادر البياانت يف البحث. وفقال 
Suharsimi Arikunto  مصادر البياانت يف البحث ىو الفرد من حيث  البياانت

.ديكن احلصول عليها
4

كلية  أما ابلنسبة  ان يكون الفرد قي ىذا البحث ىو احملاضر من   
صرية ، و العوامل البياانت حول استخدام الوسائل  السمعية والب الًتمجة الثانية حلصول

يف الناحية  لسمعية والبصرية  يف الفصل.على استخدام الوسائل ا العراقيلةالداعمة و 

                                                           
3
 Lexy J Moloeng, Metodelogi Penelitian Kualitatif, ( bandung : 

Remaja Rosdakarya, 2009), Hlm. 6. 

4
 Suharsimi arikunto, Prosedur Penelitian ( Suatu Pendekatan Praktik 

), ( Jakarta : Rineka Cipta, 2010), Hlm. 172. 
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، يف ىذا البحث ىو الطلبة قسم  تعليم اللغة العربية الذي ينقسم إىل ثالث الفصول األخر
ىو احلصول على بياانت عن الردود الطلبة حول استخدام الوسائل السمعية  ، واذلدف

والبصرية يف تعليم الًتمجة الثانية وكذلك ردودىم حول عوامل الداعمة وتثبيط على 
 .استخدام الوسائل السمعية والبصرية

 البحثبؤرة ث. 

الباحثة يركز البحث على فعالية استخدام الوسائل التعليمية يف شكل الوسائل 
،  ٢١٠٢ العام الدراسي قسم تعليم اللغة العربية السمعية والبصرية يف تعليم الًتمجة الثانية 

بة  الباحثة جعل احملاضر والطل جتعل أن يعرف فعالية أم ال الوسائل السمعية والبصرية,
 .عددىا ٠٠١غ كمحسوسة البحث تبل

 طريقة مجع البياانت  ج.

  م طريقة مجع البياانت اليت تشمل :ستخدتيف ىذا البحث الكاتبة 

 طريقة ادلالحظة(  أ

ادلالحظة ىي ادلراقبة والتسجيل ادلنتظم تظهر اليت تظهر على زلسوسة 
5تنص على أن ادلالحظة ىي أساس كل العلوم.Sugiyono  البحث. وفقا

ىذه  
ادلالحظة دون  يرجع السؤال إىل اجمليب. يقوم الباحثة مبالحظات يف الفصل 
وتسجيل سلوك زلسوسة البحث كمصادر البياانت عندما عملية التعليم الًتمجو 

 الثانية.

ادلالحظة ادلستخدمة من قبل الباحثة ىو مالحظة ادلباشرة. حيث الباحثة 
نية.  أما اليت يف ادلالحظة ىي عملية مباشرة مراقبة األعراض يف تعليم الًتمجة الثا

                                                           
5
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, ( Bandung : Alfabeta, 

2016), Hlm. 310. 
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تعليم الًتمجة الثانية ، ومشاركة الطلبة ، ودور احملاضر يف الفصل ، واستخدام 
الوسائل السمعية والبصرية يف التعليم وحالة الطلبة يف تعليم الًتمجة الثانية يف 

 .الفصل

 طريقة ادلقابلة  ب(

الفرد كباحث  مبحسوسة ( ىي أسلوب للحوار بني interviewادلقابلة )
.اليت حبث

السمات الرئيسية للمقابلة ىي االتصال ادلباشرة بني ابحث  6
(.interviewee( ومصادر ادلعلومات )interviewerادلعلومات )

7
يف ىذه  

الطريقة الباحثة وجها لوجو مع اجمليب يف ىذه احلالة ،  احملاضرون الًتمجة الثانية 
لومات مباشرة هبدف احلصول على بياانت ديكن وبعض الطلبة للحصول على ادلع

 .أن تفسر ادلشكالت ادلوجودة يف ىذا البحث

استخدام الباحثة مقابلة مفتوحة مع اجمليب. ادلقابلة ادلفتوحة ىي طريقة 
مجع البياانت وادلعلومات من خالل ادلقابلة اليت تستند على مبدأ فهم كال 

عدادا للتطوع ابليت اليت تفعلء مقابلة احملسوسة اليت حبث  ووجدت است 8الطرفني.
مع الباحثة والعكس ابلعكس قدم الباحثة معلومات أولية حول ادلوضوعات 

  األساسية وادلوضوعات اليت سيتم مناقشتها.

                                                           
6
 Jasa Ungguh Muliawan, Metodologi Penelitian Pendidikan, ( 

Yogyakarta : Gava Media, 2014 ), Hlm. 180. 

7
 Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, ( Jakarta : Rineka Cipta, 

2007),  Hlm. 165. 

8
 Jasa Ungguh Muliawan, Metodologi Penelitian Pendidikan, …, Hlm. 

183. 
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 طريقة االستبيان(  ج 

ىو  جلمع البياانت يتم من خالل (   questionnaire)االستبيان 
توب إىل اجمليب لإلجابة. االستبيان ىو إعطاء رلموعة من األسئلة أو بيان مك

أيضا طريقة مجع البياانت عندما يعرف الباحثة متغري اليت جيب قياسها ويعرف ما 
9ديكن توقعو من اجمليب أيضا.

 

البياانت يف ىذا البحث أيخذ من االستبيان مباشرة يعٌت من اجمليب 
استخدام الوسائل البيان حتتوي على فعالية  0١أعاله. االستبيان حيتوي على 

السمعية والبصرية  يف تعليم الًتمجة الثانية. ادلستجيبون اختيار واحدا من أربعة 
خيارات للرأي حول ما إذا كان موافق بشدة ، وموافق ، متضارب ومتضارب 
بشدة اليت مت توزيعها على ادلستجيب أو الطلبة قسم تعليم اللغة العربية السداس 

   الفصل ، وىو الفصل  ًتمجة الثانية ويتكون من ثالثةالرابع الذي كان يدرس لل

الطلبة و الفصل )ج(  ۷۰ الطلبة ، و الفصل )ب( مع عدد  ۷۳ )أ( مع عدد
الطلبة. مت مجع البياانهتا عن طريق توزيع استبيان على ثالثة    ۷۰ مع عدد

مستجيب ومت اختيارىم عينة عشوائية. مت طريقة مجع  0٤الفصل كل فصل من 
اانت التالية عن طريق أخذ عينة يف كل الفصل عن طريق أخذ عينة عشوائية  البي

 طلبة. ٠٠١ألن تعدد السكان الذي كان كبريا جدا كان 

االستبيان الذي اختياره يف ىذا البحث يستخدم نوع اداة مقياس ليكرت 
(scale likert مع ، )0إىل  ٠إجاابت بديلة على كل البند ابألوزان من  0 .

 :من كل  إجاابت بديلة على بيان االجيابيات وبيان السلبيات كما يلي و درجة

                                                           
9
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif dan R &D), ( Bandung : Alfabeta, 2016), Hlm. 199. 
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10درجة إجاابت بديلة االستبيان ٠.٠جدول        
   

 اإلجاابت البديلة
 درجة البند البيان

 السلبية االجيابية

 ٠ 0 موافق جّدا
 ٢ ١ موافق

 ١ ٢ غري موافق
 0 ٠ غري موافق جّدا

 

معايري حتديد الفعالية يف طريقة االستبيان ينظر على اجلدول  ٢. ٠جدول  
  

 
 
 
 
 
 

 

 

                                                           
10

 Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi ( Mixed Methods), ( 

Bandung : Alfabeta, 2013),  Hlm. 137. 

 فئة فاصلة درجة رقم

 فعالة جدا ٠٨١ – ٠00 ٠
 فعالة ٠0۷ – ٠١١ ٢
 غري فعالة ٠١٢ – ١١ ١
 غري فعالة جدا ٢٦ – ١0 0
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11شبعة مقياس مدرج أعاله ديكن ينظر من :
  

  
 

  عدد ادلسافة
     

 اختبار صحة البياانت. ح

ىذا البحث اختبار صحة البياانت الذي يتضمن اختبار ادلصداقية مع تستخدم  
طريقة التثليث مع ادلصادر والطريقة. تثليث ادلصادر الذي يتحقق من درجة الثقة بعض 
مصادر البياانت بنفس الطريقة ، مقارنة الباحثة نتيجة البياانت من مقابلة مع احملاضر 

بينما تثليث الطريقة الختبار مصداقية البياانت عن الطلبة.  تعليم الًتمجة الثانية وبعض
.طريق التحقق من البياانت إىل نفس مصادر البياانت مع طريقة سلتلفة

التثليث هبذه   12
الطريقة أو الطريقة دلقارنة وإعادة التحقق من درجة الثقة يف ادلعلومات اليت يتم احلصول 

انت نتيجة ادلالحظة ، وادلقابلة ، عليها من خالل أدوات سلتلفة ، وذلك مبقارنة بيا
واالستبيان ، وما إذا كانت ادلعلومات ديكن أن تكون بني طريقة واحدة بطريقة أخرى 
نتائج نفسو. إذا كان سلتلفا ، فيمكن للباحث أن يفسر الفرق ، فإن اذلدف ىو البحث 

 13عن تشابو البياانت بطريقة سلتلفة.
 

 

                                                           
11

 Ibnu Hadjar, Dasar-dasar statistik (untuk ilmu pendidikan, social, 

dan humaniora), ( Semarang : Pustaka Zaman, 2014), Hlm. 38.  

12
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, ..., Cet.Ke-23, Hlm. 373. 

13
 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, ( Jakarta : Prenada Media 

Group, 2011), Hlm. 265. 
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 خ. طريقة حتليل البياانت

وترتيب البياانت ادلنتظمة اليت يتم احلصول عليها  البياانت ىو عملية طلبحتليل 
من ادلالحظة وادلقابلة واالستبيان. إن طريقة حتليل البياانت ادلستخدمة يف ىذا البحث ىي 

 الذي اقًتحو ميالس  (interactive model)طريقة حتليل البياانت لنموذج التفاعل 

(Miles) و ىوبرمان  (Huberman) . تنفيذ ىذه الطريقة يف وقت مجع البياانت وبعد
االنتهاء من مجع البياانت يف غضون فًتة معينة. تتكون ىذه طريقة حتليل البياانت من 

 data), عرض البياانت( data  reduction)  البياانت ختفيفثالثة مكوانت ، وىي: 

display)   , وانسحاب واختبار اخلتام(drawing and verifying 

conclusions.) 

 البياانت ختفيف. ٠
خيتار الباحثة البياانت الضرورية ويرتبط ادلدير ابألحباث اليت ستنفذىا ،       

ويركز على األشياء ادلهمة وبعد احلصول على البياانت الصحيحة ، الباحثة 
يزيل البياانت اليت تعترب غري ضرورية. وابلتايل فإن البياانت اليت مت تقليصها 

 .مجع البياانت يليوستوفر صورة أوضح وتسهل الباحثة لينفيذ 

 . عرض البياانت٢

عرض البياانت لفهم ما حيدث ، خيّطط تستند إىل ما مت فهمو.  يسّهل     
مع البياانت  بياانت الواحد ومجعها وتنظيمها ، بعد البياانت اليت وجدهتا

األخرى  اليت كانت موحدة حتليل مجيع البياانت ادلدرجة يف وحدة واحدة 
 .تقرير هناية البحث واليت سيتم عرضها يف
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 . انسحاب واختبار اخلتام۷

يف انسحاب واختبار اخلتام ، يطبق الباحثة مبدأ االستقرائي استنادا إىل 
 البياانت ادلوجودة يف ادليداين مث يتم اختباره من خالل مجع البياانت ادلستمر

.مبراعاة ميل من عرض البياانت اليت مت تقدديها مسبقا
14

 

يف مجع البياانت ، استخدم الباحثة طريقة االستبيان اليت توزيعها على  
أيضا, ىم تدريس الًتمجة الثانية. يف ىذه احلالة  الطلبة قسم تعليم اللغة العربية

 simple، يستخدم الكاتبة طريقة النسبة ادلئوية اإلحصاء بسيطة )

statistics .)دلعاجلة البياانت  يستخدم الباحثة ىذه طريقة حتليل البياانت 
، حني أن عرض البياانهتا يستخدم صيغة النسبة ادلئوية  كما  نوعيالوصفي ال

 يلي :

  
 

 
 1١١  

 : تعليق

f =  التكرار أن جيري النسبة ادلئويتو 
N =  عدد احلاالت Number of cases   )عدد التكرار / عدد األفراد( 

p = 15عدد النسبة ادلئوية
 

 

 
 

                                                           
14

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, .., Hlm. 337 

15
 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, ( Jakarta : 

PT.Grafindo Persada, 2006), Hlm. 43. 
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 الباب الرابع

 نتائج البحث
 

 أ. نظرة العامة على التعليم اللغة العربية

 . نبذة عن قسم تعليم اللغة العربية1

قسم تعليم اللغة العربية ىو أحد التخصصات الرئيسية يف كلية علوم الًتبية 
. يقبل يف قسم تعليم اللغة ڠمسارا ڠااوالتدريس جبامعة اإلسالمية احلكومية واىل س

العربية الطالب الذين يرغبون يف تطوير علم اللغة ، وخاصة اللغة العربية. ومبا أن ىذا 
القسم يتطور يف رلال التعليم ، فإن نظام احملاضرات ال يركز على اللغة العربية فقط 
بل يدرس العلوم األخرى أيًضا. يف رلال تعليم اللغة العربية يوجد الكثَت من احملاضرين 

تقان ادلنحة حول اللغة العربية واحملاضرين الذين ىم أيضا من خرجيي ادلؤىلُت يف إ
رلال اللغة العربية. لذا فإن جودة ختصصات التعليم اللغة العربية يف كلية العلوم الًتبية 

 و تدريس ال شك فيها.

 امساء احملاضرين يف كلية تعليم اللغة العربية ىي:
 الدكتور أمحد إمساعيل ادلاجستَت    أ. 

 تؤتئ قرة العُت ادلاجستَت  . ب

                    ادلاجستَت صاحلُت أمحد الدكتور ت.

 الليث عاشقُت ادلاجستَت  ث. 

 الدكتور زلفوظ صديق ادلاجستَت  ج. 

 الدكتور أمحد مغفورين ادلاجستَت  ح. 

 أمحد زىردين ادلاجستَت  خ. 
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 فينا سعادة ادلاجستَت  د.  

 أمحد يوسف إثنان ستياوان ادلاجستَت  ذ

 الرؤية. 2

 2227 منوذج تعليم اللغة العربية فاخرا على أساس العلم الوطٍت للوحدة العام

 ادلهمة. 3

تنظيم تعليم للغة العربية مبتكرة ومبدعة وذات مغزى قائم على وحدة  أ.  
 ادلعرفة وفهم احلكمة احمللية

 العلوم القائمة على اللغة العربيةب. إجراء البحوث يف رلال وحدة 

 ت. إجراء خدمة اجملتمع كتطبيق لنتائج البحث وتطوير رلال التعليم العريب

ث. التعاون مع معاىد البحوث العربية وتعليم اللغة العربية على ادلستوايت 
 على األقّليمية والوطنية والدولية

 ج. القيام ابخلدمات األكادديية ادلمتازة

 . الغرض4
 اج خرجيُت شلتازين يف رلال الًتبية العربية ولديهم شخصية نبيلةإنت .أ

إنتاج أحباث وأعمال علمية يف رلال التعليم العريب واللغوي. وحدة معرفة  .ب
 وفهم احلكمة احمللية

 إنتاج عمل خدمة رلتمعية تطبيقية وفعالة. .ج

 . الكفاايت الرئيسة للمتخرجُت5
يف ادلؤسسات الرمسية وغَت الرمسية أ. معلمو ومعلمات تعليم اللغة العربية 

 )ادلدرسة إلبتدئية/ ادلدرسة ال وما يعادذلما(
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. القدرة على تنفيذ التخطيط والتنفيذ وإدارة بيئة التعلم وتقييم تعلم 1
اللغة العربية بصورة تكاملية مع القيم اإلسالمية والسياقات 

فصل اإلعالمية والسياحية ادلتطورة لتنفيذ عملية التعلم يف ال
 .الدراسي

.  إتقان النظرية الًتبوية ونظرية علم النفس التنموي وادلفهوم العريب 2
ليكونوا قادرين على العمل كمرشح للًتبية يف وحدة التعليم 

 االبتدائي والثانوي.

.  القدرة على التخطيط وتنظيم )تنظيم( وتنفيذ )العمل( والتحكم 3
ادلعرفة الًتبوية )ضبط( عملية التعلم يف الصف التكاملي مع 

 وادلفهوم العريب والقيم اإلسالمية.

 ب. ابحث عريب

. أن يكون قادرا على اختيار أساليب البحث ادلناسبة للتغلب على 1
ادلشاكل يف التعليم من خالل النهج    العلمي إلنتاج ادلنشورات 

 العلمية.
 . إتقان األساليب العلمية لتكون قادرة على إجراء البحوث يف رلال2

 تعليم اللغة العربية .

. القدرة على التخطيط )التخطيط( ، تنظيم )تنظيم( ، تنفيذ 3
)عمل( والتحكم )التحكم( يف البحث يف رلال الًتبية العربية 

 بشكل منهجي وعلمي.

 . ملف التخصيص اإلضافية للمتخرجُت6
 اللغة العربية (edupreneur) أ. ايدبرينور
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مكاانت واالىتمامات من خالل عملية .  القدرة على التعرف على اإل1
اسًتجاع ادلعلومات ، واخلربة ، والتفكَت لتطوير االىتمام وادلواىب ورايدة 

 األعمال.
.  إتقان ادلعرفة وادلهارات لتكون قادرة على إدارة األعمال يف رلال تعليم 2

 اللغة العربية أو العربية .
يط( لألعمال يف رلال .  القدرة على ختطيط األعمال التجارية )التخط3

 التعليم أو اللغة العربية اليت هتمها بشكل مستقل وتعاوين.

