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 مّلخص

ثانوية لدى طلبة الصف العاشر بالمدرسة ال استراتيجية البحث الجماعي للتعلم التعاونيتطبيق  من خاللترقية مهارة القراءة 
  الحكومية الثانية باندار المبونج

 اعداد:
 أنا موليانا

و ال يزال يدوياً و رتابة.  عليمنوعية الت, عندما يتم استعراض يستند هذا البحث على اخنفاض  تعلم اللغة العربية دلهارة القراءة
احلكومية الثانية باندار المبونج, ثانوية لدى طلبة الصف العاشر بادلدرسة ال مملة تعلم مهارات القراءة العربية تبدو رتيبة و اصعلى وجه اخل

 فيحتاج اىل التحسٌن يف تعلم مهارة القراءة. 
لدى طلبة الصف  اسرتاتيجية البحث اجلماعي للتعلم التعاوينتطبيق  خاللمن يهدف هذا البحث لرتقية مهارة القراءة 

اسرتاتيجية تطبيق  لزيادة فهم و معرفة عن تنفيذيرجى نتائج هذا البحث  و احلكومية الثانية باندار المبونج.ثانوية العاشر بادلدرسة ال
احلكومية الثانية باندار المبونج يف تعلم مهارة القراءة. أما نوية ثالدى طلبة الصف العاشر بادلدرسة ال البحث اجلماعي للتعلم التعاوين

يقدر على ترقية مهارة القراءة لدى طلبة  اسرتاتيجية البحث اجلماعي للتعلم التعاوينصياغة ادلشكلة يف هذا البحث هي هل باستخدام 
اسرتاتيجية البحث ضية يف هذا البحث هي:" أّن باستخدام أما الفر  احلكومية الثانية باندار المبونج؟ثانوية الصف العاشر بادلدرسة ال

 احلكومية الثانية باندار المبونج". ثانوية يقدر على ترقية مهارة القراءة لدى طلبة الصف العاشر بادلدرسة ال اجلماعي للتعلم التعاوين
طلبة من خالل تنفيذ  53بعدد   المبونجاحلكومية الثانية باندار ثانوية بادلدرسة ال موضوع البحث هو طلبة الصف العاشر 

حتليل البيانات ادلستخدم  طريقةاألدلة الوثائقية.  االختبار و هي ادلالحظة و ادلقابلة و ادلستخدمة البيانات طريقة مجعاإلجراء يف دورتٌن. 
 .هو الوصف النوعي, يعين مجع البيانات, حتديد البيانات, عرض البيانات, و حتقيق البيانات

على مهارة  اسرتاتيجية البحث اجلماعي للتعلم التعاوينج هذا البحث هي يوجد الرتقية على مهارة القراءة. قبل تطبيق نتائ
%( غًن بالغ االكتمال. تليها بعد تطبيق 66طلبة ) 15%( بالغ االكتمال و 53طلبة ) 21طلبة توجد  53القراءة لدى طلبة من 

%( غًن بالغ 36طلبة ) 26%( بالغ االكتمال و 33طلبة ) 29يف الدورة األوىل توجد  اويناسرتاتيجية البحث اجلماعي للتعلم التع
% 68%( غًن بالغ االكتمال. ادلعىن توجد الرتقية 18طلبة ) 7%( بالغ االكتمال و 88طلبة ) 18االكتمال. مث يف الدورة الثانية توجد 

 ارة القراءة.على مه اسرتاتيجية البحث اجلماعي للتعلم التعاوينبتطبيق 
يقدر على ترقية مهارة القراءة لدى طلبة الصف  اسرتاتيجية البحث اجلماعي للتعلم التعاوينميكن تعبًن هذا احلال أن تطبيق 

 احلكومية الثانية باندار المبونجثانوية العاشر بادلدرسة ال
احلكومية الثانية باندار ثانوية القراءة, ادلدرسة ال , مهارةاسرتاتيجية البحث اجلماعي للتعلم التعاوين: تطبيق كلمة االقتناحيةال 

 المبونج



 



 



 شعار

 

َا يُ َعلُِّمُه َبشَ ٌر ِلَساُن الَِّذي يُ ْلِحُدوَن ِإلَْيِه  َوَلَقْد نَ ْعَلُم أَن َُّهْم يَ ُقوُلوَن ِإَّنَّ
 َأْعَجِميٌّ َوَهَذا ِلَساٌن َعَرِبٌّ ُمِبيٌ  )النحل:301 (

 
Dan sesungguhnya Kami mengetahui bahwa mereka berkata “sesungguhnya Al-

Qur’an itu diajarkan oleh seorang manusia kepadanyan (Muhammad). Padahal 

bahasa orrang yang mereka tuduhkan (bahwa Muhammad belajar) kepadanya 

bahasa A’jam, sedang Al-Qurr’an adalah dalam bahasa yang terang. 

 (QS. An-Nahl :301) 

 



 إهداء
 

ىذه الرسالة مع روح النشاط وبعزمية قوية، والدعاء، حصلت الباحثة على امتام كتابة 
على   عديد من العوائق وادلصاعب ولكن احلمد هلل بنعمتو و ىدايتو مّتت الباحثة .العلمية

كتابة ىذه الرسالة العلمية، وىذه األمور ىي ذو قيمة لدي الباحثة، جتربة مدىشة بالنسبة 
، لذلك قّدمت الباحثة ىذه الرسالة العلمية إىل ىؤالء الذين يشجعون يف كتابة ىذه باحثةلل

 الرسالة العلمية:
ين و داعباين حيث قد ربيا حسن و احلاج سالوناحلاج  والديا احملبوبني و احملرتمني .1

أرشداين و دعواين و شجيعاين يف امتام ىذه الرسالة العلمية. ليغفرن اهلل ذلماو 
 يرمحهما. أمني. 

الذين يدعون  )رتنا ساري, نور شاىد, و رزق ىريماوان( وايت احملبوبأخو  واين أخ .2
 عين يف امتام ىذه الرسالة العلميشجليو 

  من العلوم ادلدرسني الذين يرشدنة و يعلمين كثري .3
باخلصوص أوالئك الذي أعطوا الباحثة األنشطة و التسجيع يف كتابة و أصدقائ  .4

 الرسالة العلمية ا البحثىذ
 زمالئ األعزائ جامعة رادين انتان اإلسالمية احلكومية المبونج .5

 



 ترجمة الباحث

و هي  4991 مارس 8يف التاريخ  بندار المبونجولدت يف  أنا موليانااسم الباحثة 
بنت الثالث و هي ال. احلاجة حسنةو السيدة  سالونمن املتزوج السيد احلاج  بوبةالبنت احمل

 من أربعة أخوان.

 قاتا كارانج 3احلكومية يف املدرسة االبتدائية تربية املدرسة االبتدائية  الباحثة بدأت
 احلكوميةدرسة املتوسةة املدراستها يف  استمرت الباحثة، مث 6002و خترجت منها سنة 

يف املدرسة دراستها  استمرت. مث 6009و خترجت منها سنة باباكان جيواريغني جرييبون, 
 .6046و خترجت منها سنة  6009بندار المفونج من السنة  6ثانوية احلكومية ال

( STKIP-PGRIاستمرت الباحثة اىل املدرسة العالية يف علم الرتبية و التعليم ) و
استمرت ، 6043يف السنة بندار المبونج يف قسم تربية اإلقتصادي اىل الفصل الثاين, و 

امعة رادين انتان اإلسالمية احلكومية بندار المبونج بكلية الرتبية و إىل ج الباحثة دراسها
 التدريس بقسم اللغة العربية.

 



 كلمة شكر و تقدير

احلمدهلل رب العادلني و الشكر لو الذي قد أعطاين نعمو و ىدايتو حّتى أقدر على 
لى الدرجة إلستيفاء بعض الشروط للحصول عالبسيطة  ىذه الرسالة العلميةإهناء كتابة 

نتان اإلسالمية العربية جبامعة رادين إيف علم الرتبية و التعليم بقسم اللغة ية األوىل اجلامع
 .احلكومية المبونج

الصالة و السالم على النيب ادلصطفى حممىد صلى اهلل عليو و السلم و آلو و 
د احلياة أصحابو الذي قد محل رسالتو للحياة الكاملة. و يفضل الناس لطلب العلم كزا

 لنفعها يف مجيع جوانب احلياة.
اسرتاتيجية البحث تطبيق  من خاللترقية مهارة القراءة ": ىذه الرسالة العلميةو موضوع 

احلكومية الثانية باندار ثانوية لدى طلبة الصف العاشر بادلدرسة ال اجلماعي للتعلم التعاوين
  "المبونج

حثة ادلساعدات و ادلعاونات من مجيع وجدت البا ىذه الرسالة العلميةو يف كتابة 
األطراف, و من الالئق قدمت الباحثة جزيل الشكر و تقدير على مجيع جهة الذين شجعوا 

 و ساعدوا الباحثة لكتابة حبثهاز و باخلصوص إىل:
السيد األستاذ الدكتور احلاج حممد مكر، ادلاجستري كمدير جامعة رادين انتان  .1

 ونج.اإلسالمية احلكومية المب
السيد الدكتور احلاج خري األنوار، ادلاجستري كعميد كلية الرتبية جبامعة رادين انتان  .2

 اإلسالمية احلكومية المبونج.
و و كمسرفة األوىل السيدة الدكتورة إرلينا ادلاجسترية كرئيسة قسم اللغة العربية  .3

 السيدة الدكتورة أمي ىجرية كسكرترية قسم اللغة العربية
قد أعطا الباحثة  يكمشرف الثاين الذ  ، ادلاجستريأكمان شاهيد الدكتور الس .4

 ىذه الرسالة العلميةالتسجيع و االقرتاحات يف كتابة 



مجيع ادلوظفني بكلية الرتبية و التدريس التدريس باجلامعة  و احملاضر و احملاضرات .5
تقدمي ادلعرفة  رادين انتان اإلسالمية احلكومية بندار المبونج، و قد أخلصوا يف

 للكاتب خصوص عن تربية اللغة العربية.
ي الذ احلكومية الثانية باندار المبونجثانوية ادلدرسة الكرئيس ،  مشس الريزالالسيد  .6

 قد اعطى الباحثة الفرصة إلجراء البحث 
اللغة العربية اليت قد اعطى الباحثة ادلعرفة عن أنشطة  ةكمدرس  إيدا يوليانيتالسيدة  .7

اإلخالص ادلتوسطة اإلسالمية فاجر بوالن المبونج درسة دريس اللغة العربية مبالت
 الغربية.

و  الفصل أ و باخلصوص أوالئك 3102مرحلة  أصدقائ بقسم اللغة العربية .8
اصدقائ راين سوريانداري, حسن اخلامتة, عناية ادلاليت, حسيايت نور فجرنا, مييت 

ىذه الرسالة ثة األنشطة و التسجيع يف كتابة الذي أعطوا الباحنور الفا و غريىا 
  العلمية

 .ىذه الرسالة العلميةمجيع األطراف الذين قد  اشرتكوا يف امتام  .9
 

عديد من العيوب، و بذلك طلبت  ىذه الرسالة العلميةو أدركت الباحثة أن 
هم بأحسن . عسى اهلل أن يعطيىذه الرسالة العلميةالباحثة االنتقادات و اإلرسادات حلسن 

 اجلزاء. رجت الباحثة على أن ينفع بعثها لنفسها و نفس القارئني.
 3107 مايوبندار المبونج,       

 الباحثة,
 

 أنا مولينا
 0200131131رقم التسجيل  :  
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 الباب األول
 المقدمة

قبل أن تشرح الباحثة مضمون ىذا البحث تقّدم الباحثة بعض ادلصطلحات 
الشائعة ادلوجودة يف ىذا البحث, اجتنابا عن األخطاء يف الفهم و تفسَت االصطالحات ىف 

ترقية مهارة  الباحثة ببياهنا بالتفاصل. أما ادلوضوع ذلذه الرسالة فهو: "ستقوم  ٬ىذا ادلوضوع
لدى طلبة الصف  استراتيجية البحث الجماعي للتعلم التعاونيتطبيق  من خاللالقراءة 

", و من بعض ادلصطلحات الحكومية الثانية باندار المبونجثانوية العاشر بالمدرسة ال
  ىي:

 الترقية  .1
يرقي. و ىي يف معجم الوسيط دبعٌت رّفع الشيء و  -من رّقىالًتقية ىي مصدر 

العامل: رفع درجتو. و  -صعده )رقّاه(: رّفعو و صعده: و يقال. رقّاك اهلل أعلى ادلراتب. و
الًتقية    1رّقى يف احلديث: زاد عليو. و رّقى على الباطل: تقّول على ما مل أفل و تزيّد فيو.

أما  2 دبعٌت رّفع الشيء و صعده )رقّاه(: رّفعو., و غَتىا( ىي االرتفاع )الدرجة, ادلستوى
 القصد منها ىو األنشطة اليت اجرى هبا مدرس اللغة العربية لًتقية مهارة القراءة.

 مهارة القراءة  .2
أما  3 ادلهارة يف معجم اللغة العربية ىي البارعة أو الكفاءة الالزمة إلكمال الواجبة.

القراءة ىي العملية لفهم النص ادلكتوب,  4 القراءة عند ديربا ىي ادلفتاح لفتح باب العلوم.
                                                           

1
 Syauqi Dhaif, Al-Mu’jam Al-wasith, Maktabah shurouq ad-dauliyah, tt, h.783 

2
 Departemen Pendidikan Nasional, KBBI, Edisi ke-4, Jakarta 2002, h.898. 

7
 Ahmad A.K. Muda, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Reality Publisher, 2006), 

h. 222. 
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اليت تنطوي على التصور واألفكار. قراءة تتضمن عمليتُت ادلًتابطة٬ وىي عملية إلدراك وفهم 
هر الكلمة. إدراك الكلمة تظهر على عملية إلدخال رمز اللغة ادلكتوبة, أما فهم الكلمة تظ

 5على عملية لتعريف الكلمة و اجلملة و النصوص ادلتعلقة.
أما مهارة القراءة ىي مهارة إلدراك و لفهم زلتوى الشيء ادلكتوب )الرمز ادلكتوب( 

 أما يف ىهذا البحث يركز على مستوى القراءة اجلهرية.  6 ىضمو يف القلب. بإلقاء أو
 (Cooperative Learningنموذج التعاوني )  .3

التعلم التعاوين ىو من نوع التعّلم عن طريقة يتعلم الطلبة و يعمل يف ظلوذج 
اجملموعات الصغَتة ادلتنوعة اليت تتكون اعضاءىا ضلو أربعة نفر اىل ست نفر حيث ىيكل 

 7 اجملموعة سلتلف.
( يف ىذا البحث ىو ظلوذج التعلم Cooperative Learningظلوذج التعلم التعاوين )

الذي يساعد الطلبة لتنمية الفهم و السلوك فعمل بالتعاون تؤدي اىل ترقية الدوافع و 
 التحصيل الدراسي اجليد.

 مجموعة تحقيق  .4
رلموعة ربقيق ىي التعلم يف اجملموعة ادلكونة لدي طلبة اليت تتكون من األعضاء 
ضلو نفرين اىل ست نفر )الطلبة(,كل رلموعة حرة الختيار موضوع فرعي من مجيع وحدة 
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 Debra L. Cook Hirai, et al., Grammar Specialists: Academic Language/ Literacy Strategies 

for Adolescents A “How To” Manual for Educators, (New York,Routledge230 Madison Ave, First 

published , 2080), h.32. 
5
 lyzabeth S. Pang, et al., Teaching Reading, (Chicago, The International Academyof 

Education—IAE Unesco, 2007), h.6. 
6
 Acep Hermawan, Metodelogi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: Pt. Remaja 

Rosdakarya, 2084), h. 847. 
3
 Rusman, Model-model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru, Cet 2,( Raja 

Grafindo Persada, 2080), h.202. 
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رلموعة ىذه  8 ادلواد )ادلواد األساسية( اليت سيتم تدريسها و تليها تصميم تقارير اجملموعة.
 يف تدريس اللغة العربية لًتقية مهارة القراءة لدى طلبة.ربقيق سيتم تطبيقها 

 الطلبة   .5
٬ أن 4( الفصل األول٬ ادلادة 2223لسنة  22يف قانون الًتبية الوطنية )قانون رقم 

الطلبة ىي "أعضاء اجلمهور الذي حاولوا على تطوير إمكاناهتم من خالل عملية التعلم 
من  البيانات السابقة ميكن االستنتاج  9التعليم ادلعُّت".ادلوجودة يف ادلسار و مستوى و نوع 

أن, ادلقصود من الطلبة ىي رلموعة األولد الذي يشًتكوا عملية التعلم يف بعض ادلؤسسة أو 
ادلدرسة, فتكون الطلبة يف ىذا السياق كموضوع البحث من أجل حصول البيانات عن ترقية 

 مهارة القراءة لدرس اللغة العربية.
   الحكومية الثانية باندار المبونجثانوية رسة الالمد  .6

احلكومية الثانية باندار المبونج ىي مؤسسة التعليمية ادلتوسطة ثانوية ادلدرسة ال
الثانية يف مدينة بندار المبونج, حيث تعقد الباحثة البحث فيها. و طلبة الصف العاشر 

الفصل ادلأخوذ من قبل الباحثة ليقوم بو  احلكومية الثانية باندار المبونج ىيثانوية بادلدرسة ال
 البحث.

استنادا إىل العبارات السابقة ميكن الفهم أن ادلقصود هبذا ادلوضوع ىو طريقة لًتقية 
يف  اسًتاتيجية البحث اجلماعي للتعلم التعاوينو إلصالح مهارة القراءة من خالل تطبيق 

                                                           
8
 Ahmad Susanto, Teori Belajar Dan Pembelajaran Di Sekolah Dasar, (Jakarta: PT. 

Kharisma Putra Utama, Cet. 8172087), h.82. 
9
 Undang-Undang SISDIKNAS (Sistem pendidikan Nasional ) UU RI No 20 Tahun 2007, 

(Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 7. 
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عربية لدى طلبة الصف العاشر بادلدرسة عملية التعليم و التعلم اليت قام هبا مدرس اللغة ال
 احلكومية الثانية باندار المبونج.ثانوية ال

 أسباب االختيار الموضوع . ب
 أما األسباب اليت تدفع الباحثة إىل اختيار موضوع ىذا البحث ىي:

اطلفاض التحصيل الدراسي لدرس اللغة العربية خاصة دلهارة القراءة لدى طلبة  .1
 احلكومية الثانية باندار المبونج.ثانوية الصف العاشر بادلدرسة ال

 كانت الطلبة قلة احلماس لتعلم و سبيل سبيل إىل قبول ما يعرض هبا ادلدرس .2
 كان ظلوذج التعلم ادلستخدم ال تزال التقليدية .3
 اسًتاتيجية البحث اجلماعي للتعلم التعاوينكمحاولة لًتقية مهارة القراءة بتطبيق  .4

 احلكومية الثانية باندار المبونجثانوية رسة اللدى طلبة الصف العاشر بادلد
 خلفية البحثج. 

اللغة العربية ىي من بعض اللغات الرئيسية يف العامل ادلستخدمة يف أكثر من مائيت 
مليون نفر. وتستخدم ىذه اللغة رمسيا كلغة رمسية قبل ما يقرب من عشرين دولة. اللغة 

ألهنا من لغة دين اإلسالم, لغة األساسي لتعاليم العربية لديها شليزات من اللغات األخرى 
 12 اإلسالمية٬ لغة الكتاب ادلقدس اإلسالمي فتكون عالقة قوية بقوم ادلسلمُت.

تعلم اللغة العربية )اللغة األجنبية( سلتلف بتعلم لغة األم, لذلك٬ غلب أن تكون 
لتعلم(,و ادلواد و إما من ادلبادئ األساسية للتدريسها سلتلفة, إما يتعلق بالطريقة )ظلوذج ا

 ناحية عملية تنفيذ تعليمها.
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 Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2007), h. 8. 
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تطوير اللغة العربية سرعة, حىت يف بعض ادلدارس يف إندونيسيا باإلضافة إدخال 
مواضيع اللغة العربية كمواضيع األساسية. سكان اندونيسيا يعًتف٬ بإجاد مواد اللغة العربية 

 دولة اإلندونيسية حيث يعتقد باإلسالم على ميكن أن تعطي قيمة إغلابية يف احلياة اليومية يف
األغلب. تعلم اللغة العلربية مهمة جدا, فالزم علينا أن نتعلم و نعرف عدة األىداف من 

 تعليم اللغة العربية.
األىداف الرائيسية من تعليم اللغة العربية ىي تطوير الطلبة يف استخدام اللغة 

لغة يف عامل التعليم اللغة تسمى ادلهارات اللغوية. سفويا و كتابيا. ادلهارة على استخدام ال
 11تلك ادلهارات أربعة ىي مهارة االستماع, و مهارة الكالم و مهارة القراءة و مهارة الكتابة.

من عدة ادلهارات السابقة اختارت الباحثة مهارة القراءة, ليتّم البحث عنها. مهارة 
 لك لتقدم احلياة يف حضارة العامل احلديثة.القراءة مهمة إلخراج و إدخال ادلعلومات و كذ

مهارة القراءة عند إزّان يعٍت درس القراءة اليت تستهدف سبّكن الطلبة لقراءة بشكل  
  12 صحيح و فهم ادلقروء.

القراءة ىي احدى من ادلهارات اللغوية اليت يلزم لطلبة حلصول عليها. يتّم ربديد 
صلاح الطلبة يف مشاركة عملية التعليم و التعّلم يف ادلدارس على اتقاهنم يف مهارة القراءة. 
الطلبة اليت ال تقدر على القراءة سوف توجو بالصعوبة يف مشاركة أنشطة التعليم جلميع 

 درس اللغة العربية. الدروس كذلك ل

                                                           
88

 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya 2087)  h. 829. 
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 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (Malang : UIN-

Maliki Press, 2088), h. 867. 
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يف حقيقتها القراءة ىي النظر و فهم احملتوى من الشيء ادلكتوب بتعبَت يف القلب 
رأت رضية زين الدين أن القراءة ىي األنشطة اليت تشتمل 13 و التهجئة و حفظ ادلكتوب.

امل التفكَت وتقييم وربليل ادلشاكل وحلها, و بالقراءة كّل فرد ميكن التعلم والتفاعل يف الع
     14 خارج نفسو.

ذكر انديرسون أّن من ناحية اللغوية, القراءة ىي عملية التسجيل و ربليل الرموز. 
ربليل الرموز ىو ربط الكلمات ادلكتوبة دبعٌت اللغة احملكية الذي يستمل على ربويل اللغة 

 15 ادلكتوبة إىل أصوات ذات معٌت. ىذا ىو معٌت اللغة اليت توفر الفوائد للقارئ.
واستنادا إىل بعض التعريفات اليت مت وصفها أعاله ميكن االستنتاج أن القراءة ىي 
من أنشطة اللغوية تقبال. القارئ كمبلغ ادلعلومات اليت قدمها الكاتب. العالقة بُت الكاتب 

 و القارئ غَت مباشرة٬ يعٍت بوسيلة الكتابة. 
 أما األىداف من القراءة بشكل عام ىي متنوعة, منها:

 ءة اليت هتدف لدراسةقرا .1
 قراءة اليت هتدف لتلخيص .2
 قراءة اليت هتدف حلصول ادلعلومات .3
 قراءة اليت هتدف حلاجة االمتحان .4
 قراءة اليت هتدف السًتاحة .5

                                                           
87

 Abd.Wahab Rosyidi, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa Arab, 

(Malang: UIN-Maliki Press, 2082), h. 92. 
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  قراءة اليت هتدف لعبادة .6
8. Membaca dengan tujuan untuk penelitian 

2. Membaca dengan tujuan merangkum 

7. Membaca untuk mendapatkan informasi 

4. Membaca untuk kepentingan ujian 

2. Membaca dengan tujuan rileks 

6. Membaca dengan tujuan ibadah86 
 

وميكن كذلك اعتبار أّن القراءة كعملية لفهم الضمن يف التعبَت, يعٍت فهم ادلعٌت 
د ذىن الوارد يف الكلمة ادلكتوبة. معٌت ادلقروء ال يوجد يف صفحة ادلكتوبة ولكنها يف يوج

القارئ. و ىكذا يتغَت ادلعٌت, ألن كل القارئ لديو ذبربة سلتلفة, و أهنا مستخدمة كآلة لتعبَت 
 تلك الكلمات. ميكن تقسيم القراءة إىل قسمُت, يعٍت: 

 القراءة من ناحية إلقائها .1
القراءة اجلهرية: القراءة بالتأكيد على أنشطة أعضاء التكلم: الفم و الشفتُت و  . أ

 ج الصوتاحللق إلخرا 
القراءة الصامتة: القراءة بنظر إىل األحروف و فهم معٌت ادلقروء بعدم أنشطة أعضاء  . ب

 التكلم.
 القراءة من ناحية شكلها .2

 القراءة ادلكثفة, اليت ليها اخلصائص التالية: . أ
 تعقد يف الفصل مع ادلدرس (1

                                                           
86

 Zulhanan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif, (Jakarta : Rajawali, 

2084), h. 99-800. 
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 هتدف لًتقية ادلهارة, خاصة للقراءة و زيادة ادلفردات و استعاب قواعد اللغة (2
 ادلختاج للقراءة

 ادلدرس تشرف و توجو تلك األنشطة و كذلك تالخظ تقدم الطلبة (3
 القراءة ادلوسعة, اليت ليها اخلصائص التالية:  . ب

 تعقد أنشطة القراءة خارج الفصل (1
 هتدف لًتقية فهم ادلقروء (2
 قبل إجراء االنشطة, يرشد ادلدرس و ػلدد مواد القراءة  و مناقشتها. (3

8) Kegiatan membaca dilakukan diluar kelas 

2) Tujuannya untuk meningkatkan pemahaman isi bacaan  

7) Sebelum kegiatan dilakukan pengajar mengarahkan, menentukan 

materi bacaan dan mendiskusikannya.
83

 

 

تعلم مهارات القراءة ليس فقط تعليم القراءة و يأمر الطلبة حلفظ, بل أكثر من 
 لطلبة قادرة على فهم إذا حصلت على بعض ىذه ادلؤشرات, يعٍت: ذلك تعترب ا

 الطلبة تقدر على قراءة نص العريب بقراءة صحيحة. .1
 الطلبة تقدر على فهم النص جيدا .2
 الطلبة تقدر على ترمجة النص جيدا .3
الطلبة تعرف على موقف القراءة كل الكلمات٬ و يقدر على أن يروي باستخدام  .4

 لغتهم.
8. Siswa mampu membaca sebuah teks Arab dengan bacaan yang benar 

2. Siswa mampu memahami bacaan secara benar 

7. Siswa mampu menerjemahkan bacaan secara benar 
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 Abd.Wahab Rosyidi, Op.Cit., h. 92-96. 
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4. Siswa tahu kedudukan bacaan setiap kata dan bisa menceritakan ulang 

dengan memakai bahasanya sendiri.
 88

 

 

ب أن يهتم بو مدرس اللغة العربية, خاصة يف مهارة القراءة شيء مهم الذي غل
يعٍت أن يستعد بنص مناسب لطلبتو. و استنادا إىل ادلؤشرات ادلذكورة أعاله الشخص ميكن 
القول على أن لديو مهارة القراءة إذا كان يقدر على قراءة النص العريب بفصيح٬ و يقدر 

 على ترمجتو, و فهمو بطالقة و جيد. 
ادا إىل نتائج ادلقابلة يف البحث السابق دبدرسة اللغة العربية الصف العاشر استن

احلكومية الثانية باندار المبونج األستاذة إيدا تقول أن الطريقة ادلستخدمة ثانوية بادلدرسة ال
ىي الطريقة اإلنتقائية, السؤال و اجلواب٬ ادلناقشة و ترّكز الطلبة على ادلدرس و كان فرديّا 

عملية التعلم سلبيا. وباإلضافة إىل ذلك مستوى الغَتة لدى طلبة ال يزال منخفض, فتكون 
ألن الطلبة عند عملية التعليم رلرد اإلنتظار فتكون الطلبة غَت نشيطة من غَت الدوافع من 

     19 ادلدرس إلغراس الغَتة لدى طلبة.
ة دلهارة القراءة يظهر ىذا احلال من اطلفاض التحصيل الدراسي يف درس اللغة العربي

ثانوية بادلدرسة اللصف العاشر الذي ميكن النظر عنو من نتائج االختبار اليومية لطلبة ا
 احلكومية الثانية باندار المبونج.
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 Syaiful Mustofa, Op.Cit., h. 862. 
19

 Ustadzah Ida , Pendidik Bahasa Arab, Pengamatan, MA Negeri 2 Bandar 

Lampung, 88 November 2086. 
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 1.1الجدول 
لصف العاشر جدول نتائج االختبار مهارة القراءة في درس اللغة العربية لطلبة ا

