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من أحب هللا تعاىل أحب رسوله؛ ومن أحب الرسول العريب أحب العرب؛ " 

ومن أحب العرب أحب العربية، اليت نزل �ا أفضل الكتب على أفضل 

  ".عىن �ا وثابر عليها وصرف مهته إليها والعجم؛ ومن أحب العربية العرب

  

  )أبو منصور الثعاليب النيسابوري يف مقدمة فقه اللغة وسر العربية( 

  



 ه

 

 اإلهـــداء

  إلـىالعلمي  بحثهـذ الـ يهـدأ

  "ليلي سوناريت"و أمي " عجيبة" أيب ني احملبوبنيوالدى الكرمي

  الذين يربياين تربية حسنة و يراعياين رعاية صحيحة 

 ةاحملبوب خيت الصغريةو إىل أ"  عظيم حبتيار"احملبوب  الصغري و إىل أخي 

  أغوستنا خري النساء"

 "ريسا نورحيايت" احملبوبة ىل زوجيتو إ" 

  "حممد شهري" ىل إبينو إ" 

  البحث العلميالذين يعطوين الدافعة النتهاء هذه  

 رياكث، شكرا  ٢٠١٣" أ"أصحايب يف قسم تعليم اللغة العربية بفصل إىل  و

 سهل هللا لنا لنيل النجاح. على حسناتكم وعفوا على كل أخطائي

 اجلـزاء ريخــم هللا هجـزاالبحث العلمي و نتهاء هذ با رك هللا يل و هلمبا



 
 

 شكر وتقدير

احلمد � الذي مأل الكون رمحة وحنانا جتري الرياح بأمره ممطرة؛ فتنبت األرض 

وخنبو وعني هللا تكلؤنا  أشجارا وأغصانا، خلقنا من نطفة منيت فكانت االرحام مأوانا،

واألب يسعي واألم ترعانا، وأشهد أن ال اله إال هللا وحده ال شريك له، إن شاء أماتنا وإن 

 ...شاء أحيانا، وأشهد أّن حمّمدا عبده ورسوله، من وهدة الكفر أجنانا وبعد

:وبادئ ذي بدء يسعدين أن أتقدم خبالص الشكر والتقدير إىل  

املاجستري، عميد كلية الرتبية والتعليم جامعة  ة احلاجة جويريةر الدكتو  ةفضيلة األستاذ - ١

 .أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني

فضيلة األستاذ حسب هللا املاجستري، رئيس قسم تعليم اللغة العربية  كلية الرتبية  - ٢

 .والتعليم جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني

املاجستري الذي أشرف  توفيق الرمحن الدكتور جلليلاملشرف األول أستاذي ا فضيلة - ٣

ئق فسي روح املثابرة، وتقصي احلقا نتوجيهات، كما عّزز يف ين بعظيمعلي، وأمدّ 

فأسأل هللا تعاىل أن ميد يف عمره وجيعله سندا . والتقدير العلمية، فله مين الشكر

 .للباحثني من أبناء هذا الوطن

املاجستري الذي أشرف  أنصار ىاملشرف الثاين أستاذي اجلليل احلاج  كامل رم فضيلة - ٤

 ئقفسي روح املثابرة، وتقصي احلقا نين بعظيم توجيهات، كما عّزز يفعلي، وأمدّ 

  فأسأل هللا تعاىل أن ميد يف عمره وجيعله سندا. العلمية، فله مين الشكر والتقدير

  و



 
 

 .من أبناء هذا الوطن للباحثني

جامعة أنتساري األساتيذ املعلمني يف قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية والتعليم  - ٥

فلهم من الباحثة كل الشكر والتقدير على ماقدموه من  اإلسالمية احلكومية بنجرماسني

 .وجزاهم هللا عىن خري اجلزاء. العلوم واملعارف والتشجيع

 .ن دعموا معنويا وماديااألب واألم واألخوات ومجيع أفراد األسرة الذي - ٦

يايت لبذل كل اجلهد والعون يف الباحث بالشكر لزوجته الكرمية ريسا نورح كما تتوجه - ٧

 .سوبيةمتابعة الربامج احلا

عهد دار مبواملواظفني  ملدرسة املتوسطة اإلسالمية مدرس اللغة العربيةرئيس املدرسة و  - ٨

 .التجربة امليدانيةاالستقامة بارايب كاملنتان اجلنوبية ملساعد�م يف 

لكل هؤالء عهد من الباحث أن ترعى ماتأّصل يف النفس من املبادئ اليت تعلمتها  - ٩

 .منهم يف سبيل خدمة اللغة العربية وتطويرها علميا وتربويا

 .كل من أسهم أو قّدم جهدا يف سبيل إخراج هذا البحث -١٠

ية، وأسهم بإرساء أن تكون قد وفيت بعض العرفان باجلميل للغة العرب ويرجو الباحث

لبنة متواضعة يف تطويرها �دف الوصول إىل جيل قادر على حب لغته والدفاع عنها 

وأسأل هللا تعاىل أن جيعل هذا العمل خالصا . (وتواصله مع التكنولوجيا احلديثة خدمة هلا

  .وهللا ويل التوفيق )لوجهه
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  حبتيارإيروين 
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ABSTRAK 

Erwin Bahtiar. 2018. Penerapan Metode Total Phiysical Response dalam 

Pembelajaran Keterampilan Berbicara pada Kelas VII di Pondok Pesantren 

Modern Darul Istiqomah Barabai. Skripsi, Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Pembimbing 1: Dr. Taufiqurrahman, S.  