 ب. مستشار تعليم اللغات

. القدرة على التعرف على اإلمكاانت واالىتمامات من خالل عملية 1
اسًتجاع ادلعلومات ، واخلربة ، والتفكَت لتطوير االىتمام وادلواىب ورايدة 

 األعمال.
وادلهارات لتكون قادرة على إدارة األعمال يف رلال تعليم  . إتقان ادلعرفة2

 اللغة العربية أو العربية.

. القدرة على ختطيط األعمال التجارية )التخطيط( لألعمال يف رلال 3
1التعليم أو اللغة العربية اليت هتمها بشكل مستقل وتعاوين.

 

 2216طلبة تعليم اللغة العربية يف العام الدراسي . 7

طلبة. تنقسيمها إىل  113عددىم  2216الطلبة قسم تعليم اللغة العربية 
 38طالبا , و فصل )ب( عددىم   37اليت عدد ثالث فصول ، وىي فصل )أ( ، 

طالبا. يتمتع مجيع الطلبة قسم تعليم اللغة العربية لعام  38عدد   طالبا ، وفصل )ج(
                                                           

. ba.walisongo.ac.idp://phtt 
  الساعة االتاسعة ليال 2218اغوستس  12يف اتريخ الوصول 1

 

http://pba.walisongo.ac.id/
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الواحدة إىل الًتمجة الثالثة.  بنفس احلق للحصول تعليم الًتمجة من الًتمجة 2216
 .وكذلك احلصول على التعليم من احملاضر

  ب. وصف البياانت

 وصف البياانت منأ. 

 . ادلالحظة1

ادلالحظة اليت تفعلها الباحثة يف ثالث الفصول تستخدم للحصول على 
بياانت حول شروط وعملية التعليم الًتمجة الثانية ابلوسائل السمعية والبصرية. 

تعليم الًتمجة الثانية  ابلوسائل السمعية والبصرية على ثالث الفصول قسم  عملية
يتضمن  ڠاإلسالمية احلكومية مسارا ڠاجبامعة وإىل سا  2216تعليم اللغة العربية 

 : ثالثة مراحل ، وىي

أ.(   النشاط األويل يف شكل اإلعداد جيد أن إعداد من احملاضر مثل يفتح التعّليم 
ز الطلبة على اتبع تعليم الًتمجة الثانية ، وال إعداد ادلقّدم والتكييف وحتفي

الذين سيقّدم ادلادة الًتمجة يف وقت الحق ، مثل إعداد مرافق الستخدامو يف 
و احلاسب  LCDاستخدام الوسائل السمعية والبصرية ، مثل العرض 

 ومكرب الصوت.

تخدم الوسائل السمعية النشاط األساسي يف ارسال ادلادة الًتمجة الثانية تس.(  ب
والبصرية اليت يتم تّشهلها مرارا وتكرارا من مرتُت إىل ثالث مرات ، مث يوصف 
زلتوى ادلادة بواسطة ادلقّدم. أثناء األنشطة األساسية ، معظم الطلبة محاسا 

 . االستماع و يستمع إىل الفيديو اليت قّدمها ادلقّدم

التعليم وتقدًن اخلالصة. قبل التقييم مع ج.(  النشاط النهائي يف شكل تنفيذ تقييم 
السامع ، يعطي ادلقّدم الفرصة على السامع ليسأل ادلفردة الذي ال يعرفون 
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يقصدون. ىناك نوعان من التقييمات. عند تقييم ادلقّدم يعُت بعض من 
الطلبة لتًتجم احملتوى ادلادي مباشرة وأنواع أخرى ادلقّدم تقييم مجيع السامع 

ساوي مع تًتجم لكل مجلة. ابلطريقة نفسها ىم تًتجم مباشرة من أبكملو ابلت
الفيديو أو تسمى عادة الًتمجة ادلباشرة )فورية(. دون ذلك ، إعطاء الطلبة 
الفرصة ليسأل واإلجابة ويفًتض أيضا. عندما يكون ىناك معٌت أو مجلة اليت 

راخلالصة ال يفهمون ، يعطي احملاضر يشرح وتقدًن للمعٌت. مث يعطي احملاض
 زلتوى ادلادة الًتمجة الثانية كما إختتام التعليم. 

عندما  ادلالحظة اليت تفعل الباحثة على ثالث الفصول أنو أظهر
جيري تعليم الًتمجة الثانية أن الطلبة ادلتحمسُت وادلهتمُت عندما أظهرت 
الفيديو. يستمعون  كل مجلة على الفيديو. فقط قليال منهم مل يفهم زلتوى 

ادة الًتمجة ألمهم منذ بداية التعليم ال يهتمون. أىداف من استخدام ادل
الوسائل السمعية والبصرية يف تعليم الًتمجة الثانية منها يسهل الطلبة يف نقل 
و فهم زلتوي ادلادة ، وتبسيط التعليم, ابستخدام الفيديو الطلبة  لديهم 

تعلم والتعليم، وكذلك خربات تعليمية سلتلفة, ومثَتة لالىتمام يف عملية ال
 خيًتع التعليم ادلتنوع ونشط جلعل الطلبة ال تشعر ابدللل عندما التعليم.

 .  ادلقابلة2
ادلقابلة اليت تستخدم الباحثة ىي ادلقابلة ادلفتوحة مع احملاضر تعليم الًتمجة 

 . ادلقابلة ادلفتوحة2216الثانية و كثَت من الطلبة قسم تعليم اللغة العربية مرحلة 
ىي طريقة جلمع البياانت وادلعلومات بواسطة ادلقابلة اليت تعمل على أساس مبدا  
كال الطرفُت. احملسوسة اليت البحث فهم على استعداد طوعا مقابلة عند الباحثة , 
والعكس الباحثة يعطي ادلعلومات األولية حول ادلوضوع وادلواضيع األساسية اليت 
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ابلة هتدف إىل معرفة كيفية استجاابت احملاضر سيتم مناقشتها. البحث مع ىذه ادلق
والطلبة قسم تعليم اللغة العربية حول عملية التعليم واستخدام الوسائل السمعية 
والبصرية  يف تعليم الًتمجة الثانية. الباحثة ابختيار عدد قليل من الطلبة أو 

وفقا  ادلستجيب بشكل عشوائي إىل مقابلتهم فقط.  يؤخذ اختيار عشوائيا ألنو
الباحثة  مجيع الطلبة قسم تعليم اللغة العربية الذين كلية يف تعليم الًتمجة الثانية  
كانوا يعتربون نفس الشيء. خيتار الباحثة عشوائيا لتسهيل يف معاجلة البياانت 
الحق. األسئلة اليت طرحت على ادلستجيب ىي استجابة الطلبة عن اىتمامهم 

 خدم الوسائل السمعية والبصرية. على تعليم الًتمجة الثانية تست

 أ. مقايلة مع ادلخاضر 

احملاضر ديلك اذلدف دلاذا اختيار يستخدم الوسائل السمعية والبصرية يف 
تعليم الًتمجة الثانية. ىدف من استخدام الوسائل السمعية والبصرية ألمها تريد 
مصادر التعلم يستخدم ادلتحدث العريب ابللغة العربية  الذي مقّدم ابلفيديو. وإذا  

ذي يتحدث العربية ، فإن النتائج كنت تستخدم مصادر التعلم  لألندونيسي ال
ستكون سلتلفة, ال يتطور الطلبة يف يًتجم خاصة الًتمجة بشكل ادلباشرة )الفورية( 
وكذلك لتعويد الطلبة على االستماع العريب بلهجة سلتلفة. األىداف األخرى مع 
تستخدم السمعية والبصرية تسهل الطلبة يف حبث عن ادلادة والتكليف ليست غايل 

. دون ذلك , استخدام الفيديو لتبسيط التعليم مع خيًتع التعليم ادلتنوع الثمن
والنشط. الطريقة ادلستخدمة احملاضر يف تعليم الًتمجة الثانية ابستخدام طريقة الًتمجة 
ادلباشرة )الفورية(. الطريقة ىذا النوع تقييمها وفقا ابلوسائل ادلستخدمة يف تعليم 

ل السمعية والبصرية بشكل الفيديو. الطلبة يًتجم مباشرة الًتمجة الثانية ، أي الوسائ
من ادلتحدث األصلي بواسطة فيديو تكراره عدة مرات من خالل ادلقّدم. دون  
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ذلك ، الطريقة األخرى تستخدم طريقة ادلناقشة. الوسائل ادلستخدمة كعماد تعليم 
اليت   صوتو احلاسب ومكرب ال  LCDالعرض الًتمجة الثانية دون الفيديو ىي  

إعدادىا قبل  التعليم يبدأ. التقييم الذي نفذت مل تكن من احملاضر ولكن من 
ادلقّدم. قبل يقّيم ،  أوال ادلقّدم تّشهل عدة مرات الفيديو. ىم تقييم ادلستجيب 
بطريقتُت ، الطريقة األوىل ىي عن يعُت وخيتار عشوائي ادلستجيب الذي سكعماد 

ة. والثاين ، مجيع ادلستجيب يقّيم زلتوى مادة الًتمجة و جتعل اخلالصة زلتوى ادلاد
 لكل اجلملة ويًتمجها ادلباشرة أيضا.

إن استخدام الوسائل السمعية والبصرية يف تعليم ابلتأكيد مزااي وعيوب. 
مزااي من استخدام ىذه الوسائل السمعية والبصرية ىي أن التعليم ليس رتيبًا فقط 

مجة ابستخدام النص. مع ىذه الوسائل السمعية مع زلاضرة من احملاضر أو الًت 
والبصرية ىو التعليم أكثر تنوعا والطلبة ديكن يًتجم مباشرة من ادلتحدث األصلي 

و اللغة ادلستخدمة تسّهل الفهم ألن اللغة يف الفيديو تستخدم   ابستخدام الفيديو
دلادة أو االلوقائع . ادلزااي األخرى الطلبة سهولة لفهم زلتوى االلغة العربية الفصحة

ادلنظورة ابستخدام البصرية والتكلفة ادلتكبدة رخيصة. بل فإن استخدام الوسائل 
السمعية والبصرية يف تعليم الًتمجة الثانية لعيوب مثل عدم قدرة الطلبة على 
اإلستماع العريب يتحدث بلهجة سلتلفة أيضا, حىت جيد الطلبة صعوبة يف فهم 

ارسة الطلبة يستمع العريب حتدث, عادة يؤدي اخلطأ زلتوي ادلادة ألن عدم شل
مسعت مثل التمييز بُت كلمة واحدة وأخرى تشبو النطق. العيوب األخرى ىو 
الفصل الذي  أقل مشروط. اإلسًتاتيجية ادلستخدمة للتغلب على مشكلة التعليم 
ابستخدام السمعية والبصرية مع تكرار الفيديو ويعطي ادلقّدم ادلقالة على 

دلستجيب لتسهيلو عند االستماع وفهم زلتوي ادلادة. استخدام الوسائل السمعية ا
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والبصرية فعالية تستخدم يف تعليم الًتمجة الثانية ألن ال ديكن احملاضر حيضر ادلتكلم 
( يف الفصل مثل الشيخ من العريب أو االندونيسي native speaker)األصلي 

اضر وادلقّدم بيخضر ادلتكلم األصلي ابللغة العربية كل زلاضرة ، ويفعل احمل
ابستخدام الفيديو. دون ذلك ، ألنو أن التكلفة الرخيصة وادلمكنة دتكن تقول 

 الوسائل فعالية.

 ب. مقابلة مع الطلبة 

اتفق ادلستجيبون إذا استخدام الوسائل السمعية والبصرية يف تعليم 
استخدام  م مقارنة ابلطريقة عادة.الًتمجة الثانية أكثر جاذبية الطلبة إىل اتبع  التعلي

الوسائل السمعية والبصرية وىذا ابلطبع ذلا مزااي وعيوب. إن مزااي استخدام ىذا 
الفيديو مثل مساعدة الطلبة على فهم زلتوي ادلادة من البصري, التعليم ادلتنوع 
واستخدام السمعية والبصرية يف التعليم ليس ادلمّلون. دون ذلك مزااي أخرى يف 

تخدم الوسائل السمعية والبصرية يف تعليم الًتمجة الثانية ديكن أن تزيد من محاس يس
الطلبة يف تعلم اللغة العربية وكذلك زايدة معرفتهم وبصَتهتم مبختلف ذلجات العريب 
يف سلتلف بلدان الشرق. إن عيوب استخدام الوسائل السمعية والبصرية وفقا 

تائج من الفيديو ، والفصل اليت تكون أقل الطلبة ، أحياان عدم وضوح الصوت الن
شرطية بسبب اجلوي حول الفصل مزدحم للغاية, حىت  الطلبة أحياان ال تسمع 
زلتوي ادلادة. دون ذلك,  إىل ادلبتدئُت استخدام الوسائل السمعية والبصرية يف 

ن التعليم الصعب ألن ينبغي  يًتجم ادلباشرة ، فإن معظم الطلبة صعوبة يف ترمجة أل
على أقل ادلفردة لديهم و قدرة على ترمجة زلدودة شلا جيعل من الصعب عليهم لفهم 
ادلادة وجعلها صعوبة يف الًتمجة ادلباشرة. فهم كل الطلبة يف الًتمجة الثانية من 
سلتلف ابلتأكيد. اعتمادا على حالة قدرة الطلبة ادلختلفة. أحياان الطلبة تفهم مع 
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ولكن يف بعض األحيان صعوبة يف فهم زلتوي ادلادة. زلتوي ادلادة  ابلفيديو ، 
لطلبة الذين مل يعتادوا على االستماع  العريب يتحدث دتكن الطلبة سوف صعبا 
لفهمها, ولكن لطلبة  الذين اعتادوا على اإلستماع العريب يتحدث مبختلفة ذلجة 

بة على فهم ديكن ال صعبا لفهم ادلادة. بل عرض الفيديو مرارا وتكرارا يساعد الطل
 ادلادة الًتمجة الثانية.

كل زلاضرة الًتمجة الثانية، احملاضر دائما تعطي نشطا ووضع ادلادة  اليت   
تقدديو ادلقّدم اسابقا. تصويب اإلجابة عند ادلقّدم أقل احلق  يف يصف زلتوي 

يم ادلادة. دون ذلك ، تقدًن احملاضر اخلالصة من زلتوى ادلادة الًتمجة يف إنتهاء التعل
ايضا. معظم الطلبة النشطة عندما عملية التعليم ، سواء يف االستماع, أو يسأل  
أو جييب أو إبداء الرأي. وىم نشطة لطرح معٌت أو معٌت ادلفردة اجلديدة من 
الفيديو الذي بثتو ادلقّدم. دون نشط يسأل ،ادلستجيب ينشط يف اإلجابة عند 

الطلبة هبدف كذا مجيع الطلبة تنشط  للتقييم ادلقّدم إما بشكل عشوائي أو مجيع
اإلجابة أيضا. بعض الطلبة قادرعلى إصدار رأيهم عند ادلناقشة أيضا. بعض قليل 
الطلبة السليب يعتمد من حالة  كل الطلبة عند اتباع عملية التعليم فقط. مع 
 استخدام الوسائل السمعية والبصرية يف تعليم الًتمجة الثانية ، حتصل الطلبة اخلربة
اجلديدة ألمهم ديكن أن يًتمجوا مباشرة من مصادر التعلم ، أي العريب بواسطة 
الفيديو. احصل ادلفردة اجلديدة حبيث يضيف وحيفز الطلبة على التعلم أكثر 

 .النشاط أيضا و تعويد  يستمع  العريب الذي يتحدث بلهجة  سلتلفة من بلدامهم
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 .  اإلستبيان3
البيان الذي حيتوي على فعالية  42االستبيان يف ىذا البحث يتكون من 

استخدام الوسائل السمعية والبصرية يف الًتمجة الثانية. االستبيان الذي إستخدمو 
إجاابت بديلة لكل  4( مع scale likert)ىو نوع أداة البحث مقياس ليكرت 

إذا البيان السلبية.  1إىل  4 إذا البيان اإلجيابية, و بوزن 4إىل  1عنصر بوزن من 
خيتار ادلستجيب واحدا من أربعة اخليارات للرأي مثل موافق بشدة و موافق و 
متضارب و متضارب بشدة الذي يوزع على ادلستجيب. توزيع االستبيان على 

كمستجيبُت ومصادر للبياانت.   2216مجيع الطلبة قسم تعليم اللغة العربية لعام 
الطلبة فقط كمستجيب الذي ادلنال من ثالث فصول  45لكن الكاتبة أخذ 

الطلبة الذي يستخدمو كعينة. السبب أخذ  15حيث  كل فصل الباحثة أخذ 
القبيل الطلبة لتسهيل يعٍت لتسهيل الباحثة يف تفعل  113عينة من  45الباحثة  

عملية حساب البياانت اليت مجعها ولتسهيل يف تقدًن بياانت االستبيان. الدرجة 
ل اإلجاابت البديلة يف البيان اإلجيابية والبيان السلبية ىي كما يلي:لك
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2درجة إجاابت بديلة االستبيان 1.1جدول                    
 

 اإلجاابت البديلة
 درجة البند البيان

 السلبية االجيابية
 1 4 موافق جّدا

 2 3 موافق
 3 2 غَت موافق

 4 1 غَت موافق جّدا
 

 2. 1معايَت حتديد الفعالية يف طريقة االستبيان ينظر على اجلدول 
 : معايَت حتديد الفعالية يف طريقة االستبيان2. 1جدول                           

 فئة مسافة درجة رقم
 فعالية جدا 182 – 144 1
 فعالية 14۳ – 127 2
 غَت فعالية 126 – 72 3
 غَت فعالية جدا 69 – 34 4

  أعاله ديكن ينظر من :  (i)تقسيم ادلسافة 

 
 