 باندار المبونجالحكومية الثانية ثانوية بالمدرسة ال
 البيان النتيجة معايير النتائج األدنى االسم الرقم

1 Agung Saktiantoro 32 06 غَت بالغ االكتمال 

2 Ahmad Hardeka 32 06 غَت بالغ االكتمال 

3 Akbar Prayogo 32 75 بالغ االكتمال 

4 Annida Solihah 32 75 بالغ االكتمال 

5 Ayu Wulandari 32 77 االكتمال غَت بالغ 

6 Bintang Aeirlangga 32 75 بالغ االكتمال 

7 Dani Ramadhan 32 06 غَت بالغ االكتمال 

8 Destya Anggraeni 32 05 غَت بالغ االكتمال 

9 Dinda Uqnul Amalia  32 06 غَت بالغ االكتمال 

12 Dzikroh Qurota A’yun 32 55 غَت بالغ االكتمال 

11 Fitri Yani  32 75 بالغ االكتمال 

12 Fitriana  32 55 غَت بالغ االكتمال 

13 Icha Ratu Mas Vita Loka 32 57 غَت بالغ االكتمال 

14 Iqbal Maulana  32 75 بالغ االكتمال 

15 Irsyad Rakha Martadho 32 50 غَت بالغ االكتمال 

16 Julian Arie Isnainitsoe 32 06 غَت بالغ االكتمال 

17 Liani Aida Dewi 32 75 بالغ االكتمال 

18 Lusiana 32 06 غَت بالغ االكتمال 

19 M.Azizul Hakim 32 77 بالغ االكتمال 
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22 M.Febriansyah 32 06 غَت بالغ االكتمال 

21 M.Fikri Purnama Agung 32 75 بالغ االكتمال 

22 M.Rafli  32 06 غَت بالغ االكتمال 

23 Nanda AyuNovita 32 56 غَت بالغ االكتمال 

24 NoviaWidyanti 32 75 بالغ االكتمال 

25 Putri Gita 32 75 بالغ االكتمال 

26 Putri Utami 32 76 غَت بالغ االكتمال 

27 Rahardika Suryo Nugroho 32 57 غَت بالغ االكتمال 

28 Rahmat Dava Rangga Wijaya 32 56 غَت بالغ االكتمال 

29 Resta Maya Savira 32 06 غَت بالغ االكتمال 

32 Rindhu Windy Arselly 32 06 غَت بالغ االكتمال 

31 Sabila Izzati Maharani 32 75 بالغ االكتمال 

32 Salsabila Sofianti 32 75 غَت بالغ االكتمال 

33 Satrio Setiawan 32 06 غَت بالغ االكتمال 

34 Sella Oktalia 32 70  االكتمالغَت بالغ 

35 Serli Handayani 32 76 بالغ االكتمال 
 

نفر,  35استنادا إىل البيانات السابقة يعرف أن عدد طلبة الصف العاشر بقدر 
%. 66نفر بنسبة ادلئوية  23%, أما غَت البالغ بقدر 34نفر بنسبة ادلئوية  12البالغ بقدر 

 منخفض.من ىذا احلال يظهر أن مهارة القراء لطلبة ال تزال 
لذلك, اطلفاض كفاءة الطلبة يؤدي إىل عدم مهارة يف القراءة مثل تعريف اآلراء 
األساسية, حبث ادلعلومات, مثل ادلفردات و قواعد اللغة ادلوجودة يف القراءة. اطلفاض كفاءة 
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الطلبة يف القراءة يظهر من عدم معرفتهم لقراءة اللغة العربية, ىذا احلال بسبب عدم تنوّع 
قة ادلستخدمة ضلو ادلدرس عند التعليم و الطلبة فردنية وذلك غلعل الطلبة تصبح مشبعة الطري

 يف متابعتها, نقصان كفاءة ادلدرس يف إدارة الفصل لتعليم القراءة.  
لفهم على ادلعلومات الواردة يف النص, ضلتاج إىل اجلهد. يوجد بعض اجلهد 

قراءة, منها ظلوذج أو اسًتاتيجي ادلستخدم ادلستخدم لدينا حلصول على النجاح يف أنشطة ال
يف أنشطة القراءة. ألن ظلوذج ىو عنصر ىام يف أنشطة أو عملية التعلم. ال ميكن أن ضلصل 

 إىل النجاح يف التعلم, خاصة يف القراءة إذا مل نستخدم الطريقة أو النموذج.
دى الطريقة رلموعة ربقيق اليت مت تطويرىا ألول مرة ضلو شاران ىي من احطريقة 

ادلعقدة يف تعلم اجملموعة اليت تلزم الطلبة الستخدام مهارات التفكَت رفيعة ادلستوى. يف 
على نطاق واسع من عدة رلاالت ادلعرفة,  البحث اجلماعيحقيقتها, اعتمد اسًتاتيجية 

 رلموعة ربقيق تؤكد على عدمطريقة اإلنسانية و العلمية. لكن يف سياق تعلم تعاوين ال تزال 
 22 التجانس والتعاون بُت الطلبة.

رلموعة ربقيق تشًتك الطلبة يف زبطيط, إما من ناحية ادلوضوع اليت طريقة يف ىذه 
تتم دراستها و إما من ناحية كيفية إجراء ربقيقهم. ويتطلب ىذا ادلدخل اىل النظام و ىيكل 

وذج رلموعة ربقيق, الفصل أكثر تعقيدا من ادلدخل الذي يًتكز اىل ادلدرس. يف تطبيق ىذا ظل
يقسم ادلدرس الفصل اىل بعض الفرق خبمسة أو ستة نفر ادلختلفة. يف بعض احلاالت, ميكن 
تكوين الفرقة بنسبة اىل النظر يف األلفة و ادلصاحبة أو نفس االىتمام يف موضوع معُت. 

                                                           
20

 Miftahu Huda, Model-model Pengajaran dan Pembelajaran, (Yogyakarta : Pustaka 

Pelajar, 2084), h. 292. 
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 اختياره. تليها ػلتار الطلبة ادلوضوع لدراسة, و تقوم بالدراسة الدقيقة عن ادلوضوع الذي مت
    21 مث تستعد بتقدمي تقريرىا امام محيع الفصول.

ظلوذج رلموعة ربقيق ىو احدى من بعض الطريقة أو األسلوب اليت سبكن 
استخدامها لدى ادلدرس يف ىذه أنشطة القراءة ألن يف حقيقتها ىذا أسلوب رلموعة ربقيق 

تعلم.  ادلدرس و الطلبة يوجو و يساعد الطلبة لبحث عن ادلعلومات, و تقوم كمصادر ال
بدور سلتلف. فإن ادلسؤولية األساسية للمعلم  ليهما مقام مساوي امام ادلشاكل ادلبحوثة و

و يفكر دلشاكل اإلجتماعي ادلوجودة عند التعلم و  ىو ربفيز الطالب للعمل بشكل تعاوين
ادلستخدمة لتنفيذ ىذا ظلوذج ىي كل  وسائل دافعة. وسائل دافعةيساعد الطلبة الستعداد 

االشياء ادلتعلقة حباجة الطلبة إلغراس عدة ادلعلومات ادلناسبة و احملتاجة إلجراء عملية ربليل 
 ادلشكلة.

ىي من طريقة التعلم ادلوصية ألهنا  اسًتاتيجية البحث اجلماعي للتعلم التعاوين
 ربتوي على مزايا, منها:

ميكن أن توفر الفرصة للطلبة لتعلم  لتعلم التعاويناسًتاتيجية البحث اجلماعي ل .1
 تناسب بأسلوهبم

ىو االسًتاتيجية اليت تعترب مناسبا  اسًتاتيجية البحث اجلماعي للتعلم التعاوين .2
 لتطور علم النفس احلديث بوجود التجربة

ىذا ظلوذج ميكن أن زبدم احتياجات الطلبة اليت لديهم القدرة فوق ادلتوسط, ادلعٌت  .3
 بة اليت لديها مهارات التعلم اجليدة ال يعوقها الطلبة الضعيفة يف التعلمالطل

                                                           
28

 Abdul Majid, Strategi Pembelajaran, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2087), h. 

889. 
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8) Metode pembelajaran Group Investigation dapat memberikan ruang 

kepada siswa untuk belajar sesuai gaya mereka. 

2) Metode pembelajran Group Investigation merupakan strategi yang 

dianggap sesuai dengan perkembangan psikoligi belajar modern yang 

adanya pengalaman. 

7) Metode pembelajaran ini dapat melayani kebutuhan peserta didik yang 

mempunyai kemampuan diatas rata-rata. Artinya, peserta didik yang 

memiliki kemampuan belajar bagus tidak akan terhambat oleh peserta 

didik yang lemah belajar.
22

 

 

سيتم تطويرىا  اسًتاتيجية البحث اجلماعي للتعلم التعاوينمن ادلزايا السابقة أّن 
وتنفيذىا يف أنشطة التعليم و التعلم لدرس اللغة العربية باستخدام النص و لنظر إىل أي 

ير مهارة القراءة لدى الطلبة خاصة مدى تطبيق ىذا األسلوب يقدر على ادلساعلة يف تطو 
 لدرس اللغة العربية.  

 مشكلة البحثد. 
اعتمادا على خلفية البحث ادلذكورة, فقررت الباحثة مشكلة البحث التالية "ىل  
يقدر على ترقية مهارة القراءة لدى  اسًتاتيجية البحث اجلماعي للتعلم التعاوينباستخدام 

 احلكومية الثانية باندار المبونج؟"ثانوية طلبة الصف العاشر بادلدرسة ال
  ه.فرضية البحث

إن الفرضية ىي إجابة مشكالت البحث ادلؤقتة إىل أن جائت حقيقتها من 
( أهنا مجيع احلقائق والبيانات اليت Sugionoوعند رأي سوكيونوا ) 23 البيانات ادلوجودة.

                                                           
22

 Daniel Zingaro, Group Investigation Theory and Practice, (Kanada : Ontaria 

Institude For Studies In Education, 2008), h. 8. 
27

  Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis, (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2087), h. 64. 
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حيث أن مشكالت البحث وجدىا الباحثة عند قيامها بالبحث ربليال دلشكالت البحث٬ 
 معينة ومقدمة على شكل األسئلة وفق النظريات ادلناسبة باحلقائق.

إن الفرضية ىي إجابة مشكالت البحث ادلؤقتة إىل أن جائت حقيقتها من 
 البيانات ادلوجودة.

Sugiyono berpendapat bahwa hipotesis adalah jawaban sementara terhadap 

rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan 

dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang 

diberikan pendidik didasarkan pada teori yang diperoleh melalui pengumpulan data.
24

 

 

لتعلم. وىي زلتوية على مجيع إجرءات إن ىذه الفرضية فرضية إجرءات عملية ا
عملية التعلم ادلعينة للوصول إىل غاية مرجوة يف التعلم باختيار االجرءات ادلالئمة. وتبدأ ىذه 
الفرضية بنظر مجيع اخلطوات واالجرءات ادلوجودة. وعلى الباحثة أن تطلب بعض األراء 

 والبيانات احملتاجة يف البحث من مصادرىا الواثقة.
ادا على البيانات السابقة يعرف أن الفرضية ىي مجيع احلقائق والبيانات اليت استن و

وجدىا الباحثة عند قيامها بالبحث ربليال دلشكالت البحث اليت البد من مالحظتها ربقيقا 
اسًتاتيجية البحث اجلماعي للحقائق. أما الفرضية يف ىذا البحث ىي:" أّن باستخدام 

ثانوية ترقية مهارة القراءة لدى طلبة الصف العاشر بادلدرسة اليقدر على  للتعلم التعاوين
 احلكومية الثانية باندار المبونج". 

 
 

                                                           
24

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2084), Cet. XX, h. 

96. 
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 أهداف البحث . و
إضافة إىل مشكلة البحث السابقة, فأىداف ىذا البحث ىي دلعرفة تطبيق 

يقدر على ترقية مهارة القراءة لدى طلبة الصف  اسًتاتيجية البحث اجلماعي للتعلم التعاوين
 احلكومية الثانية باندار المبونج.ثانوية العاشر بادلدرسة ال

 إضافة إىل صياغة ادلشكالت السابقة, فأىداف ىذا البحث ىو:
 أهمية البحث . ي

 وّفر نتائج ىذا البحث على أعلية نظرية و أعلية عملية, فنتائج ىذا البحث ىي:
 أعلية نظرية ( أ

جى نتائج ىذا البحث على اعطاعي معرفة عن ترقية مهارة القراءة لدرس اللغة نر 
. و يرجى نتائج ىذا البحث اجلماعيلغة العربية باستخدام اسًتاتيجي العربية. خاصة تعلم ال

البحث على اعطاء اآلراء لتعلم اللغة العربية يعٍت التغيَت, من التعلم الذي يهتّم على 
 الذي يهتّم على عمليتو.  التحصيل, إىل التعلم 

 أعلية العملية ( ب
 الطلبة .1

الطلبة اليت تشعر بالصعوبة يف القراءة لدرس اللغة العربية ستنقص مسؤوليتها  .أ 
 اسًتاتيجية البحث اجلماعي للتعلم التعاوينباستخدام 

 لدرس اللغة العربية لدي طلبة ترقية الدوافع .ب 
 الفرد ىو من مسؤولية اجملموعة تنمية روح التعاون٬ ألن يف التعلم التعاوين صلاح .ج 
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 ادلدرس .2
 كالدوافع لًتقية الكفاءات ادلتنوعة اليت سبكن أن تصلح نظام التعّلم .أ 
 كالرأي لًتقية مهارات يف تعليم الطلبة   .ب 
 حصول اخلربة يف تطبيق ظلوذج التعلم االبتكاري يف تعلم اللغة العربية .ج 
 ادلدرسة .3

 اللغة العربية يرجي أن ربسن إصلازات الطلبة٬ خاصة يف مادة . أ
اسًتاتيجية البحث اجلماعي للتعلم احلصول على أدلّة التعلم ادلبتكرة باستخدام  . ب

 التعاوين
 

 



 الباب الثاني
 اإلطار النظري

 النظري األساسي لمهارة القراءة . أ
 تعريف مهارة القراءة .1

أّما تعريف  ٔ تعريف ادلهارة يف معجام اللغة اإلندونيسية ىي الكفاة ألداء الواجبة.
, القراءة ىي عنصر مهّم يف تكوين شخصية الفرد, و كذالك إلعطاء الدوافع.  بالقراءة

  ٕ .التجربة بشكل تلقائي سينال الشخص ادلعرفة و
 بينت طعيمة معٌت الكلمة قرأ:

إّن القراءة نشاط يتكون من أربعة عناصر : استقبال بصري للرموز , و ىذا ما 
نسمية بالنقد. ودمج ذلذه األفكار مع أفكار القارئ. وتصور لتطبيقا هتا يف حياتو مستقبل 

النقد, والتفاعل, إهنا نشاط عقلي وىذا ما نسميو بالتفاعل. القراءة, إذن تعرف وفهم, و 
 ٖيستلزم تدخل شخصية اإلنسان وكل جوانبها.

القراءة كعملية لقبول الرمز من خالل ادلالحظة, يسمى باإلدراك احلسي, اندماج 
تفكَت الكاتب و القارئ, كذلك تصوير كيفية تطبيقو يف احلياة ادلستقبل الذي يسّمى بعملية 

كنشاط االعًتاف  و التفاىم و النقد و التفاعل و النشاط   التفاعلية. ديكن فهم القراءة
 العقلي الذي يتطلب إدراج مجيع جوانب الشخصية )كفاءات( من الشحص.

                                                           
1
 Ahmad A.K. Muda, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Jakarta: Reality Publisher, 2006), 

h. 522. 
2
 Zulhanan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab interaktif, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 

77. 
3
175, , صٜٜٛٔرشدي أمحد طعيمة, تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت, مصر: ادلنظمة اإلسالمية للًتبية و العلوم والثقافة,    
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( القراءة ىي العملية ادلنفذة و ادلستخدمة لدي القارئ Hodgsonعند خدسون )

اللغة حلصول على الرسالة, اليت سيتم توصيلها من قبل الكاتب ب وسيلة الكلمات / 
ادلكتوبة. العملية اليت تتطلب على أن الكلمة ىي الوحدة الظاىرة يف النظرة ادللمحة و معٌت 
الكلمات سيعرف لكّل الفرد. إن مل تبلغ ىذا احلال, ستعرف و تفهم الرسالة ادلكتوبة و 

  ٗ ادلصورة, و و ال تنفذ ىذه عملية القراءة جيدة.
( يقول أّن: " القراءة ىي حبث Harimurti Kridalaksanaىاري موريت كَتداكسانا )

ادلعرفة من النص, إّما بشكل الكتابة و إّما بشكل الصور أو الرسوم البيانية أو مزيج من ىذه  
 كلو. 

Harimurti Kridalaksana mengatakan “Membaca adalah menggali informasi 

dari teks, baik yang berupa tulisan maupun dari gambar atau diagram maupun dari 

kombinasi itu semua”
5
 

 

( أّن "القراءة ىي نشاط معقدة بنشر عدد كبَت من Soedarsoرأى سوداسوا )
إجراءات منفصلة, يشتمل على الشخص الذي يلزم الستخدام التعريفات و اخليال و 

ىي نشاط  ( أّن "القراءةDp. Tampubolonادلالحظة و التذكَت." و رأى ديف.سبفوبولون )
 اجلسمية و العقلية اليت سيتم تطويرىا بالعادة".

 

Soedarso berpendapat bahwa “Membaca adalah aktivitas yang kompleks 

dengan mengerahkan sejumlah besar tindakan yang terpisah-pisah, meliputi orang 

harus menggunakan pengertian dan khayalan, mengamati, dan mengingat-ingat”.
6
 

                                                           
4
 Henry Guntur Tarigan, Membaca Sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa, (Bandung : 

Angkasa, 2002),  h. 7. 
5
 Harimurti Kridalaksana, Kamus Linguistik, (Jakarta : Gramedia, 1124),  h. 122. 

6
 Soedarso, Sistem Membaca Cepat dan Efektif, (Jakarta : PT. Gramedia, 1121), h. 4. 



20 
 

 
 

Dp. Tampubolon berpendapat bahwa, “Membaca adalah kegiatan fisik dan mental 

yang dapat berkembang menjadi suatu kebiasaan”
7
 

 

من بعض التعريفات السابقة ديكن االستنتاج أّن مهارة القراءة ىي ادلهارة لتنمية 
شحصية الفرد و إعطاء الدوافع حلصول على الرسالة أو ادلعلومات اليت سيتّم إلقائها من قبل 
الكاتب بوسيلة الكلمات أو اللغة ادلكتوبة, فبالقراءة حيصل الشخص عل ادلعلومات و 

 التجربات.  
 مهارة القراءةأهداف  .2

, القراءة هبدف للبحث أة الدراسة. األولمهارة القراءة لديها أىداف سلتلفة. 
 القراءة ىي مقدمة للبحث. يف ىذا احلال يقرأ النص ادلتعلق دبوضوع حبثو. 

, القراءة هبدف الستنتاج أو التخليص. يف ىذا احلال القراءة بدقة شديدة الثاين
 الرئيسية من ذلك النص.وعميقة حبيث وجد األفكار 

من أجل , القراءة هبدف إعطاء اإلعالنات. يف بعض األحيان يقرأ الشخص الثالث
 أن سيمع األخرون. ىذا احلال يشبو بأعمال اليت تقوم هبا مذيع يف مذياع و التلفاز.

, القراءة هبدف لالمتحان. يف بعض األحيان يقرأ الشخص من أجل الرابع
 متحان. يف ىذا احلال يقرأ الشخص بدقة شديدة، والًتكيز، والًتّكز.االستعداد دلقابلة اال

خص , القراءة هبدف السًتاحة و حبث العزاء. يف ىذا احلال ال يقرأ الشاخلامس
 معُّت أو صفحة معّينة مناسبا بدوقو. مجيع زلتوى النص, بل خيتار فقرة

                                                           
7
 Dp. Tampubolon, Kemampuan Membaca Teknik Membaca Efektif dan Efisien, (Bandung : 

Angkasa, 1126), h. 222. 
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قصدا حلاجة  , القراءة هبدف للعبادة. يف بعض األحيان يقرأ الشخصالسادس
 ٛ العبادة مثل قراءة القرآن الكرًن.
(, األىداف الرائسية من القراءة ىي لبحث و Andersoonأما عند أنديرسون )

حصول على ادلعلومات, تشتمل احملتوى, فهم معٌت النص. معٌت من كلمة 
بعض " يرتبط ارتباط قوي هبدف, أو مكثفتنا يف القراءة. ىذا ىو نوفر (meaning)"ادلعٌت

 األشياء ادلهمة:
و ما وقع على  ;الالعبالقراءة ليجد أو يعرف منها االكتشافات اليت مت إجرائها ضلو  (أ 

. ىذه القراءة تسمى بالقراءة الالعبأو لتحليل ادلشاكل اليت صنعها  ;اخلاص الالعب
 .  (reading for details or facts)حلصول على التفاصيل أو احلقائق 

اذا يكون ذلك احلال موضوع جيد و مثَت, ادلشكلة ادلوجودة يف القراءة دلعرفة دل (ب 
. تسمى ىذه القراءة حلصول على الالعبأي شيء الذي تعلم بو أو وقع بو , القصة

 (reading for main ideas)اآلراء الرائيسية 
, و ما يقع يف األول, و الثاين القصةالقراءة ليجد أو يعرف منها ما يقع يف كل جزء  (ج 

الثالث إىل األخر, لكل مرحلة تصنع حلل ادلشكلة, ادلشاىد و األحادث للتمثلية. و 
 reading for squence orتسمى ىذه القراءة دلعرفة القراءة للتسلسل أو ادلنظمة )

organization.) 

                                                           
2
 Muhammad Ali Al-Khuli, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab,(Yogyakarta: Basan 

Publishing, 2010), h. 112. 
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مثل ما طريقتهم, ما الذي ستظهر  الالعبسعر دلاذا ي القراءة ليجد أو يعرف منها (د 
اليت ذبعلها تنجح  الالعبتلكها دي, الصفات الالعبدلاذا يتغَت  ادلؤلف اىل القارئ,

 (reading for inferenceتسمى ىذه القراءة الستنتاج أو القراءة الستدالل ) أو تفشل.
, ما الذي الالعبالقراءة ليجد أو يعرف منها األشياء الغريبة, غَت طبيعي ضلو  (ه 

, القراءة وزيعالقراءة لتمضحك يف القصة, ىل ىذه القصة صحيحة. تسمى ىذه 
 (reading to classifyلتصنيف )

القراءة ليجد منها ىل ينجح الالعب أو احلياة دبقدار سلتلف, ىل نعرف العمل الذي  (و 
عمل بو الالعب, أو يعمل مثل عمل بو الالعب يف القصة. تسمى ىذه القراءة 

 ( reading to evaluateلتقييم, القراءة للتقييم )
,  منها كيف يتغَت الالعب, كيف حياتو سلتلفة من احلياة كما نعرفها القراءة ليجد (ز 

كيف تتشابو قصتُت, و كيف تشابو الالعب كالقارئ. تسمى ىذه القراءة للمقارنة 
 ( reading to compare or contrastأو التباين )

a)  Membaca untuk menemukan atau mengetahui penemuan-penemuan yang 

telah dilakukan oleh tokoh;apa-apa yang telah dibuat oleh tokoh;apa yang 

telah terjadi pada tokoh khusus,atau untuk memecahkan masalah-masalah 

yang dibuat oleh tokoh. Membaca seperti ini disebut membaca untuk 

memperoleh perincian-perincian atau fakta-fakta (reading for details or 

facts). 

b)  Membaca untuk mengetahui mengapa hal itu merupakan topik yang baik dan 

menarik, masalah yang terdapat dalam cerita,apa-apa yang dipelajarai atau 

yang dialami tokoh,merangkumkan hal-hal yang dilakukan oleh tokoh untuk 

mencapai tujuannya. Membaca seperti ini disebut membaca untuk 

memperoleh ide-ide utama (reading for main ideas). 

c)   Membaca untuk memenukan atau mengetahui apa yang terjadi pada setiap 

bagian cerita,apa yang terjadi mula-mula pertama,kedua, dan 

ketiga/seterusnya – setiap tahap dibuat untuk memecahkan suatu masalah, 
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adegan-adegan dan kejadian-kejadian buat dramatisasi. Ini disebut membaca 

untuk mengetahui urutan atau susunan, organisasi cerita (reading for 

squence or organization). 

d) Membaca untuk menemukan serta mengetahui mengapa para tokoh 

merasakan seperti cara mereka itu, apa yang hendak diperlihatkan oleh 

pengarang kepada para pembaca, mengapa para tokoh berubah,kualitas-

kualitas yang dimiliki para tokoh yang membuat mereka berhasil atau gagal. 

Ini disebut membaca untuk menyimpulkan, membaca inferensi (reading for 

inference). 

e) Membaca untuk menemukan serta mengetahui apa-apa yang tidak biasa, 

tidak wajar mengenai seseorang tokoh, apa yang lucu dalam cerita, atau 

apakah cerita itu benar. Ini disebut membaca untuk mengelompokkan, 

membaca untuk mengklasifikasikan (reading to classify). 

f) Membaca untuk menemukan apakah tokoh berhasil atau hidup dengan 

ukuran-ukuran tertentu, apakah kita ingin berbuat seperti yang diperbuat 

oleh tokoh, atau bekerja seperti cara tokoh bekerja dalam cerita itu. Ini 

disebut membaca menilai,membaca mengevaluasi (reading to evaluate). 

g) Membaca untuk menemukan bagaimana caranya tokoh berubah, bagaimana 

hidupnya berbeda dari kehidupan yang kita kenal, bagaimana dua cerita 

mempunyai persamaan, dan bagaimana tokoh menyerupai pembaca. Ini 

disebut membaca untuk memperbandingkan atau mempertentangkan 

(reading to compare or contrast).
9
 

 

و ما وقع  ;القراءة ليجد أو يعرف منها االكتشافات اليت مت إجرائها ضلو الالعب
أو لتحليل ادلشاكل اليت صنعها الالعب. ىذه القراءة تسمى بالقراءة  ;على الالعب اخلاص

, ىو من ىدف القراءة (reading for details or facts)حلصول على التفاصيل أو احلقائق 
 الذي سيتم استخدامو لدى الباحثة يف ىذا البحث. 

 
 

                                                           
1
 Henry Guntur Tarigan, Membaca Sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa,(Bandung: 

Angkasa, 2002), h. 1-11. 
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 أسلوب التعّلم مهارة القراءة  .3
 لتعريف, مها:مهارة القراءة ربتوي على جانبُت من ا

 مهارة لتغيَت رمز الكتابة اىل الصوت .ٔ
مقطع  أجبد العريب لديها نظام سلتلف عن أجبد الالتُت. يصف أجبد العريب "

 .("alphabetic(" أما أجبد الالتُت بصفة "أجبدية)sillabaryلفظي)
اختالف أخر ىو نظام كتابة اللغة العربية تبدأ من اليمُت إىل اليسرى, ليس فيها 
رأس احلرف بشكل معُت تبدأ بو اجلملة اجلديدة, كتابة اسم اإلنسان أو ادلكان, اختالف 

 أحروف العربية يعٍت عند قام بنفسها يف أول أو وسط أو أخر الكلمات. 
 مهارة لفهم ادلهٌت القراءة .ٕ

عناصر اليت ذبب أن هتتم و تطور يف تعلم القراءة يعٍت عنصر الكلمة, توجد ثالث 
 ىذه ثالث العناصر كلها تدعم معٌت من مواد القراءة. اجلملة, و الفقرة.

لتكون تعّلم مهارة القراءة ذلذه النظرة مثَتة و متعة, ليختار مواد القراءة مناسبا 
ادلصادر األساسية يف االختيار ادلود ىي سن الطلبة. قد  تظهر أن بذوق, مرحلة النموي و 

   ٓٔ ادلناىج الواردة. أال يكون شللة, جيب أن تكون ادلواد متنوعة, موضوعها و وسائلها.
 أنواع مهارة القراءة  .ٖ

قبل الشخص لتدريب تلك ادلهارة يوجد بعض أنواع نشاط القراءة اليت يتم تنفيذىا 
 عادة, منها:
 

                                                           
10

 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (Malang: UIN-Maliki Press, 

2011), h. 161-170. 
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 القراءة اجلهرية (أ 
القراءة اجلهرية, تؤكد على مهارة القراءة حبفظ على صحة أصوات اللغة  يف أنشطة ىذه

العربية, إما من ناحية ادلخراج, و إما من ناحية صفة األصوات األخرى, النغم الصحيح 
و والتعبَت الذي يصف شعور ادلؤلف, الطالقة من غَت وقف و تكرار, اىتمام على 

 عالمة الًتقيم
 ةالقراءة الصامت (ب 

لصامتة هتدف حلصول التعريفات, الفقرة األساسية أة بياهنا. لذكل, ىي من القراءة ا
القراءة التحليلية, القراءة السريعة, القراءة الوسائل لنوع القراءة األخرى, يعٍت 

 االستمتاعية و غَتىا.
 القراءة السريعة (ج 

. من القراءة السريعة ىو تشجيع الطلبة على قراءة أسرع من العادة رئيسياذلدف ال
 تكون السرعة كاذلدف لكن من غَت تضحية التعريف.

