
INSTRUMEN OBSERVASI 

NAMA : 

Gaya 
Belajar 

Ciri-ciri / Karakteristik             

Visual 1. memiliki catatan yang detail             
 2. Mampu membaca dengan cepat             
 3. biasanya ejaan yang bagus             
 4. Suka membuat coretan-coretan saat berpikir             
 5. cara berbicara singkat             
 6. cenderung melihat sikap, gerakan, bibir 

guru/lawan bicara saat belajar 
            

              
Auditori 1. Suka menggumam saat membca             

 2. Kecepatan dalam berbicara sedang             
 3. cara menghapal dengan mengucapkan             
 4. Dapat menerangkan suatu hal dengan kalimat dan 

pembicaraan yang panjang 
            

 5. Cenderung pandai berbicara atau memilih kata-
kata 

            

 6. Senang berbicara             
 7. senang membaca dengan keras             
 8. menggerakkan bibir dan mengucapkan tulisan 

dibuku ketika membaca 
            

              
Kinestetik 1. Banyak melakukan aktivitas fisik ringan saat 

berbicara atau belajar. Misalnya memutar bulpoin, 
menggoyang-goyangkan tungkai kakinya, memilin-
milin tisu, dan sebagainya 

            

 2. Berbicara sambil menggerakkan tangan atau badan             
 3. Suka menyentuh orang ketika berbicara             
 4. Tidak betah duduk dikursi terlalu lama/ sulit 

duduk tenang dengan lama 
            

 5. Selalu berpindah-pindah tempat saat belajar,             



misalnya diruang belajar, di shofa, ditempat tidur, 
dan sebagainya 

 6. Mengingat sesuatu menjadi lebih baik apabila 
sambil berjalan atau menggerakkan bagaian tubuh 
tertentu  (sambil menjentikkan jarinya) 

            

 7. Menghapal dengan cara berjalan             
 8. Tempo bicaranya lambat             
 9. Banyak menggunakan isyarat tubuh dan gerakan               
 10. Bola mata cenderung bergerak-gerak kebawah saat 

berpikir 
            

 11. Tulisan tangan cenderung kurang bagus             
 12. Pandai meniru mimik muka atau gerkan orang lain             
 13. Menggunakan jari sebagai penunjuk ketika 

membaca 
            

 14. Ejaan yang buruk              
              
 

 

Tingkat pada Kalam Ket. 
            

 أوال : ادلستوى االبتدائي 
أن ينطق األصوات نطقا صحيحا، وأن ينطق ببعض العبارات  .االبتدائي ادلنخفض. 1 . أ

أىال وسهال "، واليت تعرف  -مرحبا -البسيطة مثل عبارات التحية، مثل " السالم عليكم
ن ابمسو ومهنتو وجنسيتو مثل:" أان إندونيسي، أان طالب جبامعة جاكرات "، وأت يتمكن م

 نطق أمساء عدد من األشياء ادلادية ادلالوفة يف البيت والشارع.
أن يتمكن من توظيف بعض العبارات احملفوظة يف بعض ادلواقف  .االبتدائي ادلتوسط. 2 . ب

البسيطة، وأن يستخدم عددا من اجلمل والعبارات احملفوظة يف بعض ادلناسبة أو اليت ترشد 

            



 البيت جبوار ادلسجد".-ادلنضدةإىل األماكن، مثل " الكتاب فوق 
أن يتمكن من التفاعل يف مواقف البسيطة مثل التعبري عن رغبتو يف  .االبتدائي ادلرتفع. 3

شراء سلعة جبملة بسيطة، أو االستفهام عن ميعاد القطار أو طلب شراء تذكر، أو السؤال 
 عن الساعة.

 اثنيا : ادلستوى ادلتوسط
أن يتمكن من التواصل بنجاح يف مواقف اجتماعية بسيطة، مثل  .ادلنخفضادلتوسط .1 . أ

التعبري عن اذلواايت واألنشطة اليومية واألشياء ادلفضلة لديو، ومثل طلب الطعام أو شراء 
 احلاجيات ةاالستفهام عن األسعار ةطرح األسئلة، واإلجابة األسئلة.

ار يدور حول أمور مادية، وأن يسرد أن يتمكن من ادلشاركة يف حو  .ادلتوسط األوسط. 2 . ب
أحدااث مادية قصرية من خالل عدد زلدود من اجلمل، كأن حيكي قصة رحلة قصرية قام هبا، 

 لقاء مت بينو وبني صديق،أو يصف القرية أو ادلدينة التؤ يتمين إليها.
 أن يتمكن من ادلشاركة يف مواقف يتحدث فيما ادلشاكون عن قضااي .ادلتوسط ادلرتفع. 3 . ج

عامة مثل الصخة العامة، والتلوث البيئي، والتعليم والتكنولوجا، وأن يتمكن من متييز 
الدالالت من خالل التنغيم، كأن يفرق بني العبارات اليت تقال على سبيل االستفهام، أو 

 .اليت تقال على سبيل النفي أو التعجب أو األمر أو النهي
 

            