  عدد المسافة
     

                                                           
2
 Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi ( Mixed Methods), ( 

Bandung : Alfabeta, 2013), Hlm. 137. 
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درجة  يعٍت من  ( ىو األقصى درجة انقصا األدىن درجة. األقصىr) ادلد
ادلستجيب. حُت األدىن درجة ىي  45( أقصى من likertعدد درجة ليكرت )
ادلستجيب. حُت أن عدد ادلسافة ىو  45( أدىن من likertعدد درجة ليكرت )

. وابلتايل  حتديد ادلسافة ىو من األقصى درجة انقصا 4عدد فئة اإلجاابت يعٍت 
. يف ىذا الباحثة ، 4األدىن درجة مث قسمت وفقا لعدد فئة اإلجاابت ، وىي 

. عدد أقصى 1واألدىن درجة  4ادلستجيب  ابألقصى درجة  45يتكون من 
، حُت أن  45=  45×  1حُت أن أدىن الدرجة ىو  182=  45×4الدرجة 

75 3۳ادلسافة  ديكن  معروفة من     1۸2 45
. 34تقريبا إىل        4

وادلسافة  45، وعدد أدىن الدرجة يعٍت  182وابلتايل عدد أقصى الدرجة يعٍت 
34. 
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بديلة للبيان إجاابت  4البيان  مع  42نتائج االستبيان رلموعها  1.3جدول 
 ادلستجيب 45اإلجيابية والبيان السلبية من 

غَت موافق  غَت موافق  موافق موافق جّدا رقم
 جّدا

 العدد

1 11 28 4 2 45 
2 8 23 12 4 45 
3 8 17 18 2 45 
4 4 24 15 2 45 
5 6 23 15 1 45 
6 6 14 21 4 45 
7 5 21 17 2 45 
8 7 18 16 4 45 
9 2 22 19 2 45 
12 2 25 16 21 45 
11 1 24 18 2 45 
12 2 35 2 6 45 
13 1 27 17 2 45 
14 3 23 12 7 45 
15 4 23 16 2 45 
16 2 23 18 2 45 
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17 6 18 18 3 45 
18 4 26 11 4 45 
19 2 17 21 5 45 
22 2 21 19 3 45 
21 4 23 16 2 45 
22 2 16 22 7 45 
23 7 22 16 2 45 
24 5 24 11 5 45 
25 4 21 18 2 45 
26 4 17 22 4 45 
27 9 26 8 2 45 
28 7 22 16 2 45 
29 5 24 16 2 45 
32 5 21 17 2 45 
31 13 25 7 2 45 
32 7 29 7 2 45 
33 6 22 13 6 45 
34 4 21 18 2 45 
35 2 29 14 2 45 
36 6 22 14 3 45 
37 3 24 14 4 45 
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38 6 22 17 2 45 
39 5 22 22 2 45 
42 8 22 13 4 45 

 كما (simple statisticsلكن,لعرض البياانهتا تستخدم صيغة طريقة النسبة ادلئوية )
 يلي:

  
 

 
 122  

 : تعليق

f =  التكرار أن جيري النسبة ادلئويتو 
N =  عدد احلاالت Number of cases   )عدد التكرار / عدد األفراد( 

p = 3عدد النسبة ادلئوية
 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, ( Jakarta : 

PT.Grafindo Persada, 2006), Hlm. 43. 
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االستبيان تستند عدد النسبة ادلئوية, الدرجة و فئة معايَت تقرير عدد  1.4جدول 
 الفعالية :

 وظيفة الوسائل السمعية والبصريةالجانب ادلهمة و 

 فئة
عدد 
 درجة

عدد نسبة 
 مئوية

غَت موافق 
 جّدا

غَت 
 موافق موافق

موافق 
 رقم جّدا

 122% 142 فعالية
2 4 28 11 1. 

نسبة  %24,5 %62,2 %8,9 %4,4
 مئوية

 122% 125 فعالية
4 12 23 8 2. 

نسبة  %17,8 %51,2 %22,2 %8,8
 مئوية

 122% 124 غَت فعالية
2 18 17 8 ۳. 

%4,4 %42 %37,8 %17,8 
نسبة 
 مئوية

 122% 125 غَت فعالية
2 15 24 4 4. 

نسبة  %8,9 %53,4 %33,3 %4,4
 مئوية

 122% 121 فعالية غَت
1 15 23 6 5. 

%2,3 %33,3 %51,1 %13,3 
نسبة 
 مئوية
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 122% 11۳ فعالية
4 21 14 6 6. 

نسبة  %13,3 %31,1 %46,6 %8,8
 مئوية

 122% 119 فعالية
2 17 21 5 7. 

نسبة  %11,1 %46,7 %37,8 %4,4
 مئوية

 122% 127 فعالية
4 16 18 7 ۸. 

نسبة  %15,6 %42 %35,6 %8,8
 مئوية

 122% 114 فعالية
2 19 22 2 9. 

نسبة  %4,4 %48,9 %42,3 %4,4
 مئوية

 122% 117 فعالية
2 16 25 2 12. 

نسبة  %4,4 %55,6 %35,6 %4,4
 مئوية

 122% 114 فعالية
2 18 24 1 11. 

نسبة  %2,2 %53,4 %42 %4,4
 مئوية

 122% 122 فعالية غَت
6 2 35 2 12. 

%13,4 %4,4 %77,8 %4,4 
نسبة 
 مئوية
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 122% 119 فعالية
2 17 27 1 1۳. 

نسبة  %2,2 %62 %37,8 %2
 مئوية

 122% 113 فعالية
7 12 23 3 14. 

نسبة  %6,7 %51,1 %26,6 %15,6
 مئوية

 122% 126 فعالية غَت
2 16 23 4 15. 

نسبة  %8,8 %51,2 %35,6 %4,4
 مئوية

 122% 115 فعالية
2 18 23 2 16. 

نسبة  %4,4 %51,2 %42 %4,4
 مئوية

 122% 12۸ فعالية
3 18 18 6 17. 

نسبة  %13,3 %42 %42 %6,7
 مئوية

 122% 126 غَت فعالية
4 11 26 4 18. 

نسبة  %8,9 %57,8 %24,4 %8,9
 مئوية

 122% 126 فعالية غَت
5 21 17 2 19. 

%11,1 %46,7 %37,8 %4,4 
نسبة 
 مئوية
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 فعالية
 
112 %122 

3 19 21 2 22. 

نسبة  %4,4 %46,7 %42,2 %6,7
 مئوية

 122% 126 غَت فعالية
2 16 23 4 21. 

نسبة  %8,9 %51,1 %35,6 %4,4
 مئوية

 122% 123 فعالية غَت
7 22 16 2 22. 

نسبة  %4,4 %35,6 %44,4 %15,6
 مئوية

 122% 123 غَت فعالية
2 16 22 7 23. 

نسبة  %15,6 %44,4 %35,6 %4,4
 مئوية

 122% 126 غَت فعالية
5 11 24 5 24. 

نسبة  %11,1 %53,4 %24,4 %11,1
 مئوية

 122% 128 فعالية
2 18 21 4 25. 

نسبة  %8,9 %46,7 %42 %4,4
 مئوية

 122% 111 فعالية
4 22 17 4 26. 

%8,9 %44,4 %37,8 %8,9 
نسبة 
 مئوية
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 جانب اخلطة أو الربانمج التعليمية

 122% 132 فعالية
2 8 26 9 27. 

نسبة  %22 %57,8 %17,8 %4,4
 مئوية

 122% 12۳ غَت فعالية
 .2۸ 7 22 س16 2

نسبة  %15,6 %44,4 %35,6 %4,4
 مئوية

 122% 124 فعالية
2 16 24 5 29. 

نسبة  %11,1 %53,3 %35,6 %2
 مئوية

 122% 126 غَت فعالية
2 17 21 5 32. 

نسبة  %11,1 %46,7 %37,8 %4,4
 مئوية

 جانب الشرط والقاعدة استخدام الوسائل السمعية والبصرية

 122% 141 فعالية
2 7 25 13 31. 

نسبة  %28,8 %55,6 %25,6 %2
 مئوية

 122% 1۳1 فعالية
2 7 29 7 32. 

نسبة  %25,6 %64,4 %25,6 %4,4
 مئوية
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 122% 127 فعالية
6 11 22 6 33. 

نسبة  %13,4 %44,4 %28,8 %13,4
 مئوية

 122% 117 فعالية
2 18 21 4 34. 

نسبة  %8,8 %46,8 %42 %4,4
 مئوية

 122% 123 فعالية
2 14 29 2 35. 

نسبة  %4,4 %64,4 %31,2 %2
 مئوية

 122% 124 غَت فعالية
3 14 22 6 ۳6. 

نسبة  %13,3 %48,9 %31,1 %6,7
 مئوية

 122% 129 فعالية 
4 14 24 3 ۳7. 

نسبة  %6,7 %53,4 %31,1 %8,8
 مئوية

 122% 125 غَت فعالية
6 22 17 2 ۳۸. 

نسبة  %4,4 %37,8 %44,4 %13,4
 مئوية

 122% 125 غَت فعالية
2 22 22 5 ۳9. 

%2 %44,4 %44,4 %11,2 
نسبة 
 مئوية
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 122% 12۳ غَت فعالية
4 13 22 8 42. 

نسبة  %17,8 %44,4 %28,9 %8,9
 مئوية

 

من ىذه البياانت يتم احلصول على النتائج التالية: من ثالثة جوانب مع 
البيان  22البيان اإلجيابية و  22جيابية والسلبية ، مقسمة إىل اإلالبيان  42

البيان ابلنسبة ادلئوية  16البيان اإلجيابية احلصول على نتائج  22السلبية. من 
أظهرت غَت  22٪البيان فقط ابلنسبة ادلئوية  4اليت أظهرت فعالية و   ٪82

 بياان 7البيان السلبية احلصول عليها   22فعالية. ىذه النتائج أكرب من مقارنة مع 
 65٪ابلنسبة ادلئوية  بياان 13 واليت أظهرت فعالية وعدد 35٪ابلنسبة ادلئوية 

 أظهرت غَت فعالية.
فئة الفعالية أكرب من البيان اإلجيابية مقارنة ابلنسبة ب 82٪النسبة ادلئوية 

فقط بفئة غَت   22٪. حُت أن 35٪ادلئوية على البيان السلبية بفئة الفعالية عدد 
  65٪ فعالية من البيان اإلجيابية ىي أقل مقارنة على البيان السلبية ابلنسبة ادلئوية

ية اليت أظهرت عدم التطابق بفئة غَت فعالية. إن عدم فعالية على البيان السلب
عكسيا مع احلالة الطلبة. وابلتايل ، كلما غَت فعالية يف البيان السلبية يدل على 

 ىذه البيان الفعالية.
وظيفة الجانب ادلهمة و اخلالصة من مجيع نتائج االستبيان من ىذا  

الشرط جانب و  جانب اخلطة أو الربانمج التعليمية، و  الوسائل السمعية والبصرية
ينظر استخدام الوسائل السمعية و   والقاعدة استخدام الوسائل السمعية والبصرية,

 البصرية يف تعليم الًتمجة الثانية الفعالية.
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 مناقشة نتائج البحثج. 
يستند إىل البياانت ادلوجودة يف ادليدان مثل ادلالحظة وادلقابلة واالستبيان ، وقد 

تخدام مجع البياانت ادلستمر بنظر من عرض البياانت مجع الكاتبة بعد ذلك اختباره ابس
 الذي مت إعداده مسبقا ، فإن احلصول النتائج عليها وفقا مع حتديد ادلسألة:

تعليم الًتمجة الثانية ابستخدام الوسائل السمعية والبصرية لطلبة قسم تعليم عملية   .1
يتضمن  ڠاإلسالمية احلكومية مسارا ڠاواىل ساجبامعة  2216اللغة العربية  العام 

حملاضر مثل يفتح التعليم والتكييف من ااإلعداد  ىو يلّ النشاط األوّ  ثالثة مراحل ،
وحتفيز الطلبة على اتبع تعليم الًتمجة الثانية. اإلعداد األخرى من الطلبة كما ادلقّدم 

مثل العرض إعداد ادلرافق الستخدامو يف استخدام الوسائل السمعية والبصرية ، 
LCD .و احلاسب ومكرب الصوت 

ارسال ادلادة الًتمجة الثانية تستخدم الوسائل السمعية ىو  النشاط األساسيّ  
. يهتم الطلبة ابلفيديو الذي بثت ادلقّدم. حتفيز ادلستجيب والبصرية بشكل الفيديو

ادلستجيب الذي وزلاولة اإلىتمام إىل الفيديو القّدم من ادلقّدم ، ولكن ليس قليال من 
جيدون صعوبة الًتكيزعندما عملية التعليم ألمها متأثرة بفصل ليست مشروطة حىت 
الصوت  من الفيديو بوضوح للمستجيب. ألنو ليس معتادا أو عدم شلارسة  من 
الطلبة يف مساع العريب يتحدث بلهجة سلتلفة ، ويف الفيديو اليت تتحدث العريب 

ادلختلفة, أحيان الصعوب يًتجم مباشرة ألمهم ال  األصلي ،  حُت أن قدرة الطلبة
ديكن التمييز بُت معٌت واحد و معٌت آخر الشبو ألن النطق أقل وضوحا من ادلتحدث 
األصلي. ولكن مع صور من الفيديو ، يستطيع الطالب فهم زلتوي ادلادة من خالل 

ى االستماع حركة اجلسم وااللوقائع ادلنظورة. ولكن غَتعدد قليل منهم الًتكيزعل
 الفيديو الذي قّدمو ادلقّدم أمام الفصل وديكنهم ديييز لكل معٌت ألمهم اعتادوا عليو.
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. يفعل التقييم  مل تكن تنفيذ تقييم التعليم وتقدًن اخلالصة ىو والنشاط النهائيّ 
من احملاضر ولكن من ادلقّدم. قبل يقيم ، يقوم ادلقّدم أوال بتّشهل الفيديو مرارا. 

لفيديو متكرر الذي يهدف إىل الطلبة لفهم زلتوي ادلادة حبيث ديكن يًتجم بتّشهل ا
مباشرة، ولكن وجب على شرح احملاضر ألكرب يفهمهم عن ادلادة اليت وصف ادلقّدم 
حول زلتوي من الفيديو أيضا, ألن ليس كل الفيديو وال سيما الفيديو أن ادلتحدث 

. ادلستجيب نشط اإلجابة يف وقت من العريب األصلي ديكن فهمها بسهولة الطلبة
تنفيذ التقييم. يقوم ادلقّدم يقيم ادلستجيب بوقفة شيئا فشيئا للفيديو ، مث يعُت وخيتار  
بشكل عشوائي ادلستجيب الذي سيًتجم ادلباشرة يف اجلملة. التقييم اآلخر ادلقّدم 

توى ادلادة لكل بوقفة شيئا فشيئا الفيديو ، وكل ادلستجيب تقييم للمقّدم إىل يًتجم زل
مجلة وترمجتو مباشرة هبدف أن جييب مجيع الطلبة نشط اإلجابة أيضا. عند تنفيذ 
التقييم الطلبة النشطُت يسألون عندما يكون ادلفردة أو كلمة ال يعرفون ادلعٌت. بعض 
قليل الطلبة السليب يعتمد من حالة  كل الطلبة عند اتباع عملية التعليم فقط.  ىم 

فصل ألن من أول التعليم تويل اىتماما ، وغياب ادلفردة لديهم يف مهاية سلبيون يف ال
غَت قادر على اتبع يف التعليم. بعض الطلبة قادرعلى إصدار رأيهم عند ادلناقشة. 
يسأل الطلبة على احملاضر إذا كان معٌت سلتلف أو غَت مفهومة من ادلقّدم  شرح من 

فها ابحملاضرة. كل زلاضرة الًتمجة الثانية، قبل ، مث يقّدم احملاضر توضيح إضايف ويص
احملاضر دائما تعطي نشطا ووضع ادلادة  اليت تقدديو ادلقّدم اسابقا. تصويب اإلجابة 
عند ادلقّدم أقل احلق  يف يصف زلتوي ادلادة. دون ذلك ، تقدًن احملاضر اخلالصة من 

 زلتوى ادلادة الًتمجة يف إنتهاء التعليم ايضا.
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عالية استخدام الوسائل السمعية والبصرية يف تعليم الًتمجة الثانية قسم تعليم ف   .    2
ديكن أن ينظر اليو من  ڠمسارا  اإلسالمية احلكومية ڠاجبامعة وإىل سااللغة العربية 

استندا  وظيفة الوسائل السمعية والبصرية, الادلهمة و  انحية ، ىي ناحيةثالثة الال
الذي يبلغ  وظيفة الوسائل السمعية والبصريةالجانب ادلهمة و االستبياانت من   نتائج

 12تعدد  بياان إجيابيا تقسيم إىل فئة فعالية 13البيان يتكون لكل من  26رلموعو 
. 23.1٪ابنسبة ادلئوية  بياان 3تعدد  وفئة غَت فعالية 76.9٪ابنسبة ادلئوية  بياان 

 وظيفة الوسائل السمعية والبصريةالجانب ادلهمة و  وأظهرت نتائج االستبيان من
. 76.9٪ بلغتالنسبة ادلئوية اذلامة  عددللبيان اإلجيابية ىي فعالية ألمها كانت من 

وفئة غَت  38.5٪ابنسبة ادلئوية  بياان 5تعدد  بيان السلبية يف فئة فعالية 13حُت 
ن السلبية اليت . الفئة غَت فعالية على البيا61.5٪ابنسبة ادلئوية   بياان 8تعدد  فعالية

تشَت إىل عدم ادلطابقة عكسيا مع حالة الطلبة. وابلتايل ، فإن غَت فعالية على البيان 
مع  61.5٪عدد تمن النسبة ادلئوية  ت,  و إذا نظر يةالسلبية أظهرت أن البيان فعال

 أيضا.  38.5٪فئة غَت فعالية أكرب ادلقارنة ابنتائج  من فئة فعالية 

من  وظيفة الوسائل السمعية والبصريةالادلهمة و  انحيةمن أن نتائج االستبيان 
البيان اإلجيابية أوالبيان السلبية فعالية. ىذه نتائج االستبيان تدعمها البياانت من 

وظيفة الوسائل السمعية والبصرية يف تعليم الًتمجة الادلهمة و ادلالحظة وادلقابلة ىي 
يعٍت يسهل الطلبة  ليدرس ادلادة الًتمجة الثانية ، وتبسيط التعليم ألنو ليس  الثانية

( يف الفصل ألن يريد native speakerادلمكن إذا قّدم كل التعليم متحداث أصليا )
مصادر تعلم األصلي ، مث يستخدم متحدث أصليي العريب تقّدم ابستخدام الفيديو 

استخدام الوسائل السمعية والبصرية يسهل  مع إعادة التعليم ادلتنوع والنشط. إن
الطلبة لفهم ادلادة الًتمجة الثانية أيضا ، بعض الطلبة فقط صعوبة يف فهم ادلادة ، 
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ألمهم ليس لديهم كثَت ادلفردة ومنذ البداية التعليم أقل إستماع ادلادة من ادلقّدم , 
ادلادة اليت حيصلون والصعوبة األخرى ألن لكل الفصل سلتلف الفيديو,  إذا سلتلفة 

( و لتعويد الطلبة فوريةعليو أيضا . دون ذلك ، أن الطلبة تتعود ليًتجم مباشرة )
يستمع العريب حتداث ابذلجة ادلختلفة أيضا. ابستخدام الوسائل السمعية والبصرية ، 
فإن تعليم الًتمجة الثانية ليس رتيبا وشلال  الذي عادة بطريقة احملاضرة من احملاضر 

ىذا استخدام الوسائل السمعية والبصرية جذب انتباه الطلبة حىت ىم محاسا  فقط.
عند التعليم. الطلبة الذين عادة سلبيُت عند عملية التعلم والتعليم مع وجود ىذا 
الفيديو, الطلبة نشط يسأل وجييب وبعضهم النشط عن ورائو. ولكن فإن استخدام 

ألن يتأثر بعدة عوامل ، أحده ىو الصوت  ىذا الفيديو ال ديكن أن يزيد تركيز الطلبة
الناتج من الفيديو غَت الواضحة والفصل  أقل ادلشروط، ولكن ديكنهم اتبع التعليم 
حىت مهاية احملاضرة جبيدا ألن الدافع للتعلم من الطلبة ألتبع تعليم الًتمجة الثانية كبَتة. 