Ag, M. Ed., Pembimbing II: H. M. Kamil Ramma Oensyar, S. Pd, M. Pd.  

Kata Kunci: Penerapan, Metode Total Physical Response, Keterampilan Berbicara 

 Bahasa merupakan salah satu media yang sangat penting yang digunakan 
manusia untuk mengungkapkan maksud tertentu dalam keseharian. Sehingga disisi 
lain khususnya di era sekarang ini dituntut untuk mempelajarinya, menguasainya dan 
membahasakannya. 

 Penelitian ini dilatarbelakangi bahwa pembelajaran bahasa Arab yang tidak 
lepas dari yang namanya keterampilan berbahasa Arab sehingga dibutuhkan metode 
atau strategi yang tepat dalam pelaksanaannya. Metode Total Physical Response 
(TPR) merupakan metode pembelajaran bahasa diperuntukkan untuk anak atau siswa 
yang baru belajar bahasa  yang menekankan pada aktivitas fisik untuk membantu 
siswa dalam melancarkan keterampilan berbahasa siswa dengan melakukan respon 
fisik terhadap intruksi guru. 

 Adapun tujuan yang akan dicapai pada penelitian ini adalah untuk 
mengetahui secara jelas  tentang penerapan metode  Total Physical Response (TPR) 
yang diterapkan pada pembelajaran keterampilan berbicara di Pondok Pesantren 
Modern Darul Istiqomah Barabai serta dapat mendiskripsikan dengan baik. 

 Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research) dengan 
pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ini adalah 1 orang guru mata pelajaran 
bahasa arab kelas VII Pondok Pesantren Modern Darul Istiqomah Barabai. Adapun 
objek penelitian ini adalah Penerapan Metode Total Physical Response (TPR), dan 
untuk menggali data, maka peneliti menggunakan teknik: observasi, wawancara dan 
dokumentasi. 

 Berdsarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan metode  Total 
Physical Response (TPR) yang diterapkan pada pembelajaran keterampilan berbicara 
di Pondok Pesantren Modern Darul Istiqomah Barabai adalah dengan total hitungan 
88.078 dan masuk dalam kategori baik dan sesuai dengan langkah-langkah, serta 
tujuan dan evaluasi pada metode  Total Physical Response (TPR). 
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  ملخص البحث

 Total Physical(تطبيق طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة . "م ٢٠١٨. إيروين حبتيار

Response( الرسالة " يف تدريس مهارة الكالم يف الصف السابع مبعهد دار االستقامة بارايب
توفيق الرمحن  رو الدكت :املشرف األول. والتعليم قسم تعليم اللغة العربية، كلية الرتبية العلمية،

  .احلاج حممد كامل رمي أنصار املاجستري: ، املشرف الثايناملاجستري

  مهارة الكالم، )Total Physical Response(طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة : الكلمات الرئيسية

. ن يعرب عن أغراضهم اليوميةأليها الناس إ حيتاج يتوسائل اهلامة الالاللغة هي وسيلة من 

  .كلمهاتهذا العصر تطلب بتعليمها وإتقا�ا و وجانب آخر خصوصا يف 

اللغة العربية وبذالك بترتبط مبهارة الكالم ن تعليم اللغة العربية ااخللفية من هذا البحث هو 

الكاملة هي طريقة االستجابة اجلسدية . لتطبيقها ناسبةالصحيحة وامل سرتاجتيةالطريقة واال حتتاج

الىت أّكد على حركة طريقة التعليم الىت تستعمل لتعليم اللغة اجلديدة لطالب املستوي االبتدائي 

  .مر املدرسأاجلسم ويساعد الطالب لطلق مهارة الكالم بعملية االستجابة اجلسدية من 

االستجابة عن تطبيق طريقة ملعرفة الواضحة  تصل إليها البحث  هييوأما األهداف اليت س

يف تدريس مهارة الكالم يف الصف السابع مبعهد دار ) Total Physical Response(اجلسدية الكاملة 

إجرائه مبدخل  (field research)البحث امليدان  كاتبستخدم اليهذا البحث  .االستقامة بارايب

مبعهد الصف السابع طلبة ل العربية درس اللغةموذايت البحث يف هذا البحث هو . البحث الوصفي

