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تطبيق استراتيجية التعليم التعاوني نوع  ،)teams games tournament( TGTيمكن أن
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إعداد:
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ملخص
تطبيق استراتيجية التعليم التعاوني نوع  ،)teams games tournament( TGTيمكن أن يرقي مهارة
الكالم لدى الطلبة الصف الثامن بمدرسة حسن الدين المتوسطة كالغوها فدانج جيرمين
بيساواران
عارف بودي سيتياوان
يعتمد ىذا البحث على أن تعليم اللغة العربية خاصة يف مهارة الكالم ال تزال منخفضة ،عندما ننظر إليها
من جودة التعليم ال تزال يدوية ورتيبة .خاصة يف تعليم مهارة الكالم بالعربية كانت رتيبة وشللة واليت يسبب إىل
اخنفاض النتائج يف مهارة الكالم لدى الطلبة الصف الثامن من مدرسة حسن الدين ادلتوسطة كالغوىا ،لذلك حيتاج إىل
ربسن يف تعليم مهارة الكالم .يهدف ىذا البحث لًتقية مهارة الكالم من خالل تطبيق اسًتاتيجية التعليم التعاوين نوع
 )teams games tournament( TGTلدى الطلبة الصف من مدرسة حسن الدين ادلتوسطة كالغوىا .من ادلتوقع نتيجة
ىذا البحث أن تزيد من الفهم وادلعرفة حول تطبيق منوذج اسًتاتيجية التعليم التعاوين نوع
 )tournamentلدى الطلبة الصف من مدرسة حسن الدين ادلتوسطة كالغوىا يف تعليم مهارة الكالم .مشكلة البحث
teams games ( TGT

يف ىذا البحث ىي" :ىل تطبيق اسًتاتيجية التعليم التعاوين نوع  ،)teams games tournament( TGTديكن أن يرقي
مهارة الكالم لدى الطلبة الصف الثامن دبدرسة حسن الدين ادلتوسطة كالغوىا فدانج جَتمُت بيساواران ؟"
نوع ىذه البحث ىو حبث إجرائي للصف الدراسي وادلوضوع يف ىذا البحث ىم طلبة الصف الثامن من

شخصا مع تنفيذ دورتُت .األدوات ادلستخدمة يف مجع البيانات
مدرسة حسن الدين ادلتوسطة كالغوىا الذي بلغ ٤3
ً
ىي ورقة ادلالحظة ،وأداة ادلقابلة والتوثيق .تقنية ربليل البيانات ادلستخدمة ىي النوع الوصفي ،وذلك عن طريق مجع
البيانات مث تنظيم البيانات اليت تظهر وعرضها ورسم االستنتاج.
واستنادا إىل البيان السابق قد اظهرت أن تطبيق اسًتاتيجية التعليم التعاوين نوع teams games ( TGT
 )tournamentديكن أن يرقّي مهارة الكالم للطلبة .يف الدورة االوىل الطلبة الذين حيصلون إىل معيار االكتمال 3٤

طالبًا ( ):٤1.3٣والطلبة الذين مل حيصل إىل معيار االكتمال  ٠٠طالبًا ( .):6٠.86بلغ عدد الطلبة حيصل إىل
معيار االكتمال لدراستهم يف الدورة الثانية عددىم  ٠3طالبًا ( ):٣،13وبلغ عدد الطلبة الذين مل حيصل إىل معيار
االكتمال  3٢طالبا ( .):6،٤8وبالتايل فإنو ديكن أن ننظر نتائج تعليم مهارة الكلالم لطلبة الصف الثامن من مدرسة
حسن الدين ادلتوسطة كالغوىا ىناك زيادة قدرىا  :٤٣.٠6مع تطبيق اسًتاتيجية التعليم التعاوين نوع teams ( TGT
 )games tournamentيف مهارة الكالم.
الكلمات المفاتيح :اسًتاتيجية التعليم التعاوين نوع  ،)teams games tournament( TGTمهارة الكالم

شعار

            
    
Musa berkata: “ya tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku, dan mudahkanlah untukku
urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti
perkataanku. (QS: Ta-ha: 25-28)

إهداء

ىذه الرسالة العلمية اىديث إىل:
 .3والديٍت األب سوردي احملبوب واألم زيانة احملبوبة الذان تربياين  ،وتوجيهاين ،
ويرعاين ،وتقدًن التشجيع سواء ماديا ومعنويا ،ويدعواين إىل صلاحي بكل الصرب،
إليصال يف استكمال ىذه الرسالة العلمية جبامعة االسالمية احلكومية رادين انتان
المبونج ،عسى اهلل سبحانو وتعاىل يرمحهما يف الدنيا و اآلخرة.
 .٠إخويت التُت يدعون اهلل للنجاحي يف االنتهاء ىذه الرسالة العمية.
 .٤احملبوبة ،اجلامعة اإلسالمية احلكومية رادين انتان المبونج اليت نضجت يف التفكَت
والتصرف.

ترجمةالباحث

ولد عارف بودي سيتياوان يف  ٠٣من مايو  399٣يف قرية كارتاراىرجا ،منطقة
توالنج باوانج ،مقاطعة توالنج باوانج الغربية .ولد من الزوج سوردي وزيانة ،وىو ابن الثاين
من ثالثة أبناء.
مت أخذ التعليم روضة األطفال يف مدرسة مفتاح اجلنة روضة األطفال كارتاراىرجا يف
 .٠٢٢3-٠٢٢٢مث استمر إىل ادلدرسة االبتدائية احلكومية  3كارتاراىرجا2001- ،
 .2007مث استمر إىل ادلدرسة ادلناورة ادلتوسطة  .٠٢3٢-٠٢٢1 ،ويتم التعليم الثانوي
يف ادلدرسة احلكومية ارباد ادلعلمُت االندونسي  3توميجاجر .2010-2013 ،
مث يف عام  ، ٠٢3٤يواصل ادلؤلف تعليمو إىل جامعة اإلسالمية احلكومية رادين
انتان المبونج ،يف كلية الًتبية والتعليم  ،يف قسم تعليم اللغة العربية.

كلمة الشكر والتقدير

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
بسم اهلل الرحمن الرحيم
رب العادلُت ،الذي خلق العامل ويعطي الرزاق وكل النعمة والرمحة والعناية
احلمد هلل ّ
جلميع عباده على األرض .وفر ادلؤلف من نعمتو بالسجود ألنو قد أعطٍت الفرصة
الستكمال ىذه الرسالة العلمية .احلواجز ادلوجودة يف استكمال ىذه الرسالة العلمية ليس
الشكوى للمؤلف ،ولكن مع الوعي الذايت وإصالح النفس أن ادلؤلف ىو عبد اهلل اليت ال
ديكن فصلها عن طبيعة النسيان والضعيفة وادلهملة .صالة وسلما على النيب زلمد صلى اهلل
عليو وسلم ،وإىل الو وصحبو وأتباعو امجعُت .ىو الذي نتطلع دائما شفاعتو يف يوم القيامة.
يف زلاولة إلعداد ىذه الرسالة ،حيصل ادلؤلف على الكثَت من ادلساعدة من سلتلف
األطراف ،سواء يف شكل مساعدات مادية أو معنوية .ولذلك ،يف ىذه ادلناسبة ،يقول
ادلؤلف شكرا جزيال جلميع األطراف ادلعنية لكتابة ىذه الرسالة بكل ادلشاركة والتحفيز .على
وجو اخلصوص يقول ادلؤلف شكرا على:

 .3الدكتور احلاج .خَت األنور ،ادلاجستَت عميد كلية الًتبية والتعليم جامعة االسالمية
احلكومية رادين إنتان المبونج.
 .٠الدكتور .سفاري داود ،ادلاجستَت رئيس لقسم التعليم اللغة العربية بكلية الًتبية
والتعليم جامعة االسالمية احلكومية رادين إنتان المبونج.
 .٤الدكتورندس احلاج أمَت الدين ،ادلاجستَت ادلشرف الذي قدم اإلرشاد والتوجيو
للمؤلف يف إصلاز ىذه الرسالة العلمية.
 .٣الدكتورندس معطي س.ي ،ادلاجستَت ادلشرف الثاين ،الذي قد ساعدين كثَتا
وأعطتٍت اوقاتو لالشراف حىت مت ىذا البحث العلمي.
 .3األستاذ و األستاذة كمحاضر بالكلية الًتبية والتعليم خاصة يف تعليم اللغة العربية
الذي أعطى العلوم للمؤلف.
 .6الرئيس وموظفيو يف مكتبة ادلركزي ومكتبة لكلية الًتبية والتعليم جبامعة االسالمية
احلكومية رادين انتان المبونج الذين جعل من األسهل يف حبث األدب الذي حيتاجو
الباحث.
 .1السيد احلاج سوناري،

S. Pd.I

رئيس ادلدرسة حسن الدين ادلتوسطة كالغوىا الذي

مسح ادلؤلف إلجراء البحث يف ادلدرسة الدينية اليت قاده.
 .8السيدة ليلك وجييايت معلمة اللغة العربية ادلدرسة حسن الدين ادلتوسطة كالغوىا اليت
تساعد الباحث يف ىذا البحث.

 .9زمالئي يف كلية الًتبية والتعليم خاصة يف قسم التعليم اللغة العربية عام ،٠٢3٤
وربديدا للصف ج .وزمالئي االحباء :زلمد حفيظ ابن مذكر ،غرب فحليفي ،إمام
جوليان شاه  ،مجال ،عامل الدين ،أغونج فمباغيوا عزيز ،رينجغا فرنندوا و غَتىا.
.3٢

جلميع األطراف الذين ال ديكن تسميتهم واحدا فواحدا الذين ساىم يف

ادلساعدة على االنتهاء من كتابة ىذه الرسالة.
جزاكم اهلل بالرمحة واذلداية كجزاء يف ادلساعدة والتوجيو اليت أعطي للمؤلف يف استكمال
ىذه الرسالة العلمية.
بعيدا عن الكمال.
باإلضافة إىل ذلك  ،يف كتابة ىذه الرسالة العلمية ،ال يزال ادلؤلف ً
أخَتا  ،عسى اهلل سبحانو
لذلك ادلدخالت واالقًتاحات والنقد البناء من القارئ آمل .و ً
وتعاىل اعطاء التوفيق واذلدية ،ونأمل أن تكون ىذه الرسالة مفيدة خاصة يف تطوير تعليم
اللغة العربية وجلميع القراء بشكل عام .امُت يا رب العادلُت.
بندر المبونج  ٠1فربايَت ٠٢38

عارف بودي سيتياوان
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الباب األول
مقدمة

أ .توضيح الموضوع
قبل أن يصف ادلؤلف ىذه الرسالة العلمية بالدقيق ،سيشرح أوالً فهم ادلصطلحات
الواردة يف ادلوضوع من ىذه الرسالة هبدف ذبنب سوء الفهم للقراء .ادلصطلحات ىي كما
يلي:
 .1التطبيق
التطبيق ىو العملية  ،الطريقة  ،فعل التطبيق ؛ استخدام .حول شلارسة 1.إذان،
ادلقصود بالتطبيق ىو تطبيق الفكرة أو ادلفهوم ،يف ىذه احلالة حول كيفية تطبيق الطريقة
التعليم التعاوين يف عملية التعليم والتعلّم.

1

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ( Jakarta: Balai Pustaka,
2001), hlm. 1181

 .0االستراتيجية
مصطلح االسًتاتيجية مشتق من اللغة اليونانية  ،strategiaاإلسًتاتيجية ىي زبطيط
طويل للنجاح يف ربقيق الربح 2.وكذلك يتم تعريف االسًتاتيجية على أهنا اخلطوط
العريضة للدورة ليحقق اذلدف احملدد .وكذلك ،فإن االسًتاتيجية ىي التخطيط واخلطوات
وادلسلسالت لتحقيق اذلدف ،مث يف التعليم جيب على ادلعلم وضع خطة وخطوات يف
ربقيق اذلدف.
 .3التعليم التعاوني
معا يف ربقيق األىداف ادلشًتكة .التعليم
ينطوي التعليم التعاوين على العمل ً
التعاوين ىو شكل من أشكال التعليم عن طريق تعلّم الطلبة والعمل يف رلموعات صغَتة
تعاونية تتكون عضويتها من شخصُت إىل ستة أشخاص هبيكال رلموعة غَت متجانسة.

Yamin Martinis, Strategi dan Metode dalam Model Pembelajaran, (GP Press Group, 2008),

2

hlm. 2

 .4الترقية
الًتقية يف القاموس تعٍت خطوة (الدرج) لًتتفع .أما الًتقية ىي رفع (درجة،
مستوى ،وما إىل ذلك)  ،تعزيز أو تقوية.