والبصرية أيضا, ألن يف يسعد الطلبة عند تقدًن ادلادة ابستخدام الوسائل السمعية 
تعليم الًتمجة الثانية الطلبة احلصول على جتربة جديدة وديكنهم أن يًتمجوا مباشرة من 
مصادر التعلم أي العريب ابستخدام الفيديو. دون ذلك ، احلصول على ادلفردة 

 اجلديدة  حىت يزيد و حتفيز الطلبة للتعلم أكثر نشيط مرة أخرى.

 انحيةاستندا نتائج االستبيان من . و الربانمج التعليميةاخلطة أ انحية الثانية ،
بياان إجيابيا  بفئة  122٪البيان تتكون من  4مع عدد  اخلطة أو الربانمج التعليمية

 122٪مع فئة فعالية و  2٪بفئة غَت فعالية. حيث من البيان السلبية  2٪فعالية و 
بفئة غَت فعالية. ىذا نتائج االستبيان أظهرت أن استخدام الوسائل السمعية والبصرية 
يف شكل الفيديو يقّدم على تعليم الًتمجة الثانية ابلفعل صحيح, وأن ادلادة ادلقّدمة 
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( اليت وضعت احملاضر. وىذا يعٍت أن RPSتتوافق مع خطة تعليم نصف السنوية )
 .والبصرية فعاال من جانب اخلطة أو الربانمج التعليمية  استخدام الوسائل السمعية

استندا . الشرط والقاعدة استخدام الوسائل السمعية والبصرية انحيةالثالثة, 
مع  الشرط والقاعدة استخدام الوسائل السمعية والبصرية انحيةنتائج االستبيان من 

بفئة فعالية  82٪ابنسبة ادلئوية  بياان 4تعدد  البيان اإلجيابية 5البيان, لكل  12عدد 
البيان السلبية ابنسبة  5يف فئة غَت فعالية. بينما  22٪ ابنسبة ادلئويةبياان  1عدد و 

بفئة  بياان 3وعدد  62٪ابنسبة ادلئوية   بفئة فعالية وبياان  2عدده   42٪ادلئوية 
كس من الطلبة.  غَت فعالية.  الفئة غَت فعالية من البيان السلبية أظهرت حالة ادلعا 

النتائج أكثر فعالية. نتائج ىذا  غَت فعالية على نتائج اإلستبيان, إذن كلما كلما
االستبيان تدعم الببياانت من ادلالحظة وادلقابلة يتعلق بفعالية استخدام الوسائل 

،  جانب الشرط والقاعدة استخدام الوسائل السمعية والبصريةالسمعية والبصرية من 
الوسائل السمعية والبصرية بشكل الفيديو مت توجيهها  لتحقيق وأبن استخدام 

أىداف تعليم الًتمجة الثانية حيث يرغب احملاضر لطلبة بتطوير يف يًتجم أحده الًتمجة 
( ال تعتمد دائما على النص أو احملاضر. يبحث الطلبة عن ادلادة فوريةادلباشرة )

ر الذي يهدف جعل الطلبة ادلستقل غَت الفيديو اليت سيتم تقدديها وفقا الجتاه احملاض
واستخدام الوسائل السمعية والبصرية  يف . تعتمدون على ادلادة اليت قّدمها احملاضر

 شكل الفيديو يستخدم وفقا للمادة الًتمجة الثانية يقّدم ادلقّدم.
مت مناسب استخدام الوسائل السمعية والبصرية يف ىذا الفيديو لشروط مجيع  

اللغة العربية. يشعر معظم الطلبة أن استخدام الوسائل  السمعية والبصرية  الطلبة تعليم
مناسب بشروط طلبتهم ويشعر البعض أن استخدام الوسائل السمعية والبصرية ال 

ابستخدام الفيديو  (فورية)مناسب بشروط الطلبة, ألن للطلبة ادلبتدئ, يًتجم مباشرة 



45 
 

الطلبة ال ديكن نفهم زلتوى ادلادة مث ألشياء جديدة و ىم ليس معتادين سيجعل 
الصعوبة يف يًتجم مباشرة أيضا. دون ذلك ، لبعض الطلبة الذين جيلسون يف اخلّلف 
، ال مناسب استخدام ىذا الفيديو مع شروطهم ، ألن الطلبة الذين جيلسون يف 
اخلّلف سيكون سلتلف يف تسلم ادلادة جبلوس يف األمام ألمهم قريب مع مصادر 

. ولكن الصعبة ديكن ادلتحمل ابستخدام صور من الفيديو  ديكنو مساعدة الصوت
الطلبة يف تقبل مادة السواء بنظر التعبَت من ادلتحدث األصلي  والوقائع ادلنظورة 

و اللغة ادلستخدمة يف الفيديو ابستخدام اللغة الفصحة  الفيديو ادلعروض فقط.
اضر ينبغي لكل ادلقّدم أن يستخدم السبب  احمل تسّهلهم يف فهم احملتوى ادلادة.

الفيديو مع ادلتحدث العريب وىي جعل الطلبة يتعدو بلهجة والنطق ادلختلف. لتّشهل 
مجيع الطلبة ديكن أن تعمل الوسائل السمعية والبصرية جبيدة. إذا تنظر من نتائج 

رية  النسبة ادلئوية لالستبيان والوصف أعاله ، فإن استخدام الوسائل السمعية والبص
 .الشرط والقاعدة استخدام الوسائل السمعية والبصرية كان فعالية مناسب جلانب

 22البيان اإلجيابية والسلبية ، مقسمة إىل  42مع  ناحيةالثالثة المن النتائج 
البيان ابنسبة  16البيان اإلجيابية حصل على  22بياان سلبيا. من  22بياان إجيابيا و 

أظهرت فئة غَت  22٪فقط ابنسبة ادلئوية  4أظهرت فئة فعالية و  82٪ادلئوية 
بياان  7 البيان السلبية مت احلصول عليها 22فعالية. ىذه النتائج أكرب مقارنة مع 

 65٪البيان ابنسبة ادلئوية  13 أظهرت فئة فعالية والباقي يبلغ 35٪ابنسبة ادلئوية 
 أظهرت غَت فعالية.

ة الفعالية أكرب من البيان اإلجيابية مقارنة ابلنسبة ادلئوية بفئ 82٪النسبة ادلئوية 
فقط بفئة غَت فعالية   22٪. حُت أن 35٪على البيان السلبية بفئة الفعالية عدد 

بفئة غَت   65٪من البيان اإلجيابية ىي أقل مقارنة على البيان السلبية ابلنسبة ادلئوية 
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اليت أظهرت عدم التطابق عكسيا مع احلالة  فعالية. إن عدم فعالية على البيان السلبية
  الطلبة. وابلتايل ، كلما غَت فعالية يف البيان السلبية يدل على ىذه البيان الفعالية.

وظيفة الوسائل الادلهمة و  انحيةاخلالصة من مجيع نتائج االستبيان من ىذا 
الشرط والقاعدة  انحيةو  اخلطة أو الربانمج التعليمية انحية، و  السمعية والبصرية

نظر استخدام الوسائل السمعية و البصرية يف ي  استخدام الوسائل السمعية والبصرية,
 تعليم الًتمجة الثانية الفعالية.

عند استخدام الوسائل السمعية والبصرية يف تعليم  عراقيلةالعوامل الداعمة وال.      3
اإلسالمية  ڠاجبامعة واىل ساالًتمجة الثانية لدى طلبة قسم تعليم اللغة العربية 

الرغبة, واالىتمام, واحلماس من الطلبة  العوامل الداعمة يعٍت من ڠاحلكومية مسارا
إلتباع تعليم الًتمجة الثانية ابستخدام الوسائل السمعية والبصرية أي الفيديو ابزلاضرة 

مجة الثانية أو احملادثة. وجود الصور ادلثَت جعل الطلبة ادلتحمسُت إلتباع تعليم الًت 
أيضا. إذا كان الصوت غَت واضح من الفيديو, إذن الصور من الفيديو ديكن أن 
تساعد الطلبة يف فهم زلتوى ادلادة الًتمجة ابستخدام احلركة من ادلتحدث والوقائع 
ادلنظورة من الفيديو. مع ىذا الفيديو ، دؤوب الطلبة نشطة يف يسأل وجييب و ورأى 

فهمومها يف كل عملية مناقشة وتقييم. كما يستطيع الطلبة على األشياء الذي ال ي
تشغل الوسائل السمعية والبصرية جبيدا ، خاصة يف شكل عروض الفيديو إرتبط 

 ابدلادة الًتمجة الثانية.

استخدام الوسائل السمعية والبصرية يف ىذه من العوامل الداعمة األخرى  
طريقة الًتمجة صحة يف الفيديو و استخدام اللغة الفتعليم الًتمجة الثانية ىي استخدام 

ابلوسائل ادلستخدمة يف ىذا تعليم  اقة ىذا النوع تقييما مناسبيالطر  اللغة والفورية. 
الًتمجة الثانية وىي الوسائل  السمعية والبصرية. يقوم الطلبة بًتمجة ادلباشرة من 
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م. دون ذلك، يتم ادلتحدث األصلي ابستخدام الفيديو الذي تكراره عدة مرات للمقدّ 
ل مجيع الطلبة وخاصة ادلبتدئُت يف فهم مقالة مقسمة للمقّدم على ادلستجيب شلا تسهّ 

يف كل الفصل, و احلاسب ومكرب   LCDالعرض  جهازادلادة الًتمجة الثانية. 
التكلفة الرخيصة كان العامل الداعمة على استخدام الصوت و وسائل آخر مثل 

. إذا كان  معٌت سلتلف أو يف ىذه تعليم الًتمجة الثانية أيضا الوسائل السمعية والبصرية
أمهم ال يفهمون من الفيديو ، إذن يقّدم احملاضر شرحا إضافيا ويصفو مبحاضرة. يف  
كل احملاضرة الًتمجة الثانية, يقّدم احملاضر دائما شرحا وتفسَتا ادلادة الذي قّدم ادلقّدم 

م أقل دقة يف يشرح زلتوى ادلادة. دون ذلك سابقا ، توصيب اإلجاابت عندما ادلقدّ 
 قّدم احملاضر اخلالصة زلتوى ادلادة الًتمجة يف اختتام التيليم.

على استخدام الوسائل السمعية والبصرية يف تعليم الًتمجة  عراقيلةالالعوامل 
ألن عدم شلارسة الطلبة مثل  ڠاإلسالمية احلكومية مسارا ڠاالثانية جبامعة واىل سا

, لعادة يؤدي اخلطأ مسعت (native speaker)عدم الطلبة يستمع العريب حتدث 
مثل التمييز بُت كلمة واحدة وأخرى تشبو النطق. العوامل اآلخر ألن الفصل الذي 

الذين جيلسون يف اخلّلف سيكون سلتلف يف  الطلبةعدم الداعمة و األقصى إذن بينما 
 و النتائج سيختلف جبلوس يف األمام ألمهم قريب مع مصادر الصوت  تسلم ادلادة

الطلبة  قليال وحالة الطلبة الذين ليسوا  العوامل األخرى ىي ادلفردة اليت  ديتلك 
على دراية ابحملادثة العريب األصلي, حُت أن قدرة الطلبة ادلختلفة حبيث ليس من 

الًتمجة الثانية و يسبب ىم الصعوبة عند النادر لديهم صعبة يف فهم زلتوى ادلادة 
يًتجم مباشرة. دون ذلك، فإن الصوت النتائج من الفيديو ليس  األقصى و أحياان ال 

ل الفيديو مرارا تشهّ باالسًتاتيجية ادلستخدمة ىي  يصل إىل الطلبة جيلسون يف اخلّلف.
 لنتائج التعليمية.لداعمة اوتكرارا 
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 حدود البحث د. 

زلاول وتنفيذه مناسب لإلجراءات العلمية ، ولكن ال تزال لديو  ىذا البحث  مت
 :قيود ، وىي

ال تزال ىناك اإلجابية على االستبياانت أقل ثباات ، وأحياان تعطي اإلجابية    .1
 .للمستجيب ال تشَت إىل حالة حقيقة

 .. عدم توافر من الطلبة دلقابلة و كمصادر البياانت و عينة البياانت2
رلموعة سلتارة عشوائيا من  113عينة  كمستجيب من  45ذا البحث . أيخذ ى3

 .ثالث الفصول فقط
 وطاقة الباحثة.التكلفة الرخيصة . على األقّل عدد العينة ادلأخوذة ألن 4
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 الباب اخلامس
 اإلختتام

 أ. اخلالصة
 يستند إىل النظريّة أو نتائج البحث الذي مت الكاتبة يصفو أعاله ، ميكن استنتجها 

 :كالتّايل

تعليم الًتمجة الثانية ابستخدام الوسائل السمعية والبصرية لطلبة قسم عملية    .1
 ڠاإلسالمية احلكومية مسارا ڠاواىل ساجبامعة  6112تعليم اللغة العربية  العام 

 الطلبة و حملاضرمن اعدا  اإل ىو ل( النشاط األوّ 1وىي ) يتضمن ثالثة مراحل,
ارسال ادلا ة الًتمجة الثانية تستخدم الوسائل السمعية ىو  ( النشاط األساسيّ 6)

تنفيذ  ىو ( النشاط النهائيّ 3و ) ادلقّدم من خاللالفيديو  والبصرية ابستخدام
 .عليم وتقدمي اخلالصةتقييم الت

فعالية استخدام الوسائل السمعية والبصرية يف تعليم الًتمجة الثانية قسم تعليم    .6
ميكن أن ينظر اليو من  ڠ مسارا  اإلسالمية احلكومية ڠاجبامعة وإىل سااللغة العربية 

. و وظيفة الوسائل السمعية والبصريةالادلهمة و  انحية( 1) ، ىي ناحيةال ثالثةال
الشرط والقاعدة استخدام  انحية( 3اخلطة أو الربانمج التعليمية, و ) انحية( 6)

من الثالثة اجلوانب, استخدام الوسائل  رأت نتائج الوسائل السمعية والبصرية.
السمعية والبصرية يف تعليم الًتمجة الثانية لطلبة قسم تعليم اللغة العربية  العام 

 ىي فعالية.  ڠ مية احلكومية مسارااإلسال ڠاواىل ساجبامعة  6112

عند استخدام الوسائل السمعية والبصرية يف تعليم  عراقيلة.    العوامل الداعمة وال3
اإلسالمية  ڠاجبامعة واىل ساالًتمجة الثانية لدى طلبة قسم تعليم اللغة العربية 

  ڠ :احلكومية مسارا
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الرغبة, واالىتمام,  العوامل الداعمة ىي وجو  العوامل الداعمة : من
  تقدمي الساالمجة الثانية.  ؤوب الطلبة يفواحلماس من الطلبة إلتباع تعليم الًت 

و احلاسب  LCDالعرض  جهازعلمية التعليم. عند  تعبري رأيو  إجاابت الساالو 
استخدام و ّيدا. جل الوسائل السمعية والبصرية غّ ومكرب الصوت. قدرة الطلبة لتش

قة ىذا يالطر اللغة و طريقة الًتمجة الفورية. اللغة الفصحة يف الفيديو و استخدام 
ابلوسائل ادلستخدمة يف ىذا تعليم الًتمجة الثانية وىي الوسائل  االنوع تقييما مناسب
 .السمعية والبصرية

 native) العريبنطق يستمع لعدم ممارسة الطلبة  : عراقيلةالعوامل ال

speaker) العوامل اآلخر  .وةقليلال ادلفر ات ميتلك الطلبة و .يف يًتج ادلباشرة
ن قدرة الطلبة إالعوامل األخرى ىي  .ألن الفصل الذي عدم الداعمة و األقصى

ىم يكّونون ادلعرقلة إذن تعليم الًتمجة الثانية ابستخدام الوسائل السمعية  .ادلختلفة
ڠ. اإلسالمية احلكومية مسارا ڠاوالبصرية يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة واىل سا

 .لنتائج التعليميةلداعمة ال الفيديو مرارا وتكرارا تشهّ باالسًتاتيجية ادلستخدمة ىي 

 ب. االقرتاحات

ميكن    أن يكون التعليم أكثر فعالية وممتعة ، ينبغي للمحاضر الًتمجة الثانية لكي   . 1
أو االسًتاتيجية التعليمية أكثر تنوعا مجيع الطلبة  مت ادلاىرة أو  أن تنطبق الطريقة

 .غريىا ، ميكن أن يفهم و يًتجم بشكل مباشرة جبيدا ألن القدرات ادلختلفة للطلبة

أكثر األقصى يف استخدام الوسائل السمعية والبصرية مثل جيب أن يكون الطلبة    .6
الفيديو يف تعليم الًتمجة الثانية ، ألن ىذا استخدام الوسائل السمعية والبصرية ميكن 
أن جيذب االنتباه وحيفز تعلم الطلبة. حىت ىذه الوسائل ميكن أن يساعد الطلبة 

 .ليًتجم ادلباشرة ويساعد الطلبة على التعلم
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بة ميكن أن أيخذ القيمة وادلفر ات اجلديدة يف الفيديو يعين حمتوى ادلا ة الطل  .3
 .الًتمجة الثانية وميكنهم ممارستها يف احلياة اليومية

للبحث يف ادلستقبل ، ىذا البحث ميكن أن يتكون كمرجع إلضافة معلومات   .4
 البحث اجلديد.