 .وثيقتالباحث املالحظة، واملقابلة، وال يستخدممع البيانات جلوأما أسلوب . دار االستقامة بارايب

  .الوصفي وأما حتليل البيانات يكسب مبنهج

 Total Physical(تطبيق طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة  هذا البحث عن من جةيأما نت

Response ( الكالم يف الصف السابع مبعهد دار االستقامة بارايب يسري حبسن يف تدريس مهارة

 األهداف حوالأبو  مهارة الكالم بطريقة االستجابة اجلسدية الكاملةالتعليم  مناسبا باخلطواتو 

و�ا مناسبا باملبادئ واخلصائص واإلجراءات تعليم  .جبّيدوتعترب  ٨٨.٠٧٨بالنتيجة  والتقومي التعليمية

  . مهارة الكالم بطريقة االستجابة اجلسدية الكاملة



 
 

  حمتويات البحث

  املوضوع                                  الصفحة

  أ............................................................  صفحة الغالف

  ب................................................................ ورقة فارغة 

  ج............................................................ صفحة العنوان 

  د................................... .................................شعار 

  ه.................................................................... إهداء 

  و........................................................... الشكر والتقدير 

  ز............ .......................................................املوافقة 

  ح............................................ االعتماد من طرف جلنة املناقشة 

  ط.............................................................. إقرار الطلبة 

  ي.......................................................... ملخص البحث 

  ك......................................... لغة اإلندونيسية ملخص البحث بال

  .........................................................حمتويات البحث 

  الباب األول 

  املقدمة 

 ١    .....................................................  البحث خلفية -أ

 ٥    ................................................  اإلجرائي التحديد - ب

 ٦    ...................................................   البحث أسئلة - ج

  ٨    ...................................................  البحث أهداف -د

  ٨    .....................................................  البحث أمهية - ه



 
 

  ٩    ............................................  املوضوع إختيار ابأسب -و

  ٩  . .................................................ةبقاالس الدراسات - ز

  ١١..........................  ...........................ثالبح هيكل  - ح

  الباب الثاين

  اإلطار النظرى

  االستجابة اجلسدية الكاملة  طريقة و الكالم تدريس مهارة عن

   ١٢    .....................................................   ارة الكالممه -أ

 ١٢   ............................................  مفهوم مهارة الكالم - ١

    ١٤   ...........................................  الكالم تدريس  أمهية - ٢

  ١٥............................... ....توجيهات عامة لتدريس الكالم - ٣

  ١٧............................................أهداف تدريس الكالم - ٤

  ١٩...............................................تنمية مهارة الكالم - ٥

  ٢٠ ...............................................تقومي مهارة الكالم - ٦

   ٢١ .......................................مهارة الكالم دريسمواد ت  - ٧

 ٢٣    .................................  طريقة اإلستجابة اجلسدية الكاملة - ب

  ٢٣    ...............................................  طريقةتعريف  - ١

   ٢٢............................  جلسدية الكاملةاإلستجابة امفهوم  - ٢

  ٢٥ .....................االستجابة اجلسدية الكاملةمبادئ الطريقة  - ٣          

  ٢٧ ......................ستجابة اجلسدية الكاملة أهدف طريقة اإل - ٤

   ٢٨...................   ستجابة اجلسدية الكاملةطريقة اال خصائص - ٥

  ٢٩........................ املةكية الدمنهج طريقة االستجابة اجلس - ٦



 
 

  ٢٩ ....أنواع أنشطة التعلم والتعليم طريقة اإلستجابة اجلسدية الكاملة -٧          

  ٣٦.................... ستجابة اجلسدية الكاملة اإلخطوات طريقة  - ٨

  ٣٨..................... ستجابة اجلسدية الكاملةطريقة االإجراءات  - ٩

  ٤٠ .................ستجابة اجلسدية الكاملةور طريقة االدوظيفة و  -١٠

  الباب الثالث

  منهج البحث

 ٤٤   ...............................................  البحث ومدخل نوع  ) أ

      ٤٤   ...................................................  البحث تصميم  ) ب

     ٤٤   ...................................................  موضوع البحث) ج

    ٥٤   .......................................................ذايت البحث) د

   ٤٥   ..............................................  مصادرها و البيانات) ه

  ٤٦ ............................................. البيانات مجع أساليب) و 

  ٤٨.............................................  البيانات حتليل أسلوب) ز

 ٤٩..................................................  القياسات تصميم)ح

  الباب الرابع 

  حتليلها تقدمي البيانات و

 ٥١ ........................ حملة عن ميدان البحث وتعليم اللغة العربية فيه  - أ

 ٥٩ .................................................. تقدمي البيانات  -  ب

  ٦٤ .......................................... حتليل البيانات وتفسريها - ج

  



 
 

  

  الباب اخلامس 

  اخلامتة 

 ٧٢  .................................................ئج البحث نتا  - أ

 ٧٧...............................................  البحث توصيات  -  ب

 

  ع واملصادرقائمة املراج

  

  

 