3

 .5مهارة الكالم
مهارة الكالم باللغة العربية ىي الرباعة والسرعة يف التعبَت عن األفكار وادلشاعر
والدقة واحلقيقة يف اختيار ادلفردات واجلمل باللغة العربية شفويا.
 .6الطلبة
الطلبة أو الطلبة كمدخل عنصر يف النظام التعليمي ،الذي معاجلتهم يف التعليم،
حىت يكون اإلنسان مؤىل وفقا ألىداف التعليم الوطنية.

4

 .7مدرسة حسن الدين المتوسطة
ىذه ادلكان الذي كان موضوع البحث عن التعليم التعاوين نوع

TGT

(

teams

 )games tournamentتقع ىذه ادلدرسة يف قرية كالغوىا ،فدانج جَتمُت ،بيساواران.

Departemen Pendidikan Nasional, Op. Cit., hlm. 1198
Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 7
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من بعض التفسَتات وادلصطلحات للكلمات اعاله ،وديكن لشرح أن اذلدف امجايل
من ىذه الرسالة العلمية ىو مناقشة أو حبث عن العملية التطبيق اسًتاتيجية التعليم التعاوين
نوع

TGT

( )teams games tournamentيف ترقية مهارة الكالم للطلبة من الصف الثامن

دبدرسة حسن الدين ادلتوسطة كالغوىا ،فدانج جَتمُت ،بيساواران.
ب.خلفية البحث
يف العصر اليوم ادلتطور ،ال ديكن إنكار أن التعليم ضرورة يف حياة ادلرء .باإلضافة إىل
ذلك ،التعليم ىو عملية الثقافية لتحسُت كرامة اإلنسان ادلكتسبة من خالل عملية طويلة.
التعليم ىو عملية رئيسية يف التنمية تقدم احلضارة وضمان بقاء اجملتمع على حد سواء
الوطنية واألمة .التعليم ىو وسيلة لتحسُت وتطوير نوعية ادلوارد البشرية ،لذلك جيب تنمية
التعليم من أجل التطور ادلنهجي .ديكن أن يعٍت أن التعليم ىو جزء من احتياجات اإلنسان.
ألنو مع التعليم ،ديكن للناس يزيدون درجتهم .وينبغي أن تكون عملية التعليم لكل وحدة
من التعليم االبتدائي والثانوي التفاعلية ،وادللهم ،وادلرح ،شلا يشكل ربديا ،وحيفز الطلبة على
ادلشاركة بنشاط ،وتوفَت مساحة لإلبداع واالستقالل وفقا دلواىبهم واىتماماهتم والتنمية
العمرانية ،و النفس من الطلبة.

 وكان يستخدم اللغة العربية كلغة رمسية يف بيئة ارباد،391٤ يف ادلرحلة التطورة يف عام
، معًتف هبا باللغة عادلية. ويف نفس الوقت يرقي وضع اللغة العربية نفسها،)PBB( األمم
 والكتاب اإلسالمي ادلقدس (القرآن) ىو،واللغة العربية ال ديكن فصلها عن دين اإلسالم
: قال اهلل تعاىل يف القرآن سورة الشعراء.مكتوب باللغة العربية ولديها ارتفاع واألناقة اللغوية
            

          
Demikianlah Kami wahyukan kepadamu Al Quran dalam bahasa Arab,
supaya kamu memberi peringatan kepada Ummul Qura (penduduk Mekah) dan
penduduk (negeri-negeri) sekelilingnya serta memberi peringatan (pula) tentang
hari berkumpul (kiamat) yang tidak ada keraguan padanya. segolongan masuk
surga, dan segolongan masuk Jahannam.(Ash-shuraa:7)

اللغة العربية ىي واحدة من اللغات الرئيسية يف العامل اليت يتحدثون هبا أكثر من مائيت
 حىت اليوم5. دولة٠٢  يتم استخدام ىذه اللغة بشكل رمسي من قبل.مليون شخص
 من. وىي اإلصلليزية والفرنسية،تتماشى اللغة العربية مع كل من اللغات الدولية احلديثة
 ىي مسامهة عربية ىائلة يف،  وما إىل ذلك، 3 ، ٣ ، ٤ ، ٠ ، 3 ،٢ الواضح أن األرقام
5

Azhar Arsyad, Bahasa Ara:Metode dan Pengajarannya, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2004), hlm.1

جهد تبسيط العد وكتابة الرومان الذي األقل واقعية .ىذا ىو السبب يف مجيع القواميس
اإلصلليزية  ،تسمى األرقام "األرقام العربية" .ىذا يربىن على أن العادلية اللغة العربية ال ديكن
إنكارىا بعد اآلن.
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جيب التأكيد على التعليم العريب احلايل ومعاجلتو بعناية ،من ادلستوى األساسي إىل
مؤسسات التعليم العايل ،احلكومية واخلاصة .حىت احلكومة التعليم يف إندونيسيا تشمل اللغة
العربية يف مناىج التعليم كادلوضوع األجنيب ،ليس فقط التعليم الذي يتميز باإلسالم بل
التعليم الرمسي الذي ال يقع يف ظل ادلؤسسات مثل ادلدارس ادلتوسطة والثانوية .يف التدريس
جيب أن يتم تعديل دلستوى القدرة وتطوير الطلبة .على الرغم أن اللغة العربية قد أدرجت يف
ادلواد اخلاصة يف ادلدارس  ،ولكن تدريس اللغة العربية من الطلبة ىم جيدون الصعوبة يف
استيعاب وفهم ادلادة العربية نفسها ،فإن االختالف يف اخللفية التعليمية للطلبة يؤثر بشكل
كبَت على نشاط الطلبة يف الصف عندما يدرسون اللغة العربية.
اذلدف الرئيسي لتعلم اللغة العربية ىو القدرة على تطوير الطلبة يف استخدام اللغة
الشفوية وادلكتوبة .وتعرف القدرة على استخدام اللغة يف عامل التدريس اللغة بادلهارات

Ibid, hlm.11
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اللغوية .ىناك أربع مهارات  ،وىي مهارة الكالم ،وماىرة الكالم ،ومهارة القراءة ومهارة
الكتابة.

7

من بعض ادلهارات اليت كانت موجودة اختار الباحث مهارة الكالم ،دلزيد من
البحث.
الكالم ىو الوسيلة األساسية لتعزيز التفاىم ادلتبادل  ،والتواصل ادلتبادل  ،واستخدام
اللغة كوسيلة.
يف جوىرىا ،مهارة الكالم باستخدام إتقان اللغة ادلعقدة .يف ىذه احلالة  ،ترتبط
الكفاءة مع التعبَت عن األفكار وادلشاعر مع الكلمات واجلمل اليت ىي جيدة وصحيحة.
إذان  ،فإن ادلهارة ترتبط دبشكلة التفكَت أو األرى فيما تقولو .باإلضافة إىل ذلك  ،ترتبط
أيضا دبوقف القدرة على قول ما مت التفكَت فيو وشعوره باللغة اجليدة والصحيحة.
ادلهارة ً
لذلك ترتبط ادلهارات ارتباطًا وثي ًقا بقدرات النظام ادلعجمية والنحوية والداللية والصوتية .كل
ىذه القدرات تتطلب توفَت بعض الكلمات واجلمل اليت تتوافق مع الوضع ادلرغوب فيو
والذي يتطلب الكثَت من ادلمارسات الشفهية.
7

Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: Remaja Rosdakarya
2013) h. 129.

األىداف اليت جيب ربقيقها من خالل مهارة الكالم ىذه ىي القدرة الطالقة يف
الكالم باللغة أو التحدث أو التواصل ادلباشر كوظيفة رئيسية للغة.
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أىداف التعليم الكالم يشمل عدة أمور  ،من بُت أمور أخرى:
أ) .السهولة في الكالم
جيب أن حيصل الطلبة على فرصة كبَتة للتدرب على احملادثة حىت يتمكنوا
من تطوير ىذه ادلهارة بطريقة عادلة وسالسة وشلتعة ،سواء يف رلموعات صغَتة أو
يف وجود مجهور أكرب ،حيتاج الطلبة إىل تطوير ثقة متزايدة من خالل ادلمارسة.
ب) .الوضوح
يف ىذه احلالة  ،يتكلم الطلبة بدقة ووضوح  ،كل من اجلمل ادلفصلية .جيب
أن تكون األفكار ادلنطوقة منظمة بشكل جيد ،حبيث ديكن ربقيق الوضوح يف
الكالم ،يتطلب رلموعة متنوعة من التمارين ادلستمرة وادلتنوعة .ديكن أن تكون
التمارين من خالل ادلناقشات واخلطب وادلناظرات .ألن مثل ىذه التمارين سوف
تكون قادرة على إدارة الطريقة اليت يفكر هبا الناس بطريقة منهجية ومنطقية.
Ibid, H. 96
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ج) .المسؤول
يؤكد شلارسة الكالم اجليدة على أن ادلتحدث مسؤول عن الكالم السليم،
والفكر احلقيقي حول موضوع احملادثة ،والغرض من احملادثة ،ومن يتحدث إليو،
وكيف وضع احملادثة والزخم يف تلك اللحظة .إن مثل ىذه التمارين سوف سبنع
الشخص من التكلم بشكل غَت مسؤول أو عن ادعاءات اللسان اليت تتفوق على
احلقيقة.
د) .إنشاء المستمع الدقة
إن ادلمارسة اجليدة للكالم باإلضافة إىل تطوير مهارة الكالم ادلناسبة واحلرجة
ىي أيضا األىداف الرئيسية ذلذا برنامج التعليم .حيتاج الطلبة إىل تعلّم كيفية تقييم
الكلمات ادلنطوقة  ،والنية عند التحدث ،والغرض من احملادثة.
ه) .تشكيل العادات
ال ديكن أن تتحقق عادات الكالم باللغة العربية دون أي نوايا حقيقية من
الطلبة أنفسهم .ديكن إظهار ىذه العادة من خالل تفاعل شخصُت أو أكثر مت

االتفاق عليهما من قبل ،وليس بالضرورة يف رلتمع كبَت .يف خلق ىذه العادة العربية
اليت تتطلب من االلتزام  ،ديكن أن يبدأ ىذا االلتزام من النفس ،مث يتطور ىذا االلتزام
إىل اتفاق مع اآلخرين لتحدث اللغة العربية بشكل مستمر .وىذا ما يسمى إنشاء
بيئة لغة حقيقية.
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ادلهمة الرئيسية للمعلم ىي تنظيم األنشطة يتم تشغيل التعليم بشكل فعال ،جيب
على ادلعلم أن يعرف الطبيعة أنشطة التعليم والتعلّم واسًتاتيجيات التعليم.

10

التعلّم يف

األساس ىو عملية تفاعل مع مجيع احلاالت حول األفراد .ديكن اعتبار التعلّم كعملية
موجهة إىل الغرض وعملية القيام من خالل اخلربات ادلختلفة .التعلم ىو أيضا عملية لرؤية
ومراقبة وفهم األشياء.
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الطلبة ىم أفراد فريدون وىذا يعٍت أهنم الديكن على حد سواء بالضبط ،كل واحد
منهم لديهم واحدة سلتلفة مع اآلخرين .الفرق بينهم موجود يف داخل الطلبة وىي:
اخلصائص النفسية  ،والشخصية  ،والصفات .الفرق الفرد لو تأثَت على طريقة ونتائج
9

.Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif. (UIN Malang Press, 2011),
h.138-140
10
Iskandarwassid dan Dadand Sunendar, Strategi Pembelajaran Bahasa, (Bandung: PT.
Remaja Rosdakarya, 2011), hlm.1
11
Rusman, Model-model Pembelajaran Megembangkan Professionalisme Guru, (Jakarta:PT.
Raja Grafindo Persada, 2014), hlm.1

التعليم .تتحدد نتائج التعليم عن العوامل ادلختلفة ،واحدة منها ،وىي ادلهارة االجتماعية اليت
يقوم هبا ادلعلم للطلبة دلعرفة ادلصاحل العليا للتعلّم بالنشط والفعال.

12

وبناء على نتائج قبل البحث السابقة يف مدرسة حسن الدين ادلتوسطة كالغوىا،
فدانج جَتمُت ،معلم اللغة العربية يستخدم فقط طريقة ادلباشرة والطلبة يركزون فقط إىل
ادلعلم على النزعة الفردية وىي واضحة عملية التعليم السليب .وباإلضافة إىل ذلك ادلستوى
من فضول الطلبة ال يزال منخفضا ،ويرجع ذلك إىل أن الطلبة يف عملية التعليم سوى
االنتظار ما من ادلعلم حبيث تصبح الطلبة السليب وعدم التشجيع من ادلعلم لتعزيز الفضول
يف الطلبة.
وىذا واضح يف نتائج تعلّم اللغة العربية دلهارة الكالم وىو ما ديكن رؤيتو من نتائج
االختبار من االختبارات اليومية لطلبة الصف الثامن يف مدرسة حسن الدين ادلتوسطة
كالغوىا ،فدانج جَتمُت.