 القراءة االستمتاعية (د 
ىدف القراءة االستمتاعية ليس لزيادة عدد ادلفردات, و ليس لتعليم األمناط اجلديدة, و 

للقراءة السريعة و ليس لفهم نص القراءة مفصال, بل إلعطاء التدريبات على الطلبة 
 و لتنمية إرادة و احلب للقراءة.تتمتع على ما تقرأ. اذلدف اخلاص ى

 القراءة التحليلية (ه 
اذلدف الرئيسي من القراءة التحليلية ىو لتدريب الطلبة ليكون لديهم ادلفاءة لبحث 

إظهار ادلعلومات من ادلواد ادلكتوب. جبانب ذلك تدرب الطلبة ليقدر على حبث و 
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لتفكَت ادلنطقي, و حبث األراء األساسية اليت قدمها ادلؤلف. كذلك تدرب الطلبة على ا
صراحة  ال يكتبالعالقة بُت واقعة بواقعة أخرى, استخالص النتائج على الرغم من أنو 

  .يف النص
 

a) Membaca keras (القراءة الجهرية) 

Dalam kegiatan membaca keras ini, yang terutama ditekankan adalah 

kemampuan membaca dengan menjaga ketepatan bunyi bahasa Arab, baik dari 

segi makhraj maupun sifat-sifat bunyi yang lain, irama yang tepat dan ekspresi 

yang menggambarkan perasaan penulis, lancar tidak tersendat-sendat dan 

terulang-ulang, memperhatikan tanda baca ) عالمة الترقيم) 

b) Membaca dalam hati (القراءة الصامتة) 

Membaca dalam hati bertujuan untuk memperoleh pengertian, baik pokok-pokok 

maupun rincian-rinciannya. Oleh karena itu, ia merupakan sarana bagi jenis 

membaca yang lain, yakni membaca analisis, mmebaca cepet, membaca rekreatif 

dan sebagainya. 

c) Membaca cepat (القراءة السريعة) 

Tujuan utama membaca cepet ialah untuk menggalakkan siswa agar berani 

membaca lebih cepat dari pada kebiasaannya. Kecepatan menjadi tujaun tetapi 

tidak boleh mengorbankan pengertian. 

d) Membaca rekreatif (القراءة االستمتاعية) 

Tujuan membaca rekreatif bukanlah untuk menambah jumlah kosakata, bukan 

untuk mengajarkan pola-pola baru, bukan pula untuk pemahaman teks bacaan 

secara rinci, tetapi untuk memberikan latihan kepada para para siswa membaca 

cepat dan menikmati apa yang dibaca. Tujuan secara spesifik adalah untuk 

membina minat dan kecintaan membaca. 

e) Membaca analitif (القراءة التحليلية) 

Tujuan utama membaca analitif adalah untuk melatih siswa agar memiliki 

kemampuan mencari informasi dari bahan tertulis. Selain itu siswa dilatih agar 

dapat menggali dan menunjukkan ide utama yang disajikan penulis. Siswa juga 

dilatih berfikir secara logis, mencari hubungan antara satu kejadian dengan 

kejadian yang lain, dan menarik kesimpulan walaupun ia tidak tertulis secara 

eksplisit dalam bacaan.
11

 

 

                                                           
11

 Ibid.,  h. 170-172. 
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من بعض أنواع القراءة السابقة اختارت الباحثة القراءة اجلهرية لتستخدم يف ىذا 
 البحث.

 القراءة اجلهرية
ربريك اللسان و الشفتُت, بعد أن تقع ىذه القراءة, إمنا تقوم على رفع الصوت, و 

ومعا نيها إىل العُت على الرموز ادلكتوبة, فحُت يتعرف البصر ىذه الرموز, تسرع مدلو ال هتا 
اإلدراكات العقلية, ويتحرك اللسان, والشفتان, فينطق الكلمات وجيهر هبا. و ىنا تتم 

 عمليتان: فهم وإدراك للمعاين, ونطق كلمات وجهر هبا.
أجل ىذا عرفت القراءة اجلهرية, حبا جتها إىل زمن أطول, وجهد أكثر, شلا ال من 

 ع.ربتاجو قراءتا الصمت, واإلستما 
 رلاالت استخدام القراءة اجلهرية, والتدريب عليها 

ذبد القراءة اجلهرية رلاالت داخل حجرات التعليم, وخارجها, أما رلاالهتا خارج 
 حجرات التعليم فيهي ما يلي :

 خطب اجلمع و األعياد, و يف حفالت تكرًن األصدقاء.يف  .ٔ
يف إلقاء قصيدة من الشعر, أو قطعة من النثر األديب, يف أية منا سبة من  .ٕ

 ادلناسبات.
 يف إعالن توجيهات وإرشادات عند قيام رحلة مدرسية. .ٖ
 ٕٔيف التعليمات اليت تبثها مديرة ادلدرسة بُت الطالبات. .ٗ

                                                           
51-50فايزة أحمد المعلمي,الطرق الخاصة في تدريس اللغة العربية, ه.   12  
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أن يقرأ النص قراءة جهرية يف غرفة الصف, فإنو عندما يطلب ادلعلم من الطالب 
 تية :يهدف من وراء ذلك ربقيق ىدف واحد أو أكثر من األىداف اآل

 . يريد ادلعلم تقييم نطق الطالب لألصوات العربية و تصحيحو إذا أخطأ.ٔ
 . يريد ادلعلم تقييم نطق الطالب لنربات الكلمات واجلمل وتصحيحو إذا أخطأ.ٕ
 إذا أخطأ.م تقييم نطق الطالب لتنغيم اجلمل و تصحيحو . يريد ادلعلٖ
. يريد ادلعلم تقييم و قفات الطالب عند الفواصل والنقط وعالمات االستفهام, ٗ

 وتصحيحو إذا أخطأ.
. وىذا ىدف مشًتك بُت القراءة الصامتو . يريدادلعلم تقييم استيعاب الطالب دلا يقرأ٘

 والقراءة اجلهرية.
شباع رغبة الطالب يف ربقيق ذاتو حُت يسمع األخَت صوت ذاتو وحيس أن . يريد ادلعلم إٙ

  خرين يستمعون إليو.اآل
 . تساعد القراءة اجلهرية الطالب على التعود على مواجهة مجاعة من ادلستمعُت.ٚ
األخبار أو . تدّرب القراءة اجلهرية الطالب على مواجهة مواقف مستقبلية شلاثلة مثل قراءة ٛ

  أو زلاضر اجللسات أو الشعر أو القراءة يف الراديو والتلفزيون. التعليمات
 وكما أن للقراءة اجلهرية وظائف ومزايا, ذلا عيوب وحدود, منها مايلي:

تتطل القراءة اجلهرية جهدا أكرب من القراءة الصامتة, إذ سرعان مايتعب القارئ  .ٔ
 اجلهرا.

لقراءة الصامتة, ألن القارئ جهرا مردود القراءة اجلهرية من الفهم أدىن من مردود ا .ٕ
 يكون مشغوال بالنطق عن الفهم.
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قراءة إن القراءة األكثر شيوعا يف احلياة اليومية ىي القراءة الصامتة وليست ال .ٖ
 اجلهرية. فنحن ال نقرا جهرا إال يف مناسبات قليلة, حيث إن إكثر قراءهتا جهرية.

الصامتة اليت ال تنصوي على أي إزعاج القراءة اجلهرية تزعج اآلخرين, خبالف القراءة  .ٗ
 ٖٔألحد.

 

 الطريقة القراءة .4
الطريقة القراءة ىي احدى من الطرق ادلستخدمة لدى الباحثة يف ىذا البحث. 
الطريقة القراءة يعٍت الطريقة اليت هتتم على مهارة القراءة. تبدأ ىذه الطريقة من النظرة أّن 

مستحيل إىل أن تكون أكثر واقعية هبدف تعلم لغة استعاب مجيع مهارات اللغوية ىو شيء 
  ٗٔ و الكالم.الكتابة  تعلم أجنبية، أْن تقدم مهارات القراءة, من غَت ذباىل جزء من

( أنشطة التعلم القائم على فهم زلتوى النص ٔخصائص من ىذه الطريقة ىي )
( ٕ)اليت قدمها تعريف معٌت ادلفردات, مث البحث عن زلتوى النص مجاعة دبساعدة ادلدرس, 

( تستمر أنشطة ٖال تبحث عن قواعد اللغة ببيان واصح, بل سلتار تناسب بفوائد معناه, )
( ٗب عليها الطلبة لتحقيق الفهم عن ادلواد ادلقصودة, )التعلم حبضور الواجبات اليت جي

  ٘ٔ تفضل القراءة الصامتة من القراءة اجلهرية.
 لكل الطريقة لديها ادلزايا و العيوب, أما ادلزايا و العيوب من ىذه الطريقة ىي:

 
 

                                                           
13

.111-117(., ه.1126)الطبعة األولى : , أساليب تدريس اللغة العربيةمحمد على الخولى,    
14

 Radliyah, Op.Cit., h. 40. 
15

 Wahab Rasyidi, Op.Cit., h. 52. 
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 مزايا الطريقة القراءة
 قراءة جهرية اليت تنطويإعطاء كفاءة القراءة اجليدة لدى طلبة اللغة األجنبية إما  .ٔ

 على إلقاء, و إما قراءة صامتة
القراءة اجليدة ىي اتصال القارئ دبواد القراءة. ىذا االتصال ىو سهم لفهم  .ٕ

 زلتوى النص على وجو جيد. 
كفاءة القراءة العالية تسهل القارئ على فهم ثقافة اللغة األجنبية اليت مت تعلمها  .ٖ

 ب على كل طلبة اللغة األجنبية.و ىذه ىي شرط غَت اللغوي الذي جي
 عيوب الطريقة القراءة

الطريقة القراءة مناسب للطلبة اليت ربب بالقراءة, لكن غَت مناسب للطلبة اليت  .ٔ
 ربب القراءة بالسأمة يف التعلم. ال ربب بالقراءة. و شلكن أن تسعر الطلبة اليت ال

الطلبة التصال لفظيا شدة التأكيد على مهارة القراءة تؤدي اىل نقصان مهارة  .ٕ
 ٙٔ باستخدام اللغة األجنية اليت مت تعلمها.

 

 مؤشرات مهارة القراءة .5
تعلم مهارة القراءة ليس دبجرد تعليم القراءة و يأمر الطلبة للحفظ, بل أكثر من 

  ادلؤشرات التالية: ذلك تعترب الطلبة قادرة على الفهم إذا حصلت على بعض
 العربية بقراءة صحيحةتقدر الطلبة على قراءة نص  .ٔ
 تقدر الطلبة على فهم النص بشكل صحيح .ٕ
 تقدر الطلبة على ترمجة النص بشكل صحيح .ٖ

                                                           
16

 Acep Hermawan, Op.Cit., h. 115-116. 
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الطلبة عن مقام النص لكل الكلمات و تقدر على إعادة روايتو  تعرف .ٗ
 باستخدام لغتها.

استنادا إىل ادلؤشرات السابقة ديكن القول أّن يعترب الشخص لديو مهارة القراءة إذا  
و الكفاءة لقراءة نص العريب فصيحة, و يقدر عل ى ترمجتو و فهمو بشكل جيدة و كان لدي
 طالقة.
 التعلم التعاون استراتيجي . ب
 تعريف التعلم التعاوني .1

يف حقيقتو التعلم التعاوين ىو التعامل اجلماعي, كمعرفة ادلبدئّية تقرأ الطلبة ادلشكلة 
  ٚٔ مجاعة, و ربدد النتائج من تلك ادلشكلة.

( أن H. Karli dan Yuliartiningsihريت نينسيح )راى احلاج.ككاريل و يوليا  
التعلم التعاوين ىو اسًتاتيجي التعليم و التعلم الذي يؤكد على ادلواقف أو السلوك  اسًتاتيجي

يف العمل أو ادلساعدة بُت الزمالء هبيكل التعاوين ادلنظم يف اجملموعة, الذي يتكون من 
  ٛٔ مؤثر دبشاركة لكّل أعضاء تلك اجملموعة.صلاح العمل شخصُت أو أكثر. 

( أن التعلم التعاوين ىو يعمل مجاعة ليحصل على Hamid Hasanراى محيد حسن )
التعلم  اسًتاتيجي( يعرّب أّن التعلم التعاوين ىو Slavinأما عند سالفُت ) ٜٔ اذلدف بالتعاوين.

                                                           
17

 Utomo Dananjaya, Media Pembelajaran Aktif, (Bandung: Nuansa, 2010), h. 131. 
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 Hamdani, Strategi Belajar Mengajar, (Bandung : CV Pustaka, 2011), h. 165. 
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 Etin Solihatin, Cooperative Learning Analisi Model Pembelajaran IPS, (Jakarta: Bumi 
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اربعة اىل ستة اشخاص بشكل تعاوين حىت و العمل يف اجملموعات الصغَتة اليت تتكون من 
  ٕٓ ديكن أن تدفع الطلبة أكثر محاسا يف التعلم.

استنادا إىل بيانات اخلرباء ديكن االستنتاج أن التعلم التعاون ىو اسًتاتيجي التعليم 
و التعلم الذي يؤكد على مواقف أو سلوك اجلماعة يف التعلم أو التعلم اجلماعي حلّل صعوبة 

 ح التفاعل. التعلم بفت
 أهداف التعلم التعاوني .2

التعلم التعاوين حلصول على أىدف التعلم ادلهمة,  اسًتاتيجييف حقيقتو يتطور 
 منها:

 أكاددييةربسُت اصلزات الطلبة أو واجبات  (أ 
 فهم ادلفاىيم الصعبةلمساعدة الطالب  (ب 
 النظام ادلتعلق بنتائج الطلبة نتائج الطلبة يف التعليم األكادديي وتغيَت رقيةت (ج 
تبادر ادلنفعة لدى طلبة يف اجملموعة السفلى و اجملموعة العليا اليت تعامل ألداء  (د 

 الواجبات األكادديية
قبول اكرب من األشخاص ادلختلفة بنسبة الفصيلة و الثقافة و الفئات  (ه 

 االجتماعية و القدرة و العجز
باعتماد على  الظروف اخللفيات وعدة من  لبةطعمل لدى لل ةتوفَت الفرص (و 

ىيكل مكافأة التعاونية فنتعلم كيف ضلًتم  عن طريقةالواجبات األكادديية و 
 بعضنا البعض
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 Isjoni, Cooperative Learning, (Bandung: Alfabeta, 2001), h. 15. 
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 تعلم الطلبة على مهارات التعاونية و العمل ادلشًتك.  (ز 
a. Membantu Memperbaiki prestasi siswa atau tugas-tugas akademis 

b. siswa memahami konsep-konsep sulit 

c. Meningkatkan nilai siswa pada belajar akademik dan perubahan norma 

yang berhubungan dengan hasil belajar 

d. Saling memberikan keuntungan pada siswa kelompok bawah maupun 

kelompok atas yang bekerja sama menyelesaikan tugas-tugas 

akademik 

e. Penerimaan secara luas dari orang-orang yang berbeda berdasarkan 

ras, budaya, kelompok sosial, kemampuan, dan ketidak mampuan 

f. Memberikan peluang bagi siswa dari berbagai latar belakang dan 

kondisi untuk bekerja dengan saling bergantung pada tugas-tugas 

akademik dan melalui struktur penghargaan cooperative akan belajar 

saling menghargai satu sama lain 

g. Mengajarkan kepada siswa keterampilan-keterampilan bekerja sama 

dan kolaborasi.
21

 

 

 التعلم التعاوني استراتيجيأنواع  .3
التعلم التعاوين ىو من رلموعة نشاط التعلم لدى الطلبة يف الفرقة ادلعينة  اسًتاتيجي

حلصول على على أىداف التعلم اليت سبت ربديدىا. يف التعلم التعاوين نفذ اسًتاتيجي التعلم 
التعلم  اسًتاتيجيكأعضاء اجملموعة الصغَتة بكفاءات ادلختلفة. ىذه ىي أنواع بعدد الطلبة  

 التعاوين, منها:
 (Role Playing) طريقة لعب األدوارال (ٔ

وير اخليال والتقدير ضلو لعب األدوار ىو طريقة الستعاب مواد الدرس من خالل تط
 الطلبة. تطوير اخليال والتقدير قامت هبا الطلبة بتمثيل كالالعب أو شيء جامد.

 التعلم بنسبة ادلشكلة (ٕ
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تؤكد على مشكلة  Problem Based Instruction (PBI) التعلم بنسبة ادلشكلة أو
احلياة ذات ادلعنة لدى طلبة و دور ادلدرس يف عرض ادلشكلة, و تقدًن السؤال, و 

 تيسَت أعمال التحقيق واحلوار.
 (Cooperative scriptمنودج سيناريو للتعلم التعاوين ) (ٖ

( ىو طريقة التعلم اليت يوجو Cooperative scriptمنودج سيناريو للتعلم التعاوين )
 ميذ للعمل يف التعاوين من خالل اللفظ يف اختصار األجزاء من ادلواد الدراسيةالتال

 الصورة و الصورة (ٗ
إرفاقها و الصورة و الصورة ىي من طريقة التعلم اليت تستخدم الصورة اليت سبت 

 ترتيبها يف تسلسل منطقي.
 رؤوس مرقمة معا (٘

طلبة و إنشاء رلموعة، رؤوس مرقمة معا ىو طريقة التعلم بطريقة إعطاء الرقم لكّل 
 مث بشكل عشوائي يدعو ادلدرس رقم الطلبة.

 ( Group Investigation) البحث اجلماعي اسًتاتيجية (ٙ
, إما يف تعيُت ادلوضوع و إما يف التخطيطمرحلة تطوي ىذه الطريقة الطلبة من 

. تطلب ىذه الطريقة الطلبة ليكون لديها بحث اجلماعيطريقة لتعلمها من خالل ال
 (group process skillsعملية اجملموعة )الالكفاءة اجليدة يف اتصال و كفاءة 

 (Jigsawالطريقة اللغز ) (ٚ
يف ىهذه الطريقة قسم ادلدرس ادلعلومات الواسعة اىل اجلوانب الصغَتة. تليها, قسم 

تتكون من اربعة أشخاص فتقوم كل  ادلدرس الطلبة اىل رلموعة التعلم التعاوين, اليت
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األعضاء دبسؤلية على استعاب كل اجلوانب أو ادلوضوع اليت اعطاءىا ادلدرس بشكل 
مسؤلية على ادلوضوع ادلتساوي و تكوين الفرقة اليت  جيد. الطلبة لكل اجملموعة

 تتكون من شخصُت أو ثالثة أشخاص.
 (Metode Team Games Tournament)طريقة فرقة ألعاب البطولة (ٛ

 اسًتاتيجيفرقة ألعاب البطولة ىو احدى من نوع أو  اسًتاتيجيالتعلم التعاوين ب
لتطبيقو, تنطوي على نشاط كل الطلبة من عدم اختالف التعلم التعاوين السهلة 

 الوضع, تنطوي دور الطلبة كاحملاضر, و تنطوي على جوانب اللعب و التعزيز. 
 (  Student Teams-Achievement Divisionsفرق اإلصلاز للطالب ) اسًتاتيجي (ٜ

 شرح األعضاء اآلخرين لفهمبة ادلاىرة تمث الطلبشكل عشوائي, تقسم الطلبة 
 األمثلة باألمثلة اسًتاتيجي (ٓٔ

األمثلة باألمثلة ىو طريقة التعلم اليت تستخدم األمثلة. تنال األمثلة من  اسًتاتيجي
 ادلشكلة أو الصورة ادلتعالقة.

1) Metode Role Playing 

Metode role-playing adalah cara penguasaan bahan-bahan pelajaran melalui 

pengembangan imajinasi dan penghayatan siswa. Pengembangan imajinasi dan 

penghayatan dilakukan siswa dengan memerankannya sebagai tokoh hidup atau 

benda mati. 

2) Pembelajaran Berdasarkan Masalah 

Pembelajaran berdasarkan masalah atau Problem Based Instruction (PBI) 

menekankan masalah kehidupannya yang bermakna bagi siswa dan peran guru dalam 

menyajikan masalah, mengajukan pertanyaan, dan memfasilitasi penyelidikan dan 

dialog. 

3) Cooperative Script 

Skrip kooperatif adalah metode belajar yang mengarahkan siswa untuk 

bekerja berpasangan dan secara lisan mengikhtisarkan bagian-bagian dari materi yang 

dipelajari. 

4) Picture and Picture 
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Picture and picture adalah suatu metode belajar yang menggunakan gambar 

yang dipasangkan atau diurutkan menjadi urutan logis. 

5) Numbered Heads Together 

Numbered Heads Together adalah metode belajar dengan cara setiap siswa 

diberi nomor dan dibuat suatu kelompok, kemudian secara acak, guru memanggil 

nomor siswa. 

6) Metode Investigasi Kelompok (Group Investigation) 

Metode ini melibatkan siswa sejak perencanaan, baik dalam menentukan 

topik maupun cara untuk mempelajarinya melalui investigasi. Metode ini menuntut 

para siswa untuk memiliki kemampuan yang baik dalam berkomunikasi maupun 

dalam keterampilan proses kelompok (group process skills). 

7) Metode Jigsaw 

Dalam model ini guru membagi satuan informasi yang besar menjadi 

komponen-komponen kecil. Selanjutnya, guru membagi siswa kedalam kelompok 

belajar kooperatif, yang terdiri atas empat orang siswa sehingga setiap anggota 

bertanggung jawab terhadap penguasaan setiap komponen atau subtopik yang 

ditugaskan guru dengan sebaik-baiknya. Siswa dari tiap-tiap kelompok yang 

bertanggung jawab terhadap subtopik yang sama membentuk kelompok lagi yang 

terdiri atas dua atau tiga orang. 

8) Metode Team Games Tournament (TGT) 

Pembelajaran kooperatif model TGT adalah salah satu tipe atau model 

pembelajaran kooperatif yang mudah diterapkan, melibatkan aktivitas seluruh siswa 

tanpa ada perbedaan status, melibatkan peran siswa sebagai tutor sebaya, dan 

mengandung unsur permainan dan reinforcement. 

9) Model Student Teams-Achievement Divisions (STAD) 

Siswa dikelompokkan secara heterogen, kemudian siswa yang pandai 

menjelaskan anggota lain sampai mengerti. 

11) Model Examples Non Examples 

Adalah metode belajar yang menggunakan contoh-contoh. Contoh-contoh 

dapat diperoleh dari kasus atau gambar yang relevan dengan KD.
22

 

 

 

 البحث الجماعي استراتيجية .4
التعلم التعاوين اليت مت تفسَتىا اعاله, استخدمت الباحثة  اسًتاتيجيمن عدة 

( كاسًتاتيجي الذي سيستخدم يف تعلم Group Investigation) اسًتاتيجية البحث اجلماعي
 احلكومية الثانية باندار المبونج.ثانوية بادلدرسة المهارة القراءة لدى طلبة الصف العاشر 
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التخطيط, إما يف تعيُت ادلوضوع و إما يف تطوي ىذه الطريقة الطلبة من مرحلة 
. تطلب ىذه الطريقة الطلبة ليكون لديها الكفاءة بحث اجلماعيطريقة لتعلمها من خالل ال

 ٖٕ (.group process skillsاجليدة يف اتصال و كفاءة العملية اجملموعة )
نو ( حيبَتت تيلُت و جو Group Investigation) اسًتاتيجية البحث اجلماعياّلف 

السائد يف  سًتاتيجياال اسًتاتيجي(. يأخذ ىذا Herbert Thelen dan Jhon Deweyديوي )
اجملتمع, خاصة عن طريقة أعضاء اجملتمع يف تنفيذ عملية اآلليات االجتماعية من خالل 
سلسلة من اتفاق اجتماعي. من خالل ىذه االتفاق تتعلم الطلبة ادلعلومات األكادديية و 

 على الطلبة لتكون لديهم اسًتاتيجيتشًتك مباشرة يف حّل ادلشكلة اإلجتماعية. يطلب ىذا 
  ٕٗعملية اجملموعة.ءة اجليدة يف االتصال و كفاءة الاالكف

لتشًتك يف عملية لتطوير كفاءة  اجلماعي البحث ةاسًتاتيجي اأىداف من ىذ
 ٕ٘ )اجملموعة( وقدرة الفضول األكادديي.اإلجتماعية دبقابلة االىتتام لكل إعضاء 

 اسًتاتيجيةادلوجودة يف  مراحل( حدد على ست Sharan, dkkعند صاران و غَته )
 , يعٍت:البحث اجلماعي

 اختيار ادلوضوع .أ 
زبتار الطلبة موضوع فرعي معُت داخل مشكلة شائعة عادة ما يتم ربديد من قبل 
ادلدرس. تليها تقسم الطلبة شخصُت اىل ستة أشخاص رفرف اجملموعة, و تكون اجملموعات 

 حسب أكاددييا و جنس.اليت تًتكز على الواجبة. جيب أن يكون تكوين اجملموعة متنوعة 

                                                           
23

 Ibid., h. 10. 
24

 Sobry Sutikno, Metode & Model-model Pembelajaran, (Lombok: Holistica, 2014), h. 72. 
25

 Ibid., h. 71.  
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 زبطيط التعاوين .ب 
قامت الطلبة و ادلدرس بتخطيط طريقة التعلم, الواجبات, األىداف اخلاص 

 األوىل رحلةادلناسب دبوضوع فرعي الذي مت اختياره يف ادل
 التطبيق .ج 

قامت الطلبة بتطبيق  اخلطة اليت وضعت لديهم يف ادلرحلة الثانية. أن تكون نشاط 
نوع النشاط و ادلهارة الواسعة و توجيو الطلبة على أنواع مصادر التعلم التعلم تنطوي على ت

ادلختلفة, إما داخل ادلدرسة و إما داخل ادلدرسة. ادلدرس تتابع عن كثب تقدم كل 
 اجملموعات و يقدم ادلساعدة عند احلاجة.

 التحليل و التجميع .د 
, و زبطيط  الثالثة رحلةقامت الطلبة بالتحليل و التقييم ادلعلومات ادلوصولة يف ادل

 كيف تالخص تلك ادلعلومات و تعارض بطريقة مثَتة كادلواد لتقدم هبا امام مجيع الفصول
 عرض النتائج النهائي .ه 

قدمت بعض أة مجيع اجملموعات نتائج حبثهم بطريقة مثَتة اىل مجيع الفصول, هبدف 
اليت مت عرضو.  أن تشًتك الطلبة يف عملهم, و تتنال النظرة الواسعة عن ادلوضوع

 جيب أن يكون ذلك العرض يتم بتنسيق ادلدرس
 التقييم .و 

يف ىذا احلال قامت كل رلموعات دبعاجلة جوانب سلتلفة دبوضوع واحد, قامت 
 الطلبة و ادلدرس بالتقييم كالوحدة. نفذ التقييم بشكل تقييم الفردي أو اجلماعي.
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a. Pemilihan topik 

Siswa memilih subtopik khusus di dalam suatu daerah masalah umum yang 

biasanya ditetapkan oleh guru. Selanjutnya siswa diorganisasikan menjadi 2 sampai 6 

anggota flap kelompok, dan menjadi kelompok-kelompok yang berorientasi pada 

tugas. Komposisi kelompok hendaknya heterogen secara akademis maupun etnis. 

b. Perencanaa kooperatif 

Siswa dan guru merencanakan prosedur pembelajaran, tugas, dan tujuan 

khusus yang konsisten dengan subtopik yang telah dipilih pada tahap pertama. 

c. Implementasi 

Siswa menerapkan rencana yang telah mereka kembangkan di dalam tahap 

kedua. Kegiatan pembelajaran hendaknya melibatkan ragam aktivitas dan 

keterampilan yang luas dan mengarahkan siswa kepada jenis-jenis sumber belajar 

yang berbeda, baik di dalam atau di luar sekolah. Guru secara ketat mengukuti 

kemajuan tiap kelompok dan menawarkan bantuan bila diperlukan. 

d. Analisis dan sintesis 

Siswa menganalisis dan mengevaluasi informasi yang diperoleh pada tahap 

ketiga, dan merencanakan bagaimana informasi tersebut diringkas dan disajikan 

dengan cara Yang menarik sebagai bahan untuk dipresentasikan kepada seluruh kelas. 

e. Presentasi hasil final 

Beberapa atau semua kelompok menyajikan hasil penyelidikannya dengan 

cara yang menarik kepada seluruh kelas, dengan tujuan agar siswa yang lain ikut 

terlibat dalam pekerjaan mereka, dan memperoleh perspektif yang luas pada topik 

yang dipresentasikan. Presentasi tersebut harus dikoordinasi oleh guru. 

f. Evaluasi 

Dalam hal kelompok-kelompok menangani aspek yang berbeda dan topik 

yang sama, siswa dan guru mengevaluasi tiap kontribusi kelompok terhadap kerja 

kelas sebagai suatu keseluruhan. Evaluasi yang dilakukan dapat berupa penilaian 

individual atau kelompok.
26

 

 

 اسًتاتيجية البحث اجلماعي للتعلم التعاوينخطوات التعلم مهارة القراءة بتطبيق 
 يعٍت:
 بعض نص القراءة الذي مت تعلمو يف كتب درس اللغة العربيةادلدرس يقدم  .ٔ
ادلدرس يقرأ نص القراءة يف األول مث يطلب الطلبة لتقليده بالصوت جهر و روح  .ٕ

 النشاط
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 Abdul Majid, Strategi Pembelajaran, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), h. 121-110. 
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ادلدرس يطلب الطلبة لتقدم امام الفصل لتقرأ نص القراءة اليت مت القائو بصوت  .ٖ
اليت مل تقدر على القراءة على كفاءة الطلبة, الطلبة جهر, فيمكن ادلدرس دلعرفة 

على  اعلى القراءة أن تكون قادر  اىتمام خاص, أما الطلبة اليت قادر ستهتم دبدرس با
 ربسُت اصلازاهتم.