 اثلثا : ادلستوى ادلتقدم
أن يتوصل الدارس بنجاح مع رلموعة من األشخاص يف مواقف . ادلتقدم ادلنخفض .1

يعرب فيها كل متحدث عن رأيو، ويسرد فيها وقائع سردا طويال وحوارات غري رمسية 

            



 ممتدة.
أن يتمكن الدارس من ادلشاركة والتفاعل يف نقاش يدور بني  .ادلتقدم ادلتوسط .2

الفكرية، ويستخدم الباحث بعض العبارات رلموعة من ادلثقفني حول بعض القضااي 
واجلمل والكلمات اليت تعرب عن ادلعاين اجملردة، مثل كلمات احلق واخلرب والعدالة 

 والسماواة والشر.
ادلتقدم ادلرتفع. التحدث والتفاعل يف لقاء رمسي يتناول قضااي اجتماعية، والتمكن  .3

احلجج اليت تساند الرأي  من إبتداء اللرأي والرد على األسئلة ادلوجهة، وسةق
 ادلطروح أو اليت تظهر خطأ الرأي ادلعارض، يف لغة مباشرة

 

يتمكن الدارس ذلذه ادلستوى من إلقاء كلمة أو زلاضرة ابللغة  .رابعا :  ادلستوى التمييز
 العربية  يف موضوع معني ابدلستوى اللغوي الذي تلقى بو احملاضرات والندوات.

            

عن أفكاره ومعشرة  رخامسا : ادلستوى الفاق. يتكمن الدارس ذلذه ادلستوى من التعبيى
وأحاسيسو بلغة عربية رفيعة توظف اإلمكاانت البالغية للغة، وتستخدم اإلشارات 

الثقافية واألمثال واجملازات واالستعارات والنغم والتنغيم والسياقات اخلطابية 
 الصحيحة.

            

 

 

 



 
INSTRUMEN WAWANCARA 

 

1. Visual             
Apakah anda termasuk orang yang suka membaca apa saja dalam menunjang 
keterampilan kalam ? 

            

Apakah anda lebih suka membaca dari pada dibacakan ?             
Apakah pikiran anda terkadang buyar selama kegiatan verbal ?             
Apakah anda lebih suka mengamati dari pada bertindak atau berbicara ?             
Apakah anda bukan pendengar yang baik saat  berkomunikasi ?             
Apakah anda suka memperhatikan detil tulisan atau salah ketik ?             
Apakah anda tidak mudah terganggu oleh keributan atau kebisingan pada saat 
belajar ? 

            

Apakah anda lebih mudah mengingat apabila belajar langsung dari 
catatan/hand-out/ laporan dari pada dibacakan atau dipresentasikan ? 

            

Apa cara anda mudah mengingat dengan informasi tertulis ?             
Apa cara anda menghapal dengan membayangkan ?             
Apakah anda kesulitan mengingat info lisan  ?             
             

 

2. Auditori             
Apakah anda termasuk orag yang suka mendengarkan apa saja 
(musik/rekaman/video,dll) dalam menunjang keterampilan kalam ? 

            

Apakah anda mudah terganggu dengan suara lain (ribut/bising) saat belajar ?             
Apakah anda sering berbicara sendiri saat belajar atau berpikir ?             
Apakah menurut anda Efektif jika belajar bersama-sama daripada sendiri ?             
Apakah anda dapat menghabiskan waktu ditempat-tempat yang tenang untuk 
berpikir/mengingat ide-ide ? 

            

Apakah anda kurang cakap dalam mengerjakan tugas menulis/mengarang tapi 
pandai dalam berbicara ? 

            

Apakah  cara anda yang mudah yaitu mengingat dengan penjelasan ?             
Apakah anda suka teks itu dibacakan dari pada membaca sendiri ?             
Apakah anda menghapal secara berurutan ?             

 



3. Kinestetik             
Apakah menurut anda membaca bukan prioritas ?             
Apakah cara anda mudah mengingat dengan diskusi ?             
Apakah anda termasuk orang yang mengekspresikan emosi dengan cara fisik ?             
             

 

 

1. Jelaskan latar belakang pendidikan yang pernah anda tempuh ? 

2. Bagaimana respon anda sejak mengikuti pembelajaran keterampilan kalam dikampus ? 

3. Apa saja motivasi anda untuk belajar  keterampilan kalam ? 

4. Apa saja media yang anda sukai dalam belajar keterampilan kalam ? kenapa anda memilih media tersebut ? 

5. Apakah anda memiliki kebiasaan pada saat belajar keterampilan kalam ? bagaimana kebisaan itu bermula ? 

 

*Bobbi DePorter &  Mike Hernacki, Quantum Learning, (Bandung :Mizan Pustaka, 2005), hlm. 116-120 

*Gita Sekar Prihanti, Strategi Belajar, (Malang : UUM Press, 2015), hlm. 330-338 

 78-77(، ص.  2008للنشر والتوزيع،     ، ) اجليزة:دار العادلية1، طتعليم اللغة العربية للناطقني هباعمر الصدق عبد هللا،  *
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