Dimyati, Belajar dan Pembelajaran (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 257
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الجدول 1.1
نتيجة التعلم لمهارة الكالم لطلبة الصف الثامن في مدرسة حسن الدين المتوسطة
كالغوها ،فدانج جيرمين ،بيساواران

رقم

اسم

البيان

نتيجة

3

Abdulloh

60

غَت كامل

٠

Ahmad fadillah

60

غَت كامل

٤

Ahmad fahmi a

70

كامل

٣

Ahmad ilham A

90

كامل

3

Andika pratama

80

كامل

6

Annisa hidayati

55

غَت كامل

1

Annisa nuraini

60

غَت كامل

8

Arizona mukti

65

غَت كامل

9

Bima suryadi

60

غَت كامل

3٢

Chelsi ayu

55

غَت كامل

33

Hafies merdeka

60

غَت كامل

3٠

Intan dwi chika

65

غَت كامل

3٤

Juanda

60

غَت كامل

3٣

Juantara

55

غَت كامل

33

Khoirul anam r

60

غَت كامل

36

M.puji

60

غَت كامل

31

M.choirul rizal

60

غَت كامل

38

M.daffa fajri s

60

غَت كامل

كامل

70

M.alwi zainul u

39

غَت كامل

60

M.ilham firdaus

٠٢

غَت كامل

45

Mulya rahma s

٠3

غَت كامل

60

Novian andika p

٠٠

غَت كامل

50

Putri aulia p

٠٤

كامل

80

Rafin hibrizi

٠٣

غَت كامل

60

Rahmawati

٠3

غَت كامل

60

Rahman

٠6

غَت كامل

60

Revindo jaya s

٠1

غَت كامل

60

Ria wulandari

٠8

غَت كامل

60

Santriyah

٠9

غَت كامل

60

Sheva

٤٢

كامل

80

Syalsabillah p

٤3

غَت كامل

55

Syifa mutiara h

٤٠

غَت كامل

60

Tia pertiwi

٤٤

غَت كامل

60

Zahrina Zahra

٤٣

كامل

70

Zaki alfiansyah

٤3

كامل

20%

النسبة المئوية مكتملة

80%

النسبة المئوية غير المكتملة

غير كامل

استنادا إىل بيانات من نتائج االختبار أعاله من ادلعروف أن من  ٤3عدد الطلبة يف
الصف الثامن ،والطلبة الذين جيتازون فقط  1أشخاص على نسبة  ،:٠٢يف حُت أن مل
جيتازو  ٠8شخصا بنسبة .:8٢
تدىور ىذا ،الن استخدام ادلعلم طريقة التعليم غَت ادلالئمة .نتيجة ادلقابلة ادلؤلف إىل
أمحد فضيلة واحدة من الطلبة مدرسة حسن الدين ادلتوسطة كالغوىا ،فدانج جَتمُت،
بيساواران وأوضح أن ادلعلم شرح فقط األمر دون رؤية حالة الطلبة ،إىل جانب طبيعة ادلعلم
الذي جعل الطلبة أصبحت أقل نشاطا .ونتيجة لذلك يصبح الطلبة ضعف لفهم مادة اللغة
العربية.
نرى ادلشاكل ادلذكورة أعاله ،ويعتزم الباحث احللول اليت يبوقع أن ربسُت نتائج التعليم الطلبة
للتعلّم .احلل ادلستخدم ىو استخدام منوذج التعليم التعاوين قبل أن يطبق الباحث نفس نوع من
اسًتاتيجية التعلم التعوين استخدم ادلعلم طريقة ادلبشرة

طريقة التعليم التعاوين يف حد ذاتو ىو التعليم ادلنهجي وادلنظم الذي يتكون من
رلموعات صغَتة من التعاون ادلشًتك لتحقيق اذلدف ادلنشود .فائدة من طريقة التعليم
التعاوين اليت ديكن أن ربسن نتائج التعليم األكادديية للطلبة ،وحل ادلشكالت ،والعالقات
اجليدة مع الزمالء والعالقات الطيبة بُت الطلبة وادلعلمُت وادلدرسة .التعليم التعاوين لديها

العديد من الطرق دبا يف ذلك طريقة
وطريقة

games tournament( TGT

STAD

)،(Student Team Achievement Divisions

 ،)teamsوطريقة

CIRC

(

Cooperative Integrated

 .)Reading and Compositionولكن يف ىذه احلالة ،سيتم تطبيق الباحث تعلم اللغة العربية
من خالل طريقة

games tournament( TGT

 )teamsيف التعليم التعاوين

TGT

ويعتقد

الباحث أن استخدام  TGTديكن ان يرقي مهارة الطلبة أو قدرهتم على الكالم وادلتوقع كما
ديكن أن تساعد لنقص الصعوبات اليت يصيبها الطلبة وأنشطة التعلم أكثر نشاطًا وتفضيًا.
TGT

باستخدام البطولة األكادديية ،واستخدام االختبارات واألفراد نظام التقدم التهديف،

حيث يتنافس الطلبة كممثلُت لفريقهم مع أعضاء الفريق اآلخرين األداء األكادديي مسبق
كما ما يعادذلا.

13

ج .تحديد المشكلة
استناداً إىل خلفية البحث اعاله ،فإن ادلشاكل ادلختلفة اليت مت ربديدىا على النحو
التايل:
 .3ينشط ادلعلم يف إعطاء الدروس ،بينما يكون الطلبة سلبيُت فقط حبيث يكون
إبداع الطلبة أقل من احلد األقصى.
Robert E. Slavin, cooperative learning, (Bandung: Nusa Media, -), hlm. 163
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 .٠التعليم الذي أقل من إثارة لالىتمام (رتيبة)
 .٤تطبيق منوذج الذي أقل تنوعا.
د .فرضية العمل
الفرضية ىي كوحدة إجابات مؤقتة دلشكلة البحث ،حىت تثبت من خالل البيانات
اليت مت مجعها 14.سباشيا مع الرأي  Sugiyonoبأن الفرضية ىي إجابة مؤقتة لصياغة مشاكل
البحث ،حيث مت التعبَت عن صياغة مشاكل البحث يف شكل مجلة السؤال .يقال مؤقتًا،
ألن اإلجابة ادلعطاة للمعلم تستند إىل النظرية اليت مت احلصول عليها من خالل مجع
البيانات.

15

إن فرضية البحث العملي ليست فرضية الفارق أو العالقة ولكن فرضية العمل .ربتوي
فرضية العمل على اإلجراء ادلقًتح إلنتاج التحسُت ادلطلوب .من أجل التوصل إىل اختيار
العمل ادلناسب ،ديكن للباحث أن يبدأ بيوزن يف اإلجراءات اليت ديكن أن يعمل لتحقيق
التحسُت ادلطلوب .يف ىذه احلالة ،جيب على الباحث لبحث مدخالت من األشخاص
ذوي الصلة دبشكلة البحث.
14

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis, (Jakarta: Rineka Cipta,
2013), hlm. 64
15
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2014), Cet. XX, hlm. 96.

من الرأي أعاله ديكن أن ينظر إىل فهم أن الفرضية ىي إجابة مؤقتة من البحث،
وىي عبارة ال تزال ضعيفة حقيقتها وال تزال حباجة إىل إثبات الوقائع .مث إن فرضية العمل يف
ىذا البحث ىي كما يلي " :تطبيق استراتيجية التعليم التعاوني نوع

TGT

(

teams

 ،)games tournamentلترقية مهارة الكالم لدى الطلبة الصف الثامن بمدرسة حسن
الدين المتوسطة كالغوها فدانج جيرمين بيساواران ".
ه .مشكلة البحث
واستنادا إىل خلفية البحث ادلذكورة أعاله ،والباحث صياغة ادلشكلة يف ىذا البحث
على النحو التايل" :هل تطبيق استراتيجية التعليم التعاوني نوع

TGT

(

teams games

 ،)tournamentلترقية مهارة الكالم لدى الطلبة الصف الثامن بمدرسة حسن الدين
المتوسطة كالغوها فدانج جيرمين بيساواران".

و .أهداف و فوائد البحث
 .1أهداف البحث
واألىداف من ىذا البحث:
وكانت األىداف ادلراد ربقيقها يف ىذا البحث دلعرفة ىل تطبيق التعليم
التعاوين نوع

TGT

( )teams games tournamentلًتقية مهارة الكالم لدى الطلبة

الصف الثامن دبدرسة حسن الدين ادلتوسطة كالغوىا فدانج جَتمُت بيساواران".
 .0فوائد البحث
أ .النظرية ،وادلتوقعة النتائج من ىذا البحث تضيف إىل كنوز ادلعرفة عن منوذج
التعليم من التعليم التعاوين نوع  )teams games tournament( TGTيف تعليم اللغة
العربية.
ب .العملية ،وادلتوقعة النتائج من ىذا البحث ديكن أن تستخدم نظر دبديري التعليم
وادلعلمُت يف اختيار طريقة التعليم من أجل زيادة النجاح يف تعليم اللغة العربية.

ز .البحوث السابقة ذات الصلة

لدعم إعداد ىذه الرسالة العلمية ،حاول الباحث إجراء أحباث سابقة على ادلكتبات
ادلوجودة ،يف شكل أعمال سابقة ذلا صلة بادلوضوع الذي سيتم دراستو الباحث .وجد
الباحث البحث (الرسالة العلمية) يف تناغم مع البحث الذي يتعُت القيام بو  ،وىي:
البحث الذي أجرهتا  Erny Yunikaبعنوان "تطبيق منوذج التعليم التعاوين نوع
)(Teams Games Tournament

TGT

لًتقية القدرة حل ادلشكالت السؤال القصة السكرية يف

ادلدرسة سببالكون االبتدائية احلكومية الثالث الصف الرابع منطقة تونتانج العام الدراسي
 "٠٢33/٠٢3٢ىذا البحث ىو البحث االجرائي للفصول الدراسية .هتدف ىذه الدراسة
إىل ترقية مهارة القراءة لدى الطلبة باستخدام طريقة التعليم التعاوين من النوع
)Games Tournament

TGT (Teams

يف تعليم اللغة العربية للصف الرابع دبدرسة سببالكون االبتدائية

احلكومية الثالث .وأظهرت النتائج أن استخدام طريقة التعليم التعاوين من النوع

TGT

) (Teams Games Tournamentديكن ترقية فعالية الطلبة حلل ادلشاكل القصص ونتائج التعليم
من الطلبة زيادة وىذا ما يتضح من ادلرحلة األوىل تصل قيمة متوسط  ،:3٢و  :9٣يف
ادلرحلة الثانية وادلرحلة الثالثة تصل إىل  .:3٢٢ذكرت ىنا أن ىناك زيادة كبَتة يف نتائج

التعليم من الطلبة بعد تطبيق طريقة التعليم التعاوين من النوع
).Tournament

TGT (Teams Games

16

البحث  Ernyمع البحث الذي أجراىا الباحث ىو دراسة حول طريقة التعليم التعاوين
من نوع  ،TGTونوع البحث ىو البحث اإلجراء للفصول الدراسية .الفرق يكمن يف تركيز
البحث  ،الذي يستخدمو

Erny

حول ادلهارة الالزمة حلل قصة الكسور ،بينما يركز ىذا

البحث على زيادة االنشطة ادلشاركة.
البحث أجراهتا

Sapti Nurvitasari

بعنوان " تطبيق منوذج التعليم التعاوين نوع

TGT

) (Teams Games Tournamentلًتقية ادلشاركة النشطة الطلبة الصف السابع من مدرسة
فاكيم  ٤ادلتوسطة احلكومية يف درس علم اجملتمع" .يظهر أن تعلم طريقة التعليم التعاوين
نوع

TGT

) (Teams Games Tournamentفعالة لزيادة ادلشاركة النشاط يف تعلم الطلبة من

الصف السابع من مدرسة فاكيم  ٤ادلتوسطة احلكومية .ويتضح ذلك من خالل ادلرحلة
األوىل تصل إىل قيمة ادلتوسط  ،:6٣.٤ودورة الثانية وبلغت  :83.3أصرح زيادات كبَتة
16

Erny Yunika Putri, Penerapan Model Pembelajaran Kooperatife Learning Tipe TGT
(Teams Games Tournament) Untuk Meningkatkan Kemampuan Menyelesaikan Soal Cerita Pecahan
Pada Siswa Kelas IV SD Negeri Tlompakan III Kecamatan Tuntang Tahun Ajaran 2010/2011, Skripsi,
Surakarta: Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Sebelas Maret, 2010, diakses pada
24-10-2017

TGT (Teams Games

يف نتائج التعليم من الطلبة بعد تطبيق طريقة التعليم التعاوين نوع
17

.Tournament)

 بعنوان " تطبيق منوذج التعليم التعاوين نوعTheresia Dwi Korayanti البحث أجراهتا
( لًتقية النتائج التعليم للعلوم االجتماعية الصف الرابع يفTeams Games Tournament) TGT
مدرسة منجاسن غمبينج االبتدائية احلكومية سليمان يوجياكرتا " ىذا البحث ىو البحث
ااجلرائي للفصول الدراسية يهدف لًتقية النتائج التعليم للعلوم االجتماعية باستخدام طريقة
 تشَت نتائج ىذه الدراسة إىل أن استخدام طريقة التعليم.TGT التعلم التعاوين من نوع
 ويتضح ذلك.ديكن أن يرقي بشكل فعال من التحصيل التعليم للطلبة