ادلدرس يبُّت مادة القراءة الواردة يف ذلك الكتاب باستخدام القواعد أو تركيب  .ٗ
 اجلملة البسيطة لتقبل الطلبة بالسهلة.

أو  مخست رلموعات لكل اجملموعات تتكون من ادلدرس يقسم اجملموعة اىل س .٘
, الطلبة اليت مل تقدر على القراءة مل يتقن يف القراءة، ست الطلبة حسب كفاءهتم

 والطلبة ادلاىرة يف القراءة أصبحت رئيس اجملموعة
 كل اجملموعات زبتار موضوع فرعي أو نص القراءة اليت مت ربديده قبل ادلدرس .ٙ
بالتخطيط عملية التعلم, الواجبات, و األىداف اخلاصة الطلبة ادلدرس تقوم  .ٚ

 ادلناسب دبوضوع فرعي اليت مت اختياره
كل اجملموعات تناقش األشياء اليت مت حبثها, مثل ربليل ادلفردات و ترمجة و كتابة  .ٛ

 القواعد أو العبارة الواردة يف النص
 ادلدرس تالخظ و تنتج سَت ادلناقشة .ٜ
 ناقشتهمكل اجملموعات تعرض نتائج م .ٓٔ
القواعد أة تركيب الطلبة اليت تتقدم ستقرأ النص, تًتجم مت تكتب تقدًن اجملموعة  .ٔٔ

 مناقشتها اجلملة اليت مت
 اجملموعة األخرى تالخظ و تسمع و تسأل إذا توجد البيانات غَت واضحة .ٕٔ
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 ادلدرس يقوم بالتقييم, و تنتيج الفرد أو اجملموعة .ٖٔ
اليت تتكون  رلموعات, يقسم ادلدرس  الفصل اىل اجلماعي البحثا ىذيف تطبيق  .ٗٔ

 من  أو ست الطلبة ادلختلفة. 
 

باعتبار األلفة الصداقة أو نفس االىتمام يف يف بعض احلاالت, تتكون اجملموعة 
ادلوضوع الذي سيتم حبثو, و إجراء ربقيق معمق حول مواضيع سلتارة. تليها استعداد و 

 عرض نتائجها اىل مجيع الفصول.
( بعض مزايا Setiawanالتعلم لديو مزايا و عيوب, وصف سيتياوان ) اسًتاتيجيكل 
 يعٍت كما يلي: اسًتاتيجية البحث اجلماعي للتعلم التعاوينو عيوب من 

 ( Group Investigation) البحث اجلماعي اسًتاتيجيةمزايا  . أ
 شخصيا .ٔ

 يف عملية التعلم ديكن العمل حريا (أ 
 ادلبادرة، واإلبداعية، ونشط الدوافع لروحتقدًن  (ب 
 إمكان زيادة الثقة  (ج 
 إمكان التعلم  حلّل و التعامل مع مشكلة (د 

 اجتماعيا .ٕ
 ترقية التعلم التعاون (أ 
 التعلم على التواصل اجليد بأصدقاء و دبدرس (ب 
 التعلم على التواصل بشكل جيد يف منهجية (ج 
 تعلم على احًتام رأي اآلخرين (د 
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 ترقية ادلشاركة يف أخذ القرار (ه 
 ( Group Investigation) البحث اجلماعي اسًتاتيجية عيوب . ب

 قلة ادلواد اليت سبت تقدديها يف لقاء واحدة .ٔ
 الصعبة يف اعطاء  النتائج فرديا .ٕ
التعلم  اسًتاتيجيىذا اتراتيجية البحث اجلماعي ليس مجيع ادلوضوع مناسب ب .ٖ

سبت مادة من التجربة اليت مناسب لتطبيق يف موضوع الذي يطلب الطلبة لفهم 
 إجراءىا

 تسَت مناقشة اجملموعة بقّلة فعالية .ٗ
 

 Group) اسًتاتيجية البحث اجلماعي للتعلم التعاوينمن البيانات عن ذلك 

Investigation تدفع الطلبة لتعلم بأكثر فعايل و معٌت. ادلهٌت  اسًتاتيجي(, يظهر أّن ىذا
حلال تدرب الطلبة ة حللها. هبذا امن طريقتطلب الطلبة لتفكَت عن ادلشكلة و حبث 

   ٕٚ الستخدام مهاراهتم, فتكون مهارة و ذبربة تعلمهم جزءا ال يتجزأ لوقت طويل من الزمن.
 اإلطار الوثائقية.5

لدعم يف تأليف ىذا البحث, حاولت الباحثة إلجراء الدراسة السابقة على الوثائق 
ادلوجود,ىي الدراسات السابقة اليت لديها العالقة دبوضوع الدراسة. كما رات الباحثة أن كثَت 

اللغة العربية بأنواع الطريقة و اإلسًتاتيجية. لكن حىت  القراءةمن الدراسة تبحث عن مهارة 
اللغة العربية من  القراءةد الباحثة نتائج البحث اخلاص اليت تبحث عن ترقية مهارة اآلن مل ذب

                                                           
27

 Ekocyn, Model Pembelajaran Group Investigation, 

https://ekocin.wordpress.com/2011/06/17/model-pembelajaran-teams-games-tournaments-tgt/, diakses 

tgl 07-01-2017. 

https://ekocin.wordpress.com/2011/06/17/model-pembelajaran-teams-games-tournaments-tgt/
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ذلذا السبب حاولت الباحثة إلجراء . البحث اجلماعي للتعلم التعاويناستخراتيجية  خالل 
 البحث ادلتعلق بو.

 :اسيف نور ديانشاح, البحث األّول
Penerapan Model pembelajaran cooperative learning tipe Group 

Investigation untuk meningkatkan hasil belajar Biologi peserta didik kelas VIII di 

MTs –Al-Hikmah Bandar Lampung”
22

.  

و  %ٗٗيعٍت الناجح  األوىلنتائج ىذا البحث تظهر من نتائج التالميذ يف الدورة 
% فتطبيق ٘ٔ% و غَت الناجح ٘ٛالناجح  الثانية% و يف الدورة ٙ٘غَت الناجح 
تنفيذىذا ناجح.  القراءةلًتقية مهارة  البحث اجلماعي للتعلم التعاويناستخراتيجية 

البحث استخراتيجية و باستخدام (PTK)البحث اإلجرائي الصفي البحثباستخدامالنوع من
 لًتقية درس اللغة األدلانيا. اجلماعي للتعلم التعاوين

 :عزيزة, البحث من الثاني
 “Penerapan Strategi Group Inestigation dalam meningkatkan hasil belajar peserta 

didik dalam pembelajaran Fiqh di MTs 2 Bandung”
21 

البحث اجلماعي للتعلم استخراتيجية اعتمادا على نتائج البحث اإلجرائي الصفي أن تنفيذ 
لكل الدورة. قبل إجراء الدورة حصل عدد التالميذ الناجح  القراءةعلى ترقية مهارة  التعاوين
و يف اإلجراء اآلخرة يف ٘ٚ,ٙبقدر  القراءةَتتقي مهارة األولىيف الدورة تلميذ  ٖٓمن بقدر 

                                                           
22

AsepNurdiansyah, JudulSkripsiPenerapan Model Cooperative Learning Tipe Group 

Investigation utuk meingkatkan hasi lbelajar Biologi peserta didik kelas VIII di MTs –Al-Hikmah 

Bandar Lampung, (Lampung:2117), dikutiptanggal 22 september 2117. 
21

:/eprints.uny.ac.id/NurAzizah/2007.”Penerapan Strategi Group Investigation dalam 

meningkatkan hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran Fiqih di Mts 2 Bandung”: 2111), 

diaksestanggal 22 Septemberr 2117.  
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 ةفاستنباط من ىذا البحث أّن اسًتاتيجي,ٕ٘,ٚيرتقي مهارة االستماع بقدر  الثانيةالدورة 
      يقدر على الًتقية التعلم درس الفقو.                    ينالبحث اجلماعي للتعلم التعاو 

يقدر  البحث اجلماعي للتعلم التعاويناستخراتيجية خالصة ىذا البحث تظهر أّن 
االتعلم ومن ادلتوقع ىذا البحث الستكمال الدراسات السابقة، وديكن استخدامو  على ترقية 

 .ادلتعلمُت يف القراءة العربيةكأساس للبحث يف ادلستقبل وربسُت قدرة 
  



 

 

 الباب الثالث
 منهج البحث

 منهج البحث .أ 
ادلنهجية, ادلنهج ىو ادلنهج ىو العملية أو الطريقة دلعرفة الشيء من خالل اخلطوات 

أما   1 طريقة العمل ادلنظمة. ادلنهج مبعٌت الطريقة أو األساليب اليت مت إجرائها يف البحث.
بوصف العام, الطريقة مبعٌت عملية جلمع أو حتليل البيانات بشكل منهجي و منطقي 

   2 لتحقيق أىداف معينة.
البحث ىو كل أنشطة البحث, و التحقيق, و التجربة بشكل طبيعي يف حقل 
معُت، حلصول على احلقائق أو ادلبادئ اجلديدة اليت هتدف إىل احلصول على فهم جديد و 

إذان منهج البحث ىو رلموعة الطريقة أو نشاط تنفيذ  3العلم و التكنولوجيا. رفع مستوى
القضايا  اآلراء الفلسفية وادلسائل العقائدية و و البحث اليت تقوم على االفًتاضات األساسية

 4 اليت تواجهها. يسميها بعض الباحثُت أنو البحث التقليدي.
 نوع البحث .ب 

 classroom)اإلجرائي الصفي البحث ستخدامو ىو نوع البحث الذي سيتم ا

action research اإلجرائي الصفي البحث (, يعٍت البحث الذي مت تنفيذه يف الفصل. وفر
البحث الفوائد العملية مثل حتسينات يف مشاكل الطلبة وصعوبات ادلدرس يف التعلم. 

                                                           
1
Mardalis, MetodePenelitian, (Jakarta: BumiAksara, 2004), h. 24. 

2
Nana Syaodih, Metode Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rosda, 2011), h. 5. 

3
Margono, MetodePenelitianTindakan, (Jakarta: RinekaCipta, 2010) h. 1. 

4
Nana, Op.Cit, h.52. 
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حتدث يف مالحظة ع عملية التعلم على وجو اإلجرائي, اليت ( ىو PTK)اإلجرائي الصفي 
 5 الفصول مجاعة.

احدى من خصائص ىذا البحث ىو وجود التعاوين بُت العامل و الباحث يف 
الفهم, االتفاق عن ادلشكلة, أخذ القرار الذي أدى يف هناية ادلطاف إىل التشابو العمل 

(actionكالبحث التناوعي، فإنو ينبغي أن ي ,)مقام و واجبة الذي جيب أن  اواضح عرف
يقدر على  اسًتاتيجية البحث اجلماعي للتعلم التعاوين  6 دلدرس و الباحث.يقوم بو ا

 7 مساعدة الطلبة يف الًتكيز, و تقدمي السؤال و إثارة ادلناقشة.
اذلدف الرئيسي من ىذا البحث ىو حل ادلشاكل احلقيقية اليت حتدث يف الصف, 

جراءات ادلتخذة, جبانب اإل من خاللوكذلك حبث عن اإلجابة الطبيعية دلاذا ديكن حلها 
 8 طوير مهاراتو.ذلك هتدف لًتقية نشاط ادلدرس يف ت

 مكان, موضوع و وقت البحث .ج 
 مكان و موضوع البحث .1

بندار المبونج مبوضوع البحث عقد ىذا البحث يف ادلدرسة الثانوية احلكومية الثانية 
 المبونج.ىو طلبة الصف العاشر بادلدرسة الثانوية احلكومية الثانية بندار 

 
 

                                                           
5
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Rosda Karya,2002), h.3. 

6
Suharsimi, dkk, PenelitianTindakKelas, (Jakarta :BumiSkara, 2002), h. 3. 

7
HisyamZaini, BermawyMunthe, danSekarAyuAryani, StrategiPembelajaranAktif di 

PerguruanTinggi, (Yogyakarta: CTSD (Center For Teaching Staff Development), 2002),  h. 42. 
2
Ibid., h. 60. 
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  وقت البحث .2
حيث يف تقومي الدراسي  2116نوفمبَت  11عقد ىذا البحث السابق يف التاريخ 

حيث يف  2117مايو  4ىو الفصل الدراسي األول, و عقد تفيذ ىذا البحث يف التاريخ 
 تقومي الدراسي ىو الفصل الدراسي الثاين.

 إجراءات البحثد.  
(, لكن PTKاإلجرائي الصفي )البحث توجد بعض النماذج اليت ديكن تطبيقها يف 

اليت ورده سيفُت كيميس و روبُت مج تاغات  اسًتاتيجيادلسهورة و كثَت يف االستخدام ىو 
(Stephen Kemmis dan Robbin Mc Taggart لذلك استخدم ىذا البحث .)اسًتاتيجي 

تتكون دورة واحدة  ( حيثStephen Kemmis dan Robbin Mc Taggart)روبُت مج تاغات 
   9 من أربعة خطوات. تلك أربعة خطوات يعٍت: التخطيط, التنفيذ, و ادلالحظة, و التأمل.

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2
ZainalAqib, PenelitianTindakanKelasuntuk Guru, (Bandung: YramaWidya, 2002), h. 22. 
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 1.3الصورة 
 اإلجرائي الصفيالبحث المصدر: مخطط الدورة 
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2الدورة   

 

 

2الدورة    

 
 
 

1تنفيذ اإلجراء  1ختطيط اإلجراء    ادلشكلة 

ادلالحظة/ اجلمع 
 البيانات

1التأمل   

مث النتائجادلشكلة  2اء تنفيذ اإلجر    
 

2 ختطيط اإلجراء  

ادلالحظة/ اجلمع 
 البيانات

 

2التأمل   

 

ادلالحظة/ اجلمع 
 البيانات

 

3التأمل    

 

 

مث النتائجادلشكلة   

2اء تنفيذ اإلجر   
 

2 ختطيط اإلجراء  
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حيث يبدأ ىذا  دورتُت,تنفيذه على األقل أن تكون اإلجرائي الصفي البحث يف 
ادلشكالت من النشاط  النجاح و البحث بالدورة األوىل، و بعد أن ظهرت اإلصالحات أو

اليت مت تنفيذىا يف الدورة األوىل, فتعُت الباحثة التخطيط يف الدورة الثانية اخل, حيث تتكرر 
لكن بُت الدورة األوىل و الدورة الثانية و الدورة بعدىا تعود دورات من ادلراحل السابقة. 

الدورة األخرى متساويا دائما على حتسُت تدرجييا. إذان ال ديكن أو تكون الدورة الواحدة ب
  11 يف مراحل متساوية.حيث دتر 

يف ىذا البحث اإلجرائ الصفي قامت الباحثة بالتخطيط لتنفيذ دورتُت, حيث 
التخطيط, التنفيذ, و ادلالحظة, و التأمل.  ات يعٍت:و من أربعة خط تتكون كل الدورة

اسًتاتيجية %, من خالل تطبيق  85طلبة ىي  35بالنسبة اىل األىداف ادلرجوة من 
 . (Cooperative Learning Tipe Group Investigation) البحث اجلماعي للتعلم التعاوين

 لتفصيلو, ختطيط البحث اإلجرائ الصفي على النحو التايل:
 األولىالدورة 

 (Planning)الخطوة األولى: التخطيط 
اسًتاتيجية البحث يف ىذه اخلطوة ستوضح الباحثة أن ادلدرس حيتاج اىل تطبيق 

ألن حباجة  (Cooperative Learning Tipe Group Investigation) اجلماعي للتعلم التعاوين
لبة الصف العاشر على إجياد اسًتاتيجي جديد مؤثر من أجل ترقية مهارة القراءة لدي ط

الثانوية احلكومية الثانية بندار المبونج, و بينت الباحثة كيف تنفيذ تلك بادلدرسة 
  اإلجراءات. 

                                                           
10

 Ibid., h. 41 
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نقطة أو زلور األحداث اليت حتتاج إىل عناية خاصة يف ىذه اخلطوة حددت الباحثة 
اليت حتدث اليت جيب مراعاهتا, مث قدمت آلة ادلالحظة دلساعدة الباحثة على تسجيل حقيقة 

 .خالل ىذه اإلجراءات
 يف ىذه اخلطوة حددت الباحثة ختطيط اإلجرائ الذي يشتمل على:

ترتيب مجيع احتياجات اإلجراء مثل ادلخطط, وصف ادلقرر الدرسى, مواد الدرس,  .أ 
 طريقة التدريس, أساليب و آلة ادلالحظة

 ل و غَتهالدافعة عند تنفيذ البحث اإلجرائ الصفي مثل ادلسج لةداد األاستع .ب 
 11 التقدير على ادلشكالت اليت ديكن أن تظهر عند تنفيذ اإلجراء. .ج 

  (acting)الخطوة الثانية: التنفيذ 
اسًتاتيجية البحث اجلماعي للتعلم تنفيذ ىذه اإلجراء ىو عملية التعلم بتطبيق 

يف ىذه اخلطوة, قامت (, Cooperative Learning Tipe Group Investigation) التعاوين
 Cooperative Learning Tipe) اسًتاتيجية البحث اجلماعي للتعلم التعاوينالباحثة بتطبيق 

Group Investigation)  التخطيط  يستعد بتغيَت  تحسُتلالذي مت التخطيط عليو. يف زلاولة
للتعلم  سًتاتيجية البحث اجلماعيتناسب ما وقع بو يف عملية التنفيذ. أما اخلطوات ال

 ىي كما يلي: (Cooperative Learning Tipe Group Investigation) التعاوين
 األنشطة ادلبدئية

 يبدأ بالسالم و الدعاء مجاعة مث يقرأ كشف احلضور للطلبةادلدرس  .1

                                                           
11

 Kunandar, Langkah Mudah Praktik Tindakan Kelas (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2011), h. 46.  
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ايصال األىداف و الدوافع, يوصّل ادلدرس أىداف الدرس اليت سيتم حصوذلا يف  .2
 التعلم و تدفع الطلبة للتعلم.

 اسًتاتيجية البحث اجلماعي للتعلم التعاوينطريقة التعلم باستخدام  يبُتادلدرس  .3
(Cooperative Learning Tipe Group Investigation ).دلهارة القراءة لدى الطلبة 

 ادلدرس يقدم بعض نص القراءة الذي ستم تعلمو يف كتاب اللغة العربية .4
 يده بصوت جهر و بنشاط عال.ادلدرس يقرأ نص القراءة مث يطلب الطلبة لتقل .5
ادلدرس يطلب الطلبة لتقدم امام الفصل لتقرأ النص الذي مت إيصالو بصوت جهر و  .6

يسمع ادلدرس, فيقدر ادلدرس دلعرفة كفاءة الطلبة, الطلبة اليت مل تقدر على القراءة 
سيهتم ادلدرس باىتمام خاص, أما الطلبة اليت قادرة على القراءة تقدر على ترقية 

 اجنازاهتم.
باستخدام القواعد أو تركيب  ادلدرس يبُت مادة القراءة ادلوجودة يف ذلك الكتاب .7

 اجلملة البسيطة لتقبل الطلبة بالسهلة.
ادلدرس يقسم اجملموعة اىل ست رلموعات لكل اجملموعات تتكون من مخس أو  .8

قراءة، ست الطلبة حسب كفاءهتم, الطلبة اليت مل تقدر على القراءة مل يتقن يف ال
 والطلبة ادلاىرة يف القراءة أصبحت رئيس اجملموعة

 كل اجملموعات ختتار موضوع فرعي أو نص القراءة اليت مت حتديده قبل ادلدرس .9
ادلدرس تقوم بالتخطيط عملية التعلم, الواجبات, و األىداف اخلاصة و الطلبة  .11

 ادلناسب مبوضوع فرعي اليت مت اختياره
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ء اليت مت حبثها, مثل حتليل ادلفردات و ترمجة و كتابة كل اجملموعات تناقش األشيا .11
 القواعد أو العبارة الواردة يف النص

 ادلدرس تالخظ و تنتج سَت ادلناقشة .12
 كل اجملموعات تعرض نتائج مناقشتهم .13
تقدمي اجملموعة لطلبة اليت تتقدم ستقرأ النص, تًتجم مت تكتب القواعد أة تركيب  .14

 اجلملة اليت دتت مناقشتها
 موعة األخرى تالخظ و تسمع و تسأل إذا توجد البيانات غَت واضحةاجمل .15
 ادلدرس يقوم بالتقييم, و تنتيج الفرد أو اجملموعة .16

 (Observingالخطوة الثانية: المالحظة )
نفذت نفذت ادلالحظة دلعرفة تصوير نشاط يف الفصل عند تنفيذ نشاط التعلم. 

مبساعدة ادلدرس و ادلالحظُت. يالحظ ادلالحظُت ادلالحظة يف نفس الوقت بتنفيذ اإلجراء 
عند عملية التعليم و التعلم فيعرف النقائص و ادلشكالت الظاىرة عند تنفيذ اإلجراء. 
ادلالحظة نافعة دلعرفة التغيَت ادلوجودة لكل الطلبة مثل النشاط, االىتمام, الكفاءة, و 

 مسؤولية الطلبة. 
 (Reflecsing)الخطوة الرابعة: التأمل 

اخلطوة األخرة ىي التأمل. يف ىذه اخلطوة عقد حتليل نتائج التعلم الطلبة يف تعّلم 
ادلعارضة أو رّد اآلراء عند ادلناقشة يف الفصل, البيانات اليت مت القراءة و القاء االتفاق و 

 عند ادلالحظة حتلل و تعارض دلعرفة ىل اإلجراء اليت مت تنفيذىا تقدر على ترقية نتائج مجعها
   مهارة القراءة لدى الطلبة.
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 ثانيةالدورة ال
الثانية متسابو بالدورة األوىل, لكن يف الدورة الثانية  يوجد ختطيط التنفيذ يف الدورة 

 التحسُت من الدورة األوىل, و سلتلف من جهة مادهتا.
 طريقة جمع البياناته. 

 الطريقة جلمع البيانات اليت ستقوم هبا الباحثة ىي كما يلي:
 المالحظة .أ 

ادلالحظة ىي ادلراقبة و النهج ادلتبع يف األعراض اليت جيري التحقيق ديكن تعريف 
يف ىذا يعقد البحث تدرجييا فيها. لكن ادلالحظة ليس مبجرد النهج, لكن عقد التباين, مث   

تشًتك يعٍت   (participant observationادلالحظة ادلشاركة ) استخدمت الباجثة  البحث
يف عملية التعليم التعلم مباشرة. جبانب إجراء ادلالحظة, تشًتك الباحثة يف عملية اليت الباحثة 

 12 .يعملها مصادر البيانات
تستخدم ىذه الطريقة حلصول على البيانات عن أحوال ادلدرسة, إجراء تعلم اللغة 

 اسًتاتيجية البحث اجلماعي للتعلم التعاوينالعربية خاصة دلهارة القراءة بتطبيق 
(Cooperative Learning tipe Group Investigation.يف الفصل ) 

 (Interview)المقابلة  .ب 
باستوجب اجمليب لدي الباحثة. و إجابة اجمليب طريقة جلمع البيانات ادلقابلة ىي 

  13 . تستخدم ادلقابلة لدى الباحثة لتقييم احوال الشخص.تكتب و تسّجل

                                                           
12

Sugiono, MetodePenelitianPendidikanPendapatanKuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

(Bandung :Alfabeta, 2002),  h. 310. 
13

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Pt. Reneka Cipta, 2013), h. 122. 
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ادلقابلة احلرية حيث ال ادلقابلة ادلستخدمة لدى الباحثة ىي ادلقابلة احلرية يعٍت 
 تستخدم الباحثة مصادر ادلقابلة اليت مت ترتيبها منهجيا و كامال جلمع البيانات. 

نفذت ادلقابلة يف ىذا البحث مع األطراف اليت تعترب قادرة على توفَت ادلعلومات   
سة, مدرس اللغة العربية و طلبة الصف العاشر بادلدرسة الثانوية احملتاجة يعٍت رئيس ادلدر 

  احلكومة الثانية بندار المبونج. 
 االختبار .ج 

رلموعة األسئلة أو االختبارات ادلقدمة شفهيا دلعرفة مقدار مهارات  االختبار ىو
  14 الطلبة ومداركهم أو ملكاهتم الفردية و اإلجتماعية.

اليت مت تسليمها اىل الشخص أو رلموعة األشخاص االختبار ىو رلموعة األسئلة 
لتعبَت األحوال أو مستوى التطوير بعض اجلوانب النفسية ادلوجودة يف نفسو. اجلوانب 
النفسية بشكل االجنازات أو نتائج التعلم, اإلرادة, السلوك, ادلهارة, و عدة جوانب النفسية 

  15األخرى.
سفوي, من أجل معرفة نتائج بار الاالختنوع يف ىذا البحث استخدمت الباحثة 

 Cooperative) اسًتاتيجية البحث اجلماعي للتعلم التعاوينمهارة القراءة لدى الطلبة بتطبيق 

Learning tipe Group Investigation)  .تشًتك كذلك الباحثة يف تنفيذ ذلك االختبار
االختبار يف ىذا البحث ىو االختبار بشكل القراءة يف مواد اللغة العربية للصف العاشر. 
ألن ادلؤثرات اليت سيتم حصوذلا لًتقية القرراءة اجلهرية ىي صحة األصوات, دقة التجويد 

 م أو عالمات الرسم. والصوت العايل وادلنخفض واالنتباه إىل عالمات الًتقي
                                                           

14
Ibid.,h. 123. 

15
Kunandar, PenelitianTindakKelas, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 156. 
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 األدلة الوثائقية  .د 
االدلة الوثائقية  16 األدلة الوثائقية مستق من كلمة الوثيقة, مبعٌت األشياء ادلكتوبة.

نفذت ىذه الطريقة بنظر اىل الوثيقة يف  17 مجع البيانات بكتابة أو نقل التقارير الواردة.ىي 
شكل مذكرات و كتب األنظمة القائمة. هتدف ىذه الطريقة حلصول البيانات عن ىيكل 

 Cooperative) اسًتاتيجية البحث اجلماعي للتعلم التعاوينادلدرسُت, الطلبة, و العمال, و 

Learning tipe Group Investigation )الثانوية دلستخدمة يف ادلدرسة يف التعليم اللغة العربية ا
 احلكومية الثانية بندار المبونج.