 ج. إختتام

احلمد هلل رب العادلني أمني األمني ، يشيد الكاتبة ابهلل سبحانو وتعاىل على كل 
فعالية استخدام ."رمحتو وتوجيهو حىت ميكن أن الكاتبة من استكمال حبث علمي بعنوان 

الوسائل السمعية و البصرية يف تعليم الًتمجة لطلبة قسم تعليم اللغة العربية جبامعة واىل 
 "ڠكومية مسارااإلسالمية احل ڠاسا

يشكر الكاتبة مجيع الناحية اليت ساعدت يف استكمال ىذا حبث علمي ، ويدرك 
الكاتبة أن حبث علمي بعيدا عن الكمال. لذلك فإن الكاتبة يتوقع نقدا ومقًتحات لبناء  

كمال ىذا حبث علمي. ومع ذلك ، فإن الكاتبة أيملون أن يكون ىذا حبث علمي  
 ام وللقراء على اخلصوص.ادلفيدة للًتبية بشكل ع
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LAMPIRAN 1 

Pedoman instrumen kuesioner / angket 

No Aspek 

efektivitas 
Indikator item 

1. 
Aspek tugas 

dan fungsi 

a. Atensi, menarik perhatian 

mahasiswa 

 

b. Afektif, pembelajaran 

menyenangkan 

 

c. Kognitif, pemahaman mahasiswa  

d. Kompensatoris, kemudahan 

mahasiswa dalam mempelajari 

mata kuliah tarjamah II 

 

e. Memperjelas penyajian pesan dan 

informasi 

 

f. Meningkatkan motivasi belajar 

mahasiswa 

 

g. Meningkatkan keaktifan 

mahasiswa 

 

h. Meningkatkan belajar mahasiswa  

i. Mengatasi keterbatasan indera, 

ruang dan waktu 

 



2. 

Aspek 

rencana atau 

program 

a. Penggunaan media sesuai dengan 

RPS 

(Rencana Pembelajaran Semester) 

 

3. 

Aspek 

ketentuan 

dan aturan 

a. Penggunaan media sesuai dan 

diarahkan untuk mencapai tujuan 

pembelajaran 

 

b. Media digunakan sesuai dengan 

materi pembelajaran 

 

c. Media digunakan sesuai dengan 

minat, kebutuhan dan kondisi 

mahasiswa 

 

d. Penggunaan media 

memperhatikan efektivitas dan 

efisiensi 

 

e. Media digunakan sesuai dengan 

kemampuan mahasiswa 

 

 

 

 

 



Pedoman Wawancara 

A. Dosen pengampu mata kuliah tarjamah II 

1. Apa tujuan bapak menggunakan media audio visual 

(video) dalam pembelajaran tarjamah II ini? 

2. Metode apa  yang bapak gunakan dalam pembelajaran 

tarjamah II dengan media audio visual (video) ini? 

3. Media apa saja yang bapak gunakan sebagai penunjang 

pembelajaran tarjamah II selain media audio visual 

berbasis video? 

4. Bagaimana evaluasi yang bapak terapkan  dalam 

pembelajaran tarjamah II dengan menggunakan audio 

visual (video)? 

5. Apa saja kelebihan-kelebihan  yang  terdapat dalam 

pembelajaran tarjamah II dengan menggunakan media 

audio visual (video) ini? 

6. Apa saja kekurangan-kekurangan  yang terdapat dalam 

pembelajaran tarjamah II dengan menggunakan media 

audio visual (video) ini? 

7. Bagaimana strategi bapak untuk mengatasi masalah 

yang dapat menghambat pembelajaran tarjamah II 

dengan menggunakan media audio visual (video)? 

8. Menurut bapak, apakah media audio visual (video) ini 

sudah efektif digunakan dalam pembelajaran tarjamah 

II ini? 

 

 



 

B. Mahasiswa PBA angkatan 2016 

1. Menurut kamu, menarik manakah pembelajaran 

tarjamah menggunakan media audio visual (video) 

dengan media yang lain? 

2. Apa kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran 

tarjamah II dengan menggunakan media audio visual 

(video)? 

3. Seberapa paham kamu pada materi tarjamah II dengan 

media audio visual (video)? 

4. Apakah dosen memberikan kesimpulan dan penjelasan 

setelah materi tarjamah II yang disampaikan oleh 

pemakalah? 

5. Bagaimana keaktifan kamu ketika pembelajaran 

tarjamah II berlangsung ? 

6. Apa yang kamu dapatkan setelah mempelajari mata 

kuliah tarjamah II dengan menggunakan media audio 

visual (video)? 

 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN 2 

Nama  :  

Nim  : 

Kelas  : 

Jenis kelamin : 

Angket penelitian 

Efektivitas Penggunaan Media Audio Visual Dalam Mata Kuliah 

Tarjamah Pada Mahasiswa Jurusan PBA UIN Walisongo 

Semarang 

A. Pengantar 

Angket ini diedarkan kepada anda agar peneliti 

mendapatkan informasi sehubungan dengan penelitian 

tentang efektivitas penggunaan media audio visual dalam 

mata kuliah tarjamah II pada mahsiswa jurusan PBA UIN 

Walisongo Semarang. Oleh karena itu, peneliti mohon 

bantuan kepada anda untuk menjawab pernyataan-

pernyataan dala angket ini dengan sebaik-baiknya, yakni 

jawaban yang dipilih sesuai dengan keadaan diri anda. 

Angket ini bukan tes, sehingga tidak ada jawaban benar 

dan salah. Jawaban anda akan dijaga kerahasiaannya dan 

tidak akan mempengaruhi nilai apapun di kampus, karena 

hasil angket ini hanya untuk kepentingan penelitian. 

Atas bantuannya, peneliti ucapkan terimakasih. 

B. Petunjuk pengisian 

1. Sebelum mengisi pernyataan, bacalah petunjuk 

pengisian dengan cermat. 



2. Isilah identitas ( Nama dan NIM). 

3. Angket ini terdiri dari 40 pernyataan. 

4. Usahakan jangan sampai ada nomor yang terlewatkan. 

5. Pilihlah satu jawaban dari lima alternative jawaban. 

6. Berilah tanda check list ( √) pada jawaban yang anda 

pilih sesuai keadaan diri anda. 

C. Keterangan 

SS : bila anda sangat setuju dengan pernyataan karena 

sangat sesuai dengan kondisi anda sebenarnya. 

S : bila anda setuju dengan pernyataan karena sangat 

sesuai dengan kondisi anda sebenarnya. 

TS : bila anda tidak setuju dengan pernyataan karena 

sangat sesuai dengan kondisi anda sebenarnya. 

STS : bila anda sangat tidak setuju dengan pernyataan 

karena sangat sesuai dengan    kondisi anda 

sebenarnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



No Pernyataan SS S TS STS 

        Aspek Tugas dan Fungsi 

1 

Saya berusaha memperhatikan 

pembelajaran tarjamah II ketika 

penyampaiannya menggunakan media 

audio visual 

    

2 

Penggunaan media audio visual 

memudahkan saya untuk mempelajari 

materi tarjamah II 

    

3 

Bagi saya penyampaian materi 

tarjamah II dengan menggunakan 

media audio visual kurang 

menyenangkan  

    

4 
Waktu yang digunakan dalam 

pembelajaran tarjamah II kurang tepat 

    

5 

Saya menjadi pasif ketika 

pembelajaran menggunakan media 

audio visual di kelas 

    

6 

Saya sulit berkonsentrasi ketika 

pembelajaran tarjamah II dengan 

menggunakan media audio visual 

    

7 

Penggunaan media audio visual dapat 

memotivasi belajar saya ketika 

mengikuti pembelajaran tarjamah II 

    

8 

Materi tarjamah II yang disampaikan 

dengan menggunakan media audio 

visual membosankan 

    

9 

Saya menjadi lebih aktif ketika 

pembelajaran tarjamah II 

menggunakan media audio visual 

    

10 
Saya merasa tertarik ketika 

pembelajaran tarjamah II  

    



menggunakan media audio visual 

11 

Menurut saya waktu yang digunakan 

dalam pembelajaran tarjamah II sudah 

tepat 

    

12 

Saya jarang memperhatikan 

pembelajaran tarjamah II ketika 

penyampaiannya menggunakan audio 

visual 

    

13 

Saya dapat menangkap materi 

tarjamah II yang disampaikan melalui 

media audio visual 

    

14 

Saya kurang paham ketika 

penyampaian materi tarjamah II yang 

disampaikan menggunakan media 

audio visual  

    

15 
Saya kurang termotivasi belajarnya 

ketika pembelajaran tarjamah II  

    

16 

Saya semakin paham ketika 

penyampaian materi tarjamah II 

menggunakan media audio  visual 

    

17 

Saya kurang menangkap materi 

tarjamah II yang disampaikan melalui 

media audio visual 

    

18 

Pembelajaran tarjamah II 

menggunakan media audio visual 

dapat meningkatkan konsentrasi 

mahasiswa 

    

19 

Saya selalu bertanya ketika ada materi 

tarjamah II yang disampaikan kurang 

jelas 

    

20 
Saya lebih senang penyampaian 

materi dengan menggunakan media 

    



audio visual 

21 

Ketika ada penyampaian materi 

tarjamah II yang kurang jelas, saya 

tidak bertanya 

    

22 

Pembelajaran tarjamah II dengan 

media audio  visual penyajian 

materinya lebih nyata dan jelas 

    

23 

Penggunaan media audio visual dalam 

penyampaian materi tarjamah II tidak 

memiliki pengaruh pada peningkatan 

belajar saya 

    

24 

Penyajian materi tarjamah II yang 

disajikan kurang jelas gambar dan 

suaranya 

    

25 

Saya merasa kesulitan ketika 

pembelajaran tarjamah II dengan  

media audio visual 

    

26 

Belajar saya menjadi meningkat pada 

mata kuliah tarjamah II karena 

penggunaan media audio visual  

    

                   Aspek Rencana atau Program 

27 

Penggunaan media yang digunakan 

pada materi tarjamah II sesuai dengan 

RPS(RencanaPembelajaran Semester) 

    

28 

Saya merasa penggunaan media audio 

visual pada mata kuliah tarjamah II 

kurang tepat 

    

29 
Penggunaan media Pembelajaran pada 

mata kuliah tarjamah II sudah tepat 

    

30 

Media yang digunakan pada materi 

tarjamah II tidak sesuai dengan RPS 

(Rencana Pembelajaran Semester) 

    



31 

Penggunaan media audio visual pada 

pembelajaran tarjamah II telah 

diarahkan untuk mencapai tujuan 

pembelajaran 

    

32 

Media audio visual yang digunakan 

sesuai dengan materi tarjamah II yang 

disampaikan 

    

33 

Penggunaan media audio visual 

kurang sesuai dengan kondisi 

mahasiswa 

    

34 

Penggunaan media audio visual dalam 

pembelajaran tarjamah II sudah 

memperhatikan efektivitas dan 

efisiensi 

    

35 
Saya mampu mengoperasikan media 

audio visual dengan baik 
    

36 

Penggunaan media audio visual pada 

mata kuliah tarjamah II kurang 

memperhatikan efektivitas dan 

efisiensi 

    

37 

Mahasiswa kurang diarahkan cara 

penyampaian materi tarjamah II 

dengan menggunakan media audio 

visual 

    

38 

Pembelajaran tarjamah II dengan 

media audio visual sesuai dengan 

kondisi mahasiswa 

    

39 
Saya masih kesulitan mengoperasikan 

media audio visual dengan baik 

    

40 

Penggunaan media audio visual 

kurang sesuai dengan materi tarjamah 

II yang disampaikan 

    



LAMPIRAN 3 

 



 



 



 



LAMPIRAN 4 

Catatan lapangan 

Metode pengumpulan data : Observasi pembelajaran 

Hari / tanggal   : jum’at, 13 April 2018 

Kelas    : PBA – 4C 

Jam    :  08.40 - selesai  

Topik / bahan   :       حديقة احليوان   

Nama Dosen    : H. Ahmad Yusuf  Isnan Setiawan,   

M.Pd. selaku dosen PBA  

  Deskripsi data :  

Pada observasi ini peneliti ingin mengetahui kondisi 

pembelajaran tarjamah II di kelas PBA 4 C dalam menggunakan 

media audio visual. 

Dari observasi diperoleh kegiatan persiapan yang dilakukan 

dosen, antara lain sebelum pembelajaran dimulai dengan dosen 

mengucapkan salam lalu mempersiapkan dan mengondisikan 

mahasiswa dan memotivasi mahasiswa untuk mengikuti 

pembelajaran, dan meminta pada pemakalah untuk mempersiapkan 

diri menyampaikan materi tarjamah di depan kelas. Pemakalah 

mempersiapkan fasilitas yang akan digunakan dalam penggunaan 

media audio visual, seperti LCD proyektor, Laptop, speaker dan 

flasdisk. Sebelum menyampaikan materi, pemakalah membuka 

diskusi dengan mengucapkan salam dan membagikan makalah 

berisi materi tarjamah II dalam bentuk teks bahasa arab. Setelah itu 

mereka memaparkan materi pada audien. 

Ketika proses pembelajaran berlangsung, sebagian 

mahasiswa tertarik dengan video yang ditayangkan oleh 

pemakalah. Isi materi tarjamah II di video tersebut mudah 



dipahami oleh mereka dan mufrodat yang ada pada video tidak 

asing karena sering mereka gunakan dan dengar sehari-hari 

sehingga mereka cenderung termotivasi untuk memperhatikan 

pembelajaran walaupun terkadang tidak termotivasi, tergantung 

kondisi dari masing-masing mahasiswa. Kemudian pemakalah 

mengulang video sebanyak tiga kali. Pada  pengulangan video 

ketiga pemakalah menjeda sedikit demi sedikit kemudian materi 

langsung di evaluasi bersama-sama antara pemakalah dengan 

audien. Mereka bersama-sama menerjemahkan secara langsung 

materi tarjamah yang di putarkan melalui video. 

Saat evaluasi mahasiswa cukup aktif. Hanya beberapa 

mahasiswa saja yang pasif dan mahasiswa lainnya aktif bertanya 

dan menjawab. Setelah itu, pemakalah menutup diskusi dengan 

mengucapkan salam. Lalu dosen bertanya dan meminta pada 

mahasiswa untuk menyebutkan kesimpulan dari isi materi yang 

telah di putarkan melalui video yang telah mereka dengar dan lihat 

tadi. Lalu mahasiswa bersama-sama menjawabnya, kemudian 

dosen membuat kesimpulan isi materi tarjamah tersebut dari 

pendapat-pendapat  yang telah disebutkan oleh beberapa 

mahasiswa dan menjabarkan makna atau arti mufrodat baru. 

Terakhir dosen menutup perkuliahan tarjamah II dengan mengucap 

salam.  

Interpretasi : 

Penggunaan media audio visual dapat memotivasi dan 

menarik perhatian mahasiswa untuk mengikuti pembelajaran 

tarjamah II. Hal ini dipengaruhi oleh kemampuan pemakalah 

dalam memanfaakan dan mencari materi tarjamah dalam bentuk 

video. Sebagian mahasiswa aktif dalam pembelajaran seperti 



bertanya dan menjawab, hanya beberapa saja yang pasif. 

Pemakalah kurang berinisiatif menarik mahasiswa agar aktif 

bertanya maupun mengungkapkan pendapat dan pemakalah hanya 

fokus pada audien yang aktif saja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Catatan lapangan 

Metode pengumpulan data : Observasi pembelajaran 

Hari / tanggal   : jum’at, 20 April 2018 

Kelas    : PBA – 4C 

Jam    : 08.40 - selesai 

Topik / bahan   : األسد والفأر         

Nama Dosen    : H. Ahmad Yusuf  Isnan Setiawan, 

M.Pd. selaku dosen PBA  

Dari observasi diperoleh kegiatan persiapan yang dilakukan 

oleh dosen antara lain, sebelum pembelajaran dimulai dosen 

mengucapkan salam lalu mempersiapkan dan mengondisikan 

mahasiswa untuk mengikuti pembelajaran dan meminta pada 

pemakalah maju kedepan memaparkan materi tarjamah II dengan 

menggunakan video. Pemakalah juga sebelumnya mempersiapkan 

fasilitas yang akan digunakan dalam penggunaan media audio 

visual, seperti LCD proyektor, laptop, speaker. Sebelum 

memaparkan materi, pemakalah membuka diskusi dengan 

mengucapkan salam kemudian mereka sedikit mengulas materi 

pada pertemuan sebelumnya pada audien dan pemakalah juga 

membagikan makalah materi tarjamah II berisi teks berbahasa 

arab. Pemakalah juga menyebutkan mufrodat-mufrodat baru yang 

ada pada isi materi. Setelah itu pemakalah membuka diskusi dan 

memaparkan materi dengan menayangkan video.  