TGT

التعاوين نوع

 ووصلت الدورة الثانية إىل:63.3٤ من خالل الدورة اليت وصلت فيها إىل متوسط قيمة
 ذكرت ىنا أن ىناك زيادة كبَتة يف نتيجة التعليم من الطلبة يف درس العلوم.:88.٣6
18

.TGT

17

االجتماعية بعد تطبيق طريقة التعليم التعاوين نوع

Sapti Nurvitasari, Penerapan Metode Pembelajaran Kooperatife Tipe Teams Games
Tournament (TGT) Untuk Menngkatkan Pertisipasi Aktif Siswa Kelas VII SMPN 3 Pakem Dalam
Mata Pelajaran Ips, Skripsi, Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas
Negeri Yogyakarta, 2012, diakses pada 24-10-2017.
18
Theresia dwi korayanti, penerapan model pembelajaran kooperatife learning tipe teams
games tournament (TGT) untuk meningkatkan prestasi belajar ilmu pengetahuan sosial siswa kelas IV
SD negeri mancasan gamping sleman Yogyakarta, skripsi, Yogyakarta: jurusan pendidikan sekolah
dasar, Universitas Negeri Yogyakarta, 2013, diakses pada 24-10-2017

البحث الذي أجرهتا

Theresia

مع البحث الذي قام بو الباحث ىو دراسة طريقة

التعليم التعاوين من نوع  ، TGTونوع البحث ىو البحث اإلجراء للفصول الدراسية .يكمن
الفرق يف تركيز البحث ،الذي تستخدمو

Theresia

حول إصلازات تعليم العلوم االجتماعية،

بينما تركز ىذه الدراسة على مهارة الكالم باللغة العربية للطلبة.
من بعض األحباث اليت مت وصفها أعاله ،عسى البحث الذي ستقوم بالكاتب أن
تكمل البحث السابق  ،الن ذلا اختالف و معادلة بُت أمور أخرى:
أ .الرسالة العلمية اليت كتبتها  Ernyىو البحث لًتقية القدرة على حل مشكلة السؤال
الكسور باستخدام طريقة التعليم التعاوين من نوع

.TGT

ب .الرسالة العلمية اليت كتبتها  Sapti Nurvitasariباستخدام طريقة التعليم التعاوين من
نوع  TGTلًتقية نتائج التعليم العلوم االجتماعية.
ج .الرسالة العلمية اليت كتبتها
التعليم العلوم االجتماعية.

Theresia Dwi Korayanti

ىي دراسة لًتقية نتائج

استنادا إىل دراسة األدبيات ادلذكورة أعاله ،البحث يف تطبيق التعليم التعاوين ادلطبقة
سابقا .ومع ذلك  ،ىذه الدراسة زبتلف عن البحوث السابقة .يتناول موضوع ىذا البحث
دراسة تطبيق طريقة التعليم التعاوين يف ترقية مهارة الكالم باللغة العربية.

الباب الثاني
االساس النظري

أ .نموذج التعليم التعاوني نوع

)teams games tournament( TGT

 .1فهم التعليم التعاوني
معا يف ربقيق األىداف ادلشًتكة .التعليم التعاوين
ينطوي التعليم التعاوين على العمل ً
( )cooperative learningىو شكل من أشكال التعليم عن طريق التعليم الطلبة والعمل
يف رلموعات صغَتة بالتعاون مع أعضاء تتكون من شخصُت إىل ستة أشخاص مع بنية
اجملموعة غَت ادلتجانسة.

19

وأوضحت أكثر

 Ethin SolihatinوRaharjo

أن منوذج التعليم التعاوين ينحرف عن

االفًتاضات األساسية يف اجملتمع وىذا ىو " " getting better togetherأو "االستيالء معا
بشكل أفضل".

20

19

Miftahul Huda, Cooperative learning: Metode, Teknik, Struktur dan Model pembelajaran,
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), Cet. Ke-X, hlm. 202
20
Ethin Solihatin dan Raharjo, Cooperative Learning: Analisis Model Pembelajaran IPS,
(Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 6.

من الشرح أعاله ديكن أن خنلص إىل أن التعليم التعاوين ىو نشاط تعليمي يستخدم
أمناط التعليم اجملموعة لدى الطلبة إىل إقامة تعاون والًتابط اإلجيايب من أجل ربقيق عملية
وسلرجات التعليم اإلنتاجية .سيقوم الطلبة الذين يدرسون مع منوذج التعليم التعاوين أن
يكون إقبال كبَت ،الن مدفوعة من قبل زمالئهم.
يذكر  ،Stahlيف كتاب

Ethin Solihatin

و  ،Raharjoادلبادئ األساسية يف التعليم

التعاوين  ،ىي )3 :جيب أن تكون صياغة أىداف تعليم الطلبة واضحة )٠ ،قبول عام من
قبل الطلبة حول أىداف التعليم )٤ ،االعتماد اإلجيايب للغاية )٣ ،التفاعل االنفتاح)3 ،
ادلسؤولية الفردية )6 ،اجملموعة غَت متجانسة )1 ،والتفاعل ادلوقف السلوك االجتماعي
اإلجيايب )8 ،ادلتابعة )9 ،االرتياح يف التعليم.

21

 .0نموذج التعليم التعاوني نوع )teams games tournament( TGT
 )teams games tournament( TGTىي نوع من التعليم التعاوين الذي يضع الطلبة
يف رلموعات دراسية من  3إىل  6أعضاء لديهم قدرات وجنديات ومقاطع أو أعراق
ادلختلفة .يعرض ادلعلم ادلادة ،ويعمل الطلبة يف رلموعاهتم اخلاصة .يف العمل اجلماعي،
Ibid., hlm. 9

21

يعطي ادلعلم

LKS

(ورقة عمل الطلبة) لكل رلموعة .يتم إصلاز ادلهام ادلعينة مع أعضاء

اجملموعة .إذا يوجد من أعضاء اجملموعة الذين ال يفهمون ادلهمة اليت مت تعيينها لذلك
أعضاء اجملموعة اآلخرين مسؤولون عن تقدًن إجابات أو شرحها ،قبل طرح السؤال على
ادلعلم.

22

ووف ًقا

Saco

ذكره يف كتاب

Rusman

حول مناذج التعليم اليت تطور مهارة ادلعلم

( ،)model-model pembelajaran mengembangkan profesionalisme guruيلعب الطلبة
ألعابًا مع أعضاء الفريق اآلخرين للتسجيل يف فرقهم اخلاصة .ديكن ترتيب اللعبة من قبل
ادلعلمُت يف شكل اختبارات يف شكل أسئلة تتعلق بادلوضوع.
ديكن أن تكون األلعاب يف  )teams games tournament( TGTأسئلة مكتوبة على
بطاقات مرقمة .سيقوم كل طلبة ،على سبيل ادلثال ،باختيار بطاقة مرقمة وزلاولة اإلجابة
على السؤال وف ًقا للرقم .جيب أن تسمح الدورة جلميع الطلبة من مجيع مستويات القدرة
على ادلسامهة بالنقاط يف رلموعتهم ،من حيث ادلبدأ ،من الصعب على الطلبة الذكي،
والسؤال السهلة لطلبة أقل ذكاءً .ىذا حبيث أن مجيع الطلبة لديهم إمكانية التسجيل
22

Rusman, Model-model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru, (Jakarta:
PT. Raja Grafindo Persada, 2014), edisi kedua, hlm. 224

للمجموعتهم .ديكن استخدام األلعاب اليت يتم تعبئتها يف منوذج الدورة ىذا كتقييم بديل
أيضا أن تكون مراجعة للمواد التعليمية.
أو ديكن ً

23

تسمح أنشطة التعليم مع منوذج

TGT

( )teams games tournamentللطلبة بتعليم

ادلزيد من االسًتخاء باإلضافة إىل تعزيز ادلسؤولية وادلنافسة الصحية والتفاعل التعليمي.
ىناك مخسة مكونات رئيسية يف ادلكون يف

TGT

(، )teams games tournament

وىي:
أ) .عرض الفصل
يعرض ادلعلم ادلادة يف عرض الفصل .عادة ،يتم ذلك عن طريق التعليم
ادلباشر أو احملاضرات وادلناقشات اليت يقودىا ادلعلم .يف وقت تقدًن الفصل ،جيب
على الطلبة أن يهتموا ويفهموا ادلادة اليت يقدمها ادلعلم ألهنا ستساعد الطلبة على
العمل بشكل أفضل أثناء العمل اجلماعي ويف وقت اللعب ألن درجة اللعبة ستحدد
نقاط اجملموعة.

Rusman, Op.Cit., hlm. 225

23

ب) .المجموعة (الفريق)
تتكون اجملموعات عادة من أربعة إىل مخسة أعضاء غَت متجانسُت ينظر
إليها من العروض األكادديية أو اجلنس أو العرق أو اإلثنية .تتمثل وظيفة اجملموعة يف
وربديدا إلعداد أعضاء اجملموعة للعمل بشكل
تعميق ادلواد مع أصدقاء اجملموعة
ً
صحيح وعلى النحو األمثل أثناء اللعبة.
ج) .اللعبة
تتكون اللعبة من أسئلة مصممة الختبار معرفة الطلبة بعرض تقدديي وتعليم
مجاعي.
د) .مسابقة
تتم ادلسابقة يف هناية األسبوع أو يف كل وحدة بعد قيام ادلعلم بعمل عرض
تقدديي للفصل وقد عملت اجملموعة يف ورقة العمل .يف ادلسابقة األوىل  ،يقسم ادلعلم
الطلبة إىل العديد من طاوالت ادلسابقات.

ه) .فريق االعتراف ()Team recognize
يقوم ادلعلم بعد ذلك بإعالن اجملموعة الفائزة ،وربصل كل رلموعة على
شهادة أو مكافأة إذا كان متوسط النقاط يستويف ادلعايَت احملددة .ربصل اجملموعة
على لقب "فريق شلتاز" إذا وصل متوسط النقاط إىل  ٣3أو أكثر "فريق رائع" إذا
وصل ادلتوسط إىل  ، ٣3-٣٢و "فريق جيد" إذا كان ادلتوسط .٣٢-٤٢

24

 .3خطوات التعليم التعاوني
لتحقيق عملية التعليم وفقا دلبادئ التعليم التعاوين ،فإنو يأخذ خطوة لتحقيق نتائج
التعليم الفعال .خطوات التعليم التعاوين اليت وصفها

Stahl

و  ،Slavinيف كتاب

Etin

 Solihatinو  ، Raharjoىي كالتايل:
أ) .اخلطوة األوىل ،اليت يقوم هبا ادلعلم ىي تصميم برنامج تعليمي.
ب).اخلطوة الثانية ،يف تطبيق التعليم يف الفصل الدراسي ،يقوم ادلعلم بتصميم ورقة
معا يف رلموعات
مالحظات سيتم استخدامها دلراقبة أنشطة الطلبة يف التعليم ً
صغَتة.
Hamdani, Strategi belajar mengajar, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), hlm. 92-93
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ج) .اخلطوة الثالثة ،يف مالحظة أنشطة الطلبة يوجو ادلعلم وتوجيو الطلبة ،سواء
بشكل فردي أو يف رلموعات ،سواء يف فهم ادلواد وحول سلوك وموقف الطلبة خالل
أنشطة التعليم.
د) .اخلطوة الرابعة ،يعطي ادلعلم الفرصة للطلبة من كل رلموعة لتقدًن النتيجة
عملهم.

25

من اخلطوات األربع ادلذكورة أعاله ،ديكن االستنتاج أنو من أجل ربقيق عملية
التعليم التعاوين إىل احلد األقصى ،فإن دور ادلعلمُت حاسم للغاية ،وخاصة يف ربديد
اذلدف .قم بإعداد اخلطوات يف نظام التعليم ادلقدم من ادلعلم .بعد ذلك يقوم ادلعلم بعمل
مالحظات على عمل الطلبة.
مث إجراء التوجيو واإلرشدات بشكل فردي ويف رلموعات .لالطالع على نتائج أداء
الطلبة ،وتوفَت ادلعلمُت الفرص للطلبة لتقدًن أفكارىم قاموا بو .جيب إجراء ىذه اخلطوات
بشكل صحيح ،من أجل ربقيق الدافعية التعليم ومرضية كما ادلتوقع.