 آلة التقييمو. 
 آلة نتائج التعلم مهارة القراءة. 3

دلعرفة على نتائج التعلم مهارة القراءة لدى الطلبة, تقيس الباحثة مهارة القراءة 
نص اللغة باالختبار. االختبار ادلستخدمة يف ىذا البحث ىو االختبار السفوي, بشكل 

 الثانوية احلكومية الثانية بندار المبونج.ادلدرسة العربية مادة للصف العاشر ب
 آلة ورقة المالحظة .1

ورقة ادلالحظة ىي ورقة ادلالحظة اليت جيب على ادلالحظُت إلمالءىا. ورقة 
ورقة ادلالحظة حتتوي على نشاط الطلبة يف التعلم. يف ىذا لبحث الشيء اادلبحوث ىو 

اسًتاتيجية البحث عن نشاط و كفاءات الطلبة ادلوصولة من خالل تطبيق  ادلالحظة
يف ىذا (. Cooperative Learning tipe Group Investigation) اجلماعي للتعلم التعاوين

                                                           
16

SuharsimiArikunto, Op.Cit., h. 201.  
17

Ahmad Tanzeh, Pengantar Metode Penelitian, (Yogyakarta: TERAS, 2002),  h. 66. 
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اليت تقوم مبالحظة على   البحث قامت الباحثة كادلدرسة و الصديقة, و قامت كادلقامسة
 بالقواعد. نتائج ادلالحظة تكتب يف ورقة ادلالحظة.كفاءة القراءة اجليدة ادلناسبة 

 و. أسلوب تحليل البيانات
حتليل البيانات ىو عملية عملية الوثائق ادليدانية, البحث و ترتيب تنظيم البيانات 

, بطريقة تقسيم البيانات غلى بعض ادلوصولة من ادلقابلة, الوثائق ادليدانية, ادلة الوثائقية
الوحدات و التحيل و تنظيما يف منط, اختيار ادلواد ادلهمة اليت سيتم تفصيل يف الفرق, و 

 18 تعلمها و االستنتاج حىت ديكن الفهم لنفسو و غَته.
قامت الباحثة بالتحيل من أجل دلعرفة ترقية مهارة القراءة لدى الطلبة يف نشاط 

 تعلم التعاويناسًتاتيجية البحث اجلماعي للالتعلم و التعليم اللغة العربية باستخدام 
(Cooperative Learning tipe Group Investigation) تليها تستخدم كالنظر لتطبيق الطريقة ,

 يف اليوم التايل.
 بطريقتُت, يعٍت: ىذا البحث  يفأسلوب حتليل البيانات نفذ 

 البيانات النوعية .3
 حتديد البيانات  (1

االختصار, و اخلالصة, و عملية االختيار و تعيُت الًتكيز, و حتديد البيانات ىو 
 تغيَت شكل البيانات األولية ادلوجودة يف مذكرة ادليدان

 (display dataعرض البيانات ) (2

                                                           
12

 S. Margono, Metode Penelitian Pendidikan, (Jakarta: RenekaCipta, 2007), h. 335. 
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عرض البيانات بعد أن يتم حتديد البيانات، ادلعٌت خطوات التحليل قد حتصل اىل 
 عرض البيانات. بعض البيانات يف البحث اإلجرائ الصفي اليت مت حتديدىا خيتاج اىل عرض

أو الرسم البياين. عرض البيانات ادلنظمة و الفعالية بشكل النص, و األشكال, و الصورة 
تسهل على فهم عن ادلوقوع فتسهل على االستنتاج و تعيُت اإلجراء اليت سيتم تنفيذىا يف 

 ادلستقبل
 (verification)حتقق البيانات  (3

تدرجييا تبدأ من استنتاج حتقق البيانات االستنتاج عن ترقية أو تغيَت سيتم تنفيذىا 
يف الدورة الثانية و تليها و استنتاج األخرة يف الدورة األخرة. االستنتاج األولية و 

 19االستنتاج األخرة يتعلق بعضها بعضا و االستنتاج األولية كاألساسية.
 البيانات الكمية .2

البيانات اليت سيتم حتليلها ىي البيانات الكمية يعٍت البيانات الواردة يف نتائج 
ادلالحظة عند عملية التعلم, البيانات ادلوصولة من االختبار الذي مت تنفيذه يف هناية لكل 

 إجراء الدورة. 
 تتم معاجلة البيانات باستخدام الصيغة

P = F x 1001 

       N 

 البيان:

F = Frekuensi yang sedang dicari prestasinya 

N = Number of cases (Jumlah Frekuensi atau banyaknya individu) 

                                                           
12

Kunandar, LangkahMudahPenelitianTindakanKelassebagaiPengembangProfesi Guru, 

(Jakarta: Raja WaliPres, 2002),  h. 102. 
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P = Angkan untuk persentase.
20

 

لكل الدورات يعٍت بُت نتائج لدورة األوىل بنتائج لدورة  صائيةنتائج االختقارن 
اسًتاتيجية البحث الثانية. ستصور ىذه النتائج عن ترددات ترقية مهارة القراءة باستخدام 

 (.Cooperative Learning tipe Group Investigation) اجلماعي للتعلم التعاوين

 
 3.2الجدول 

 العربيةمعايير مهارات القراءة اللغة 
 البيان النسبة المئوية الرقم

 جيد جدا 1001 - 201 .1
 جيد 721 - 70% .2
 ناق 62% - 601 .3
 ضعيف 52% - 501 .4
 غَت بالغ االكنمال 421 - 01 .5
 
 
 
 
 

                                                           
20

AnasSudjiono, StatistikPendidikan, (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 1226), h. 43. 
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 بعترب البحث اإلجرائ الفصي ناجحا إذا:

يف التعلم إذا حيصل على نتيجة  االكتمالاكتمال الفردي يعٍت يعترب الطالب بالغ  .1
 و تناسب مبعايَت التقييم ادلوجود يف تلك ادلدرسة 71 ≤

% من الطلبة 75إذا توجد  االكتمالالفصلي يعٍت يعترب الفصل بالغ  االكتمال .2
 و تناسب مبعايَت التقييم يف اجلدول السابق 71 ≤حتصل على نتيجة 

 
 



 

 

 الباب الرابع
 نتائج البحث و مناقشتها

 

 لمدرسةنبذة ا . أ
 لمحة المدرسة الثانوية الحكومية الثانية بندار المبونج .1

 

 ادلدرسة الثانوية احلكومية الثانية بندار المبونج : اسم ادلدرسة أ
 3331..2.1.....0. : رقم اإلحصائ ب
 3082001. : رقم اساسي ادلدرسة الوطنية ج
اكتوبر  1.دائرة المبونج التاريخ  BAN-S/M( حنو 23أ ) : االعتمادمستول  د

 (13.2/1313)تطبق حىت العاـ الدراسي  13.2
 NPWP : 33.383.121.2.018.333 ق
فيجح رايا بومي كاراس بندار  03طريق جاتوت سوبراتو,  : عنواف ك

الرمز الربيدم  828102-31.1المبونج. رقم احلاتف 
02112 

 مًتا 2.001مًتا, البنياف  3.210. : األراضي مساحة ز
 (320.فربايَت  2.التاريخ  2.28030الشهادة )الرقم  : األراضيحالة  ح
  : البنية التحتية-ادلرافق / الوسائل ط
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 4.1الجدول 
 حالة المدرسة

 نوع الوسائل الرقم
الوسع 
 )مترا(

 حالة المدرسة
 شديد مكسور خفيف مكسور جيد

 - - 22 182.4 التعلم الطلبة غرفة 1

 - - 1 121 غرفة الديواف 2

 - - 2 121 غرفة ادلدرسُت 3

 - - 2 .12 غرفة ادلكتبة 4

 - - 1 01 غرفة ادلخترب الطبيعي 5

 - - 1 01 غرفة ادلخترب اللغوم 6

 - - 1 121 غرفة ادلخترب احلاسوب 7

 - 6 1 521 القاعة .

 - - 6 45 محاـ ادلدرسُت/ العماؿ 0

 - - 11 61 محاـ الطلبة 11

 - - 1 1211 ادلسجد 11

 - - 1 1411 ميداف الرياضي 12

 - - 3 361 غرفة ندكة ادلهارات 13

 - - 6 111 مقصف ادلدرسة 14

 - - 2 211 مواقف السيارات 15
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 دائم : حالة البنياف ي
 man1tanjungkarang@gmail.com : بريد إلكًتكين ادلدرسة ك

 

 تاريخ مختصر لتأسيس المدرسة الثانوية الحكومية الثانية بندار المبونج .2
. 333.أبريل  12قامت ادلدرسة الثانوية احلكومية الثانية بندار المبونج يف التاريخ 

استنادا اىل قرار كزارة ادلعلمات الدينية احلكومية تنجونج كارانج  ربيةك ىي التحويل من ت
ادلعلمات الدينية  ربيةعن: التحويل ت 333.الستة  08الدينية مجهورية إندكنيسيا الرقم.

. قبلت ادلدرسة الثانوية 333.ابريل  12احلكومية اىل ادلدرسة الثانوية احلكومية , التاريخ 
 ..33./333.مبونج الطلبة اجلديدة يف العاـ الدراسي احلكومية الثانية بندار ال

ادلعلمات الدينية احلكومية تنجونج كارانج المبونج يف عمليات يف  تربية تبدأ
باتباع اىل سياسة احلكومة يف ذلك الوقت, نقلت تربية  , يقع يف فاحوماف.302.السنة 

بندار  03سوراتو الرقم  ادلعلمات الدينية احلكومية اىل دائرة جاركنتانج )طريق جاتوت
(. من 313.-03.)عملية التأسيس بنياف ك غَته مدة السنة  .31.المبونج( يف السنة 

طلبة تربية ادلعلمات الدينية. يف اثناء إجراءىا مناسبا بقرار  311./.31.العاـ الدراسي 
نجونج  حّولت تربية ادلعلمات الدينية احلكومية ت 312./311.احلكومية يف العاـ الدراسي 

 ادلدرسة الثانوية احلكومية الثانية بندار المبونج. كارانج اىل
 رؤية المدرسة .3

ادلدرسة الثانوية احلكومية الثانية بندار المبونج اإلسالمية ك اجلودة ك اإلبداعية  إجياد
 ك ادلستقلة 

mailto:man2tanjungkarang@gmail.com
mailto:man2tanjungkarang@gmail.com
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 بعثة المدرسة .4
 بناء ثقافة ادلدرسة كمركز الًتبية اإلسالمية .أ 
ادلدرسة مركزا للًتبية  إختاذمجيع مكونات ادلدرسة دكرا رائدا يف  ك درسُتادل إختاذ .ب 

 اإلسالمية
ك العلـو  (IMTAQ)بناء السمات الشخصية للطلبة ادلتفوقات يف اإلمياف، التقول  .ج 

 (IPTEK)كالتكنولوجيا 
 ( مستقالMBM)تنظيم إدارة ادلدارس الدينية  .د 
 األهداف .5
الطلبة لتكوف قادرة على تنفيذ مبادئ  إختاذ ادلدرسة مركزا للتمكُت ك التثقيف لدل .أ 

 اإلسالمية يف ادلدرسةك األسر ك اجملتمعات احمللية
إختاذ ادلدرسُت ك مجيع مكونات ادلدرسة دكرا رائدا يف إختاذ ادلدرسة مركزا للًتبية  .ب 

 اإلسالمية
 بالتقول ك ادلهارة ك اجلودة إعداد الطلبة / ادلتخرجُت .ج 
 مستقال (MBM)إمكاف إدارة ادلدارس الدينية  .د 
 بيانات المدرسين بالمدرسة الثانوية الحكومية الثانية بندار المبونج .6

 4.2الجدول 
 مدرسين المدرسة الثانوية الحكومية الثانية بندار المبونج

 البيان الشهادة الدرس االسم الرقم
1 Hj. LILIS FAUZIAH , S. Ag. 1 القرآف ك احلديث - 
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2 MUASAROH, S. Ag.  أخالؽعقيدة  1 - 

3 DRA. Hj. SITI  MUNAWAROH 3 فقو - 

4 ROZAK, S. Ag. فقو - - 

5 DRS. H. SABIHIS, M. Pd. I فقو - - 

6 NOPERDAYANTI, S. Pd. 3 الًتبية الوطنية - 

7 DEWI SRI LENI INDAH , S. Pd. الًتبية الوطنية - - 

8 LINDASARI, S.Pd. الًتبية الوطنية - - 

9 ZAINAL ASMARI, S. Pd. التاريخ - - 

11 DRA. OLINDA NANI 1 اللغة اإلندكنيسية - 

11 ANWARI, M. Pd. 5 اللغة اإلندكنيسية - 

12 DRA./ BARIDA AS. اللغة اإلندكنيسية - - 

13 Hj. WAHYUNI SABRI, S. Pd. اللغة اإلندكنيسية - - 

14 WATI MURWANINGSIH, S. Pd. اللغة اإلندكنيسية - - 

15 DRS. ZULKIFLI 7 اللغة اإلجنليزم - 

16 WAHYU FARDHUSILA, S. Pd. اللغة اإلجنليزم - - 

17 EVAYANI, S. Pd. اللغة اإلجنليزم - - 

18 YENI WILIANTI, S. Pd. اللغة اإلجنليزم - - 

19 HJ. YUNIATI FUADI, S. Pd. اللغة اإلجنليزم - - 

21 SOFTA RIZANAH S. Pd.  اإلجنليزماللغة  - - 

21 SYAIFUL ANWAR, S. Pd. اللغة اإلجنليزم - - 

22 DRS. M. IQBAL 4 الرياضيات - 

23 NUR AINUN , S. Pd. الرياضيات - - 

24 CIPTANINGSIH, S. Pd. الرياضيات - - 
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25 BAMBANG SUPRAPTONO , M. Si. الرياضيات - NRG belum 

26 ZENI GUNAWAN, M.P.Fis. 4 الفيزياء - 

27 LUTHFI HIMAWATI, S. Pd. الفيزياء - - 

28 YUSRI BUDIATI, S. Pd. الفيزياء - - 

29 LIDIA NOVIANA ADAM, S. Si الفيزياء - Belum PLPG. 

31 DRS. IDAFLIS 3 الكيمياء - 

31 GUSTINA FITRIANI, S. Pd. الكيمياء - - 

32 DRA. RITA INDRAYATI الكيمياء - - 

33 NURUL HAMIDAH, S. Pd. 2 البيولوجي - 

34 DRA. ENY  SUPRIYATI البيولوجي - - 

35 DEDEN NURHAKIM , S. Pd. 2 اجلغرافيا - 

36 MAISYAROH, AY. S. Pd. اجلغرافيا - - 

37 DRA. Hj. SITI LATIFAH, M. Pd. 3 االقتصادم - 

38 DRS. IRWAN JAMAL االقتصادم - - 

39 UPI TAZAKKA. S. Pd. االقتصادم - - 

41 DRA. Hj. Ratnawati 1 العلـو االجتماعية - 

41 PADLY ARSYAD, M. Pd.( Can. Dr. ) 2 الرياضة - 

42 ROHMAN TAUFIQ, S. Pd. الرياضة - - 

43 ABDULLAH , S. Pd. 4 ادلهارات - 

44 KASMAN , S. Pd. ادلهارات - - 

45 DRA. ADELINA HARMIYATI, S. Pd. ادلهارات - - 

46 NANI HARTINI, S. Pd. ادلهارات - - 

47 DRA. Hj. MUTHMAINNAH 1 الدين اإلسالـ - 
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48 ELDI ASMI, S. Sos 1 علم اإلجتماعي - 

49 IDA SUMARNI  , S. Pd. الرياضيات Non PNS - 

51 MASKUR , SE. االقتصادم Non PNS - 

51 NOVRIYANTI, S. Ag. الدين اإلسالـ - NRG Belum 

52 SITI WULANDARI, S. Ag. الدين اإلسالـ - NRG Belum 

53 IDA  YULIANTI , S. Ag. اللغة العربية - NRG Belum 

54 Drs. H. MUN’IM HIJASSYI اللغة العربية GTT - 

55 ABDUL BASYIT, S. Pd. I اللغة العربية GTT - 

56 WITA KURNIA, S. KOM., M.Pd احلاسوب GTT - 

57 RESYULIASMAN, SH. I احلاسوب GTT - 

58 ROSA FITRIANI, S. Si. الرياضيات GTT - 

59 ANGGUN, S. Pd. اإلرشادم GTT - 

61 MARINA DIPATAMI, S. Pd. اإلرشادم GTT - 

61 DENI KURNIAWAN, S. Pd اإلرشادم GTT - 

62 NURHAYATI, S. Pd. اإلرشادم GTT - 

63 KHERLIATI, S. Ag. تاريخ األديب اإلسالمي GTT - 

64 M. ZAENAL ARIFIN, S. Kom. احلاسوب GTT - 

65 Dra. Hj. AZIZAH MANSHURI ادلهارات GTT - 
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 4.3الجدول 
 موظفي التعليم

 موظفي التعليم
 أنفار 6 المدرسة الثانوية

 أنفار 4 دبلوم
 أنفار 3 بكاليروس
 نفر وحد ماجستير
 - دكتور

 
 نتائج البحث . ب
 بالمدرسة الثانوية الحكومية الثانية بندار المبونجعملية التعلم مهارة القراءة  .1

بادلدرسة قامت هبا الباحثة حنو مدرس اللغة العربية استنادا إىل نتائج البحث اليت 
العربية  الثانوية احلكومية الثانية بندار المبونج أف عند تعليم القرأءة استخدـ مدرس اللغة

السؤاؿ ك اجلواب، ادلناقشة ك ترّكز الطلبة على ادلدرس ك كاف فرديّا فتكوف  طريقة اإلنتقائية,
عملية التعلليم سلبيا. كيف تعلم القراءة تتم القراءة مرة كاحدة من عدـ التكرار. ككذلك مل 

الطلبة. حنو كل يعطي ادلدرس التدريبات على كجو النطق مرج احلركؼ أك عالمات القراءة 
طلبة.  02لتدريب كاحدا فواحدا من الطلبة اليت عددىا يقع ىذا احلاؿ بسب قلة األكقات 

     فيؤدم ىذا احلاؿ اىل مهارة القراءة لدل الطلبة.
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 02ك استنادا إىل االختبار ادلسبق الذم أجراه ادلدرس حنو الطلبة يوضح أف من 
%(, ك اليت غَت بالغ اإلكتماؿ 08نفرا ) 1.ر طلبة, الطلبة اليت بالغ اإلكتماؿ يف القراءة قد

%(. يظهر ىذا احلاؿ أف مهارة القراءة لدل الطلبة ال تزاؿ 03نفرا ) 10يف القراءة قدر 
قراءهتا متعثرة. ك عديد الطلبة اليت مل تقدر على  الطلبة اليت عديديعٍت تظهر من منخفض, 

اسًتاتيجية احثة ىي ىذا البحث بتطبيق فتقـو البدتييز سلارج القراءة  اليت رلاكرة نطقها. 
بعد  (Cooperative Learning Tipe Group Investigation8) البحث اجلماعي للتعلم التعاكين

يف ًتقية اليف الدكرة األكىل توجد  اسًتاتيجية البحث اجلماعي للتعلم التعاكينأف يتم تطبيق 
اليت بالغ اإلكتماؿ. بعد طلبة  3.% أك 28 طلبة, 02للطلبة يعٍت من هارة القراءة نتائج م

يف الدكرة الثانية توجد اجليدة يف  اسًتاتيجية البحث اجلماعي للتعلم التعاكينأف يتم تطبيق 
 %(.23طلبة اليت بالغ اإلكتماؿ ) 12نتائج مهارة القراءة للطلبة يعٍت من 

العاشر بادلدرسة  فيمكن االستنتاج هبذا احلاؿ أف نتائج مهارة القراءة لطلبة الصف
الثانوية احلكومية الثانية بندار المبونج حتصل على نتائج االختبار اليت تظهر على التغيَت 

%, ادلعٌت من بداية إىل 23% إىل 13النتيجة يعٍت اجليدة. يتضح ىذا احلاؿ من حصوؿ 
      %.03هناية البحث يظهر على الًتقية بقدر 

 وصف تنفيذ اإلجراءات .2
 المبدئيةاألنشطة  (1
 ختطيط اإلجراءات قبل البحث . أ
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نوفمبَت  ..قبل تنفيذ عملية البحث, تعقد الباحثة البحث ادلسبق يف التاريخ 
عقدت . 13.1مايو  2-.يف التاريخ  . ك قامت الباحثة مبالحظة البحث ادلسبق13.0

 ىذه  األنشطة 
 ؿمن خاليتم ىذا األنشطة هبدؼ نقل نية إلجراء البحث اإلجرائ الصفي  

لًتقية مهارة القراءة اللغة العربية لدل طلبة  اسًتاتيجية البحث اجلماعي للتعلم التعاكينتطبيق 
يف عملية تعلم اللغة العربية. عقد البحث ادلسبق دلعرفة اإلمكانية ك توفر ادلدرسة ليكوف 

 مكانا للبحث.
 تنفيذ البحث  . ب

بادلدرسة الثانوية احلكومية بعد حصوؿ على اإلذف من مدير ادلدرسة إلجراء البحث 
ادلقابلة على مدرس اللغة التعلم ك , جترل مالحظة أنشطة التعليم ك الثانية بندار المبونج

العربية للصف العاشر بادلدرسة الثانوية احلكومية الثانية بندار المبونج. دلعرفة مدخل التعليم 
 حث.ادلستخدـ لدل ادلدرس يف تعليم ك لصناعة اجلدكؿ لتنفيذ الب

يف تنفيذ البحث, حباجة اىل التخطيط الذم يكوف كمصادر يف عملية التعلم. 
من اجل  اسًتاتيجية البحث اجلماعي للتعلم التعاكينختطيط ىذا البحث ىو من ختطيط 

الًتقية مهارة القراءة اللغة العربية لدل طلبة, فالطلبة يف تعلم القراءة ميكن أف يكوف بأكثر 
 تحقيق أىداؼ التعلم ادلرجوة.العاطفة ك احلماسة ل

اسًتاتيجية كظائف ادلدرس عند عملية التعلم ىي التعليم باالستخداـ تطبيق 
بنقل األىداؼ التعليمية بشكل كاضح, ك بياف مواد التعليم,  البحث اجلماعي للتعلم التعاكين

فثي  اعطاء األمثلة اجليدة, مالحظة نشاط الطلبة ك مساعدة الطلبة اليت توجو الصعوبة
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القراءة ك حتقيق بلوغ اكتماؿ من عملية التعلم، ك كذلك تقييم اختبار القراءة لدل الطلبة. 
ادلدرس لديو الواجبات دلةحظة الطلبة يف عملية التعلم. أما الطلبة يطلب لتكوف فعالية يف 

منسق قاـ مدرس اللغة العربية ك اسًتاتيجية البحث اجلماعي للتعلم التعاكينعملية التعلم. يف 
  ك مستشار.

 تنفيذ اإلجراءات (2
كل الدكرة تتكوف من ثالث اللقاءات ك كل مت ختطيط ىذا البحث حنو دكرتُت,  

 الػتأمل.نشاطها تشتمل على ختطيط اإلجراء, تنفيذ اإلجراء, مالحظة اإلجراء, 
 الدورة األولى . أ

الثالثاء من ثالث اللقاءات )اللقاء األكؿ, يـو تنفيذ نشاط الدكرة األكىل يتم 
 1., اللقاء الثاين يـو اجلمعة التاريخ 3.33.-32.82الساعة  13.1مايو  3التاريخ 

مايو  0., ك اللقاء الثالث يـو الثالثاء التاريخ 2..2.-8.33.الساعة  13.1مايو 
 ( لكل اللقاء يتكوف من التخطيط, التنفيذ, ادلالحظة, ك الػتأمل.3.33.-32.82الساعة 
 التخطيط (1

 ىي: اليت قامت هبا الباحثة يف ىذه مرحلة التخطيطأما نشاط 
باعداد حتديد مواد  ةالباحث قامتيف ىذه ادلرحلة قبل تنفيذ عملية التعلم يف  ..

 اسًتاتيجية البحث اجلماعي للتعلم التعاكينلتطبيق  القراءة
اسًتاتيجية البحث اجلماعي للتعلم التعلم استخدـ ىذا البحث  اسًتاتيجيتعُت  .1

 التعاكين
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اسًتاتيجية البحث اجلماعي باستخداـ  (RPP)ركيب كصف ادلقرر الدرسى ت .0
األنشطة الذم يكوف من األنشطة ادلبدائية, األنشطة الرئيسّية,  للتعلم التعاكين

 اخلتامية.
اسًتاتيجية البحث اجلماعي تعيُت كسائل التعلم اليت ستتم استخدامو يف تطبيق  .8

 للتعلم التعاكين
إنشاء السيناريو. السيناريو ىو خطة األنشطة ادلكتوبة ك ادلفصلة اليت ستتم  .2

اسًتاتيجية البحث اجلماعي للتعلم تطبيق  من خالؿاستخدامها يف تعلم القراءة 
 التعاكين

 إنشاء آلة ادلالحظة للمدرس ك الطلبة .0
ئها،  بشكل كرقة ادلالحظة لتسجيل مجيع األنشطة اليت مت إجرا نشاء آلة التقييمإ .1

 قابلة  اليت سيتم استخدامها يف التعلم.مبادئ ادلكذلك إنشاء استعداد 
استعداد سؤاؿ االختبار القراءة لدل الطلبة دلعرفة ىل يوجد الًتقية يف مهارة  .2

اسًتاتيجية البحث اجلماعي للتعلم تطبيق  من خالؿالقراءة نص اللغة العربية 
  التعاكين

 التنفيذ (2
 13.1مايو  0.مايو,  1.مايو,  3مت تنفيذ الدكرة األكؿ ثالث مرات يعٍت 

يف  من ثالثة نص القراءة ك يتكوف من خصتُت لكل اللقاءات.تنفيذ الدكرة األكىل يتكوف 
عملية ىذا اللقاء من اليت يقـو بالتدريس ىي الباحثة. أما مدرس اللغة العربية يقـو مبالحظة 
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لباحثة ك عملية التعلم اليت تقـو هبا الطلبة حيث تناسب بتخطيط زلدد التعلم اليت يقـو هبا ا
 يعٍت:

 اللقاء األول
 األنشطة ادلبدائية ..
 ادلدرسة تفتح التعليم بإلقاء السالـ .أ 
 ادلدرسة تطلب أف تقرأ الطلبة البسم اهلل يف بداية التعلم .ب 
 فة ك تنظيم الفصل ك حتقق خضور الطلبةتالخظ على النظا ةادلدرس .ج 
 ادلدرسة تنظم الطلبة ليستعد التباع التعلم .د 
 ادلدرسة توضح على األىداؼ اليت جيب حلصوؿ عليها يف نشاط التعلم .ق 
الذم سيتم إجاءه  اسًتاتيجية البحث اجلماعي للتعلم التعاكينادلدرسة توضح عن  .ك 

 يف عملية التعلم
 

 األنشطة الرئيسية .1
كتاب اللغة العربية مثل ىواية سيتم تعلمو يف  ادلدرسة تقدـ بعض نص القراءة الذم  .أ 

 الطالب كادلعرض, ادلهنة كاحلياة, ادلهنة كالنظاـ
ادلدرسة تقرأ نص القراءة مث تطلب الطلبة لتقليده بصوت جهر ك بنشاط عاؿ مث  .ب 

 تستمر بالنص التايل.
ادلدرسة تطلب الطلبة لتقّدـ اماـ الفصل لتقرأ النص الذم مت إيصالو بصوت جهر ك  .ج 

فتقدر ادلدرسة دلعرفة كفاءة الطلبة, الطلبة اليت مل تقدر على القراءة يسمع ادلدرسة, 
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ستهتم ادلدرسة باىتماـ خاص, أما الطلبة اليت قادرة على القراءة تقدر على ترقية 
   اجنازاهتم.

ادلدرسة تبُت مادة القراءة ادلوجودة يف ذلك الكتاب باستخداـ القواعد أك تركيب  .د 
 بة بالسهلة.اجلملة البسيطة لتقبل الطل

ادلدرسة تقسم اجملموعة اىل ست رلموعات لكل اجملموعات تتكوف من مخس أك  .ق 
ست الطلبة حسب كفاءهتم, الطلبة اليت مل تقدر على القراءة مل يتقن يف القراءة، 

 كالطلبة ادلاىرة يف القراءة أصبحت رئيس اجملموعة
يده قبل ادلدرسة, كل اجملموعات ختتار موضوع فرعي أك نص القراءة اليت مت حتد .ك 

اجملموعة األكىل ك الثانية تبحث عن ىواية الطالب ك ادلعرض. ك اجملموعة الثالثة ك 
الرابعة تبحث عن ادلهنة ك احلياة, ك اجملموعة اخلامسة ك السادسة تبحث عن ادلهنة 

 ك النظاـ
الطلبة ك ادلدرسة تقـو بالتخطيط عملية التعلم, الواجبات, ك األىداؼ اخلاصة  .ز 

 ناسب مبوضوع فرعي اليت مت اختيارهادل
كل اجملموعات تناقش األشياء اليت مت حبثها, مثل حتليل ادلفردات ك ترمجة ك حبث  .ح 

 عن حرؼ اجلر يف نص ادلعُت مث كتابتو يف كرقة االختبار.
 ادلدرسة تالخظ ك تنتج سَت ادلناقشة .ط 

 

 األنشطة اخلتامية .0
 ادلوصولة لدل الطلبةادلدرسة ك الطلبة تالخص نتائج التعلم  .أ 
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 ادلدرسة ك الطلبة تقـو بالتأمل على عملية ك نتائج التعلم اليت مت إجراءىا .ب 
ادلدرسة ك الطلبة تقـو بالتقييم على عملية التعليم ك التعلم لوضع األنشطة ادلتابعة  .ج 

 يف اجلولة ادلقبلة.
 ادلدرسة ك الطلبة ختتم التعلم بالدعاء  .د 

 اللقاء الثاني
اسًتاتيجية تطبيق  من خالؿالثاين ىو استمرار من الدرس قبلو يف ىذه اللقاء 

بإعادة أك استمرار ادلواد عن ىواية الطالب كادلعرض, ادلهنة  البحث اجلماعي للتعلم التعاكين
, تبدأ ادلدرسة بقراءة النص باستخداـ يف اللقاء األكؿتقع كاحلياة, ادلهنة كالنظاـ مثل ما 

تقلد مجيع الطلبة, أجرل ىذا احلاؿ من أجل لتقدر الطلبة نطق سلارج احلركؼ بالتماـ مث 
 نص اللغة العربية باللفظ الصحيح.