Ketika proses pembelajaran berlangsung mahasiswa 

antusias dan tertarik dengan video yang dipaparkan oleh 

pemakalah. Akan tetapi banyak dari mereka yang kesulitan 

memahami isi materinya karena banyaknya mufrodat-mufrodat 

yang  baru mereka dengar, dan karena video yang tampilkan dari 



orang arab asli mereka cenderung tidak memperhatikan 

pembelajaran, tergantung kondisi dari masing-masing mahasiswa. 

Kemudian pemakalah mengulang video sebanyak tiga kali. Pada  

pengulangan ketiga video dijeda sedikit demi sedikit, masing-

masing pemakalah menerjemahkan materi secara bergantian 

kemudian materi langsung di evaluasi bersama-sama antara 

pemakalah dengan audien. Mereka bersama-sama menerjemahkan 

secara langsung materi tarjamah yang di putarkan melalui video.  

Saat evaluasi pemakalah menunjuk beberapa mahasiswa 

untuk menerjemahkan dan memberikan kesimpulan materi yang 

telah mereka perhatikan di awal. mahasiswa cukup aktif. Banyak 

mahasiswa yang pasif karena terkendala oleh mufrodat-mufrodat 

baru dan pengucapan isi materi yang kurang jelas. Setelah itu, 

pemakalah menutup diskusi dengan mengucapkan salam. 

Kemudian dosen menjelaskan makna-makna dari mufrodat baru 

yang terdapat pada video dan membuat kesimpulan isi materi 

tarjamah tersebut dari pendapat-pendapat  yang telah disebutkan 

oleh beberapa mahasiswa Terakhir dosen menutup perkuliahan 

tarjamah II dengan mengucap salam.  

Interpretasi :  

Karena banyaknya mufrodat-mufrodat yang baru 

menurunkan antusias mahasiswa untuk mengikuti pembelajaran 

tarjamah II, pemakalah kurang berinisiatif menarik minat 

mahasiswa akan tetapi kesulitan itu dapat teratasi dengan adanya 

arti-arti dari mufrodat baru yang dicantumkan pada bagian 

belakang makalah dan juga karena pemakalah telah memahami isi 

materi sehingga membantu ketika proses pembelajaran. 

 



Catatan lapangan 

Metode pengumpulan data : Observasi pembelajaran 

Hari / tanggal   : jum’at, 30 Maret 2018 

Kelas    : PBA – 4B 

Jam    : 14.30 - selesai 

Topik / bahan   :      زايرة سريعة         

Nama Dosen    : H. Ahmad Yusuf  Isnan Setiawan, 

M.Pd. selaku dosen PBA  

Pada observasi ini peneliti ingin mengetahui kondisi 

pembelajaran tarjamah II di kelas PBA 4 B dalam menggunakan 

media audio visual. 

Dari observasi diperoleh kegiatan persiapan yang dilakukan 

oleh dosen antara lain, sebelum pembelajaran dimulai dosen 

mengucapkan salam lalu mempersiapkan dan mengondisikan 

mahasiswa untuk mengikuti pembelajaran dan meminta pada 

pemakalah maju kedepan untuk memaparkan materi tarjamah II 

dengan menggunakan video. Pemakalah juga sebelumnya 

mempersiapkan fasilitas yang akan digunakan dalam penggunaan 

media audio visual, seperti LCD proyektor, laptop, speaker. 

Sebelum memaparkan materi, pemakalah membuka diskusi dengan 

mengucapkan salam kemudian mereka sedikit mengulas materi 

pada pertemuan sebelumnya pada audien. Setelah itu pemakalah 

membuka diskusi dan memaparkan materi dengan menayangkan 

video.  

Ketika proses pembelajaran berlangsung, tidak semua 

mahasiswa memperhatikan ke LCD proyektor, ada mahasiswa 

yang tidur dan ada juga yang berdiskusi sendiri dengan teman 

disampingnya. Akan tetapi kebanyakan dari mereka berkonsentrasi 



memperhatikan video. Selain itu, mereka juga menyiapkan buku 

dan bolpoin yang digunakan untuk mencatat mufrodat yang asing 

dan baru mereka dengar dan mencatat kesimpulan materi dari 

video yang di paparkan oleh pemakalah. Kemudian pemakalah 

mengulang materi dengan memutarkan video sebanyak  tiga 

sampai empat kali. Pada pemutaran yang terakhir video dijeda 

sedikit demi sedikit untuk langsung dievaluasi masing-masing 

pemakalah bersama audien. Mereka bersama-sama 

menerjemahkan secara langsung dan beberapa audien menanyakan 

arti mufrodat yang tidak diketahuinya. Untuk evaluasinya 

pemakalah menunjuk beberapa mahasiswa agar menerjemahkan 

per kalimat pada materi, mereka cukup antusias dalam menjawab 

dan disela-sela evaluasi, dosen memberikan penjelasan atau 

penjabaran materi yang sedang disampaikan pemakalah. Tidak 

sedikit mahasiswa yang menanyakan arti mufrodat atau kalimat 

yang tidak mereka pahami pada dosen. Sebelu diskusi ditutup 

pemakalah memberikan makalah yang berisi materi dengan teks 

berbahasa arab pada audien. lalu diskusi ditutup oleh pemakalah 

dengan mengucapkan salam. Sebelum mengakhiri perkuliahan 

dosen membuat kesimpulan materi tarjamah yang telah di 

paparkan tadi oleh pemakalah Terakhir dosen menutup perkuliahan 

dengan mengucapkan salam. Interpretasi : 

Pembelajaran tarjamah II di kelas PBA 4B sudah cukup 

antusias mahasiswanya dan cukup variatif antara pemakalah dan 

audien. Pemakalah sudah cukup baik dalam menyampaikan dan 

memaparkan materi tarjamah II dengan menggunakan media audio 

visual. Sehingga mahasiswa memperhatikan dan aktif ketika 

pembelajaran.  



   Catatan lapangan 

Metode pengumpulan data : Observasi pembelajaran 

Hari / tanggal   : jum’at, 4 Mei 2018 

Kelas    : PBA – 4A 

Jam    : 12.50 - selesai 

Topik / bahan   : حب الولد وألمو         

Nama Dosen    : H. Ahmad Yusuf  Isnan Setiawan, 

M.Pd. selaku dosen PBA  

Pada observasi ini peneliti ingin mengetahui kondisi 

pembelajaran tarjamah II di kelas PBA-4A dalam menggunakan 

media audio visual. 

Dari observasi diperoleh kegiatan persiapan yang dilakukan 

oleh dosen, antara lain sebelum pembelajaran dimulai, dosen 

mengucapkan salam lalu mempersiapkan dan mengondisikan 

mahasiswa. Dosen juga memotivasi mahasiswa untuk mengikuti 

pembelajaran, kemudian meminta pada pemakalah untuk 

mempersiapkan diri menyampaikan materi tarjamah II di depan. 

Pemakalah mempersiapkan fasilitas yang akan digunakan dalam 

penggunaan media audio visual seperti LCD proyektor, laptop, 

speaker dan flasdisk. Sebelum menyampaikan dan memaparkan 

materi, pemakalah membuka diskusi dengan mengucapkan salam. 

Lalu mereka sedikit mengulas materi pada pertemuan sebelumnya. 

Kemudian pemakalah memberikan makalah pada audien yang 

berisi materi dalam bentuk teks berbahasa arab dan beberapa 

mufrodat baru. Setelah itu, pemakalah memaparkan materi melalui 

video yang ditayangkan pada layar LCD proyektor.  

 Ketika proses pembelajaran berlangsung, mahasiswa 

sedikit kesulitan menyimak video yang ditayangkan oleh 



pemakalah. Karena suara yang dihasilkan dari video kurang jelas. 

Akan tetapi mereka tetap berusaha berkonsentrasi menyimak video 

yang ditayangkan dan cenderung termotivasi untuk memperhatikan 

pembelajaran, tergantung kondisi dari masing-masing mahasiswa. 

sebagian mahasiswa tidak hanya memperhatikan saja, akan tetapi 

juga mencatat setiap mufrodat baru dan membuat kesimpulan dan 

sebagian mahasiswa hanya menyimak saja.  

Pemakah mengulang video sebanyak dua sampai tiga kali. 

Pada pemutaran video yang terakhir masing-masing pemakalah 

menjeda sedikit demi sedikit untuk kemudian langsung dievaluasi 

bersama-sama dengan audien.  Mereka bersama-sama 

menerjemahkan secara langsung materi dari video. Saat evaluasi 

pemakalah memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk 

menerjemahkan isi materi tarjamah yang dipaparkan melalui video 

tadi. Tapi karena kurang efektif pemakalah akhirnya menunjuk 

beberapa mahasiswa untuk menyimpulkan dan menerjemahkan isi 

materi tersebut, dan mereka cukup aktif. Hanya beberapa saja yang 

pasif karena dari awal pembelajaran mereka kurang 

memperhatikan materi yang dipaparkan oleh pemakalah. 

Mahasiswa yang aktif menanyakan arti dari kalimat atau mufrodat 

yang dia tidak ketahui dari video tadi. Setelah diskusi selesai, 

pemakalah menutup diskusi dengan mengucapkan salam. Sebagai 

penutupnya dosen membuat kesimpulan materi dari beberapa 

pendapat mahasiswa yang telah di sampaikan. Terakhir dosen 

menutup perkuliahan dengan mengucapkan salam. 

 Interpretasi : 

 Pembelajaran tarjamah II di kelas PBA-4A sudah cukup 

antusias mahasiswanya. Pemakalah sudah cukup baik dalam 



menyampaikan materei tarjamah dengan menggunakan media 

audio visual bentuk video hanya saja suara yang dihasilkan dari 

video yang diputarkan kurang jelas. Pemakalah kurang teliti dalam 

memilih materinya, akibatnya proses pembelajaran kurang 

kondusif. Mahasiswa cukup aktif memberikan pendapatnya dan 

hanya sedikit yang tidak memperhatikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Catatan lapangan 

Metode pengumpulan data : Observasi pembelajaran 

Hari / tanggal   : jum’at, 20 April 2018 

Kelas    : PBA – 4A 

Jam    : 12.50 - selesai  

Topik / bahan   :     الصدق منجاه      

Nama Dosen    : H. Ahmad Yusuf  Isnan Setiawan, 

M.Pd. selaku dosen PBA  

Dari observasi diperoleh kegiatan persiapan yang dilakukan 

pemakalah antara lain sebelum pembelajaran dimulai, pemakalah 

mempersiapkan diri menyampaikan materi tarjamah II di depan. 

kemudian pemakalah mempersiapkan fasilitas yang akan 

digunakan dalam penggunaan media audio visual seperti LCD 

proyektor, laptop, dan speaker. Sebelum menyampaikan dan 

memaparkan materi, pemakalah membuka diskusi dengan 

mengucapkan salam. Lalu mereka sedikit mengulas materi pada 

pertemuan sebelumnya. Kemudian pemakalah memberikan 

makalah pada audien yang berisi materi dalam bentuk teks 

berbahasa arab Setelah itu, pemakalah memaparkan materi melalui 

video yang ditayangkan pada layar LCD proyektor.  

 Ketika proses pembelajaran berlangsung, mahasiswa cukup 

antusias mengikuti pembelajaran. Hanya beberapa yang tidak 

memperhatikan dan hanya terpaku pada makalah yang telah dibagi. 

Mereka sedikit kesulitan menyimak video yang ditayangkan oleh 

pemakalah. Karena suara yang dihasilkan dari video kurang jelas 

dan beberapa individu berdiskusi dengan teman lainnya yang 

mengakibatkan suasana kelas kurang terkondisikan. Akan tetapi 

mereka tetap berusaha berkonsentrasi menyimak video yang 



ditayangkan dan cenderung termotivasi untuk memperhatikan 

pembelajaran, tergantung kondisi dari masing-masing mahasiswa. 

sebagian mahasiswa tidak hanya memperhatikan saja, akan tetapi 

juga mencatat setiap mufrodat baru dan membuat kesimpulan dan 

sebagian mahasiswa hanya menyimak saja.  

Pemakalah mengulang video sebanyak dua sampai tiga 

kali. Pada pemutaran video yang terakhir masing-masing 

pemakalah menjeda sedikit demi sedikit untuk kemudian langsung 

dievaluasi bersama-sama dengan audien. Sebelum evaluasi 

pemakalah memberikan mufrodat-mufrodat baru beserta artinya. 

Saat evaluasi pemakalah memberikan kesempatan pada seluruh 

mahasiswa untuk menerjemahkan isi materi tarjamah yang 

dipaparkan melalui video tadi dan cukup efektif evaluasi yang 

digunakan oleh pemakalah. Hanya beberapa saja yang pasif karena 

dari awal pembelajaran mereka kurang memperhatikan materi 

yang dipaparkan oleh pemakalah. Mahasiswa yang aktif 

menanyakan arti dari kalimat atau mufrodat yang dia tidak ketahui 

dari video tadi. Setelah diskusi selesai, pemakalah menutup diskusi 

dengan mengucapkan salam. Terakhir pemakalah menutup 

perkuliahan dengan mengucapkan salam.  

Interpretasi : 

Ketidakhadiran dosen membuat mahasiswa kurang 

kondusif dalam mengikuti pembelajaran. Evaluasi yang digunakan 

pemakalah cukup efektif karena dengan mengevaluasi seluruh 

mahasiswa maka mereka dituntut aktif . selain itu pemakalah juga 

cukup bisa untuk mengondisikan kelas agar pembelajaran 

berlangsung dengan baik.  

 



LAMPIRAN 5 

Metode pengumpulan data : Wawancara 

Hari/tanggal  : Jum’at, 19 Oktober 2018 

Jam   : 16.30 WIB 

Lokasi : Perum BPI blok P 24 ( kediaman dosen 

pengampu ata kuliah tarjamah II) 

Sumber data  : H. Ahmad Yusuf  Isnan Setiawan, M.Pd. 

selaku dosen PBA  

 

Deskripsi data : 

Informan adalah dosen pengampu mata kuliah tarjamah II 

di jurusan pendidikan bahasa arab fakultas ilmu tarbiyah dan 

keguruan UIN Walisongo Semarang. Pada kesempatan wawancara 

kali ini penulis ingin mengetahui tujuan dosen pengampu mata 

kuliah tarjamah II ini menggunakan media audio visual pada 

pembelajaran tarjamah II, mengetahui metode apa saja yang 

digunakan dalam pembelajaran tarjamah II dengan menggunakan 

media audio visual, media yang digunakan sebagai penunjang 

pembelajaran tarjamah II, evaluasi yang diterapkan serta kelebihan 

dan kekurangan penggunaan media audio visual, strategi 

mengatasi masalah yang menghambat pembelajaran dan 

keefektivitasan penggunaan media audio visual pada tarjamah II. 

Dari hasil wawancara tersebut diperoleh data bahwa tujuan 

dari dosen pengampu menggunakan media audio visual karena 



ingin setiap mengajar sumber belajar yang digunakan dalam 

pembelajaran tarjamah II menggunakan pembicara asli orang arab 

yang muqoddim paparkan melalui video. Karena jika 

menggunakan orang Indonesia maka hasilnya akan berbeda dan 

mahasiswa kurang berkembang  dan pemilihan audio visual bentuk 

video ini juga untuk memudahkan mahasiswa karena tidak susah 

mencari video dan juga memudahkan dalam memperoleh materi 

yang akan dipaparkan untuk menarik perhatian dan membuat 

antusias mahasiswa dalam mengikuti pembelajaran tarjamah II. 

Selain itu penggunaan video ini untuk mengefektifkan 

pembelajaran. Menciptakan pembelajaran yang variatif dan juga 

penggunaan video dalam pembelajaran ini agar seluruh mahasiswa 

aktif ketika pembelajaran. Alasan dosen mengharuskan setiap 

muqoddim menggunakan video dengan pembicara orang arab asli 

yaitu agar mahasiswa terbiasa dengan logat dan pengucapan yang 

berbeda-beda setiap negara di negara bagian timur. Metode 

pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah tarjamah ini 

menggunakan metode tarjamah fauriyah. Metode jenis ini dinilai 

sesuai dengan media yang digunakan dalam pembelajaran tarjamah 

II ini yaitu media audio visual. Mahasiswa menerjemahkan 

langsung dari pembicara aslinya melalui video yang diulang-ulang 

beberapa kali oleh pemakalah. Selain itu metode lainnya 



menggunakan metode diskusi. Jadi sebelum penerjemahan secara 

langsung terlebih dahulu materi dipapakan oleh pemakalah. Dalam 

pembelajaran tarjamah II mengunakan media audio visual seperti 

video akan tetapi dosen tidak mengharuskan pada pemakalah ada 

visualnya, yang terpenting audionya. Karena dalam penerjemahan 

secara langsung (fauriyah) titik tekannya ada di suara atau 

audionya. Tetapi visual dari video tersebut memudahkan audien 

untuk memahami isi materi tarjamah, ketika mereka kurang paham 

dengan apa yang pembicara bicarakan audien dapat memahami 

alur cerita dari materi tersebut dari body language atau gerakan 

tubuh pembicara. Media yang digunakan sebagai penunjang 

pembelajaran tarjamah II selain video media audio visual 

penunjang lainnya seperti LCD proyektor, laptop,speaker yang 

disiapkan sebelum pembelajaran dimulai.  