Etin Solihatin dan Raharjo Op.Cit., hlm. 10
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 .4المزايا في التعلم التعاوني
ادلزايا اليت صفها

Isjoni

يف كتابو ( )cooperative learningالتعليم التعاوين :لتطوير

القدرة على التعليم يف رلموعات ،نظر من سلتلف جوانب الطلبة ما يلي )3 :توفَت الطلبة
ليعرب ويناقش عن الرؤية واخلربة ادلكتسبة بالعمل معا يف صياغة وجهة نظر اجلماعة )٠
تسمح الطلبة لتحقيق النجاح يف التعليم ،وتدريب الطلبة يف احلصول على ادلهارات ،كل
من مهارات التفكَت وادلهارات االجتماعية مثل مهارة يف التعبَت عن آرائهم ،وتلقي ادلشورة
وادلدخالت من اآلخرين ،والعمل معا ،والشعور بالتضامن واحلد من السلوك ادلنحرف يف
حياة الطبقة )٤ .سبكُت الطلبة من تطوير ادلعارف وادلهارات والقدرات بشكل كامل يف
جو التعليم ومنفتحة ودديقراطية )٣ .سبكن الطلبة من احلصول على حافز عايل ،وربسُت
القدرة األكادديية ،وربسُت مهارات التفكَت النقدي ،وإقامة العالقات الودية ،واستخالص
ادلعلومات ،وتعلم استخدام اجملاملة ،وزيادة دافع الطلبة ،وربسُت ادلواقف للمدرسة والتعلم،
واحلد من السلوكيات السيئة وادلساعدة نقدر أفكار اآلخرين.

26
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Isjoni, Cooperative Learning: Mengembangkan Kemampuan Belajar Berkelompok,
(Bandung: Alfabeta, 2014), Cet. Ke-8, hlm. 23

وعالوة على ذلك ،قال  Jarolimekو  Isjoniيف  Isjoniأن ادلزايا ادلكتسبة من التعليم
التعاوين ىي )3 :االعتماد ادلتبادل اإلجيايب )٠ ،االعًتاف استجابة لالختالفات الفردية،
 )٤الطلبة يشاركون يف التخطيط وإدارة الفصول الدراسية )٣ ،جو مريح وشلتعة )3 ،وجود
عالقة دافئة وودية للغاية بُت الطلبة وادلعلمُت )6 ،لديهم العديد من الفرص للتعبَت عن
التجربة العاطفية ادلمتعة.
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 .5نوع التعليم التعاوني
جديدا ،فقد استخدمو ادلعلمون لسنوات يف رلموعات
التعليم التعاوين ليس شيئًا
ً
من ادلختربات ورلموعات ادلهام ورلموعات ادلناقشة وما إىل ذلك .وتشمل أنواع التعليم
التعاوين ىم:

(Team TGT ،(Student Team Achievement Division) STAD ،jigsaw

) ،(Team Assisted Individualization) TAI ،Games Tournamentوغَت ذلك.

28

Ibid., hlm. 24
Robert E. Slavin, ter. Lita, hlm 13
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ب .مفاهيم أساسية لمهارة الكالم
 .1فهم مهارة الكالم للغة العربية
مهارة الكالم باللغة العربية ىي الرباعة والسرعة يف التعبَت عن األفكار وادلشاعر ،
والدقة واحلقيقة يف اختيار ادلفردات واجلمل باللغة العربية شفويا.

29

مهارة الكالم األساسية ىي إتقان اللغة ادلعقدة .يف ىذه احلالة  ،ترتبط الكفاءة مع
التعبَت عن األفكار وادلشاعر مع الكلمات واجلمل اليت ىي جيدة وصحيحة .إذن  ،فإن
أيضا
ادلهارة ترتبط دبشكلة التفكَت أو األرى فيما تقولو .باإلضافة إىل ذلك  ،ترتبط ادلهارة ً
دبوقف القدرة على قول ما مت التفكَت فيو وشعوره باللغة اجليذة والصحيحة .لذلك ترتبط
ادلهارات ارتباطًا وثي ًقا بقدرات النظام ادلعجمية والنحوية والداللية والصوتية .كل ىذه
القدرات تتطلب إىل توفَت بعض الكلمات واجلمل اليت تتوافق مع الوضع ادلطلوب الذي
يتطلب الكثَت من ادلمارسة الشفهية.

Ahmad Izzan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab.( Bandung : Humaniora 2009) H. 138

29

األىداف اليت جيب ربقيقها من خالل مهارة الكالم ىذه ىي القدرة والطالقة يف
التحدث باللغة أو التحدث أو التواصل ادلباشر كوظيفة رئيسية للغة 30.إذا مت التوصل إىل
اذلدف أعاله  ،ديكن القول أنو صلاح.
ديكن أن يقال إن الشخص ماىراً بلغة أجنبية ،إذا كان يستطيع للكالم والقراءة
والكتابة وفقاً لقواعده بشكل جيذ وصحيح  ،دبا يف ذلك إتقان ادلفردات وفقاً دلقاصد
وأىداف دراسة اللغة العربية.

31

 .0أنواع مهارة الكالم
انواع مهارة الكالم ادلختلفة تشمل:
أ .احملادثة
ب .التعبَت الشفهي.

32
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Ibid, H. 96
Ahmad Fuad Effendy. Metodologi Pengajran Bahasa Arab.(Malang, Misykat 2005) H. 113
32
Abdul Wahab Rosyidi. Media Pembelajaran Bahasa Arab.(UIN Malang Press. 2009), h. 91.
31

يف حُت أن مهارة الكالم ادلختلفة وفقا :Acep Hermawan

33

 .1تمارين قبل التواصلية
سبارين ما قبل االتصال ىي أن يقوم ادلعلمون بتزويد الطلبة بادلهارات األساسية
يف الكالم وىي ضرورية للغاية عند االنغماس يف اجملال ،مثل أمناط شلارسة احلوار
وادلفردات والقواعد وما إىل ذلك .لذا فإن التمرين األساسي للغاية وادلقدمة أوالً يف
الكالم ىو سبييز الصوت عناصر الكلمة

).(fonem

خصوصا األصوات اليت تبدو

نفسها ولكنها سلتلفة .على سبيل ادلثال (س) ( -ش) ( -ث) ( ،د) ( -ذ) ( ،ك)
 (ق)  ،وىكذا دواليك.ىناك العديد من التقنيات اليت ديكن القيام هبا يف سبارين ما قبل االتصال ،من
بُت أمور أخرى:
أ) .حفظ الحوار
ىذه التقنية ىي سبرين رباكي وربفظ احلوارات حول سلتلف ادلواقف والفرص
33

Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab,(Bandung: Remaja Rosdakarya,
2011). h. 136

ب) .الحوارات من خالل الصور
يتم إعطاء ىذه التقنية حىت يتمكن الطلبة من فهم احلقائق من خالل الصور
اليت يتم التعبَت عنها شفهيًا وف ًقا دلستواىم.
ج) .الحوار الموجه
يتم إعطاء ىذه التقنية حبيث يتمكن الطلبة من إكمال احملادثة وف ًقا للحالة
احملددة اليت مت تدريبهم عليها.
د) .إجراء التمثيل
يتم إعطاء ىذه التقنية حبيث ديكن للطلبة التعبَت عن نشاط شفهي.
ه) .تقنية التنفيذ األنماط
ىذه التقنية تتكون من الكشف عن أمناط اجلملة اليت جيب تكرارىا شفويا يف
شكل معُت على النحو ادلدربُت.

 .0تمارين التواصلية
سبارين التواصلية ىو سبرين يعتمد أكثر على إبداع الطلبة يف القيام بالتمارين  ،يف
ىذه ادلرحلة يتم إعطاء الطلبة الفرصة لتطوير قدراهتم اخلاصة .يتم الًتكيز على الطلبة يف
ىذه ادلرحلة للتكلم أكثر بكثَت من ادلعلم .أثناء تقدًن التمرين على مراحل ،يوصى باختيار
مواد التدريب وف ًقا لظروف الفصل الدراسي.
بعض األنشطة اليت ديكن القيام هبا يف التمارين التواصلية ىي كما يلي:
أ) .المحادثة المجموعة
يف ىذا التمرين  ،يتناوب الطلبة على قول شيء ينضم إليهم األصدقاء
حبيث يصبح قصة كاملة.
ب) .لعب التمثيل
يف ىذا النشاط  ،يعُت ادلعلم تعيُت دور معُت جيب أن يقوم بو الطلبة.

ج) .ممارسة العبارة االجتماعية
ادلقصود دبمارسة التعبَت االجتماعي ىي السلوكيات االجتماعية عند التواصل
اليت يتم التكلم هبا شفهيًا ،مثل التحية والتعبَت عن اإلعجاب والكالم الوداعي
والتهاين وما إىل ذلك.
د) .الممارسة الميدانية
تعٍت ادلمارسة ادليدانية ىي التواصل مع ادلتحدثُت األصليُت واللغويُت خارج
الفصل الدراسي.
ه) .حل المشكلة
عادة ما يتم حل ادلشكلة يف شكل مناقشة .يهدف ىذا النشاط إىل حل
مشكلة اليت تواجهها ،أو الدخول يف اتفاق على اخلطة.
 .3جوانب تقييم مهارة الكالم
ويقال إن اجلوانب ادلستخدمة لقياس شخص قادرة على التكلم كما ىو مقًتح،
من بُت أمور أخرى:

قادرا على التكلم عندما
وفقا  ،Henry Guntur Tariganشخص ديكن اعتباره ً
يكون قد استوىف ىذه العناصر األربعة( :أ) علم األصوات ( ،ب) الًتكيب ( ،ج)
ادلفردات ( ،د) السرعة  /النعومة.

34

ويف نفس الوقت ،ووف ًقا

Bakar Muhamad

 ،Abuفإن جوانب مهارة الكالم

ادلطلوب ربقيقها ىي:
أ) .الجوانب اللغوية
 .)3اللغوية (سلرج)
وشدة)
 .)٠موضع الًتكيز (مد ّ
 .)٤النغمة واإليقاع
 .)٣اختيار الكلمة (االلقاء)
 .)3اختيار التعبَت
 .)6ىيكل اجلملة (قواعد اللغة)
 .)1االختالفات
34

Henry Guntur Tarigan, Berbicara Sebagai Keterampilan Berbahasa, (Bandung, Angkasa,
1990), hal, 3

ب) .الجوانب غير اللغوية
 .)3النعومة
 .)٠إتقان ادلوضوع
 .)٤االستدالل.
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 .4مراحل التعليم مهارة الكالم
تنقسم مراحل التعليم مهارة الكالم إىل ثالثة مستويات ،وىي ادلراحل على مستوى
ادلبتدئُت وادلستوى ادلتوسط ومستوى ادلتقدم .التوضيحات ىي كما يلي:
 .)1المستوى المبتدئين
أ) .يطلب من الطلبة أن يتعلموا نطق الكلمات وأن يؤلفوا اجلمل ويعربوا عن
أفكارىم ببساطة.
ب) .يطرح ادلعلم األسئلة اليت جيب على الطلبة إلجابة عليها حىت ينتهي هبم األمر
إىل تكوين موضوع كامل.
ج) .يبدأ ادلعلم بتدريب التكلم بأسئلة بسيطة.
35

Abu Bakar Muhamad, Metode Khusus Pengajaran Bahasa Arab, (Usaha Nasional,
Surabaya, 1981), h. 112-119

د) .ديكن للمعلمُت أن جييبوا الطلبة على سبارين الشفوي عن طريق حفظ احملادثات
أو اإلجابة على األسئلة ادلتعلقة باحملتوى النصي الذي يقرأه الطلبة.
 .0المستوى المتوسط
أ) .تعلم الكالم مع لعب التمثيل.
ب) .ادلناقشة مع موضوع معُت.
ج) .ربدث عن األحداث اليت ربدث بالطلبة.
د) .ربدث عن ادلعلومات اليت مت مساعها من التلفزيون أو الراديو أو غَتىا.
 .3المستوى المتقدم
موضوعا دلمارسة احملادثة.
أ) .اختار ادلعلم
ً
مثَتا لالىتمام ،وىو مرتبط باحلياة اليومية
ب) .جيب أن يكون ادلوضوع ادلختار ً
للطلبة.
وزلدودا.
اضحا
ً
ج) .جيب أن يكون ادلوضوع و ً

د) .يرحب الطلبة باختيار واحد أو أكثر من ادلوضوعات ،حىت يتمكن الطلبة يف
النهاية من اختيار ادلوضوع للتكالم عما يعرفونو.

36

 .5تقنية مهارة الكالم باللغة العربية
أنشطة التكالم يف الصف جبهة اتصال ثنائية االذباه بُت ادلتكلمُت ومستمعيهم
على أساس ادلعاملة بادلثل .وبالتايل  ،جيب أن تعتمد شلارسة التكالم أوالً على:
أ) القدرة على االستماع.
ب) القدرة على الكالم.
ج) سبكن الطلبة ادلفردات والعبارات اليت ديكنهم متوصيل نواياىم  /أفكارىم.

37

لذلك ديكن القول أن شلارسة التكالم ىي استمرار لتمارين االستماع حيث توجد
سبارين النطق .لتحقيق ادلهارة يف الكالم باللغة العربية ،جيب على ادلعلم أن يعطي سبرين
النطق الصويت يف كثَت من األحيان.