 أما اخلطوات اليت قامت هبا الباحثة ىي كما يلي: 
 األنشطة ادلبدئية ..

 ادلدرسة تفتح التعليم بإلقاء السالـ .أ 
 ادلدرسة تطلب أف تقرأ الطلبة البسم اهلل يف بداية التعلم .ب 
 على النظافة ك تنظيم الفصل ك حتقق خضور الطلبة ادلدرسة تالخظ .ج 
 ادلدرسة تنظم الطلبة ليستعد التباع التعلم .د 
 ادلدرسة توضح على األىداؼ اليت جيب حلصوؿ عليها يف نشاط التعلم .ق 
الذم سيتم  اسًتاتيجية البحث اجلماعي للتعلم التعاكينادلدرسة توضح عن  .ك 

 إجاءه
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 األنشطة الرئيسية .1
نص القراءة الذم سيتم تعلمو يف كتاب اللغة العربية مثل ادلدرسة تقدـ بعض  .أ 

 ىواية الطالب كادلعرض, ادلهنة كاحلياة, ادلهنة كالنظاـ
ادلدرسة تقرأ نص القراءة مث تطلب الطلبة لتقليده بصوت جهر ك بنشاط عاؿ مث  .ب 

 تستمر بالنص التايل.
صالو بصوت ادلدرسة تطلب الطلبة لتقّدـ اماـ الفصل لتقرأ النص الذم مت إي .ج 

جهر ك يسمع ادلدرسة, فتقدر ادلدرسة دلعرفة كفاءة الطلبة, الطلبة اليت مل تقدر 
على القراءة ستهتم ادلدرسة باىتماـ خاص, أما الطلبة اليت قادرة على القراءة 

 تقدر على ترقية اجنازاهتم.  
ركيب ادلدرسة تبُت مادة القراءة ادلوجودة يف ذلك الكتاب باستخداـ القواعد أك ت .د 

 اجلملة البسيطة لتقبل الطلبة بالسهلة.
ادلدرسة تقسم اجملموعة اىل ست رلموعات لكل اجملموعات تتكوف من مخس أك  .ق 

ست الطلبة حسب كفاءهتم, الطلبة اليت مل تقدر على القراءة مل يتقن يف 
 القراءة، كالطلبة ادلاىرة يف القراءة أصبحت رئيس اجملموعة

فرعي أك نص القراءة اليت مت حتديده قبل ادلدرسة, كل اجملموعات ختتار موضوع  .ك 
اجملموعة األكىل ك الثانية تبحث عن ىواية الطالب ك ادلعرض. ك اجملموعة الثالثة 
ك الرابعة تبحث عن ادلهنة ك احلياة, ك اجملموعة اخلامسة ك السادسة تبحث عن 

 ادلهنة ك النظاـ
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حتليل ادلفردات ك ترمجة ك  كل اجملموعات تناقش األشياء اليت مت حبثها, مثل .ز 
 حبث عن حرؼ اجلر يف نص ادلعُت مث كتابتو يف كرقة االختبار.

 ادلدرسة تالخظ ك تنتج سَت ادلناقشة .ح 
ادلدرسة تطلب الطلبة لقراءة النص ادلعُت ادلناسب مبجموعتها, ك للطلبة من  .ط 

كذلك , اجملموعة األكىل ك الثانية ستقرأ النص عن ىواية الطالب كادلعرض
 موعات األخرلاجمل

 الطلبة تقرأ ذلك النص بالصوت اجلهر, ك التجويد الواضح ك باحلماس .م 
 ادلدرسة ستقـو بالتقييم يعٍت لتقييم نتائج القراءة فرديا .ؾ 

 

 األنشطة اخلتامية .0
 ادلدرسة ك الطلبة تالخص نتائج التعلم ادلوصولة لدل الطلبة .أ 
 تعلم اليت مت إجراءهادلدرسة ك الطلبة تقـو بالتأمل على عملية ك نتائج ال .ب 
ادلدرسة ك الطلبة تقـو بالتقييم على عملية التعليم ك التعلم لوضع األنشطة  .ج 

 ادلتابعة يف اجلولة ادلقبلة
 ادلدرسة ك الطلبة ختتم التعلم بالدعاء .د 

 اللقاء الثالث
اسًتاتيجية تطبيق  من خالؿيف ىذه اللقاء الثالث ىو استمرار من الدرس قبلو 

بإعادة أك استمرار ادلواد عن ىواية الطالب كادلعرض, ادلهنة  للتعلم التعاكينالبحث اجلماعي 
كاحلياة, ادلهنة كالنظاـ مثل ما تقع يف اللقاء األكؿ, تبدأ ادلدرسة بقراءة النص باستخداـ 
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سلارج احلركؼ بالتماـ مث تقلد مجيع الطلبة, أجرل ىذا احلاؿ من أجل لتقدر الطلبة نطق 
 باللفظ الصحيح. نص اللغة العربية

 أما اخلطوات اليت قامت هبا الباحثة ىي كما يلي:
 األنشطة ادلبدئية ..

 ادلدرسة تفتح التعليم بإلقاء السالـ .أ 
 ادلدرسة تطلب أف تقرأ الطلبة البسم اهلل يف بداية التعلم .ب 
 ادلدرسة تالخظ على النظافة ك تنظيم الفصل ك حتقق خضور الطلبة .ج 
 تباع التعلمادلدرسة تنظم الطلبة ليستعد ال .د 
 ادلدرسة توضح على األىداؼ اليت جيب حلصوؿ عليها يف نشاط التعلم .ق 
الذم سيتم  اسًتاتيجية البحث اجلماعي للتعلم التعاكينادلدرسة توضح عن  .ك 

 إجرائو
 األنشطة الرئيسية .1

ادلدرسة تقدـ بعض نص القراءة الذم سيتم تعلمو يف كتاب اللغة العربية مثل  .أ 
 ادلهنة كاحلياة, ادلهنة كالنظاـ ىواية الطالب كادلعرض,

 ادلدرسة تطلب الطلبة لالنضماـ إىل رلموعتو اليت مت حتديدىا من قبل ادلدرسة .ب 
كل رلموعة ستناؿ نص القراءة, اجملموعة األكىل ك الثانية تبحث عن ىواية  .ج 

الطالب ك ادلعرض. ك اجملموعة الثالثة ك الرابعة تبحث عن ادلهنة ك احلياة, ك 
 اخلامسة ك السادسة تبحث عن ادلهنة ك النظاـ.اجملموعة 
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كل اجملموعات تناقش األشياء اليت مت حبثها, مثل حتليل ادلفردات ك ترمجة ك حبث  .د 
 عن حرؼ اجلر يف نص ادلعُت مث كتابتو يف كرقة االختبار

 ادلدرسة تالخظ ك تنتج سَت ادلناقشة .ق 
 كل اجملموعات تعرض نتائج مناقشتهم .ك 
تركيب  أ النص, تًتجم مت تكتب القواعد أكتتقدـ ستقر  بة اليتتقدمي اجملموعة الطل .ز 

 اجلملة اليت دتت مناقشتها
 اجملموعة األخرل تالخظ ك تسمع ك تسأؿ إذا توجد البيانات غَت كاضحة .ح 
 ك تنتيج الفرد أك اجملموعة تقـو بالتقييم ةادلدرس .ط 

 
 

 األنشطة اخلتامية .0
 ادلوصولة لدل الطلبةادلدرسة ك الطلبة تالخص نتائج التعلم  .أ 
 إجرائوادلدرسة ك الطلبة تقـو بالتأمل على عملية ك نتائج التعلم اليت مت  .ب 
ادلدرسة ك الطلبة تقـو بالتقييم على عملية التعليم ك التعلم لوضع األنشطة  .ج 

 ادلتابعة يف اجلولة ادلقبلة
 ادلدرسة ك الطلبة ختتم التعلم بالدعاء .د 
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 1إجراء الصفي للدورة مالحظة  (3
 اسًتاتيجية البحث اجلماعي للتعلم التعاكينمن تطبيق  حنو ادلدرسة نتائج ادلالحظة

 يف الدكرة األكىل يعٍت كما يلي:
اسًتاتيجية البحث اجلماعي للتعلم تطبيق  من خالؿادلدرسة ماىرة يف تقدمي ادلواد  ..

 التعاكين
الثانية تقدر ة يف تنظيم الفصل, لكن يف اللقاء يف اللقاء األكؿ مل تقدر ادلدرس .1

 ادلدرسة يف تنظيم الفصل فحصلت ادلواد بالًتتيب ك الًتكيز
 

 أما نتائج ادلالحظة حنو حالة الطلبة يف التعلم يعٍت فيما يلي:
 لى التكيز يف استماع ادلدرسة عند بياف ادلوادطلبة مل تقدر ع 2توجد  ..
 طلبة تتحدث عند سَت التعلم 0توجد  .1

 

 1 تأمل عن إجراء الصفي للدورةال (4
التقييم عن عملية اإلجراء يف دكرة كاحدة. نشاط التأمل التأمل يف ىذا البحث ىو 

. الدكرة الثانيةنشاط , اليت سيتم استخدامو كمبادئ إلجراء  ك ادلتعاكف الذم قاـ بو ادلدرسة
عن ادلشكالت أك الصعوبات يف تنفيذ الدكرة األكىل. استنادا إىل  تبحث ادلدرسة ك ادلتعاكف

 على األشياء اليت تكوف كمشكلة أك ادلالحظة ك مناقشة الباحثة ك ادلتعاكف حصلتنتائج 
 , يعٍت: .صعوبة يف تنفيذ الدكرة 

, فتوسوس الًتكيز يف ك توسوس طلبة إخرل جد الطلبة اليت تتحدث ك ال تراكزتو  .أ 
 تعلم القراءة.
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 استعداد التعلم اجلمعي مل تبلغ على اكتماؿ. .ب 
 دؼ اليت سيتم حصولو يف البحث اإلجراء الصفي.مل تناسب نتائج الطلبة هب .ج 

 

كثَت نقائصو, فيحتاج اىل التحسُت, ادلرجوة يف إجراء   تنفيذ اإلجراء يف الدكرة األكىل
فصاحة نطق األحركؼ )ادلخرج(, استخداـ  ,ىي التحسُت من ناحية القراءة الدكرة الثانية

نص القراءة, كتابة القواعد الواردة يف ترمجة عالمة القراءة, من غَت كقف, تفصيل ادلفردات, 
النص الذم مت تعلمها. ذلذا احلاؿ حدد بعض خطوات التحسُت يف تنفيذ نشاط يف الدكرة 

   الثانية.
لتدحديد اخلطة يف اللقاءات التالية يوجد بعض األحواؿ الذم حيتاج اىل التحسُت, 

 يعٍت:
 فصلادلدرسة جتب أف توجو الطلبة ك أف تقدر على تنظيم ال ..
احلفاظ على التغذية الراجعة من ادلدرسة بالطلبة كذلك التعاكف بُت الطلبة أك بُت  .1

 فهم طريقة قراءهتم اجملموعات ليعرؼ
 ترقية توجو القراءة شامال. .0
 الدورة الثانية . ب

 13يتم تنفيذ نشاط الدكرة الثانية من اللقاءين )اللقاء األكؿ, يـو الثالثاء التاريخ 
لكل اللقاء يتكوف من ( 13.1مايو  10اللقاء الثاين يـو اجلمعة التاريخ  ك 13.1مايو 

 التخطيط, التنفيذ, ادلالحظة, ك الػتأمل.
 التخطيط (1
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 أما نشاط اليت قامت هبا الباحثة يف ىذه مرحلة التخطيط ىي كما يلي:
ءة يف ىذه ادلرحلة قبل تنفيذ عملية التعلم يف قامت الباحثة باعداد حتديد مواد القرا ..

 اسًتاتيجية البحث اجلماعي للتعلم التعاكينلتطبيق 
اسًتاتيجية البحث اجلماعي للتعلم التعلم استخدـ ىذا البحث  اسًتاتيجيتعُت  .1

 التعاكين
اسًتاتيجية البحث اجلماعي للتعلم باستخداـ  (RPP) تركيب كصف ادلقرر الدرسى .0

 الذم يكوف من األنشطة ادلبدائية, األنشطة الرئيسّية, األنشطة اخلتامية التعاكين
اسًتاتيجية البحث اجلماعي تعيُت كسائل التعلم اليت ستتم استخدامو يف تطبيق  .8

 للتعلم التعاكين
إنشاء السيناريو. السيناريو ىو خطة األنشطة ادلكتوبة ك ادلفصلة اليت ستتم  .2

اسًتاتيجية البحث اجلماعي للتعلم تطبيق  خالؿ مناستخدامها يف تعلم القراءة 
 التعاكين

 إنشاء آلة ادلالحظة للمدرس ك الطلبة .0
إنشاء آلة التقييم بشكل كرقة ادلالحظة لتسجيل مجيع األنشطة اليت مت إجرائها،   .1

 كذلك إنشاء استعداد مبادئ ادلقابلة  اليت سيتم استخدامها يف التعلم.
ة لدل الطلبة دلعرفة ىل يوجد الًتقية يف مهارة القراءة استعداد سؤاؿ االختبار القراء .2

 اسًتاتيجية البحث اجلماعي للتعلم التعاكينتطبيق  من خالؿنص اللغة العربية 
 تنفيذ اإلجراءات (2

 اما خطوات اإلجراء اليت قاـ هبا الباحثة يعٍت كما يلي:
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 األنشطة ادلبدئية ..
 ادلدرسة تفتح التعليم بإلقاء السالـ .أ 
 تطلب أف تقرأ الطلبة البسم اهلل يف بداية التعلمادلدرسة  .ب 
 ادلدرسة تالخظ على النظافة ك تنظيم الفصل ك حتقق خضور الطلبة .ج 
 ادلدرسة تنظم الطلبة ليستعد التباع التعلم .د 
 ادلدرسة توضح على األىداؼ اليت جيب حلصوؿ عليها يف نشاط التعلم .ق 
يف  الذم سيتم إجرائو التعاكيناسًتاتيجية البحث اجلماعي للتعلم ادلدرسة توضح عن  .ك 

 عملية التعلم  ك بياف مؤثرات الذم سيتم حصوذلا حنو الطلبة
 

 األنشطة الرئيسية .1
ادلدرسة تقدـ بعض نص القراءة الذم سيتم تعلمو يف كتاب اللغة العربية مثل ىواية  .أ 

 الطالب كادلعرض, ادلهنة كاحلياة, ادلهنة كالنظاـ
 إىل رلموعتو اليت مت حتديدىا من قبل ادلدرسةادلدرسة تطلب الطلبة لالنضماـ  .ب 
كل رلموعة ستناؿ نص القراءة, اجملموعة األكىل ك الثانية تبحث عن ىواية الطالب  .ج 

ك ادلعرض. ك اجملموعة الثالثة ك الرابعة تبحث عن ادلهنة ك احلياة, ك اجملموعة اخلامسة 
 ك السادسة تبحث عن ادلهنة ك النظاـ.

ألشياء اليت مت حبثها, مثل حتليل ادلفردات ك ترمجة ك حبث كل اجملموعات تناقش ا .د 
 عن حرؼ اجلر يف نص ادلعُت مث كتابتو يف كرقة االختبار

 ادلدرسة تالخظ ك تنتج سَت ادلناقشة .ق 
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 كل اجملموعات تعرض نتائج مناقشتها .ك 
تركيب  أ النص, تًتجم مت تكتب القواعد أكتقدمي اجملموعة الطلبة اليت تتقدـ ستقر  .ز 

 اجلملة اليت دتت مناقشتها
 اجملموعة األخرل تالخظ ك تسمع ك تسأؿ إذا توجد البيانات غَت كاضحة .ح 
 ادلدرسة تقـو بالتقييم ك تنتيج الفرد أك اجملموعة .ط 

 

 األنشطة اخلتامية .0
 ادلدرسة ك الطلبة تالخص نتائج التعلم ادلوصولة لدل الطلبة .أ 
 ة ك نتائج التعلم اليت مت إجرائوادلدرسة ك الطلبة تقـو بالتأمل على عملي .ب 
 ادلدرسة ك الطلبة ختتم التعلم بالدعاء .ج 

 

 2مالحظة إجراء الصفي للدورة  (3
يف  اسًتاتيجية البحث اجلماعي للتعلم التعاكيننتائج ادلالحظة حنو ادلدرسة من تطبيق  . أ

 الدكرة األكىل يعٍت كما يلي:
تطبيق  من خالؿيف البحث اإلجراء الدكرة الثانية تقدر ادلدرسة لعرض ادلواد  ..

 على كجو جيد اسًتاتيجية البحث اجلماعي للتعلم التعاكين
 تقدر ادلدرسة يف تنظيم الفصل, فحصلت ادلواد بالًتتيب ك الًتكيز .1

 أما نتائج ادلالحظة حنو حالة الطلبة يف التعلم يعٍت فيما يلي: . ب
 لى التكيز يف استماع ادلدرسة عند بياف ادلوادقدر عمجيع طلبة ت ..
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اسًتاتيجية البحث اجلماعي للتعلم تطبيق  من خالؿالطلبة ماىرة يف مناقشة مواد  .1
 التعاكين

 2التأمل عن إجراء الصفي للدورة  (4
التأمل يف ىذا البحث ىو التقييم عن عملية اإلجراء يف دكرة كاحدة. نشاط التأمل 

ة ك ادلتعاكف. تبحث ادلدرسة ك ادلتعاكف عن ادلشكالت أك الصعوبات يف الذم قاـ بو ادلدرس
. استنادا إىل نتائج ادلالحظة ك مناقشة الباحثة ك ادلتعاكف حصلت على ثانيةتنفيذ الدكرة ال

 , يعٍت:الثانيةصعوبة يف تنفيذ الدكرة  كاألشياء اليت تكوف كمشكلة أ
توسوس طلبة إخرل, فتوسوس الًتكيز يف توجد الطلبة اليت تتحدث ك ال تراكز ك  . أ

 تعلم القراءة.
مناقشة اجملموعة ألف توجد الطلبة اليت مل تقدر على  تبلغ استعداد تقدمي مل . ب

 الًتكيز.
 

اسًتاتيجية البحث اجلماعي للتعلم التأمل على تنفيذ التعلم من خالؿ تطبيق 
الدكرة الثانية, يعرؼ من مؤثرات  مستند على مهارة القراءة يف اللقاء األكؿ يفيعٍت  التعاكين

 تقدر على نطق نص اللغة العربية بالفصاحة ك اجليدة. فصاحة نطق األحركؼ )سلرج( الطلبة
أما مؤثرات طالقة القراءة, الطلبة تقدر على القراءة بالطالقة من غَت كقف. 

اجليدة. لكن البد فيمكن التعبَت أف ىذه مؤثرات طالقة القراءة تقدر الطلبة على القراءة 
 على الطلبة أف تقـو بالتدريب القراءة خاصة لقراءة اللغة العربية.
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التنغيم ك اإليقاع احلق, الطلبة تقدر على القراءة مع التنغيم  تليها يف مؤثرات
الصحيح, فيمكن التعبَت أف يف ىذه ادلؤثرات, حتاكؿ الطلبة لوضع التنغيم عند القراءة مبعرفة 

 على معنها.
ؤثرات األخرل يعٍت دقة عالمة القراءة, الطلبة تقدر على القراءة باستخداـ عالمة ادل

القراءة الصحيحة. عالمة القراءة يف نص اللغة العربية تظهر عند كصل أك نقطة ك عالمة 
 أخرل. فيمكن التعبَت أّف تقدر الطلبة على القراءة اجلهرية بوجو صحيح.

حتليل ادلفردات, حتليل حرؼ اجلر الوارة يف النص ادلؤثرة األخرة يعٍت ترمجة النّص, 
ك كتابة حرؼ اجلّر  على كجو جيد ك صحيح. ترمجة النص باستخداـ ادلفردات الصحيحة

اسًتاتيجية تطبيق  من خالؿالوارد يف نص, ك ميكن تنفيذىا على كجو جيد ك صحيح 
 .البحث اجلماعي للتعلم التعاكين

 

 البحثتحليل البيانات و مناقشة نتائج  .3
يف ىذا الباب الرابع قامت الباحثة بتحليل البيانات ادلوصولة من نتائج ادلالحظة ك 
ادلقابلة ك االختبار ك األدلة الوثائقية  بادلدرسة الثانوية احلكومية الثانية بندار المبونج هبدؼ 

 إلثبات ك اختبار احلقيقة اليت مت اقًتاحها من قبل الباحثة.
الصفي اليت قامت هبا الباحثة تستمل على نتائج االختبار ك نتائج البحث اإلجراء 

كصف نتائج البحث اختبار  غَت اختبار, إما يف الدكرة األكىل أك إما يف الدكرة الثانية.
اسًتاتيجية البحث اجلماعي للتعلم ترقية مهارة القراءة اللغة العربية من خالؿ تطبيق السفوم 
نظاـ كصف بيانات نتائج االختبار ترقية مهارة القراءة اللغة بشكل البيانات النوعية.  التعاكين
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يف الدكرة االكىل ك الدكرة  اسًتاتيجية البحث اجلماعي للتعلم التعاكينالعربية من خالؿ تطبيق 
  األرقاـ ادلعركضة يف اجلدكؿ, مث كصف كحتليلها يستند إىل جدكؿ. الثانية بشكل

دقائق(. ادلواد اليت مت تدريسها  x 82 1) تنفيذ الدكرة األكىل يف ثالث اللقاءات
ىي عن ىواية الطالب كادلعرض, ادلهنة كاحلياة, ادلهنة كالنظاـ ادلناسب بآلة البحث. ك تنفيذ 

دقائق(. ادلواد اليت مت تدريسها ىي نفس ادلواد. تليها,  x 82 1الدكرة الثانية يف اللقاءين )
كصف نتائج غَت وعة اجلمالت كصفيا. كصف البيانات غَت اختبار السفول يف شكل رلم

 اختبار يف الدكرة األكىل ك الدكرة الثانية تستمل على ادلالحظة, ادلقابلة, ك األدلة الوثائقية.
 نتائج اإلجراء في الدورة األولى .4

من نتائج ادلالحظة اليت قامت هبا الباحثة يف البحث اإلجراء الصفي يف ىذه الدكرة 
ترقية مهارة القراءة باستخداـ طريقة يف  اجلماعي للتعلم التعاكين اسًتاتيجية البحثاألكىل, 

 يدؿ على منط التعلم ادلسَت ك لكن مل تبلغ اإلكتماؿ.قراءة جهرية 
تقدر على القراءة بالطالقة, يظهر ىذا احلاؿ من نتائج  كثَت من الطلبة اليت مل

علم مهارة القراءة إما من االختبار لدل الطلبة. ىذا احلاؿ دليل أف مل جتد النجاح يف ت
ألف توجد جوانب الفصاحة, الطالقة, دقة التجويد ك إما من جوانب دقة عالمات الًتقيم. 

    الطلبة اليت مل تقدر على الًتكيز ك تسعر بالسأمة عند سَت عملية التعلم. 
اسًتاتيجية البحث اجلماعي أما نتائج من إجراء مهارة القراءة من خالؿ تطبيق 

 يف إجراء الدكرة األكىل يظهر من نتائج يف اجلدكؿ التايل: التعاكين للتعلم
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 4.4الجدول 
 نتائج مهارة القراءة لدى طلبة الصف العاشر بالمدرسة الثانوية الحكومية الثانية بندار المبونج

 في الدورة األولى

 المعايير االسم الرقم
 النتائج المؤثرات

 البيان النتيجة 4 3 2 1
1. Agung Saktiantoro 75 1. 10 1. 21 75  بالغ 
2. Ahmad Hardeka 

75 
 غَت بالغ االكتماؿ 65 .1 16 16 15

3. Akbar Prayogo 
75 

 بالغ  77 21 21 17 10
4. Annida Solihah 

75 
 بالغ  77 10 10 10 21

5. Ayu Wulandari 
75 

 بالغ  75 21 .1 10 .1
6. Bintang Aeirlangga 

75 
 بالغ  76 21 10 21 17

7. Dani Ramadhan 
75 

 بالغ  75 21 17 21 .1
.. Destya Anggraeni 

75 
 غَت بالغ االكتماؿ 57 15 14 13 15

0. Dinda Uqnul Amalia 
75 

 غَت بالغ االكتماؿ 65 16 17 15 17
11. Dzikro Qurota A 

75 
 غَت بالغ االكتماؿ 73 10 21 17 17

11. Fitri Yani 
75 

 بالغ  77 21 10 17 21
12. Fitriana 

75 
 غَت بالغ االكتماؿ 57 15 15 13 14

13. Icha Ratu Mas Vita L 
75 

 غَت بالغ االكتماؿ 55 14 15 16 13
14. Iqbal Maulana 

75 
 بالغ  75 21 10 .1 21

15. Irsyad Rakha Martadho 
75 

 غَت بالغ االكتماؿ 55 15 13 16 14
16. Julian Arie Isnainitsoe 

75 
 غَت بالغ االكتماؿ 63 10 14 16 13

17. Liani Aida Dewi 
75 

 بالغ  76 21 21 .1 .1
1.. Lusiana  

75 
 بالغ  76 10 21 17 21
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10. M.Azizul Hakim 
75 

 بالغ  75 10 10 21 21
21. M.Febriansyah 

75 
 غَت بالغ االكتماؿ 62 15 15 15 17

21. M.Fikri Purnama Agung 
75 

 بالغ  75 21 10 21 10
22. M.Rafli 

75 
 بالغ  75 10 21 .1 .1

23.  Nanda AyuNovita 
75 

 بالغ  75 10 10 17 21
24. NoviaWidyanti 

75 
 بالغ  75 21 10 .1 21

25. Putri Gita 
75 

 غَت بالغ االكتماؿ 77 .1 .1 17 17
26. Putri Utami 

75 
 غَت بالغ االكتماؿ 55 15 14 13 13

27. Rahardika Suryo N 
75 

 بالغ  75 10 17 21 10
2.. Rahmat Dava Rangga W 

75 
 غَت بالغ االكتماؿ 53 14 13 13 13

20. Resta Maya Savira 
75 

 غَت بالغ االكتماؿ 67 14 13 21 13
31. Rindhu Windy  Arselly 

75 
 غَت بالغ االكتماؿ 72 10 17 17 10

31. Sabila Izzati Maharani 
75 

 بالغ  77 10 21 10 10
32. SalsabilaSofianti 

75 
 بالغ  76 10 17 21 21

33. Satrio Setiawan 
75 

 غَت بالغ االكتماؿ 64 21 15 14 15
34. Sella Oktalia 

75 
 بالغ  76 10 10 21 .1

35. Serli Handayani 
75 

 غَت بالغ االكتماؿ 72 10 17 17 10
 بالغ  %54 نسبة ادلئوية البالغ 

 غَت بالغ االكتماؿ %46 نسبة ادلئوية غَت بالغ االكتماؿ
 

 البياف:
 فصاحة نطق احلرؼ ..
 طالقة القراءة .1
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 دقة التجويد ك عالمات الًتقيم .0
 كشف حرؼ اجلردقة ترمجة ك   .8

 4.5الجدول 
بالمدرسة الثانوية مختصر نتائج مهارة القراءة اللغة العربية لدى طلبة الصف العاشر 

 الحكومية الثانية بندار المبونج
 الدورة األولى البيانات المسبقة البيان الرقم

%(08طلبة ) 1. بالغ االكتماؿ . %(28طلبة ) 3.   

%(00طلبة ) 10 غَت بالغ االكتماؿ 1 %(80طلبة ) 0.   

%(33.طلبة ) 33. العدد %(33.طلبة ) 33.   