Sebelum mengevaluasi dari pemakalah mengulang video 

beberapa kali setelah itu dievaluasi perkalimat. Dalam 

penerjemahan secara langsung (fauriyah) pengulangan video 

dibutuhkan agar mahasiswa memahami terlebih dahulu isi 

materinya setelah itu mereka dapat membedakan setiap kata yang 

mirip dalam pengucapannya maka mereka akan dapat 

menerjemahkan secara baik. Teknik  evaluasi yang digunakan 

biasanya dari pemakalah menggunakan teknik tanya jawab baik 



antara pemakalah dengan audien maupun dosen dengan audien. 

Kelebihan penggunaan media audio visual antara lain dapat 

menerjemahkan secara langsung dari pembicara asli (an-natif al-

asli), lebih bervariatif pembelajarannya karena tidak monoton 

hanya mendengarkan saja. Dan biaya yang dikeluarkan murah. 

Kekurangannya karena orang arab ketika berbicara biasanya 

mengeluarkan aksen atau logat bahasa dari masing-masing 

negaranya. sehingga mahasiswa terkadang tidak memahami isi 

materinya. Kurangnya praktek mahasiswa seperti kurangnya 

mendengar orang-orang arab asli berbicara sehingga menyebabkan 

salah mendengar. Kekurangan lainnya kelas yang kurang 

mendukung dan maksimal sehingga antara mahasiswa yang duduk 

di depan dengan yang duduk di belakang akan berbeda dalam 

menerima dan hasilnya akan berbeda. strategi yang digunakan 

dosen seperti meminta pada pemakalah untuk  mengulang-ngulang 

video sehingga isi materinya dapat dipahami. Strategi lainnya 

dengan menggunakan makalah tujuannya untuk memudahkan 

mereka dalam menyimak materi karena seringnya pemakalah tidak 

menguasai materi dan kurangnya pendengaran dari mahasiswa 

sehingga dengan adanya makalah dapat meningkatkan konsentrasi 

mereka ketika mengikuti pembelajaran. Penggunaan media audio 

visual sudah efektif digunakan dalam mata kuliah tarjamah II 



karena tidak mungkin dosen menghadirkan pembicara asli (notife 

speaker) ke dalam kelas seperti syekh dari arab setiap perkuliahan, 

yang dilakukan menghadirkan pembicara aslinya melalui video. 

Selain itu karena biaya yang murah dan memungkinkan bisa 

dikatakan media itu efektif.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Metode pengumpulan data : Wawancara 

Hari/tanggal  : senin, 24 september 2018 

Jam   : 09.30 WIB 

Lokasi   : Depan kelas N4 

Sumber data  : Nur Shahid mahasiswa jurusan PBA 

Deskripsi data : 

Informan adalah salah satu mahasiswa jurusan pendidikan 

bahasa arab semester 5 di UIN Walisongo Semarang. Pada 

wawancara kali ini penyusun ingin mengetahui bagaimana 

tanggapan mahasiswi tentang penggunaan media audio visual 

dalam pembelajaran tarjamah II. 

Dari hasil wawancara tersebut bahwa pembelajaran 

tarjamah II dengan menggunakan media audio visual seperti video 

dapat menarik mahasiswa untuk mengikuti pembelajaran daripada 

hanya ceramah saja. Melalui video selain mahasiswa dapat 

mendengarkan tetapi juga mengetahui makna atau maksud dari 

video yang ditayangkan. Menurutnya pembelajaran dengan 

ceramah saja terkadang membuat bosan mahasiswa. Dengan 

adanya media audio visual video ini dapat membantu mahasiswa 

dalam memahami materi tarjamah yang disampaikan oleh 

pemakalah, mahasiswa juga terbantu ketika adanya mufrodat baru 

yang mereka belum mengetahui artinya, dengan adanya visual dari 



video tersebut mereka bisa mengetahui lewat visualnya. 

Menurutnya, kekurangan dari pembelajaran tarjamah II dengan 

video seperti suara yang dihasilkan terkadang kurang jelas 

sehingga kurang memahamkan mahasiswa apalagi mahasiswa 

yang dulunya berlatar belakang pendidikan SMA atau SMK 

dengan mufrodat sedikit itu biasanya menyulitkan mereka dalam 

memahami materi tarjamah II. Dengan memutarkan video secara 

berulang-ulang mahasiswa dapat paham, akan tetapi perlu juga 

penjelasan dosen untuk lebih memahamkan materi yang telah di 

paparkan oleh pemakalah mengenai isi dari video tersebut. Karena 

tidak semua video apalagi video yang pembicaranya dari orang 

arab asli bisa dipahami dengan mudah oleh mahasiswa. Sebagian 

besar mahasiswa cenderung aktif ketika pembelajaran, hanya 

beberapa saja yang pasif. Tergantung kondisi dari mahasiswa itu 

sendiri. Dengan adanya penggunaan media audio visual pada 

pembelajaran tarjamah II mahasiswa khususnya saya mendapatkan 

pengalaman baru dan mendapatkan banyak mufrodat-mufrodat 

baru sehingga menambah semangat mahasiswa untuk belajar lebih 

giat lagi. 

 

 

 



Metode pengumpulan data : Wawancara 

Hari/tanggal  : senin, 24 september 2018 

Jam   : 14.00 WIB 

Lokasi   : Taman Revolusi 

Sumber data  : Jamilatul Fahmiyyah mahasiswi jurusan 

PBA  

Deskripsi data : 

Informan adalah salah satu mahasiswi jurusan pendidikan 

bahasa arab semester 5 di UIN Walisongo Semarang. Pada 

wawancara kali ini penyusun ingin mengetahui bagaimana 

tanggapan mahasiswi tentang penggunaan media audio visual 

dalam pembelajaran tarjamah II. 

 Dari hasil wawancara tersebut mahasiswa tertarik dengan 

pembelajaran tarjamah II dengan media audio visual seperti video. 

Dengan adanya video pembelajaran tidak terlalu membosankan 

karena video tersebut tidak hanya ceramah saja tetapi terkadang 

video yang di tayangkan dalam bentuk pecakapan. Dengan adanya 

video mahasiswa tidak hanya mendengarkan saja (istima’) akan 

tetapi mahasiswa dapat melihat percakapan lewat gambar dan juga 

dengan disediakannya makalah maka materi yang disampaikan 

lebih dimengerti dan dipahami oleh mahasiswa. kekurangan dari 

penyampaian materi dengan audio visual salah satunya dari 



kualitas suara yang dihasilkan karena ruangan yang dipakai 

pembelajaran dikelas dan terbuka terkadang suara dari luar 

ruangan terdengar sehingga memecahkan konsentrasi mahasiswa 

ketika sedang pembelajaran tetapi kekurangan itu dapat ditutupi 

dengan adanya visual dari video tersebut. Selain itu mufrodat yang 

sedikit dari mahasiswa terkadang menyulitkan mereka ketika 

menerjemahkan secara langsung. Terkadang mahasiswa paham 

dengan isi materi dengan video akan tetapi terkadang mereka sulit 

memahami isi materinya. Ketika mahasiwa tidak paham dan butuh 

penjelasan tambahan dari dosen tentang isi materi tarjamah II 

tersebut  maka dosen menjelaskan dan menjabarkannya dengan 

ceramah. Mahasiswa banyak yang aktif ketika pembelajaran 

tarjamah II berlangsung baik itu memperhatikan, menyimak, 

bertanya dan menjawab. Mereka lebih aktif karena penggunaan 

media video itu menarik untuk mahasiswa jadi ketika 

pembelajaran mahasiswa dapat berdiskusi dahulu baru mereka 

bertanya. Mahasiswa mendapatkan banyak mufrodat baru, lebih 

mengetahui logat dan cara bicara orang arab selain itu mahasiswa 

dapat berdiskusi dengan mahasiswa lain sehingga menambah 

motivasi mahasiswa untuk belajar lebih giat lagi. 

 

 



Metode pengumpulan data : Wawancara 

Hari/tanggal  : senin, 24 september 2018 

Jam   : 14.30 WIB 

Lokasi   : Taman Revolusi 

Sumber data  : Muhammad Nasihun Amin mahasiswa 

jurusan PBA  

Deskripsi data : 

Informan adalah salah satu mahasiswi jurusan pendidikan 

bahasa arab semester 5 di UIN Walisongo Semarang.  

Dari hasil wawancara tersebut bahwa penggunaan media 

audio visual dalam pembelajaran tarjamah II seperti video 

sebagian besar mahasiswa tertarik dan ada juga ada merasa 

penggunaan video ini membosankan. Mereka kurang tertarik 

dengan video yang ditampilkan karena mahasiswa yang kurang 

berpengalaman dalam menerjemahkan secara langsung yang 

seperti dalam mata kuliah tarjamah II ini. Akan tetapi jika 

dibandingkan dengan media audio, tentu saja penggunaan media 

audio visual lebih menarik mahasiswa karena dapat membantu 

mahasiswa dalam memahami isi materi tarjamah. Jika mahasiswa 

sulit memahami isi materinya karena bahasa yang digunakan susah 

dipahami, tetapi dengan menyimak gambar yang dihasilkan oleh 

video tentu dapat mengerti dan paham isi materinya dari alur 



ceritanya. Mahasiswa juga terbantu dengan adanya makalah jadi 

ketika mereka kurang memahami isi materinya, ia bisa 

menyiapkan apa saja yang akan ditanyakan pada pemakalah atau 

dosen mata kuliah tersebut. selain itu dengan diulang-ulangkannya 

video dapat menambah pemahaman mahasiswa, akan tetapi peran 

dosen sangat dibutuhkan untuk memberikan tambahan atau 

penjelasan tambahan terhadap isi materi tarjamah tersebut, 

seringnya dosen menjabarkan lalu menyimpulkan isi materi dari 

beberapa pendapat mahasiswa dan pemakalah. Aktif atau tidaknya 

mahasiswa ketika mengikuti pembelajaran tarjamah II tergantung 

dari kondisi masing-masing mahasiswa dan video yang disajikan 

oleh pemakalah, mahasiswa akan aktif ketika dari awal 

pembelajaran video menarik dan pemakalah bervariatif ketika 

penyampaiannya. Tentu dengan adanya media pembelajaran dalam 

proses belajar mengajar banyak hal baru yang didapat oleh 

mahasiswa setelahnya, seperti penggunaan media video, bagi 

mahasiswa menerjemahkan secara langsung dari sumbernya tentu 

memberikan kesan tersendiri karena mereka tidak terbiasa dan itu 

tantangan untuk lebih baik kedepannya dalam menerjemahkan 

tidak dengan teks saja tetapi menerjemahkan langsung dari 

sumbernya. 

 



Metode pengumpulan data : Wawancara 

Hari/tanggal  : senin, 24 september 2018 

Jam   : 08.40 WIB 

Lokasi   : Depan kelas N4 

Sumber data  : Ika Mustafiyah mahasiswi jurusan PBA  

 

Deskripsi data : 

Informan adalah salah satu mahasiswi jurusan pendidikan 

bahasa arab semester 5 di UIN Walisongo Semarang. Pada 

wawancara kali ini penyusun ingin mengetahui bagaimana 

tanggapan mahasiswi tentang penggunaan media audio visual 

dalam pembelajaran tarjamah II. 

 Dari hasil wawancara tersebut terungkap bahwa 

pembelajaran tarjamah II dengan menggunakan media audio visual 

seperti video lebih menarik mahasiswa untuk mengikuti 

pembelajaran dibandingkan dengan pembelajaran tarjamah 

sebelumnya yang hanya menerjemahkan lewat teks berbahasa arab 

saja. Melalui video selain mahasiswa dapat mendengarkan tetapi 

juga mengetahui makna atau maksud dari video yang dipaparkan. 

Dengan adanya video pembelajaran tidak terlalu membosankan 

karena video yang ditampilkan terkadang dalam bentuk animasi 

jadi tidak hanya fokus pada (istima’) saja tapi visual yang menarik 

juga membuat mahasiswa antusias mengikuti pembelajaran 



tarjamah II. Untuk pemula penggunaan media audio visual dalam 

pembelajaran cukup sulit karena harus menerjemahkan secara 

langsung, dan tidak terlalu memperhatikan qowaid karena bentuk 

penerjemahannya secara fauriyah dan mahasiswa hanya bisa 

mengira-ngira dan juga menafsirkan makna dari visual dan audio 

yang didengar dari video tersebut. Penggunaan teks berbahasa arab 

lebih mengena karena mereka tidak hanya menerjemahkan saja 

tetapi juga belajar qoidah nahwu dan shorofnya.  Tapi pada 

tarjamah II ini sudah lengkap disajikan video dan dengan adanya 

makalah  membantu untuk seluruh mahasiswa dalam 

menerjemahkan dan memahami materi. Jika ada suara yang kurang 

jelas dari video, maka visual dari video dapat membantu 

mahasiswa dalam memahami isi materi tarjamah. Pada materi 

tarjamah II mahasiswa dapat memahami sebuah isi materi jika 

mahasiswa itu memperhatikan video ketika pembelajaran 

berlangsung, dan sebagian besar mahasiswa memperhatikan dan 

ketika di akhir diskusi dan mahasiswa tidak paham dan butuh 

penjelasan tambahan dari dosen tentang isi materi tarjamah II 

tersebut  maka dosen selalu memberikan menjelaskan, meluruskan 

jawaban dan menjabarkannya dengan ceramah dan dosen juga 

menyimpulkan materi yang telah dipaparkan oleh pemakalah. 

Mahasiswa banyak yang aktif ketika pemakalah membuka sesi 



Tanya jawab. dan pemakalah mulai menjelaskan dan 

menerjemahkan perkalimat. Audien aktif bertanya dan menjawab 

baik bertanya tentang arti mufrodat yang kurang jelas ketika 

pemutaran video dan tentang qowaid, akan tetapi karena tarjamah 

II ini penerjemahan secara langsung (fauriyah) dan penggunaan 

bahasa lisan pada video maka tidak terlalu memperhatikan 

qowaidnya. Mereka lebih aktif karena penggunaan media video itu 

menarik untuk mahasiswa. Setelah pembelajaran dengan media 

video sebagai mahasiswa PBA  tentu membantu dalam 

menyampaikan materi ketika sudah menjadi pendidik nantinya 

karena sudah terbiasa ketika kuliah dan semua mahasiswa PBA 

mendapatkan banyak mufrodat baru, dan juga lebih mengetahui 

dan terbiasa dengan logat dan cara bicara orang arab asli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Metode pengumpulan data : Wawancara 

Hari/tanggal  : Rabu, 26 september 2018 

Jam   : 10.30 WIB 

Lokasi   : Taman Revolusi 

Sumber data  : Atika Nurul Khaffi mahasiswi jurusan 

PBA  

 

Deskripsi data : 

Informan adalah salah satu mahasiswi jurusan pendidikan 

bahasa arab semester 5 di UIN Walisongo Semarang. Pada 

wawancara kali ini penyusun ingin mengetahui bagaimana 

tanggapan mahasiswi tentang penggunaan media audio visual 

dalam pembelajaran tarjamah II. 

Dari hasil wawancara tersebut bahwa penggunaan media 

audio visual seperti video dalam pembelajaran tarjamah II lebih 

menarik mahasiswa dibandingan dengan teks atau audio saja. 

Karena sebagian besar mahasiswa tertarik dan memiliki antusias 

lebih ketika mengikuti pembelajaran. Hanya beberapa saja yang 

tidak tertarik dan merasa bosan dengan penggunaan video pada 

pembelajaran tarjamah II karena kurang terbiasa menerjemahkan 

secara langsung dari sumbernya.  Kelebihan dari penggunaan 

media audio visual dalam pembelajaran tarjamah II mahasiswa 

dapat menyimpulkan isi materi sebelum memahaminya melalui 

visual dari video tersebut. Ketika ada mufrodat yang susah dengan 



adanya visualnya mahasiwa dapat mengerti alur cerita dari video 

yang dipaparkan oleh pemakalah dan juga dengan adanya makalah 

yang dibagikan pada audien maka materi yang dijelaskan lebih 

mengena untuk mahasiswa. terkadang suasana sekitar kelas kurang 

kondisional sehingga mahasiswa terkadang tidak mendengar jelas 

materinya dan dengan kekurangan itu saya khususnya menjadi 

kurang menangkap materi yang sedang dipaparkan. Dengan 

diputarkannya video secara berulang-ulang dapat memahamkan 

mahasiswa sehingga mereka dapat mengerti isi materi video 

tersebut. disetiap akhir diskusi dosen selalu memberikan 

penjelasan tambahan dan biasanya meluruskan jawaban dari 

pendapat-pendapat pemakalah ketika pembelajaran berlangsung 

sebelumnya. Selain itu juga menjabarkan makna-makna mufrodat 

baru. Aktif atau tidaknya mahasiswa ketika mengikuti 

pembelajaran tarjamah II tergantung dari kondisi masing-masing 

mahasiswa dan video yang disajikan oleh pemakalah, mahasiswa 

akan aktif ketika dari awal pembelajaran video menarik dan 

pemakalah bervariatif ketika penyampaiannya. Tetapi selama 

perkuliahan tarjamah II mahasiswa banyak yang aktif baik itu 

bertanya, menjawab dan berpendapat. Tentu dengan adanya media 

pembelajaran dalam proses belajar mengajar banyak hal baru yang 

didapat oleh mahasiswa setelahnya, seperti penggunaan media 



video, bagi mahasiswa menerjemahkan secara langsung dari 

sumbernya tentu memberikan kesan tersendiri karena mereka tidak 

terbiasa dan mendapatkan pengalaman baru bagi mahasiswa dan 

juga banyak mendapatkan mufrodat dan makna-makna baru di 

dalam bahasa arab. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Metode pengumpulan data : Wawancara 

Hari/tanggal  : Rabu, 26 september 2018 

Jam   : 14.00 WIB 

Lokasi   : Taman Revolusi 

Sumber data  : Lulu Nabila mahasiswi jurusan PBA 

Deskripsi data : 

Informan adalah salah satu mahasiswi jurusan pendidikan 

bahasa arab di UIN Walisongo Semarang. Pada wawancara kali ini 

penyusun ingin mengetahui bagaimana tanggapan mahasiswi 

tentang penggunaan media audio visual dalam pembelajaran 

tarjamah II. 