36

Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (malang, UIN maliki press:
2011)h.151
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Op Cit, H. 138-140

تقنيات التدريس دلمارسة النطق اليت ديكن ازباذىا تشمل:
أ)  Sound-bracketing drillىو :شلارسة أصوات احلروف اجلديدة واألجنبية عن طريق
نطقها من صوت واحد إىل صوت آخر وفقا دلخرجو.
ب)  Minimal-pairs drillىو :ىذا التمرين حىت يتمكن الطلبة من سبييز صوت واحد
بصيغة صوتية أخرى من خالل زوج من الكلمات ادلتشاهبة تقريبًا .على سبيل ادلثال:
بُت الصوت العربية "س وش".
ج)

Reading

شلتازا لتقنيات النطق ،ألنو ال يتم تدريب
 ،Oralيعترب ىذا التمرين ً

أيضا مرتبطة بالكلمات واجلمل ،وكذلك الصوت
الصوت ادلنفصلة فقط ولكن ً
(التجويد)
د)  Listen and Repeat drillىو سبرين يتكون من االستماع وتقليد ما مسعو الطلبة.

38

ىذه األنشطة الكالم يف الواقع نشاط مثَت ومشغول يف الفصل الدراسي ،لكنو
حيدث يف كثَت من األحيان العكس .تصبح األنشطة الكالم غَت جذابة وال ربفز ادلشاركة
الطالبية ،وحيدث ذلك ألن إتقان ادلفردات وأمناط اجلملة زلدد للطلبة ،وعدم التدريب
Ahmad Izzan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab. (Bandung:Humaniora 2009) H. 138-

38

140.

الشفوي ادلكثف .ومع ذلك  ،فإن مفتاح النجاح يعتمد على ادلعلم .إذا كان بإمكان
ادلعلم اختيار موضوع احملادثة ادلناسب ووف ًقا دلستوى قدرة الطلبة وإبداعهم يف تطوير مناذج
لتدريس الكالم ،فهذا من شأنو أن يفسر التباين يف اجلوي للفصل الدراسي وأن يكون
مفيدا ونشطًا.
 .6أهداف التعليم مهارة الكالم
وفقا  ،Abdul Wahab Rosyidiفإن األىداف من تعليم مهارة الكالم ىي:
"األىداف من تعليم مهارة الكالم ىي وسيلة التفاعل مع اآلخرين وفهم ما يريده
ادلتكلم ،يبدأ ىذا التعليم بعد أن يعرف الطلبة أصوات احلروف العربية ،مع معرفة
االختالفات بُت احلروف ادلختلفة مع بعضهم البعض".

39

أىداف التعليم مهارة كالم يشمل عدة أمور  ،من بُت أمور أخرى:

39

Abd. Wahab Rosyidi, Mamlu’atul Ni’mah, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa
Arab, (Bandung: UIN-Maliki,2012), h. 90.

أ).سهولة الكالم
جيب أن حيصل الطلبة على فرصة كبَتة للتدرب على احملادثة حىت يتمكنوا من
تطوير ىذه ادلهارات بشكل عادل وسليم ،سواء يف رلموعات صغَتة أو أمام
ادلستمعُت بأعداد أكرب ،حيتاج الطلبة إىل تطوير ثقة متنامية من خالل ادلمارسة.
ب) .وضوح
يف ىذه احلالة ،يتكلمالطلبة بدقة ووضوح ،كل من اجلمل ادلفصلية .جيب أن
تكون األفكار ادلنطوقة منظمة بشكل جيد ،حبيث ديكن ربقيق الوضوح يف الكالم،
يتطلب رلموعة متنوعة من التمارين ادلستمرة وادلتنوعة .ديكن أن تكون التمارين من
خالل ادلناقشات واخلطب وادلناظرات .ألن التمارين مثل ىذه سوف تكون قادرة على
إدارة الطريقة اليت يفكر هبا الناس بطريقة منهجية ومنطقية.
ج) .مسؤول
ادلمارسة اجليدة يؤكد ادلتكلم مسؤول عن الكالم السليم ،وفكر حقيقي حول
موضوع احملادثة ،والغرض من احملادثة ،ومن يتحدث إليو ،وكيف وضع احملادثة والزخم

يف تلك اللحظة .إن التمارين مثل ىذه سوف سبنع الشخص من التكلم بشكل غَت
مسؤول أو عن ادعاءات اللسان اليت تتفوق على احلقيقة.
د) .إنشاء االستماع الدقة
إن ادلمارسة اجليدة للكالم باإلضافة إىل تطوير مهارة االستماع ادلناسبة واحلرجة
ىي األىداف الرئيسية لربنامج التعليم ىذا .ىنا حيتاج الطلبة إىل تعلّم كيفية تقييم
الكلمات ادلنطوقة ،والنية عند التحدث ،والغرض من احملادثة.
ه) .تشكيل العادات
ال ديكن أن تتحقق عادات الكالم باللغة العربية دون أي نوايا حقيقية من
الطلبة أنفسهم .ديكن إظهار ىذه العادة من خالل تفاعل شخصُت أو أكثر مت
االتفاق عليهما من قبل ،وليس بالضرورة يف رلتمع كبَت .يف خلق ىذه العادة العربية
اليت تتطلب االلتزام ،ديكن أن يبدأ ىذا االلتزام من النفس ،مث يتطور ىذا االلتزام إىل

اتفاق مع اآلخرين لتحدث اللغة العربية بشكل مستمر .وىذا ما يسمى إنشاء بيئة
لغة حقيقية.

40

بشكل عام  ،هتدف مهارة الكالم إىل سبكُت الطلبة من التواصل بشكل جيد
شفهيًا وتوصيل األفكار والرسائل بفعالية .ولكن  ،بالطبع  ،لتحقيق ىذه األىداف  ،من
الضروري دعم وتعزيز التدريبات.

40

.Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif. (UIN Malang Press, 2011),
h.138-140

الباب الثالث
طريقة البحث

أ .طريقة البحث
الطريقة ىي كيفية أو إجراء فٍت يف عملية البحث .يف حُت أن البحث ىو كل من
نشاط البحث ،وجيرب بشكل طبيعي يف رلال معُت ،للحصول على حقائق أو مبادئ
جديدة هتدف إىل اكتساب فهم جديد ورفع مستوى العلم والتكنولوجيا.

41

وفقا  Mardalisالطريقة ىي إجراء أو كيفية دلعرفة شيء خبطوات منهجية .يتم تعريف
الطريقة ىنا على أهنا طريقة أو إجراء فٍت يف عملية البحث.

42

بشكل عام  ،ديكن تفسَت طريقة البحث كطريقة علمية للحصول على بيانات هبدف
وفائدة زلددين .يف حُت أن طريقة البحث الًتبوي وفقا

لSugiyono

ىي طريقة علمية

S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2004), hlm. 1
Mardalis, Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal), (Jakarta: Bumi Aksara, 2004),

41
42

hlm. 24.

للحصول على بيانات صحيحة هبدف ديكن إجيادىا ،وتطويرىا ،وإثباهتا ،وىي معرفة معينة
حبيث ديكن استخدامها لفهم ،وحل ادلشكالت.

43

وبالتايل ديكن فهم أن طريقة البحث ىي إجراء أو كيفية دلعرفة شيء خبطوات منهجية
للحصول على حقائق أو مبادئ جديدة هتدف إىل اكتساب فهم أو أشياء جديدة ورفع
مستوى العلم والتكنولوجيا.
ب .نوع البحث
البحث ادلستخدم من قبل الباحث ىو البحث اإلجرائي للفصل الدراسي

).(PTK

ىو عبارة عن البحث العملي يقوم بو ادلعلمون باإلضافة كالباحث يف فصلو مع آخرين
(تعاون) من خالل تصميم وتنفيذ وعمل اإلجراءات التعاونية والتشاركية هتدف إىل ربسُت
أو ترقية جودة عملية التعليم يف فصلو من خالل إجراء معُت ( )treatmentيف دورة.

44

43

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D
(Bandung: Alpabeta, 2014), hlm. 3
44
Kunandar, Langkah Mudah Penelitian Tindakan Kelas Sebagai Pengembangan Profesi
Guru (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm. 45

لذلك ديكن أن نفهم أن  PTKعبارة عن الدراسة أو التعليم الذي يركز على الطلبة
وحيدث يف الفصل هبدف ربسُت أو ترقية اجلودة يف عملية التعليم من خالل إجراء معُت يف
الدورة.
بشكل عام  ،اذلدف الرئيسي من البحث اإلجرائي للفصل الدراسي

ىو

)(PTK

حل ادلشكالت احلقيقية اليت ربدث داخل الفصل الدراسي .ىذا النشاط البحثي ال يهدف
فقط إىل حل ادلشكلة ،ولكن يف نفس الوقت يبحث عن إجابة علمية دلاذا ديكن حلها من
خالل اإلجراءات ادلتخذة .يهدف البحث اإلجرائي للفصل الدراسي ) (PTKأيضا إىل ترقية
األنشطة احلقيقية للمعلمُت يف التطوير ادلهٍت .يف جوىرىا ،يهدف البحث العمل الفصل
الدراسي

)(PTK

إىل ربسُت ادلشاكل احلقيقية والعملية يف ترقية جودة التعليم يف الفصول

الدراسية اليت يتم اختبارىا بشكل مباشر يف التفاعل بُت ادلعلمُت والطلبة الذين يتعلمون.

45

البحث اإلجرائي للفصل الدراسي

)(PTK

باإلضافة إىل األحباث األخرى لو مزايا

وعيوب .صرح  Shumskyو  Suwarsihبأن مزايا  PTKىي كما يلي:

46

 .3التعاون يف البحث اإلجرائي للفصل الدراسي ) (PTKخيلق شعورا باالنتماء.
45

Suharsimi Arikunto, Suhardjono dan Supardi, Penelitian Tindakan Kelas (Jakarta: PT.
Bumi Aksara, 2007), hlm. 110
46
Kunandar, Op.Cit., hlm. 69

 .٠التعاون يف البحث اإلجرائي للفصل الدراسي

)(PTK

خيلق اإلبداع والقدرة

احلامسة يف ىذه احلالة على حد سواء ادلعلمُت والباحثُت.
 .٤من خالل التعاون  ،زيادة احتماالت التغيَت.
 .٣التعاون يف البحث اإلجرائي للفصل الدراسي

)(PTK

حيسن االتفاق يف حل

ادلشاكل اليت تواجهها.
ويف نفس الوقت ،فإن عيوب البحث اإلجرائي للفصل الدراسي

)(PTK

ىو كما

يلي:
 .3نقص ادلعرفة وادلهارات يف التقنيات األساسية البحث العمل الفصل الدراسي
)(PTK

من جانب الباحث (ادلعلم).

 .٠فيما يتعلق بالوقت .يتطلب البحث اإلجرائي للفصل الدراسي

)(PTK

التزام

الباحثُت باالخنراط يف العملية  ،وىذا عامل الوقت ديكن أن يكون عقبة كبَتة دبا فيو
الكفاية .ويرجع ذلك إىل عدم وجود تقسيم أمثل للوقت لألنشطة الروتينية مع أنشطة
البحث اإلجرائي للفصل الدراسي ).(PTK

ج .وقت ومكان وموضوع البحث
 .1وقت البحث
أجري البحث يف أغسطس  ٠٢31حيث تضمن يف التقوًن الدراسي ىو الفصل
االول.
 .0مكان وموضوع البحث
وقد أجري ىذا البحث يف مدرسة حسن الدين ادلتوسطة كالغوىا ،فدانج
جَتمُت ،بيساواران مع موضوع البحث الطلبة الصف الثامن دبدرسة حسن الدين
ادلتوسطة كالغوىا ،فدانج جَتمُت ،بيساواران.
د .إجراءات البحث
إجراء البحث ىي اخلطوة أو التسلسلة جيب أن يتم سبريرىا أو إجراؤىا يف دراسة.

47

حيدد منوذج البحث اإلجرائي للفصل الدراسي أربع مراحل تسلسلية مشًتكة )3 :التخطيط ،

47

M Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Metode Penelitian & Aplikasinya, (Jakarta: Katalog
Dalam Terbitan,2002), hlm. 29

) )٠ (Planningالتنفيذ

)(Acting

 )٤،ادلالحظة ))٣،(Observing

التأمل)(Reflecting

 ،يف

شكل دورات متكررة وجيب أن يكون لكل دورة مجيع ادلراحل األربع.

48

يصف منوذج اخلطوات األربع  PTKيف الرسم البياين التايل:

49

الصورة 3.1
دورة بحوث العمل الصفية
التخطيط
التنفيذ

الدورة االولى

التأمل

المزقبت
الخطت المنقحت
التنفيذ

الدورة الثانيت

التامل

المالحظت

?