 
ترقية نتائج مهارة القراءة  إىل الدكرة األكىل, ميكن النظراستنادا اىل نتائج إجراء 

تزيد نتيجة  اسًتاتيجية البحث اجلماعي للتعلم التعاكينلدل طلبة يعٍت بعد أف يتم تطبيق 
طلبة  0.%(, ك اليت غَت بالغ االكتماؿ قدر 28طلبة ) 3.بقدر  طلبة 1البالغ اىل 

بادلدرسة %(. كىكذا ميكن أف نعرؼ أّف مهارة القراءة لدل طلبة الصف العاشر 80)
% يف الدكرة األكىل من قبل تطبيق 1. الثانوية احلكومية الثانية بندار المبونج ترتقي

  .اسًتاتيجية البحث اجلماعي للتعلم التعاكين
تنادا اىل نتائج التأمل يف ىذه الدكرة األكىل, يعرؼ أف مهارة القراءة لدل طلبة اس

الصف العاشر بادلدرسة الثانوية احلكومية الثانية بندار المبونج مل حتصل على النجاح احملدد, 
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اسًتاتيجية البحث اجلماعي للتعلم % من عدد الطلبة. يعترب ىذا احلاؿ أف بتطبيق 23يعٍت 
ترقية مهارة القراءة من ناحية فصاحة نطق األحركؼ )سلرج(, طالقة  يقدر على مل التعاكين

القراءة, دقة التجويد ك عالمات الًتقيم, دقة ترمجة ك كشف حرؼ اجلر. لذلك, حيتاج أف 
 إىل الدكرة الثانية. اسًتاتيجية البحث اجلماعي للتعلم التعاكينيستمر تطبيق 

 

 ةنتائج اإلجراء في الدورة الثاني .5
اإلجراء الصفي للدكرة الثانية ىو استمرار من اإلجراء الصفي للدكرة األكىل, تركز  

ىذه اإلجراءات إىل جعل الطلبة أكثر نشاطا يف عملية التعلم فحصل ىدؼ التعلم لًتقية 
مهارة القراءة الطلبة جيدا. يسَت منط التعلم جيدا.  نتائج القراءة الطلبة جيدة بالرغم يوجد 

 ات مهارة القراءة.ة اليت مل حتصل على مؤثر بعض الطلب
استنادا اىل نتائج يف الدكرة الثانية حصلت على تصوير عن مهارة القراءة الطلبة, 

ك بعدد الطلبة اليت مل حتصل مبعايَت عدد الطلبة اليت حصلت على مؤثرات مهارة القراءة, 
اسًتاتيجية تطبيق  من خالؿعلى مؤثرات مهارة القراءة. أما نتائج من إجراء مهارة القراءة 

 يظهر من النتائج ادلوجودة يف اجلدكؿ التايل: البحث اجلماعي للتعلم التعاكين
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 4.6الجدول 
 لدى طلبة الصف العاشر بالمدرسة الثانوية الحكومية الثانية بندار المبونج نتائج مهارة القراءة

 في الدورة الثانية

 المعايير االسم الرقم
 النتائج المؤثرات

 البيان النتيجة 4 3 2 1
1. Agung Saktiantoro 75 21 10 10 21 75  بالغ 
2. Ahmad Hardeka 75 15 16 16 1. 65 غَت بالغ االكتماؿ 
3. Akbar Prayogo 75 10 10 21 21 79  بالغ 
4. Annida Solihah 75 21 10 10 10 77  بالغ 
5. Ayu Wulandari 75 1. 10 1. 21 75  بالغ 
6. Bintang Aeirlangga 75 17 21 10 21 76  بالغ 
7. Dani Ramadhan 75 1. 21 17 21 75  بالغ 
.. Destya Anggraeni 75 15 13 14 15 57 غَت بالغ االكتماؿ 
0. Dinda Uqnul Amalia 75 10 10 21 1. 76  بالغ 

11. Dzikro Qurota A 75 17 21 21 10 76  بالغ 
11. Fitri Yani 75 21 17 10 21 77  بالغ 
12. Fitriana 75 17 21 21 10 76  بالغ 
13. Icha Ratu Mas Vita L 75 13 16 15 14 55 غَت بالغ االكتماؿ 
14. Iqbal Maulana 75 21 1. 10 21 75  بالغ 
15. Irsyad Rakha Martadho 75 14 16 13 15 55 غَت بالغ االكتماؿ 
16. Julian Arie Isnainitsoe 75 10 10 21 17 75  بالغ 
17. Liani Aida Dewi 75 1. 10 21 21 77  بالغ 
1.. Lusiana  75 21 17 21 10 76  بالغ 
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10. M.Azizul Hakim 75 21 21 21 21 57  بالغ 
21. M.Febriansyah 75 17 15 15 15 62 غَت بالغ االكتماؿ 
21. M.Fikri Purnama Agung 75 10 21 21 21 79  بالغ 
22. M.Rafli 75 1. 1. 21 10 75  بالغ 
23.  Nanda AyuNovita 75 21 17 10 10 75  بالغ 
24. NoviaWidyanti 75 21 1. 10 21 75  بالغ 
25. Putri Gita 75 10 21 1. 1. 75  بالغ 
26. Putri Utami 75 13 13 14 15 55 غَت بالغ االكتماؿ 
27. Rahardika Suryo N 75 10 21 17 10 75  بالغ 
2.. Rahmat Dava Rangga W 75 13 13 13 14 53 غَت بالغ االكتماؿ 
20. Resta Maya Savira 75 21 10 17 17 75  بالغ 
31. Rindhu Windy  Arselly 75 21 17 1. 21 75  بالغ 

31. Sabila Izzati Maharani 75 10 10 21 10 77  بالغ 
32. SalsabilaSofianti 75 21 21 10 10 75  بالغ 
33. Satrio Setiawan 75 1. 21 1. 21 77  بالغ 
34. Sella Oktalia 75 1. 21 10 10 76  بالغ 
35. Serli Handayani 75 10 10 10 21 77  بالغ 

 بالغ  %57 نسبة ادلئوية البالغ 
 غَت بالغ االكتماؿ %27 نسبة ادلئوية غَت بالغ االكتماؿ
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 البياف:
 فصاحة نطق احلرؼ ..
 طالقة القراءة .1
 دقة التجويد ك عالمات الًتقيم .0
 دقة ترمجة ك كشف حرؼ اجلر .8

 
 4.7الجدول 

لدى طلبة الصف العاشر بالمدرسة الثانوية مختصر نتائج مهارة القراءة اللغة العربية 
 الحكومية الثانية بندار المبونج

ثانيةالدورة ال الدورة األولى البيانات المسبقة البيان الرقم  

%(08طلبة ) 1. بالغ االكتماؿ . %(28طلبة ) 3.  %(23طلبة ) 12   

%(00طلبة ) 10 غَت بالغ االكتماؿ 1 %(80طلبة ) 0.  %(13طلبة ) 1   

%(33.طلبة ) 02 العدد %(33.طلبة ) 02  %(33.طلبة ) 02   

 
استنادا اىل نتائج إجراء الدكرة الثانية, ميكن النظر أف ترقية نتائج مهارة القراءة لدل 

تزيد نتيجة البالغ  اسًتاتيجية البحث اجلماعي للتعلم التعاكينطلبة يعٍت بعد أف يتم تطبيق 
 1%( يف الدكرة األكىل. ك اليت غَت بالغ االكتماؿ قدر 23طلبة ) 12طلبة بقدر  3اىل 

%(. كىكذا ميكن أف نعرؼ أّف مهارة القراءة لدل طلبة الصف العاشر بادلدرسة 13طلبة )
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دكرة % يف ال18ثانية ك % يف الدكرة ال00الثانوية احلكومية الثانية بندار المبونج ترتقي 
 %.03األكىل من البيانات ادلسبقة. أما البيانات ادلسبقة يف الدكرة الثانية ترتقي 

 

 المناقشة .6
حتتول ىذه ادلناقسة عن الوصف ك التوضيح عن نتائج البحث اإلجرائ الصفي 

درسة سة اللغة العربية الصف العاشر بادلالباحثة بالتعاكف بُت الباحثة ك مدر الذم قامت هبا 
(, ك Ida  Yulianti , S. Ag)احلكومية الثانية بندار المبونج يعٍت السيدة إيدا يوليانيت الثانوية 

 األشياء اليت مت مناقشتها ىي األشياء ادلتعلقة باحلث.
اسًتاتيجية البحث تطبيق  من خالؿاإلجراءات اليت  تقـو هبا الباحثة يعٍت التعلم 

هبدؼ إمكاف ترقية مهارة القراءة لدل الطلبة يف درس اللغة العربية.  اجلماعي للتعلم التعاكين
فصاحة نطق احلرؼ ك طالقة القراءة ك دقة التجويد ك عالمات الًتقيم تأكد ىذا التعلم على 

ك دقة ترمجة ك كشف حرؼ اجلر.جرل ىذا اإلجراء يف دكةتُت ك يطلب اىل ثالث 
 اللقاءات.

مهارة القراءة لدل اختبار د ترقية النتائج من  تنفيذ البحث لكل الدكرة يوجيف
الطلبة. استنادا اىل البيانات ادلسبقة مهارة القراءة لدل طلبة الصف العاشر بادلدرسة الثانوية 
احلكومية الثانية بندار المبونج اليت حصلت قبل اإلجراء, ك البيانات اليت مت صحوذلا بعد 

 يظهر من اجلدكؿ التايل:إجراء الدكرة األكىل ك الدكرة الثانية, 
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 4.8الجدول 
نتائج اختبار مهارة القراءة اللغة العربية لدى طلبة الصف العاشر بالمدرسة الثانوية 

 الحكومية الثانية بندار المبونج الدورة المسبق, الدورة األولى, الدورة الثانية

 النتائج المعايير االسم الرقم
 الدورة الثانية الدورة األولى الدورة المسبقة

1. Agung Saktiantoro 75 61 75 7. 

2. Ahmad Hardeka 75 61 65 65 

3. Akbar Prayogo 75 75 77 70 

4. Annida Solihah 75 75 77 77 

5. Ayu Wulandari 75 74 75 75 

6. Bintang Aeirlangga 75 75 76 76 

7. Dani Ramadhan 75 61 75 75 

.. Destya Anggraeni 75 65 57 57 

0. Dinda Uqnul Amalia 75 61 65 76 

11. Dzikro Qurota A 75 55 73 76 

11. Fitri Yani 75 75 77 77 

12. Fitriana 75 55 57 76 

13. Icha Ratu Mas Vita L 75 54 5. 5. 

14. Iqbal Maulana 75 75 7. 7. 

15. Irsyad Rakha Martadho 75 56 5. 5. 

16. Julian Arie Isnainitsoe 75 61 63 75 

17. Liani Aida Dewi 75 75 76 77 

1.. Lusiana  75 61 76 76 

10. M.Azizul Hakim 75 7. 7. .1 

21. M.Febriansyah 75 61 62 62 

21. M.Fikri Purnama Agung 75 75 7. 70 

22. M.Rafli 75 61 75 75 
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23.  Nanda AyuNovita 75 51 75 75 

24. NoviaWidyanti 75 75 7. 7. 

25. Putri Gita 75 71 71 75 

26. Putri Utami 75 54 55 55 

27. Rahardika Suryo N 75 61 75 75 

2.. Rahmat Dava Rangga W 75 51 53 53 

20. Resta Maya Savira 75 61 61 75 

31. Rindhu Windy  Arselly 75 61 72 75 

31. Sabila Izzati Maharani 75 75 77 77 

32. SalsabilaSofianti 75 75 76 7. 

33. Satrio Setiawan 75 61 64 77 

34. Sella Oktalia 75 76 76 76 

35. Serli Handayani 75 71 72 77 

  
 4.9الجدول 

مختصر نتائج اختبار مهارة القراءة اللغة العربية لدى طلبة الصف العاشر بالمدرسة 
 الحكومية الثانية بندار المبونجالثانوية 

ثانيةالدورة ال الدورة األولى البيانات المسبقة البيان الرقم  

%(08طلبة ) 1. بالغ االكتماؿ . %(28طلبة ) 3.  %(23طلبة ) 12   

%(00طلبة ) 10 غَت بالغ االكتماؿ 1 %(80طلبة ) 0.  %(13طلبة ) 1   

%(33.طلبة ) 02 العدد %(33.طلبة ) 02  %(33.طلبة ) 02   
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 4.1الصورة 
بالمدرسة الثانوية صور نتائج اختبار مهارة القراءة اللغة العربية لدى طلبة الصف العاشر 

 الحكومية الثانية بندار المبونج
 الدورة المسبق, الدورة األولى, الدورة الثانيةفي 

 

 
 

على مهارة القراءة. يوجد الًتقية  عرؼ أفّ ياستنادا اىل البيانات السابقة ميكن أف 
 02رة القراءة لدل طلبة من على مها اسًتاتيجية البحث اجلماعي للتعلم التعاكينقبل تطبيق 

%( غَت بالغ االكتماؿ. 00طلبة ) 10ك  بالغ االكتماؿ%( 08طلبة ) 1.وجد طلبة ت
طلبة  3.توجد يف الدكرة األكىل  اسًتاتيجية البحث اجلماعي للتعلم التعاكينتليها بعد تطبيق 

%( غَت بالغ االكتماؿ. مث يف الدكرة الثانية توجد 80طلبة ) 0.%( بالغ االكتماؿ ك 28)
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%( غَت بالغ االكتماؿ. ادلعٌت توجد 13طلبة ) 1%( بالغ االكتماؿ ك 23طلبة ) 12
 على مهارة القراءة. اسًتاتيجية البحث اجلماعي للتعلم التعاكين% بتطبيق 03الًتقية 

يانات الواردة فيمكن التعبَت أف مهارة القراءة لدل طلبة الصف استنادا اىل الب
العاشر بادلدرسة الثانوية احلكومية الثانية بندار المبونج حصلت على االكتماؿ اجليد يعٍت 

تطبيق ميكن تعبَت ىذا احلاؿ أف  طلبة. 12طلبة بالغ االكتماؿ تزيد اىل  1.طلبة,  02من 
يقدر على ترقية مهارة القراءة لدل طلبة الصف  للتعلم التعاكيناسًتاتيجية البحث اجلماعي 

 .احلكومية الثانية باندار المبونجثانوية العاشر بادلدرسة ال
 
 



 الباب الخامس
 االختتام

 

 االستنتاج . أ
استنادا على نتائج البحث اإلجرائ الصفي و نتائج حتليل البيانات ميكن االستنتاج 

يقدر على ترقية مهارة القراءة لدى  اسرتاتيجية البحث اجلماعي للتعلم التعاوينتطبيق أن 
 .المبونجاحلكومية الثانية باندار ثانوية طلبة الصف العاشر باملدرسة ال

اسرتاتيجية البحث اجلماعي للتعلم قبل تطبيق يظهر ىذا احلال من نتائج البحث 
%( بالغ االكتمال 53طلبة ) 21طلبة توجد  53على مهارة القراءة لدى طلبة من  التعاوين

اسرتاتيجية البحث اجلماعي %( غري بالغ االكتمال. تليها بعد تطبيق 66طلبة ) 15و 
طلبة  26%( بالغ االكتمال و 33طلبة ) 29الدورة األوىل توجد يف  للتعلم التعاوين

%( بالغ االكتمال و 88طلبة ) 18%( غري بالغ االكتمال. مث يف الدورة الثانية توجد 36)
اسرتاتيجية البحث % بتطبيق 68%( غري بالغ االكتمال. املعىن توجد الرتقية 18طلبة ) 7

 اءة.على مهارة القر  اجلماعي للتعلم التعاوين
 

 االقتراحات  . ب
 اسرتاتيجية البحث اجلماعي للتعلم التعاوينتطبيق استنادا على نتائج البحث من 

 احلكومية الثانية باندار المبونجثانوية مهارة القراءة لدى طلبة الصف العاشر باملدرسة اللرتقية 
 لبعض األطراف, منها:, فيمكن تقدمي االقرتاحات و رجى أن تكون الرتجيح 
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 مدرس اللغة العربية  .2
ليدفع بو جناح  اسرتاتيجية البحث اجلماعي للتعلم التعاوينأن يقوم بتطبيق  (2

 مهارة القراءة, فتنمو دوافع التعلم مهارة القراءة
من أجل ترقية  اسرتاتيجية البحث اجلماعي للتعلم التعاوينبتطبيق حتقيق   (1

 مهارة القراءة اللغة العربية لدي طلبة.
 المدرسة .2

اسرتاتيجية تطبيق  من خاللأن يقدر يف ترقية مهارة القراءة اللغة العربية 
ثانوية املدرسة اللكل الفصول املوجودة يف  البحث اجلماعي للتعلم التعاوين

 .احلكومية الثانية باندار المبونج
 الباحث المتقدم  .3

تطبيق البحث عن حماولة على ترقية مهارة القراءة لدى طلبة ميكن أن يتم 
ما يتم إجراءه يف ىذا  , مثلاسرتاتيجية البحث اجلماعي للتعلم التعاوين

 البحث.
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Pra Tindakan 

Catatan Lapangan I 

 

Metode Pengumpulan Data  : Observasi Proses Pembelajaran  

Hari/ Tanggal    : 11 November 2016 

Waktu     : 08.30- 10.00 WIB  

Subjek    : Ibu Ida Yulianti, S.Ag 

Tempat    : Ruang Kelas X-1 

 

Deskripsi : 

Dalam observasi pra tindakan ini, peneliti mengamati proses 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru Bahasa Arab. Observasi pra tindakan 

ini bertujuan agar peneliti mengetahui gambaran umum pembelajaran bahasa 

Arab dikelas X-1 tersebut dan peneliti harapkan pada tindakan siklus I akan 

lebih baik lagi. Pada awalnya, pembelajaran dibuka oleh guru pada pukul 

08.30 WIB dan sebelum mempelajari guru mereview (mengulang) kembali 

pelajaran sebelumnya. Selanjutnya, guru menuliskan materi dipapan tulis 

kemudian membacakan materi tersebut dan menerjemahkannya lalu 

menjelaskan materi tersebut. Guru meminta peserta didik untuk 

memperhatikkan apa yang diterangkan. Peserta didik terlihat bosan dan tidak 

bersemangat, namun guru menyadari hal itu, kemudian disela-sela 

pembelajaran guru mengajak peserta didik untuk bersemangat lagi dalam 

memperhatikan. Proses pembelajaran pun berjalan dengan lancar dan 

kemudian di akhiri pada pukul 10.00 WIB serta di tutup dengan membaca 

hamdalah kemudian salam. 

 

Interpretasi : 

Proses pembelajaran Bahasa Arab di MA Negeri 2 Bandar Lampung 

khususnya kelas X-1 menggunkan metode ceramah dan tarjamah. Dan belum 



menggunakan strategi yang pas. Jadi peserta didik belum berperan aktif dalam 

belajar bahasa Arab khususnya membaca,  Peserta didik terlihat bosan dan 

tidak bersemangat dalam mengikuti proses pembelajaran dengan metode 

tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Siklus I 

Catatan Lapangan II 

 

Metode Pengumpulan Data  : Observasi Proses Pembelajaran  

Hari/ Tanggal    : Selasa, 9 Mei 2017 

Waktu     : 08.45 – 10.00 WIB 

Subyek  : Peneliti, Guru Bahasa Arab dan Peserta didik Kelas 

X-1 

Tempat    : Ruang kelas X-1 

 

Deskripsi : 

Dalam PTK siklus I pada pertemuan pertama ini, peneliti sebagai 

orang yang melaksanakan pengajaran secara langsung dan Guru bahasa Arab 

sebagai kolaborator yaitu menjadi observer. Pada siklus ini materi yang 

diajarkan tentang هواية الطالب واملعرض, املهنة واحلياة, املهنة والنظام pada sub 

tema materi qiro’ah ,النظاماهلوايات,املهنة . Pembelajaran dibuka oleh guru mulai 

pukul 08.45 – 10.00 WIB dengan salam menanyakan kabar dan pelajaran. 

Kemudian guru mengajak peneliti untuk berkolaborasi dalam menjelaskan 

materi pelajaran yang telah disiapkan berkaitan dengan الهوايات (hobi) pada 

ketrampilan membaca. Peserta didik terlihat antusias dan bersemangat dalam 

memperhatikan pelajaran. 

Pada siklus I (pertemuan pertama) ini peserta didik masih terlihat 

sungkan dan malu- malu karena merasa asing belajar bersama peneliti. Oleh 

karena itu, ketika menjelaskan materi, guru membacakan materi tentang 

qiro’ah kemudian guru menyuruh peserta didik untuk mengikuti bacaan 

dengan keras secara bersama-sama dan agar peneliti mengetahui sejauh mana 



kemampuan siswa dalam membaca teks bahasa Arab. Kemudian peneliti 

membagi 6 kelompok setiap kelompok terdapat 5-6 siswa sesuai dengan 

kemampuan membaca siswa. Setelah itu peneliti akan menjelaskan bagaimana 

pembelajaran bahasa Arab yang akan dipelajarai dengan strategi yang akan 

diterapkan.Mereka pun semangat dan terlihat senang, namun ada beberapa 

peserta didik yang masih sulit untuk membaca. Maka di akhir pembelajaran 

guru dan peneliti menyimpulkan kembali materi yang telah dipelajari. 

Pembelajaran pun diakhiri pada pukul 10.00 WIB dengan membaca hamdalah 

dan diakhiri dengan salam. 

 

Interpretasi : 

Dari deskripsi di atas diketahui bahwa peserta didik mulai terlihat 

senang dengan pembelajaran bahasa Arab karena guru bersama peneliti ketika 

melaksanakan pembelajaran antusias dan membacanya dengan keras. 

Sehingga harapannya dengan pembelajaran tersebut tujuan pembelajaran 

dapat tercapai dengan baik. 

  



Siklus I 

Catatan Lapangan III 

 

Metode Pengumpulan Data  : Observasi Proses Pembelajaran  

Hari/ Tanggal    : Jum’at, 12 Mei 2017 

Waktu     : 14.00 – 15.30 WIB 

Subjek  :Peneliti, Guru Bahasa Arab dan Peserta didik  Kelas 

X-1 

Tempat    : Ruang kelas X-1 

 

Deskripsi : 

Dalam PTK siklus I (pertemuan kedua) ini, peneliti sebagai orang 

yang melaksanakan pengajaran secara langsung dan guru bahasa Arab sebagai 

kolaborator yang menjadi observer. Pada pertemuan ini materi yang diajarkan 

masih tentang اهلوايات,املهنة,النظام dengan ketrampilan membaca. 

Pembelajaran dibuka oleh peneliti mulai pada pukul 14.00 – 15.30. pertama-

tama dengan salam, menanyakan kabar kemudian penelitian mengkondisikan 

peserta didik. Sebagian besar terlihat antusias untuk memperhatikan pelajaran. 

Pada pertemuan ini, peneliti menjelaskan dan membacakan materi 

pada buku cetak siswa, dilanjutkan membaca bersama-sama dengan keras 

oleh para peserta didik. Guru menyuruh peserta didik untuk maju kedepan 

membacakan teks qiro’ah dengan keras, sedangkan peserta didik yang lainnya 

mendengarkan. Namun masih ada peserta didik yang membaca teks bahasa 

Arab masih kurang lancar. Kemudian peneliti akan menugaskan mereka untuk 

bergabung pada kelompoknya masing-masing yang sudah ditentukan dan 

setiap kelompok akan diberikan materi yang berbeda, mereka akan 

mendiskusikan materi yang akan mereka bahas. Diakhir pembelajaran peneliti 

menyimpulkan kembali pelajaran yang telah dipelajari. Pembelajaran pun 



diakhiri pada pukul 15.30 WIB dengan membaca hamdalah bersama- sama 

dan diakhiri dengan salam . 

 

Interprstasi : 

Suasana pembelajaran terlihat lebih terarah. Para peserta didik 

memperhatikan penjelasan guru dengan baik, meskipun masih ada yang 

kurang serius ketika proses pembelajaran berlangsung. Akan tetapi peneliti 

bersama guru selalu mendekati dan membantu peserta didik ketika kesulitan 

membaca teks. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Siklus I 

Catatan Lapangan IV 

 

Metode Pengumpulan Data  : Observasi Proses Pembelajaran  

Hari/ Tanggal    : Selasa, 16 Mei 2017 

Waktu     : 08.45 - 10.00 WIB 

Subjek  : Peneliti, Guru Bahasa Arab dan Peserta didik       

Kelas X-1 

Tempat    : Ruang kelas X-1 

 

Deskripsi : 

Dalam PTK siklus I (pertemuan ketiga) ini, peneliti sebagai orang 

yang melaksanakan pengajaran secara langsung dan guru bahasa Arab sebagai 

kolaborator yang menjadi observer. Pada pertemuan ini materi yang diajarkan 

masih tentang اهلوايات,املهنة,النظام dengan ketrampilan membaca. 

Pembelajaran dibuka oleh peneliti mulai pada pukul 08.45 -  10.00. pertama-

tama dengan salam, menanyakan kabar kemudian penelitian mengkondisikan 

peserta didik. Sebagian besar terlihat antusias untuk memperhatikan pelajaran. 

Pada pertemuan ini, peneliti menjelaskan dan membacakan materi 

dengan keras, dan dilanjutkan peserta didik membaca bersama-sama dengan 

keras. Dan pada pertemuan ini, peneliti kembali menugaskan mereka untuk 

bergabung pada kelompoknya masing-masing untuk mendiskusikan apa yang 

akan mereka bahas. Setelah mereka berdisskusi maka peneliti akan 

memberikan tugas kepada setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil 

diskusi masing-masing kelompok, dan untuk kelompok yang lain akan 

mengamati kelompok yang presentasi dan bertanya ketika ada yang belum 

mereka pahami. Peneliti akan mengamati jalannya diskusi dan mengevaluasi 

untuk penilain individu maupun kelompok. Hasilnya belum semua peserta 



didik yang membaca teks bahasa Arab memenuhi indikator membaca nyaring. 

Diakhir pembelajaran peneliti menyimpulkan kembali pelajaran yang telah 

dipelajari. Pembelajaran pun diakhiri pada pukul 10.00 WIB dengan membaca 

hamdalah bersama- sama dan diakhiri dengan salam . 

 

Interprstasi : 

Suasana pembelajaran terlihat lebih terarah. Para peserta didik 

bergabung dengan kelompoknya dan berdiskusi dengan baik. Tetapi ada 

beberapa siswa yang kurang serius mengikuti jalannya diskusi. Guru dan 

peneliti melakukan evaluasi untuk penilaian individu maupun kelompok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Siklus II 

Catatan Lapangan V 

 

Metode Pengumpulan Data  : Observasi Proses Pembelajaran  

Hari/ Tanggal    : Selasa 20 Mei 2017 

Waktu     : 08.45 – 10.00 WIB 

Subjek  : Peneliti, Guru Bahasa Arab dan Peserta didik       

Kelas X-1 

Tempat    : Ruang kelas X-1 

 

Deskripi : 

Dalam PTK siklus II (pertemuan pertama) ini, peneliti kembali sebagai 

orang yang langsung melaksanakan pengajaran secara langsung. Pada siklus II 

(pertemuan pertama) ini, materi yang di ajarkan masih tentang  tentang   

 dengan ketrampilan membaca. Pembelajaran dibuka oleh اهلوايات,املهنة,النظام

peneliti dengan salam, menanyakan kabar, pelajaran dan apersepsi. Peneliti 

kembali menjelaskan bagaimana pembelajaran maharah qiro’ah dengan 

menggunakan strategi yang akan digunakan.  

Pada pertemuan kali ini, peneliti dan guru meminta mereka untuk 

bergabung dengan kelompoknya masing-masing dan kembali mendidkusikan 

apa yang mereka bahas tetapi disini ketua kelompok akan mengambil alih 

sebagai tutor mereka, ketua kelompok akan menjelaskan materi yang akan 

dibahas, tujuannya agar anggota kelompok benar-benar paham apa yang 

mereka bahas dan diskusikan. Diakhir pembelajaran, peneliti menyimpulkan 

kembali materi pada hari itu juga untuk memperkuat pemahaman mereka 

tentang membaca. Kemudian ditutup dengan mambaca hamdalah dan salam. 

 

 



Interpretasi : 

Hasil observasi tersebut menunjukkan bahwa peserta didik kelas X-1 

aktif dan antusias dalam belajar bahasa Arab yang didukung dengan ketua 

kelompok sebagai tutor. Mereka tampak senang dan focus ketika 

pembelajaran berlangsung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Siklus II 

Catatan Lapangan VI 

 

Metode Pengumpulan Data  : Observasi Proses Pembelajaran  

Hari/ Tanggal    : Jum’at, 23 Mei 2017 

Waktu     : 14.00 – 15.30. WIB 

Subjek  : Peneliti, Guru Bahasa Arab dan Peserta didik       

Kelas X-1 

Tempat    : Ruang kelas X-1 

 

Deskripsi : 

Pada siklus II (pertemuan kedua) ini, sama halnya dengan siklus I, 

peneliti bersama guru berkolaborasi untuk mempraktekkan pembelajaran. 