Dari hasil wawancara terungkap bahwa pembelajaran 

dengan penggunaan media audio visual pada mata kuliah tarjamah 

II seperti video lebih menarik dibandingan dengan media lain. 

Dengan menggunakan video mahasiswa lebih tertarik dan antusias 

karena terdapat gambar dan suara yang dapat mahasiswa lihat dan 

dengar dari video. Dengan video juga menguji tingkat kejelihan 

dan keterampilan mahasiswa dalam menyimak dan menangkap isi 

materi tarjamah. Pembelajaran tarjamah jika menggunakan video 

mahasiswa dapat menerjemahkan langsung dari bahasa sumbernya 

yaitu dialek orang arab asli kedalam bahasa Indonesia walaupun 

penerjemahan secara langsung lebih sulit tetapi lebih menarik dan 

tidak membosankan dengan menggunakan video dibandingkan 



penerjemahan langsung dari teks atau buku-buku arab. Kelebihan 

dengan menggunakan media audio visual pada pembelajaran 

tarjamah II ini dapat meningkatkan semangat mahasiswa dalam 

belajar bahasa arab,mengasah keterampilan mahasiswa dalam 

menerjemah secara langsung ke bahasa Indonesia. dan juga 

menguji konsentrasi mahasiswa ketika proses pembelajaran. 

namun kekurangannya biasanya tidak sedikit dari mahasiswa 

mengalami kesulitan dalam memahami isi materi tarjamah dari 

video, seperti halnya mahasiswa yang kurang keterampilannya 

dalam hal mendengar teks-teks arab dan tidak memiliki banyak 

mufrodat menerjemahkan langsung merupakan hal yang tidak 

biasa dilakukan seperti biasanya yang mereka lakukan 

menerjemahkan langsung tetapi dengan teks. Tetapi kesulitan 

mahasiswa itu dapat terbantu dengan penjelasan dan penjabaran 

kembali oleh dosen. Sebagian mahasiswa aktif dan sebagian lagi 

pasif, mereka yang pasif karena kurang bisa dalam menerjemahkan 

secara langsung baik itu dalam bentuk audio maupun video. Pada 

saat diskusi berlangsungpun hanya mereka yang memang dari awal 

memperhatikan pembelajaran dan antusias sehingga aktif bertanya 

dan berpendapat. Akan tetapi pada saat tanya jawab semua 

mahasiswa aktif menjawab. Diakhir diskusi dosen memberikan 

penjelasan dan penjabaran dengan ceramah namun hanya sedikit 



tidak secara keseluruhan hanya meluruskan dari apa yang telah 

dijelaskan oleh pemkalah sebelumnya dan menyimpulkannya. 

Sebagai mahasiswa PBA penggunaan media video dalam 

penyampaian materi tarjamah dua ini meluaskan wawasan dan 

pengetahuan mahasiswa dan membantu dalam penambahan 

mufrodat-mufrodat baru. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN 6 

Angket perhatian mahasiswa 

Item Point F Skor Jumlah persentase 

1 Sangat setuju 11 4 44 24,5 % 

 Setuju 28 3 84 62,2 % 

 Tidak setuju 4 2 8 8,9 % 

 Sangat tidak setuju 2 1 2 4,4 % 

Jumlah 45  138 100 % 

 

Angket kemudahan mahasiswa untuk mempelajari tarjamah II 

Item Point F Skor Jumlah persentase 

2 Sangat setuju 8 4 32 17, 8 % 

 Setuju 23 3 69 51,2 % 

 Tidak setuju 10 2 20 22,2 % 

 Sangat tidak setuju 4 1 4 8, 8 % 

Jumlah 45  125 100 % 

 

Angket  suasana belajar yang kurang menyenangkan 

Item Point F Skor Jumlah persentase 

3 Sangat setuju 8 1 8 17,8 % 

 Setuju 17 2 34 37,8 % 

 Tidak setuju 18 3 54 40 % 

 Sangat tidak setuju 2 4 8 4,4 % 

Jumlah 45  104 100 % 

 

 

 



Angket kurang tepatnya  waktu 

Item Point F Skor Jumlah persentase 

4 Sangat setuju 4 1 4 8,9 % 

 Setuju 24 2 48 53, 4 % 

 Tidak setuju 15 3 45 33, 3 % 

 Sangat tidak setuju 2 4 8 4,4 % 

Jumlah 45  105 100 % 

 

Angket kepasifan mahasiswa di kelas 

Item Point F Skor Jumlah persentase 

5 Sangat setuju 6 1 6 13,3 % 

 Setuju 23 2 46 51,1 % 

 Tidak setuju 15 3 45 33,3 % 

 Sangat tidak setuju 1 4 4 2,3 % 

Jumlah 45  101 100 % 

 

Angket kesulitan berkonsentrasi 

Item Point F Skor Jumlah persentase 

6 Sangat setuju 6 1 6 13, 3 % 

 Setuju 14 2 28 31,1 % 

 Tidak setuju 21 3 63 46,6 % 

 Sangat tidak setuju 4 4 16 8,8 % 

Jumlah 45  113 100 % 

 

 

 



Angket motivasi belajar mahasiswa 

Item Point F Skor Jumlah persentase 

7 Sangat setuju 5 4 20 11,1 % 

 Setuju 21 3 63 46,7 % 

 Tidak setuju 17 2 34 37,8 % 

 Sangat tidak setuju 2 1 2 4, 4 % 

Jumlah 45  119 100 % 

 

Angket kebosanan mahasiswa 

Item Point F Skor Jumlah persentase 

8 Sangat setuju 7 1 7 15,6 % 

 Setuju 18 2 36 40 % 

 Tidak setuju 16 3 48 35,6 % 

 Sangat tidak setuju 4 4 16 8,8 % 

Jumlah 45  107 100 % 

 

Angket  keaktifan mahasiswa di kelas 

Item Point F Skor Jumlah persentase 

9 Sangat setuju 2 4 8 4,4 % 

 Setuju 22 3 66 48,9 % 

 Tidak setuju 19 2 38 42,3 % 

 Sangat tidak setuju 2 1 2 4,4 % 

Jumlah 45  114 100 % 

 

 

 



Angket ketertarikan mahasiswa 

Item Point F Skor Jumlah persentase 

10 Sangat setuju 2 4 8 4,4 % 

 Setuju 25 3 75 55,6 % 

 Tidak setuju 16 2 32 35,6 % 

 Sangat tidak setuju 2 1 2 4,4 % 

Jumlah 45  117 100 % 

 

Angket ketepatan waktu 

Item Point F Skor Jumlah persentase 

11 Sangat setuju 1 4 4 2,2 % 

 Setuju 24 3 72 53,4 % 

 Tidak setuju 18 2 36 40 % 

 Sangat tidak setuju 2 1 2 4,4 % 

Jumlah 45  114 100 % 

 

Angket jarangnya perhatian mahasiswa 

Item Point F Skor Jumlah persentase 

12 Sangat setuju 2 1 2 4,4 % 

 Setuju 35 2 70 77,8 % 

 Tidak setuju 2 3 6 4,4 % 

 Sangat tidak setuju 6 4 24 13,4 % 

Jumlah 45  102 100 % 

 

Angket penangkapan materi tarjamah II 

Item Point F Skor Jumlah persentase 

13 Sangat setuju 1 4 4 2,2 % 

 Setuju 27 3 81 60 % 



 Tidak setuju 17 2 34 37,8 % 

 Sangat tidak setuju 0 1 0 0 % 

Jumlah 45  119 100 % 

 

Angket kurang pahamnya mahasiswa 

Item Point F Skor Jumlah persentase 

14 Sangat setuju 3 1 3 6,7 % 

 Setuju 23 2 46 51,1 % 

 Tidak setuju 12 3 36 26,6 % 

 Sangat tidak setuju 7 4 28 15,6 % 

Jumlah 45  113 100 % 

 

Angket kurang motivasi belajar mahasiswa 

Item Point F Skor Jumlah persentase 

15 Sangat setuju 4 1 4 8,8 % 

 Setuju 23 2 46 51,2 % 

 Tidak setuju 16 3 48 35,6 % 

 Sangat tidak setuju 2 4 8 4,4 % 

Jumlah 45  106 100 % 

 

Angket pemahaman mahasiswa 

Item Point F Skor Jumlah persentase 

16 Sangat setuju 2 4 8 4,4 % 

 Setuju 23 3 69 51,2 % 

 Tidak setuju 18 2 36 40 % 

 Sangat tidak setuju 2 1 2 4,4 % 

Jumlah 45  115 100 % 

 



Angket kurang menangkap materi tarjamah II 

Item Point F Skor Jumlah persentase 

17 Sangat setuju 6 1 6 13,3 % 

 Setuju 18 2 36 40 % 

 Tidak setuju 18 3 54 40 % 

 Sangat tidak setuju 3 4 12 6,7 % 

Jumlah 45  108 100 % 

 

Angket konsentrasi mahasiswa 

Item Point F Skor Jumlah persentase 

18 Sangat setuju 4 4 16 8,9 % 

 Setuju 26 3 78 57,8 % 

 Tidak setuju 11 2 8 24,4 % 

 Sangat tidak setuju 4 1 4 8,9 % 

Jumlah 45  106 100 % 

 

Angket keaktifan mahasiswa untuk bertanya 

Item Point F Skor Jumlah persentase 

19 Sangat setuju 2 4 8 4,4 % 

 Setuju 17 3 51 37,8 % 

 Tidak setuju 21 2 42 46,7 % 

 Sangat tidak setuju 5 1 5 11,1 % 

Jumlah 45  106 100 % 

 

Angket suasana belajar menyenangkan 

Item Point F Skor Jumlah persentase 

20 Sangat setuju 2 4 8 4,4 % 

 Setuju 21 3 63 46,7 % 



 Tidak setuju 19 2 38 42,2 % 

 Sangat tidak setuju 3 1 3 6,7 % 

Jumlah 45  112 100 % 

 

Angket kepasifan mahasiswa untuk bertanya 

Item Point F Skor Jumlah Persentase 

21 Sangat setuju 4 1 4 8,9 % 

 Setuju 23 2 46 51,1 % 

 Tidak setuju 16 3 48 35,6 % 

 Sangat tidak setuju 2 4 8 4,4 % 

Jumlah 45  106 100 % 

 

Angket penyajian materi tarjamah II 

Item Point F Skor Jumlah Persentase 

22 Sangat setuju 2 4 8 4,4 % 

 Setuju 16 3 48 35,6 % 

 Tidak setuju 20 2 40 44,4 % 

 Sangat tidak setuju 7 1 7 15,6 % 

Jumlah 45  103 100 % 

 

 

Angket tidak pengaruh peningkatan belajar mahasiswa 

Item Point F Skor Jumlah Persentase 

23 Sangat setuju 7 1 7 15,6 % 

 Setuju 20 2 40 44,4 % 

 Tidak setuju 16 3 48 35,6 % 

 Sangat tidak setuju 2 4 8 4,4 % 

Jumlah 45  103 100 % 



 

Angket kurangnya dalam penyajian materi tarjamah II 

Item Point F Skor Jumlah Persentase 

24 Sangat setuju 5 1 5 11,1 % 

 Setuju 24 2 48 53,4 % 

 Tidak setuju 11 3 33 24,4 % 

 Sangat tidak setuju 5 4 20 11,1 % 

Jumlah 45  106 100 % 

 

Angket kesulitan mahasiswa 

Item Point F Skor Jumlah Persentase 

25 Sangat setuju 4 1 4 8, 9 % 

 Setuju 21 2 42 46,7 % 

 Tidak setuju 18 3 54 40 % 

 Sangat tidak setuju 2 4 8 4,4 % 

Jumlah 45  108 100 % 

 

Angket peningkatan belajar mahasiswa 

Item Point F Skor Jumlah Persentase 

26 Sangat setuju 4 4 16 8,9 % 

 Setuju 17 3 51 37,8 % 

 Tidak setuju 20 2 40 44,4 % 

 Sangat tidak setuju 4 1 4 8,9 % 

Jumlah 45  111 100 % 

 

 

 



Angket kesesuaian media dengan RPS ( Rencana Pembelajaran 

Semester) 

Item Point F Skor Jumlah Persentase 

27 Sangat setuju 9 4 36 20 % 

 Setuju 26 3 78 57,8 % 

 Tidak setuju 8 2 16 17,8 % 

 Sangat tidak setuju 2 1 2 4,4 % 

Jumlah 45  132 100 % 

 

Angket ketidaktepatan penggunaan media pada mata kuliah 

tarjamah II 

Item Point F Skor Jumlah Persentase 

28 Sangat setuju 7 1 7 15,6 % 

 Setuju 20 2 40 44,4 % 

 Tidak setuju 16 3 48 35,6 % 

 Sangat tidak setuju 2 4 8 4,4 % 

Jumlah 45  103 100 % 

 

Angket  ketepatan penggunaan media pada mata kuliah tarjamah II 

Item Point F Skor Jumlah Persentase 

29 Sangat setuju 5 4 20 11,1 % 

 Setuju 24 3 72 53,3 % 

 Tidak setuju 16 2 32 35,6 % 

 Sangat tidak setuju 0 1 0 0 % 

Jumlah 45  124 100 % 

 

 



Angket ketidaksesuaian media dengan RPS ( Rencana 

Pembelajaran Semester) 

Item Point F Skor Jumlah Persentase 

30 Sangat setuju 5 1 5 11,1 % 

 Setuju 21 2 42 46,7 % 

 Tidak setuju 17 3 51 37,8 % 

 Sangat tidak setuju 2 4 8 4,4 % 

Jumlah 45  106 100 % 

 

Angket kesesuaian media dengan  tujuan pembelajaran tarjamah II 

Item Point F Skor Jumlah Persentase 

31 Sangat setuju 13 4 52 28,8 % 

 Setuju 25 3 75 55,6 % 

 Tidak setuju 7 2 14 25,6 % 

 Sangat tidak setuju 0 1 0 0 % 

Jumlah 45  141 100 % 

 

Angket  kesesuaian media dengan materi tarjamah II 

Item Point F Skor Jumlah Persentase 

32 Sangat setuju 7 4 28 25,6 % 

 Setuju 29 3 87 64,4 % 

 Tidak setuju 7 2 14 25,6 % 

 Sangat tidak setuju 2 1 2 4,4 % 

Jumlah 45  131 100 % 

 

 

 



Angket ketidaksesuaian media dengan kondisi mahasiswa 

Item Point F Skor Jumlah persentase 

33 Sangat setuju 6 1 6 13,4 % 

 Setuju 20 2 40 44,4 % 

 Tidak setuju 13 3 39 28,8 % 

 Sangat tidak setuju 6 4 24 13,4 % 

Jumlah 45  109 100 % 

 

Angket efektivitas dan efisiensi media audio visual 

Item Point F Skor Jumlah Persentase 

34 Sangat setuju 4 4 16 8,8 % 

 Setuju 21 3 63 46,8 % 

 Tidak setuju 18 2 36 40 % 

 Sangat tidak setuju 2 1 2 4,4 % 

Jumlah 45  117 100 % 

 

Angket kesesuaian media dengan kemampuan mahasiswa 

Item Point F Skor Jumlah Persentase 

35 Sangat setuju 2 4 8 4,4 % 

 Setuju 29 3 87 64,4 % 

 Tidak setuju 14 2 28 31,2 % 

 Sangat tidak setuju 0 1 0 0 % 

Jumlah 45  123 100 % 

 

 

 

 



Angket ketidakefektifan dan efisensi media audio visual 

Item Point F Skor Jumlah persentase 

36 Sangat setuju 6 1 6 13,3 % 

 Setuju 22 2 44 48,9 % 

 Tidak setuju 14 3 42 31,1 % 

 Sangat tidak setuju 3 4 12 6,7 % 

Jumlah 45  104 100 % 

 

Angket ketidaksesuaian media dengan  tujuan pembelajaran 

tarjamah II 

Item Point F Skor Jumlah Persentase 

37 Sangat setuju 3 1 3 6,7 % 

 Setuju 24 2 48 53,4 % 

 Tidak setuju 14 3 42 31,1 % 

 Sangat tidak setuju 4 4 16 8,8 % 

Jumlah 45  109 100 % 

 

Angket kesesuaian media dengan kondisi mahasiswa 

Item Point F Skor Jumlah Persentase 

38 Sangat setuju 2 4 8 4,4 % 

 Setuju 17 3 51 37,8 % 

 Tidak setuju 20 2 40 44,4 % 

 Sangat tidak setuju 6 1 6 13,4 % 

Jumlah 45  105 100 % 

 

 

 



Angket ketidaksesuaian media dengan kemampuan mahasiswa 

Item Point F Skor Jumlah persentase 

39 Sangat setuju 5 1 5 11,2 % 

 Setuju 20 2 40 44,4 % 

 Tidak setuju 20 3 60 44,4 % 

 Sangat tidak setuju 0 4 0 0 % 

Jumlah 45  105 100 % 

 

Angket keetidaksesuaian dengan materi tarjamah II 

Item Point F Skor Jumlah persentase 

40 Sangat setuju 8 1 8 17,8 % 

 Setuju 19 2 38 44,4 % 

 Tidak setuju 13 3 39 28,9 % 

 Sangat tidak setuju 5 4 20 8,9 % 

jumlah 45  103 100 % 
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