48

Rochiati Wiraatmadja, Metode Penelitian Tindakan Kelas (Bandung: Remaja Rosdakarya,
2008), hlm. 117
49
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka
Cipta, 2010), cet. 14, hlm. 137

 .1التخطيط
يف ىذه ادلرحلة ،وسوف يقوم الباحث يفسر أن ادلعلمُت حباجة إىل تطبيق منوذج
التعليم التعاوين نوع الفريق اللعب البطولة ألن ىناك حاجة إىل اسًتاتيجية جديدة تكون
أكثر ابتكارا من أجل ترقية مهارة الكالم للطلبة الصف الثامن دبدرسة حسن الدين
ادلتوسطة كالغوىا فدانج جَتمُت بيساواران وشرح الباحث كيف يتم العمل.
 .0التنفيذ
التنفيذ ىو العمل أو التطبيق زلتويات ادلشروع ،الذي يستخدم العمل يف الفصل
الدراسي .الشيء الذي جيبأن نتذكر الباحث أن السعي إىل طاعة ما مت تعريفها يف
مشروع ،ولكن جيب أن تكون معقولة .يسمح بالطبع إجراء تعديالت مسموح هبا ،طادلا
أهنا ال تغَت ادلبدأ.
 .3المالحظة
ادلرحلة الثالثة ىي أنشطة ادلالحظة أجراهتا الباحث .يف الواقع ،ليس صحيحا
سباما إذا ما مت فصل ادلراقب مع تنفيذ مها ينبغي أن يتم يف نفس الوقت.

 .4التأمل
ىذه ادلرحلة ىي نشاط إلعادة ما مت إصلازه .ىذا النشاط انعكاس ادلناسب عندما
أجرى الباحث العمل ،مث التعامل ادلعلمُت مع ادلراقبُت دلناقشة تنفيذ خطة العمل.
تنفيذ البحث اإلجرائي للفصل الدراسي
البحث اإلجرائي للفصل الدراسي

)(PTK

)(PTK

نشر احلد األدىن يف دورتُت .تنفيذ

بدءا من الدورة األوىل ،عندما أظهرت الدورة

األوىل الًتقية أو النجاح وادلقاومة لألنشطة اليت تقوم هبا ،مث ادلعلمُت والباحثُت ربديد مشروع
للدورة الثانية .النشاط يف الدورة الثانية قد تكون نفس النشاط بالدورة األوىل ،ولكن العام
أن أنشطة يف الدورة الثانية لديها ربسن إضايف من اإلجراءات السابقة اليت هتدف إىل ترقية
سلتلف العقبات أو الصعوبات ادلوجودة يف الدورة األوىل .إذا ادلعلمُت والباحثُت مل يكن
راضيا مع صلاح العمل يف ادلرحلة األوىل والثانية ،قد انتقل إىل الدورة القادمة وىلم جرا حىت
مدرس وباحث راض عن البحث اإلجرائي اليت أجريت.
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Suharsimi Arikunto, Suhardjono dan Supardi, Op.Cit., hlm. 74-75.

50

ه .تقنية جمع البيانات
تقنية مجع البيانات اليت يستخدم الباحث على النحو التايل:
 .1المالحظة
ويعرف ادلالحظة مثل ادلراقبة وتسجيل ادلنهجي باحلدثت الذي أظهرت يف وجوه
البحث.

51

تنفيذ ادلالحظة تنقسم إىل نوعُت:
أ) المالحظة المشاركة
ادلالحظة بادلشاركة ىي الباحث تشارك مع األنشطة اليومية للشخص جيري
االحتفال أو استخدامها كمصدر للبيانات البحث.

52

ب) المالحظة غير المشاركة
ادلالحظة غَت ادلشاركة ىي الباحث مل يشارك وفقط كمراقب مستقل.

53
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S. Margono, Op.Cit., hlm. 158
Sugiyono, Op.Cit., hlm. 145
53
Ibid, hlm. 64-66.
52

 .0المقابلة ()Interview
ادلقابلة ىي تقنية جلمع البيانات عن طريق طرح األسئلة مباشرة من قبل السائل
إىل ادلسؤول ،ويتم تسجيل إجابات ادلسؤول أو تسجيلها .يتم استخدام ادلقابالت من
قبل الباحث لتقييم ظروف الشخص.

54

يف ىذه احلالة  ،يستخدم الباحث تقنية ادلقابلة غَت منظم ىي مقابلة حرية،
حيث ال يستخدم الباحث ادلبادئ التوجيهية للمقابالت اليت مت ترتيبها بشكل منهجي
وكامل جلمع بياناتو 55.يستخدم الباحث النقاط ادلهمة لتوجيو احملادثة ،وسوف يتطوروا
أثناء ادلقابالت وف ًقا للظروف.
يتم استخدام ىذه ادلقابلة من قبل الباحث دلعرفة ادلشاكل اليت ربدث يف مدرسة
حسن الدين كالغوىا ،حول احلالة مهارة الكالم اللغة العربية يف الصف الثامن
واستخدامها كدليل يف ذلك الوقت بعد التعليم يف وقت الحق هبدف لتقييم نتائج
التعليم .تستهدف ادلقابلة إىل مدرس اللغة العربية والطلبة.

Suharsimi Arikunto, Op.Cit., hlm. 198.
Sugiono, Op.Cit., hlm. 197

54
55

 .3االختبار
االختبار عبارة عن سلسلة من األسئلة أو التمارين باإلضافة إىل أدوات أخرى
تستخدم لقياس ادلهارات ،ومعرفة الذكاء أو القدرات أو ادلواىب اليت ديتلكها األفراد أو
اجملموعات.

56

االختبار ىو أيضا عدد من األسئلة اليت يتم نقلها إىل شخص أو عدد

من الناس للكشف عن حالة أو مستوى تطور بعض اجلوانب النفسية للداخل .اجلوانب
النفسية اليت ديكن ربقيقها أو سلرجات التعليم  ،واالىتمامات  ،وادلواىب ،وادلواقف،
واالستخبارات  ،واجلوانب ادلختلفة لشخصيات أخرى.

57

ىذه الطريقة ىي اختبار فهم ادلسموع ادلستخدم لقياس قدرة الطلبة على مهارة
الكالم العربية قبل وبعد تطبيق طريقة التعليم ىذه.
 .4الوثائق
الوثائق ىي طريقة مجع البيانات ادلوضحة يف التحلل وتفسَت ما مت سبريره من
خالل مصدر ادلستند 58.يف نفس الوقت ،وفقا ل  Suharsimi Arikuntoتنص أن الوثائق
56

Suharsimi Arikunto, Op.Cit., hlm. 193.
Kunandar, Op.Cit., hlm. 156.
58
Winarno Surahmat, Dasar-Dasar Teknik Research, Pengantar Metode Ilmiah, Tarsito,
1975, hlm.123
57

ىي طريقة مجع البيانات عن نسخ أو تسجيل مباشرة من البيانات ادلوجودة يف كائنات
البحث مثل الرسالة ،الدفاتر ،مذكرات السَتة الذاتية.
واستنادا إىل رأي

Suharsimi Arikunto

59

أعاله عقد الباحث الوثائق للحصول

على بيانات حول:
أ) تاريخ الذاتية إلقامة مدرسة حسن الدين ادلتوسطة كالغوىا ،فدانج جَتمُت،
بيساواران.
ب) الرؤية والرسالة وعدد ادلعلمُت  /أعضاء ىيئة التدريس وادلوظفُت.
ج) عدد الطلبة والفصول.
د) ادلرافق والبنية التحتية.

59

Suharsimi Arikunto,Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka Cipta,
2013), hlm. 2001

و .أدوات التقييم
 .1أدوات مخرجات التعليم مهارة الكالم
دلعرفة النتيجة التعليمية دلهارة الكالم للطلبة ،يقوم الباحث بقياس مهارة الكالم مع
االختبار .االختبار ادلستخدم يف ىذا البحث ىو اختبار فهم ادلسموع  ،يف شكل ادلواد
السمعية للعربية للصف الثامن دبدرسة خسن الدين ادلتوسطة كالغوىا فدانج جَتمُت
بيساواران.
 .0أداوات ورقة المالحظة
ورقة ادلالحظة جيب ملؤىا من قبل ادلراقب .ربتوي ورقة ادلالحظات على أنشطة
الطلبة يف التعليم .يف ىذا البحث ورقة االنشطة وقدرة الطلبة على اإلصغاء من خالل
تنفيذ منوذج التعليم التعاوين نوع التعليم  .team games tournamentيف ىذا البحث،
يعمل الباحث كمعلم وصديق ،ويعمل كمتعاون يراقب القدرة الطلبة على الكالم
بشكل صحيح وف ًقا للقواعد .نتائج ادلالحظات مكتوبة يف ورقة ادلالحظة .يوضح
الجدول التالي شرائح المالحظة التي سيتم استخدامها في هذا البحث.

الجدول 3.1
أداة المالحظة لترقية مهارة الكالم
)

يكف

( Checklist

حسن

جيد

الكالم

مؤشرات
ديكن للطلبة وضع الفكرة األساسية اليت يتم حدد
مساعها بشكل جيد وصحيح

1.

الرئيسية

ديكن للطلبة سبييز أصوات احلروف اذلجائية سبييز
احلروف
اجملاورة بشكل صحيح

ديكن للطلبة ضبط الكلمة يف الكالم

الفكرة

رقم

أصوات

زبصيص
الكلمات

ديكن للطلبة نطق أو تقليد النص يف الكالم تقليد النص
بشكل صحيح

2.

3.

4.

ز .تقنية تحليل البيانات
ربليل البيانات ىو عملية إجياد وذبميع البيانات اليت يتم احلصول عليها من
ادلقابالت ،وادلالحظات ادليدانية ،وبيانات التوثيق ،وتنظيم البيانات إىل فئات ،ووصفها إىل
وحدات ،وتوليفها ،وترتيبها يف أمناط ،واختيار ما ىو مهم وما سيتم تعلمو ،وجعل
االستنتاجات السهلة لفهم نفسو واآلخرين.
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يف ىذا البحث استخدم الباحث تقنية ربليل البيانات النوعية الوصفية ،وىي بيانات
وصفية مت احلصول عليها من خالل أداة البحث.
اخلطوات اليت ازبذىا ادلؤلف يف ربليل البيانات ىي:
 .1جمع البيانات
للحصول على بيانات من ادليدان من خالل ادلالحظة ،ديكن أن تكون البيانات
وثيقة من خالل سلوك ادلوضوعات البحثية وما إىل ذلك .يف عملية مجع البيانات تتم
أنشطة التثليث ،وىي التحقق من حقيقة البيانات والتفسَت من خالل مقارنة البيانات

Sugiyono, Op.Cit., h. 247

60

اليت مت احلصول عليها من مصادر أخرى يف مراحل سلتلفة من البحث ادليداين يف أوقات
سلتلفة وباستخدام طرق سلتلفة.
 .0تخفيض البيانات
زبفيض البيانات ىو نشاط تقدًن البيانات األساسية  /الرئيسية ،حبيث ديكن تقدًن
صورة أوضح وحادة حول نتائج ادلالحظات وادلقابالت و الوثائق .زبفيض البيانات يف
ىذا البحث من خالل توفَت البيانات األساسية  /الرئيسية اليت تغطي نتائج البحث
بالكامل ،دون ذباىل البيانات الداعمة ،واليت تشمل عملية اختيار وربميل وتبسيط
وربويل البيانات اخلام اليت مت احلصول عليها من ادلالحظات احلقلية .البيانات اليت مت
مجعها كثَتا ومعقدة ،وما زالت سلتلطة ،مث زبفيضو .زبفيض البيانات ىو نشاط اختيار
البيانات .البيانات ذات الصلة واذلامة بدور ادلعلمُت يف ترقية اللغة ادلنطوقة للطفل .ال
يتم تقدًن البيانات غَت ادلرتبطة بادلشكلة يف منوذج التقرير.