Pada pertemuan ini materi yang diajarkan masih tentang   اهلوايات,املهنة,النظام 
dengan ketrampilan membaca. Pembelajaran dibuka oleh guru dengan salam, 

menanyakan kabar peserta didik, dan apersepsi. Kemudian guru menjelaskan 

materi di depan kelas, dan peserta didik pun mendengarkan. Pada pertemuan 

ini, peneliti memberi tugas untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka 

kedepan kelas, setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya dan 

kelomok yang lain akan mengikuti jalannya diskusi dan bertanya jika ada 

yang kurang jelas. Guru dan peneliti akan memberikan nilai baik individu 

maupun kelompok. Dan  dari presentasi setiap kelompok hasil peserta didik 

membaca teks bahasa Arab telah memenuhi target sesuai dengan indikator 

membaca nyaring. Kemudian guru menyimpulkan kembali tentang materi 

pada hari itu juga untuk memperkuat pemahaman membaca peserta didik. 

Kemudian ditutup dengan hamdalah dan diakhiri dengan salam. 

 



 

Interpretasi : 

Hasil tersebut menunjukkan bahwa peserta didik kelas X-1 terlihat 

antusias dan semangat mengikuti pembelajaran. Keseriusan dan keinginan 

untuk belajar semakin meningkat dan hasilnya pun telah memenuhi target. 

 



Hasil Wawancara 

Siklus I 

 

Nama Guru Bahasa Arab : Ida Yulianti, S.Ag. 

Hari/ Tanggal    : Selasa, 9 Mei 2017 

Tempat    : Ruang Guru MA Negeri 2 Bandar Lampung 

Topik Bahasan   : wawancara  

 

Wawancara Dengan Guru Bahasa Arab 

 

1.  Peneliti : bagaimana menurut Ibu dengan pembelajaran yang telah 

diterapkan barusan? 

 Guru 

bahasa 

Arab 

: ya cukup baik untuk belajar membaca bahasa Arab dengan 

belajar kelompok anak-anak lebih bisa mandiri dan bisa belajar 

bersama tanpa harus selalu berfokus pada guru. 

 

2. Peneliti : Menurut ibu apa kelebihan dan kekurangan pembelajaran yang 

berlangsung tadi dengan menerapkan model pembelajaran 

cooperative learning tipe group investigation? 

 Guru 

bahasa 

Arab 

: kelebihannya mampu menarik perhatian anak- anak meskipun 

belum menyeluruh dan siswa terlihat lebih aktif. Kelemahannya 

kurang bisa menguasai kelas, sehingga anak- anak masih ada 

yang tidak konsen belajar. 

 

 

  

 

 

 



 Hasil Wawancara 

Siklus I 

 

 Nama siswa  : Hasanah, Aziz dan Rahma 

Hari & Tanggal  : Rabu, 9 Mei 2017 

Tempat   : Ruang kelas X-1 MA Negeri 2 Bandar Lampung  

Topik Bahasan  : Wawancara 

Wawancara Dengan Siswi 

 

1.  Peneliti : Bagaimana menurut adik pembelajaran bahasa Arab yang 

barusan saja berlangsung? 

 

 Siswa : Awalnya lumayan gugup karena belum terlalu kenal gurunya, 

trus tapi lumayan paham karena siswa dituntut untuk lebih aktif 

dalam belajar. 

 

2. Peneliti : Apakah adik senang belajar dengan strategi group investigation? 

 Siswa : Lumayan senang, karena tidak mudah ngantuk, tidak mudah 

bosen. 

 

3. Peneliti  : Apakah kalian faham dengan materi yang yang diajarkan tadi? 

 Siswa : Lumayan paham, karena kita menyelidiki materi secara bersama-

sama atau kelompok 

 

4. Peneliti : Kesulitannya apa setelah adik-adik belajar dengan strategi group 

investigation tadi? 

 Siswa : Karena belum semuanya lancar membaca, dan artinya belum tau 

atau belum paham smuanya. 

 



    Hasil Wawancara 

Siklus II 

 

Nama Guru Bahasa Arab : Ida Yulianti, S.Ag. 

Hari & Tanggal   : Selasa, 20 Mei 2017 

Tempat    : Ruang Guru MA Negeri 2 Bandar Lampung 

Topik Bahasan   : Wawancara 

 

Wawancara Dengan Guru Bahasa Arab 

 

1.  Peneliti : bagaimana bu dengan pembelajaran yang telah diterapkan 

barusan? 

 Guru 

bahasa 

Arab 

: Alhamdulillah pelajaran yang telah kita laksanakan sudah baik, 

apalagi dengan diterapkannya strategi group investigation 

membaca anak- anak sudah baik. 

 

2. Peneliti : menurut Ibu apa kelebihan dan kekurangannya pembelajaran 

yang berlangsung tadi? 

 Guru 

bahasa 

Arab 

: kelebihannya, anak- anak aktif, mudah memahami,bisa belajar 

secara berkelompok,kompak,dan nilai mereka juga sudah 

membaik, kalau kekuranganya saya kira sudah cukup. Untuk 

kedepannya harapannya semakin baik. 

 

 

 

 

 

 

 



Hasil Wawancara 

Siklus II 

 

Nama siswa    : Aziz, Nafiz dan Ulan 

Hari & Tanggal   : Selasa, 20 Mei 2017  

Tempat    : Ruang kelas X-1 MA Negeri 2 Bandar Lampung   

Topik Bahasan   : Wawancara 

 

Wawancara Dengan Siswi 

1.  Peneliti : Bagaimana menurut adik pembelajaran bahasa Arab yang 

barusan saja berlangsung? 

 Siswa : Mudah dipahami, tidak mudah bosan, tidak mudah mengantuk 

karena belajar secara kelompok. 

 

2. Peneliti : Apakah adik senang belajar dengan strategi group investigation? 

 Siswa : Ya menyenangkan, kita tidak mudah bosen, dan tidak mudah 

mengantuk. 

 

3. Peneliti  : Apakah kalian faham dengan materi yang yang diajarkan tadi? 

 Siswa : Tidak semuanya paham, yang kurang paham ketepatan tanda 

bacanya dan artinya 

 

4. Peneliti : Kesulitannya apa setelah adik-adik belajar dengan strategi group 

investigation tadi? 

 Siswa : Ketepatan tanda bacanya, karena dalam teks itu tidak banyak yg 

tau artinya 

 

 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

  

 

Satuan Pendidikan  :  MAN 2 Bandar Lampung 

Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 

Kelas / Semester  :  X IPS I/genap 

Tema  :  هواية الطالب والمعرض, المهنة والحياة, المهنة والنظام 

Sub Tema  : القراءة 

Alokasi Waktu : 3 x Pertemuan  ( 3 x 45 menit ) 

 

A. KOMPETENSI INTI (KI) 

KI 1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam  

KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur dan disiplin, tanggungjawab, 

peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-

aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 

permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan 

alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan.  

KI 3 : Memahami, menerapkan, menganalisi pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 

seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, 

kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta 

menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai 

dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan.  

KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait 

dengan pengembangan dari yang dipelajarinya disekolah secara mandiri, dan 

mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan 

 

 



B. KOMPETENSI DASAR (KD) & INDIKATOR 

Kompetensi Dasar (KD) : 

1.1 Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa pengantar 

komunikasi internasional yang diwujudkan dalam semangat belajar. 

2.1 Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi antar 

pribadi dengan guru dan teman 

3.1 Memahami cara penyampaian serta cara merespon, mengidentifikasi cara 

memberitahu dan menanyakan tentang fakta, perasaan dan sikap terkait topik  هواية الطالب

 mendeskripsikan secara sederhana unsur kebahasaan , dan والمعرض, المهنة والحياة, المهنة والنظام

struktur teks املصدر : معاين حروف اجلر 

4.1 Mensimulasikan dialog sederhana tentang cara merespon ungkapan, 

mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang cara memberitahu dan menanyakan 

fakta, perasaan dan sikap, menyusun teks lisan dan tulis sederhana untuk 

mengungkapkan terkait topik هواية الطالب والمعرض, المهنة والحياة, المهنة والنظام dengan 

memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur budaya secara benar dan 

sesuai dengan املصدر : معاين حروف اجلر 

 

Indikator : 

1. Melafalkan huruf-huruf hijaiyah pada teks هواية الطالب والمعرض, المهنة والحياة, المهنة والنظام 

2. Menyebutkan mufrodat tentang teks  والمعرض, المهنة والحياة, المهنة والنظامهواية الطالب  beserta 

contoh dan maknanya 

3. Menerjemahkan teks bacaan tentang هواية الطالب والمعرض, المهنة والحياة, المهنة والنظام 

4. Menentukan benar atau salah kalimat-kalimat dari segi makna dalam teks bacaan 

لمهنة والحياة, المهنة والنظامهواية الطالب والمعرض, ا  

5. Membaca dengan lantang dan benar tentang teks  هواية الطالب والمعرض, المهنة والحياة, المهنة
 والنظام

6. Menjawab pertanyaan tentang isi bacaan dalam teks  ,هواية الطالب والمعرض, المهنة والحياة
 المهنة والنظام
 

 



C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Peserta didik  mampu :  

1. Melafalkan huruf-huruf hujaiyah pada teks  هواية الطالب والمعرض, المهنة والحياة, المهنة
 dengan benar والنظام

2.  Menyebutkan mufrodat tentang teks هواية الطالب والمعرض, المهنة والحياة, المهنة والنظام 
beserta contoh dan maknanya dengan tepat 

3. Menerjemahkan teks bacaan tentang هواية الطالب والمعرض, المهنة والحياة, المهنة والنظام 
dengan baik dan benar 

4. Menentukan benar atau salah kalimat-kalimat dari segi makna dalam teks 

bacaan هواية الطالب والمعرض, المهنة والحياة, المهنة والنظام dengan tepat 

5. Membaca dengan lantang dan benar tentang teks  ,هواية الطالب والمعرض, المهنة والحياة
 dengan baik dan benar المهنة والنظام

6. Menjawab pertanyaan tentang isi bacaan dalam teks  هواية الطالب والمعرض, المهنة
 dengan tepat والحياة, المهنة والنظام

 

 

E. MATERI PEMBELAJARAN 

 القراءة

 الهواية

دم وتنس الطاولة وكرة السلة والكرة الطائرة والتصويروالصحافة. يقرأ عند سليمان هوايات كثيرة, مثل القراءة والرسم والمراسلة وكرة الق

 سليمان في أوقات الفراغ الكتب الدينية والعامة والمجالت والجريدة.....

 المهنة

نوعة, منهم من يكون فالحا, منهم من يكون مدرسا, منهم من يكون ممرضا, ورسما, وموظفا ومهندسا, وتاجرا, كما عرفنا أن مهن الناس مت

وفاكهيا ونجارا وبناء وميكانكيا و زبالة وكناسا ومذيعا وطباخا وسائقا وغير ذالك. رااوصحفيا, وطبيبا, ومنهم من يكون شرطيا و خضريا وجز   

 النظام

 )ا(

إلى المدرسة نشاهد الطالب يذهبون  



 وهم يرتدون الزي المدرسي للطالب....
G. SUMBER, ALAT  DAN  MEDIA PEMBELAJARAN 

1. Buku Bahasa Arab kelas X 

2. Kamus bahasaArab 

3. internet 

4. Kertas HVS. 

 

F. METODE PEMBELAJARAN  

 Ceramah  : Metode ini digunakan untuk memulai kegiatan pembelajaran terutama 

untuk kegiatan awal 

 Tutor sebaya: Metode ini digunakan untuk ketua kelompok dalam menjelaskan 

materi agar anggota kelompok lebih mudah memahami isi materi yang dipelajari 

 Diskusi  : Metode ini digunakan untuk mendialogkan tema yang berkenaan 

dengan materi kegiatan pembelajaran 

 Group Investigation: Metode ini digunakan untuk pembelajaran dalam bentuk 

diskusi kelompok guna mempermudah siswa membahas tema yang akan dipelajari 

H. KEGIATAN  PEMBELAJARAN 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 
1. Guru peneliti membuka pelajaran dengan mengucap 

salam. 

2. Guru peneliti meminta membaca basmala bersama 

pada awal pembelajaran 

3. Guru peneliti mengamati kebersihan dan ketertiban 

kelas serta melakukan pengecekan kehadiran peserta 

didik. 

4. Guru peneliti mengondisikan siswa agar siap mengikuti 

mata pelajaran. 

5. Guru peneliti menjelaskan tujuan kompetensi yang 

harus dicapaidalam kegiatan pembelajaran. 

15 menit 



Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

6. Guru peneliti menjelaskan tentang  model 

Pembelajaran Cooperative Learning Tipe Goup 

Investigation yang akan dipakai dalam proses 

pembelajaran. 

 

Inti 1. Guru peneliti memberikan beberapa teks bacaan 

yang akan dipelajari pada buku pelajaran bahasa 

Arab seperti هواية الطالب واملعرض, املهنة واحلياة, املهنة والنظام 

2. Guru peneliti membacakan satu teks bacaan 

terlebih dahulu kemudian meminta siswa untuk 

menirukannya dengan suara yang lantang dan 

dengan semangat yang tinggi lalu di lanjutkan 

dengan teks selanjutnya 

3. Guru peneliti meminta siswa maju kedepan kelas 

untuk membacakan beberapa bagian teks yang 

telah disampaikan dan disimak oleh peneliti 

dengan suara yang keras atau lantang, sehingga 

guru peneliti dapat mengetahui kemampuan siswa, 

siswa yang kurang mampu membaca akan 

diperhatikan khusus oleh guru peneliti, sedangkan 

yang sudah mahir dalam membaca agar lebih bisa 

meningkatkan prestasinya 

4. Guru peneliti menerangkan materi membaca yang 

40 Menit  



Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

terdapat pada buku tersebut dengan menuliskan 

kaidah atau susunan kalimat dengan simpel agar 

mudah diterima oleh siswa 

5. Guru peneliti membagi kelompok menjadi 6 

kelompok masing-masing kelompok 

beranggotakan 5 atau 6 siswa sesuai kemampuan 

siswa, siswa yang sudah mahir membaca dengan 

siswa yang kurang mahir membaca, dan siswa 

yang mahir akan menjadi ketua kelompok 

6. Setiap kelompok  memilih salah satu subtopik atau 

teks bacaan yang sudah ditetapkan oleh guru 

peneliti, kelompok pertama dan kedua membahas 

tentang هواية الطالب واملعرض, untuk kelompok tiga dan 

empat akan membahas tentang املهنة واحلياة , dan untuk 

kelompok lima dan enam akan membahas tentang 

 , املهنة والنظام

7. Siswa dan guru peneliti merencanakan prosedur 

pembelajaran, tugas, dan tujuan khusus yang 

konsisten dengan subtopik yang telah dipilih 

8. Setiap kelompok mendiskusikan apa yang akan 

mereka bahas, seperti mengurai kosa kata, 

menerjemahkan, mencari huruf jar pada teks yang 



Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

sudah ditentukan lalu ditulis pada lembar tes. 

9. Guru peneliti akan mengevaluasi, penilaian 

individu maupun kelompok. 

Penutup 1. Guru peneliti bersama siswa menyimpulkan hasil 

pembelajaran yang diperoleh siswa. 

2. Guru peneliti bersama siswa merefleksikan proses 

dan hasil belajar yang telah dilakukan. 

3. Guru peneliti dan peserta didk memberikan 

evaluasi proses belajar mengajar untuk 

menetapkan tindak lanjut kegiatan putaran 

berikutnya 

4. Guru  peneliti bersama siswa menutup pelajaran 

dengan do’a. 

15 menit 

 

Tugas 

 Memahami dan membaca ulang materi yang sudah dipelajari. 

 Menerjemahkan dan mengurai atau mencari huruf jar pada teks yang dipelajarai 

Observasi  

 Mengamati pelaksanaan diskusi dengan menggunakan lembar observasi terkait 

dengan : 

- Sikap yang ditunjukan siswa terkait dengan tanggung jawabnya terhadap 

pelaksanaan jalannya diskusi dan kerja kelompok. 

 

No Nama Siswa 
Aspek yang Diamati 

Keterangan 
1 2 3 4 5 



        

        

        

        

 

Aspek yang Diamati : 

 

1. Ketepatan bunyi 

2. Ketepatan intonasi 

3. Tidak tersendat-sendat 

4. Memperhatikan tanda baca 

5. Menerjemahkan dan mencari huruf jar 

Skor Penilaian : 

 Skor Perolehan 

  Nilai = ……. X 100 

 Skor Maksimal 

  Kriteria Nilai  

  A 80-100  : Baik Sekali 

  B  70-79   : Baik  

  C  60-69   : Cukup  

  D  00-59   : Kurang 

 

Tes 

 Tes dalam bentuk lisan atau membaca 

Guru melakukan penilaian terhadap peserta didik dalam kegiatan mengamati gambar: 

Rubrik Penilaian 

 

No. Aspek  
*Nilai 

1 2 3 4 

1. Ketepatan bunyi     

2. Ketepatan intonasi     



3. Tidak tersendat-sendat 

 

    

4. Memperhatikan tanda baca     

 

Catatan : 

*4 = Sangat Baik  *3 = Baik  

*2 = Sedang   *1 = Kurang 

 

Guru dapat mengembangkan soal berikut rubrik dan penskorannya sesuai dengan kebutuhan 

peserta didik. 

 

 

 

 

 

  Bandar Lampung,15 Mei 2017 

 

                                                  Mengetahui, 

 

Peneliti        Guru Mata Pelajaran 

 

   

ANA MULYANA      IDA  YULIANTI , S. Ag.      

 

NPM. 1311020086   

 

 

 

 

 

 

 

 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

  

 

Satuan Pendidikan  :  MAN 2 Bandar Lampung 

Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 

Kelas / Semester  :  X IPS I/genap 

Tema  :  هواية الطالب والمعرض, المهنة والحياة, المهنة والنظام 

Sub Tema  : القراءة 

Alokasi Waktu : 2 x Pertemuan  ( 2 x 45 menit ) 

 

A. KOMPETENSI INTI (KI) 

KI 1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam  

KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur dan disiplin, tanggungjawab, 

peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-

aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 

permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan 

alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan.  

KI 3 : Memahami, menerapkan, menganalisi pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 

seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, 

kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta 

menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai 

dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan.  

KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait 

dengan pengembangan dari yang dipelajarinya disekolah secara mandiri, dan 

mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan 

 

 



B. KOMPETENSI DASAR (KD) & INDIKATOR 

Kompetensi Dasar (KD) : 

1.1 Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa pengantar 

komunikasi internasional yang diwujudkan dalam semangat belajar. 

2.1 Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi antar 

pribadi dengan guru dan teman 

3.1 Memahami cara penyampaian serta cara merespon, mengidentifikasi cara 

memberitahu dan menanyakan tentang fakta, perasaan dan sikap terkait topik  هواية الطالب

 mendeskripsikan secara sederhana unsur kebahasaan , dan والمعرض, المهنة والحياة, المهنة والنظام

struktur teks املصدر : معاين حروف اجلر 

4.1 Mensimulasikan dialog sederhana tentang cara merespon ungkapan, 

mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang cara memberitahu dan menanyakan 

fakta, perasaan dan sikap, menyusun teks lisan dan tulis sederhana untuk 

mengungkapkan terkait topik ب والمعرض, المهنة والحياة, المهنة والنظامهواية الطال  dengan 

memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur budaya secara benar dan 

sesuai dengan املصدر : معاين حروف اجلر 

 

Indikator : 

1. Melafalkan huruf-huruf hijaiyah pada teks  والحياة, المهنة والنظامهواية الطالب والمعرض, المهنة  

2. Menyebutkan mufrodat tentang teks هواية الطالب والمعرض, المهنة والحياة, المهنة والنظام beserta    

contoh dan maknanya 

3. Menerjemahkan teks bacaan tentang هواية الطالب والمعرض, المهنة والحياة, المهنة والنظام 

4. Menentukan benar atau salah kalimat-kalimat dari segi makna dalam teks bacaan 

 هواية الطالب والمعرض, المهنة والحياة, المهنة والنظام

5. Membaca dengan lantang dan benar tentang teks  هواية الطالب والمعرض, المهنة والحياة, المهنة
 والنظام

6. Menjawab pertanyaan tentang isi bacaan dalam teks  ,هواية الطالب والمعرض, المهنة والحياة
 المهنة والنظام



 

 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Peserta didik  mampu :  

1. Melafalkan huruf-huruf hujaiyah pada teks  هواية الطالب والمعرض, المهنة والحياة, المهنة
 dengan benar والنظام

2. Menyebutkan mufrodat tentang teks هواية الطالب والمعرض, المهنة والحياة, المهنة والنظام 
beserta contoh dan maknanya dengan tepat 

3. Menerjemahkan teks bacaan tentang هواية الطالب والمعرض, المهنة والحياة, المهنة والنظام 
dengan baik dan benar 

4. Menentukan benar atau salah kalimat-kalimat dari segi makna dalam teks 

bacaan هواية الطالب والمعرض, المهنة والحياة, المهنة والنظام dengan tepat 

5. Membaca dengan lantang dan benar tentang teks  ,هواية الطالب والمعرض, المهنة والحياة
 dengan baik dan benar المهنة والنظام

6. Menjawab pertanyaan tentang isi bacaan dalam teks  هواية الطالب والمعرض, المهنة
 dengan tepat والحياة, المهنة والنظام

 

 

E. MATERI PEMBELAJARAN 

 القراءة

 الهواية

السلة والكرة الطائرة والتصويروالصحافة. يقرأ عند سليمان هوايات كثيرة, مثل القراءة والرسم والمراسلة وكرة القدم وتنس الطاولة وكرة 

 سليمان في أوقات الفراغ الكتب الدينية والعامة والمجالت والجريدة.....

 المهنة

كما عرفنا أن مهن الناس متنوعة, منهم من يكون فالحا, منهم من يكون مدرسا, منهم من يكون ممرضا, ورسما, وموظفا ومهندسا, وتاجرا, 

ومنهم من يكون شرطيا و خضريا وجزارا وفاكهيا ونجارا وبناء وميكانكيا و زبالة وكناسا ومذيعا وطباخا وسائقا وغير ذالك. وصحفيا, وطبيبا,  



 النظام

 )ا(

 نشاهد الطالب يذهبون إلى المدرسة
 وهم يرتدون الزي المدرسي للطالب....

H. SUMBER, ALAT  DAN  MEDIA PEMBELAJARAN 

5. Buku Bahasa Arab kelas X 

6. Kamus bahasaArab 

7. internet 

8. Kertas HVS. 

 

F. METODE PEMBELAJARAN  

 Ceramah  : Metode ini digunakan untuk memulai kegiatan pembelajaran terutama 

untuk kegiatan awal 

 Tutor sebaya: Metode ini digunakan untuk ketua kelompok dalam menjelaskan 

materi agar anggota kelompok lebih mudah memahami isi materi yang dipelajari 

 Diskusi  : Metode ini digunakan untuk mendialogkan tema yang berkenaan 

dengan materi kegiatan pembelajaran 

 Group Investigation: Metode ini digunakan untuk pembelajaran dalam bentuk 

diskusi kelompok guna mempermudah siswa membahas tema yang akan dipelajari 

H. KEGIATAN  PEMBELAJARAN 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 
1. Guru peneliti membuka pelajaran dengan mengucap 

salam. 

2. Guru peneliti meminta membaca basmala bersama pada 

awal pembelajaran 

3. Guru peneliti mengamati kebersihan dan ketertiban kelas 

serta melakukan pengecekan kehadiran peserta didik. 

4. Guru peneliti mengondisikan siswa agar siap mengikuti 

15 menit 



Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

mata pelajaran. 

5. Guru peneliti menjelaskan tujuan kompetensi yang harus 

dicapaidalam kegiatan pembelajaran. 

6. Guru peneliti menjelaskan tentang  model Pembelajaran 

Cooperative Learning Tipe Goup Investigation yang 

akan dipakai dalam proses pembelajaran. 

 

Inti 7. Guru peneliti memberikan beberapa teks bacaan 

yang akan dipelajari pada buku pelajaran bahasa 

Arab seperti هواية الطالب واملعرض, املهنة واحلياة, املهنة والنظام 

8. Guru peneliti membacakan satu teks bacaan terlebih 

dahulu kemudian meminta siswa untuk 

menirukannya dengan suara yang lantang dan 

dengan semangat yang tinggi lalu di lanjutkan 

dengan teks selanjutnya 

9. Guru peneliti meminta siswa maju kedepan kelas 

untuk membacakan beberapa bagian teks yang telah 

disampaikan dan disimak oleh peneliti dengan suara 

yang keras atau lantang, sehingga guru peneliti 

dapat mengetahui kemampuan siswa, siswa yang 

kurang mampu membaca akan diperhatikan khusus 

40 Menit  



Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

oleh guru peneliti, sedangkan yang sudah mahir 

dalam membaca agar lebih bisa meningkatkan 

prestasinya 

10. Guru peneliti menerangkan materi membaca yang 

terdapat pada buku tersebut dengan menuliskan 

kaidah atau susunan kalimat dengan simpel agar 

mudah diterima oleh siswa 

11. Guru peneliti membagi kelompok menjadi 6 

kelompok masing-masing kelompok 

beranggotakan 5 atau 6 siswa sesuai kemampuan 

siswa, siswa yang sudah mahir membaca dengan 

siswa yang kurang mahir membaca, dan siswa 

yang mahir akan menjadi ketua kelompok 

12. Setiap kelompok  memilih salah satu subtopik atau 

teks bacaan yang sudah ditetapkan oleh guru 

peneliti, kelompok pertama dan kedua membahas 

tentang هواية الطالب واملعرض, untuk kelompok tiga dan 

empat akan membahas tentang املهنة واحلياة , dan untuk 

kelompok lima dan enam akan membahas tentang 

 , املهنة والنظام
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13. Siswa dan guru peneliti merencanakan prosedur 

pembelajaran, tugas, dan tujuan khusus yang 

konsisten dengan subtopik yang telah dipilih 

10. Setiap kelompok mendiskusikan apa yang akan 

mereka bahas, seperti mengurai kosa kata, 

menerjemahkan, mencari huruf jar pada teks yang 

sudah ditentukan lalu ditulis pada lembar tes. 

11. Guru peneliti mengamati dan menilai jalannya 

diskusi. 

12. Setiap kelompok mempresentasikan hasil 

diskusinya 

13. Presentasi kelompok, setiap siswa yang maju akan 

membacakan teks, menerjemahkan lalu 

menuliskan kaidah atau susunan kalimat yang 

mereka diskusikan  

14. Kelompok yang lain mengamati dan menyimak 

lalu bertanya jika terdapat pertanyaan atau ada 

yang kurang jelas 

15. Guru peneliti akan mengevaluasi, penilaian 

individu maupun kelompok. 

Penutup 20. Guru peneliti bersama siswa menyimpulkan hasil 

pembelajaran yang diperoleh siswa. 

15 menit 
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21. Guru peneliti bersama siswa merefleksikan proses 

dan hasil belajar yang telah dilakukan. 

22. Guru peneliti dan peserta didk memberikan 

evaluasi proses belajar mengajar untuk 

menetapkan tindak lanjut kegiatan putaran 

berikutnya 

23. Guru  peneliti bersama siswa menutup pelajaran 

dengan do’a. 

 

Tugas 

 Memahami dan membaca ulang materi yang sudah dipelajari. 

 Menerjemahkan dan mengurai atau mencari huruf jar pada teks yang dipelajarai 

Observasi  

 Mengamati pelaksanaan diskusi dengan menggunakan lembar observasi terkait 

dengan : 

- Sikap yang ditunjukan siswa terkait dengan tanggung jawabnya terhadap 

pelaksanaan jalannya diskusi dan kerja kelompok. 

 

No Nama Siswa 
Aspek yang Diamati 

Keterangan 
1 2 3 4 5 

        

        

        

        

 

Aspek yang Diamati : 

 



6. sKetepatan bunyi 

7. Ketepatan intonasi 

8. Tidak tersendat-sendat 

9. Memperhatikan tanda baca 

10. Menerjemahkan dan mencari huruf jar 

Skor Penilaian : 

 Skor Perolehan 

  Nilai = ……. X 100 

 Skor Maksimal 

  Kriteria Nilai  

  A 80-100  : Baik Sekali 

  B  70-79   : Baik  

  C  60-69   : Cukup  

  D  00-59   : Kurang 

 

Tes 

 Tes dalam bentuk lisan atau membaca 

Guru melakukan penilaian terhadap peserta didik dalam kegiatan mengamati gambar: 

Rubrik Penilaian 

 

No. Aspek  
*Nilai 

1 2 3 4 

1. Ketepatan bunyi     

2. Ketepatan intonasi     

3. Tidak tersendat-sendat 

 

    

4. Memperhatikan tanda baca     

 

Catatan : 

*4 = Sangat Baik  *3 = Baik  

*2 = Sedang   *1 = Kurang 
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