 .3عرض البيانات
البيانات الكثَت وقد مت زبفيضها حيتاج إىل عرضها لكي ديكن أن نفهمها بسهولة
للباحثُت وغَتىم .شكل العرض ىو النص السليب (كشف كتايب)  ،والغرض من ذلك
ىو تسهيل وصف احلدث ،شلا يسهل استخلرسم االستنتاج.
 .4رسم االستنتاج

)(verification

اخلطوة الثالثة يف ربليل البيانات النوعية وفقا

Miles

و

Huberman

ىو رسم

االستنتاج (التحقق) .ال تزال االستنتاجات األولية اليت مت طرحها مؤقتة ،وسوف تتغَت إذا
مل يتم العثور على أدلة قوية لدعم ادلرحلة التالية من مجع البيانات.
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وبدأت رسم االستنتاجات ادلتعلقة بالتحسينات أو التغيَتات اجلارية تدرجييا من
االستنتاجات األولية ادلرسومة يف هناية الدورة االوىل إىل االستنتاج ادلنقح يف هناية الدورة
الثانية وما بعدىا .االستنتاج األخَت يف الدورة األخَتة .جيب أن تكون االستنتاجات
االوىل واألخَتة مًتابطة والنتيجة األوىل موطئ قدم.
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Sugiono,Op.Cit, hlm. 345
Kunandar, Op.Cit, hlm. 103
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البيانات اليت مت ربليلها يف ىذا البحث ىي على النحو التايل.
االنتهاء من مخرجات التعليم
استيفاء نتائج التعليم الطلبة من تقييم مهارة الكالم بعد تطبيق طريقة التعليم األقران
ادلعلم استخدم الصيغة:
نتائج االخَتة للطلبة:عدد النتيجة اليت مت حصول عليها 3٢٢% x
عدد النتيجة االقصى
النسبة ادلئوية إلتقان نتائج تعلم الطلبة الكالسيكية
P = F x 100%
N

البيان:
 = Pاألرقام للنسبة ادلئوية.
 = Fتردد يتم البحث عنو
( Number of cases = Nعدد حاالت الًتدد أو عدد األفراد).
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Anas Sudjiono, StatistikPendidikan, (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 1996), hlm. 43.
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نتيجة احلساب من كل دورة ،مث سبت مقارنتها ما بُت نتيجة الدورة االوىل ونتيجة
لدورة الثانية .ستعطي ىذه النتيجة فكرة عن نسبة ترقية مهارة الكالم باستخدام منوذج
التعليم التعاوين لنوع .team game tournament
الجدول 3.0
معايير اكتمال نتائج التعليم الطلبة
بيان

معايير

رقم

جيد جدا

80% - 100%

1.

جيد

70% - 79%

2.

حسن

60% - 69%

3.

مقبول

50% - 59%

4.

مردود

0% - 49%

5.

ناجحا إذا:
يُعترب البحث اإلجرائي يف الفصل الدراسي ً
أ) مت االنتهاء من اكتمال الطالب الفردي والطلبة ادلعلن بالكامل عندما وصل إىل قيمة
≥ 1٢وف ًقا  KKMادلدرسة احلالية.
ب) اإلكمال الكالسيكي ىو إذا كان ىناك يف الصف  :13من الطلبة حيصلون على
قيمة ≥  1٢وفقاً دلعايَت التقييم يف اجلدول أعاله.

الباب الرابع
نتائج البحث والمناقشة

أ .الشخصية للمدرسة
 .1الهوية من مدرسة حسن الدين المتوسطة كالغوها
أ) .اسم ادلدرسة

 :مدرسة حسن الدين ادلتوسطة كالغوىا

ب) .رقم احصائيات ادلدرسة

3٠3٠38٢9٢٢٢6 :

ج) .رقم الرئيسية الوطنية للمدرسة 3٢836818 :
د) .اعتماد ادلدارس
ه).

NPWP

٢311٠8٢٢1٤٠3٢٢٢ :

و) .العنوان

 :الشارع طوغو قادم  ٤سليواصلغي رقم 3٢

ز) .مساحة األرض

:

ح) .حالة األرض

:

ط) .ادلرافق و البنية التحتية

:

الجدول 4.1
حالة المدرسة
نوع البناء

رقم

حالة الملكية

عدد الغرفة وفقا حالته

مساحة
البناء
الكلية

جيد

1.

الفصل

2.

غرفة وئيس ادلدرسة

3.

غرفة ادلعلمُت

4.

غرفة االدارة

5.

سلتربعلم الطبعي

6.

سلترب كمبوتَت

7.

سلترب اللغة

8.

سلترب دين االسالم

9.

مكتبة

10.

غرفة الصحة

11.

غرفة الفن

12.

غرفة الثقافة

13.

محام ادلعلمُت

 14.محام الطلبة
15.

غرفة التوجيهات

16.

القاعة

17.

غرفة ادلنظمة

تلف طفيفية

تلف معتدل

3

تلف ضررة

3

1

1

1
0

1

18.

غرفة الكشاف

19.

مسجد

20.

بناء الرياضة

21.

بيت للمعلمُت

22.

مسكان للطالب

23.

مسكان للطالبة

1

 24.بارد
25.

مقصف

ادلصدر :وثيقة ادلدرسة حسن الدين كالغوىا ,العام الدراسى ٠٢38/٠٢31

ي) .حالة البناء

 :دائمة

ك) .الربيد اإللكًتوين ادلدرسة :

hasanuddinkaliguha@yahoo.com

 .0السيرة الداتية لمدرسة حسن الدين المتوسطة كالغوها
ادلدرسة حسن الدين ادلتوسطة كالغوىا ىي واحدة من ادلؤسسات الرمسية دلؤسسة
معهد حسن الدين كالغوىا ،وتقع يف القرية كالغوىا من منطقة فدانج جَتمُت بيساواران،
يف سياق أنشطتها األكادديية ،أي من إنشائها  399٢حىت اآلن  ،استمرت مدرسة
حسن الدين ادلتوسطة لتحسُت أنفسهم بًتقية جودهتا كل من اخلريج ،وجهود ادلبذولة
لتطوير ادلرافق والبنية التحتية من خالل هنج  /التعاون مع سلتلف األطراف والسعي
لتحسُت نوعية وكمية الطلبة.

يف أنشطة التعليم والتعلم  ،قامت مدرسة حسن الدين ادلمتوسطة كالغوىا ،وربقيق
التوازن بُت زيادة اإلديان والتقوى و اخالق الكردية من أجل تثقيف األمة .وينعكس ىذا
يف وظائف وهنايتهم ،ومها لتطوير مهاراهتم يف تشكيل شخصيتها وحضارة كرامة األمة يف
سياق احلياة الفكرية لألمة ،ويهدف إىل تطوير إمكانيات الطلبة لتصبح رجل باإلديان
والتقوى واخالق كردية وصحية ،وادلعرفة ،ادلهرة ،واإلبداعية ،مستقل ،وأصبح مواطنًا
ومسؤوال.
دديقراطيًا
ً
 .3رؤية ورسالة المدرسة
مدرسة حسن الدين ادلتوسطة كالغوىا تقع يف الشارع طوغو قادم  ٤سليواصلغي رقم
 3٢يف قرية كالغوىا منطقة فدانج جَتمُت مقاطعة بيساواران .وقد مت تنظيم وإدارتو من
قبل مؤسسة معهد حسن الدين كالغوىا اليت مت إنشائها يف  1يوليو  399٢دبوجب عقد
موثق لعمران معروف رقم .٣
ودبا أن ادلؤسسات التعليمية الرمسية ربت رعاية وزارة الدين مدرسة حسن الدين
ادلتوسطة كالغوىا واجب يف ادلستقبل إلعداد ادلوارد البشرية ادلؤىلة مع رؤية ورسالة كما
يلي:

أ) .رؤية
خلق رجل كامل من اإلديان والذكاء احلذر ومتعددة االستخدامات
ب) .رسالة
 .3إنشاء الطلبة الذين مطيع هلل ورسولو.
 .٠إنشاء الطلبة الذين مطيع للوالدين.
 .٤إنشاء الطلبة الذين ىم ماىرون يف العبادة.
 .٣إنشاء الطلبة الذين ديلكون اخالق الكردية.
.3زيادة اىتمام الطلبة بالتعلّم.
 .6ربسُت عملية التعليم والتعلم.
 .1زيادة قيمة االختبار للفصل الدراسي النهائي.
 .8ربسُت مهنة ادلعلمُت وادلوظفُت.
 .9تزايد األنشطة السامية اإلسالمية.

 .4الهدف
أ) .جعل ادلدرسة مركزا للتمكُت والتعريف الطلبة لتكون قادرة على تنفيذ قواعد اإلسالم
يف ادلدرسة واألسر واجملتمعات.
كزا
بدورا ر ً
ائدا يف جعل ادلدرسة مر ً
ب) .جعل ادلدرسُت ومكونات ادلدارس األخرى ً
للتعليم اإلسالمي.
ج) .إعداد الطلبة  /اخلرجيُت الذين متقون ،الذكية  ،وادلهرة.
د) .تنفيذ إدارة ادلدرسة القائمة على أساس )  ( M B Mمكتفية ذاتيا.
 .5معطيات المعلمين في مدرسة حسن الدينالمتوسطة كالغوها
الجدول 4.0
معطيات المعلمين في مدرسة حسن الدينالمتوسطة كالغوها
السنة

الموضوع الموقد

الخرجية

تاريخ االسالم

2008

القرأن واحلديث

-

الشهادة

رجل أو مرأة

التعليم

اسم الكامل

S1

ر

H. Sunari, S. Pd.I

-

ر

Mastur Huda.

-

الفزياء

2008

العقيدة واالخالق

-

اللغة العربية

2008

اجلغرافياء

-

-

اللغة االصللزية

ر

-

-

كمبوتَت

Rohmatudin,S.Pd.

ر

S1

2007

علم االحياء

Supriyono

ر

S1

2014

الرياضة

Siti nurjanah,S.Pd.I

م

S1

2010

الفن

Joko susilo, S.Pd.I

ر

S1

2010

اللغة الالمبونج

Ainur rohmah. M,S.Pd.

م

S1

2011

الرياضية

Bintu
haafidhotuzzakiyyah,M.Pd
.I

م

S2

2014

علم االحياء

Suneti,S.Pd.

م

S1

2010

Ade suryawan,S.Pd.

ر

S1

2012

Tauhudin

ر

-

Sutarsih,S.Pd.I

م

S1

Lilik Widjiati

م

-

Ahmad Judin, S.Pd.I

ر

S1

Mukhlis mutohar

ر

Muhamad toha

العقيدة واالخالق
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من اجلدول أعاله ديكننا أن نرى أن معظم ادلعلمُت يف مدرسة حسن الدين ادلتوسطة
كالغوىا العديد الكثَت من زبرج من الدرجة اجلامعية االوىل

()SI

ىناك  3٢مدرسُت

واخلرجيُت من الدرجة اجلامعية الثانية ( )S2عددا من  3شخص.
 .6هيكل إدارة في مدرسة حسن الدين المتوسطة كالغوها
الجدول 4.3
هيكل إدارة في مدرسة حسن الدين المتوسطة كالغوها
الرئيس
H. SUNARI, S.Pd.I
NIP.

رئيس االدارة

لجنة
IMAM
FAKIH

ADI SURYAWAN, S.Pd.I

NIP.
رئيس الطلبة

رئيسة المنهج

AHMAD JUDIN, S.Pd.I

BINTU HAAFIDHOTUZZAAKIYYAH,
S.Pd

NIP.

المعلمين

مربي
Pembina OSIS

: ROHMATUDIN, S.Pd

Pembina Pramuka

: SUPRIYONO

Pembina Komputer

: MUHAMAD TOHA

Pembina Kesenian

: SITI NURJANAH, S.Pd.I

Pembina ROHIS
MUDZAKKIR

: M.IBNU HAAFIDH

ولي الفصل
Wali Kelas VII.A

: JOKO SUSILO, S.Pd.I

Wali Kelas VII.B

: MASTUR HUDA

Wali Kelas VIII.A

: TAUHIDIN

Wali Kelas VIII.B

: SITI NURJANAH, S.Pd.I

Wali Kelas IX.A

: LILIK WIDJIATI

Wali Kelas IX.B

: SUTARSIH, S.Pd.I
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ب .النتائج البحثية
 .1عملية التعليم الكالم في مدرسة حسن الدين كالغوها
استناداً إىل نتائج ادلالحظات اليت مت تنفيذه الباحث على معلم اللغة العربية يف
مدرسة حسن الدين كالغوىا أنو خالل ىذا الوقت ،يستخدم معلم اللغة العربية فقط
إسًتاتيجية

Teaching Talk

حيث يتحدث ادلعلم فقط ويستمع الطلبة حبيث ال يركز

التعليم على ادلواد وخاصة مهارة الكالم باللغة العربية .لذلك ىذا لو تأثَت على خفض
مهارة الكالم للطلبة .كما ىو احلال يف بيانات التلخيص التالية:
الجدول 4.4
تلخيص نتائج اختبار مهارة الكالم باللغة العربية
الصف الثامن بمدرسة حسن الدين المتوسطة كالغوها
البيانات االولية

مهارة الكالم رقم

شخص )7 (20%

كامل

1

شخص )28 (80%

غَت كامل

2

شخص )35 (100%

عدد امجايل

استنادا إىل االختبار ادلسبق الذي أجراه الباحث على الطلبة ،أظهرالطلبة أهنم من
ً
بُت  ٤3طالبًا مكتملُت يف الكالم ،ىناك  1أشخاص فقط ( ، ):٠٢ومل يكتمل
شخصا ( .):8٢ىذا يدل على أن مهارة الكالم لدى الطلبة ال تزال
عددىم ٠8
ً
منخفضة ،كما يتضح من العديد من الطلبة الذين يتحدثون ما زالوا راكدين .لذلك يف
ىذه احلالة يقوم الباحث بتطبيق اسًتاتيجية ىدفها لًتقية مهارة الكالم للطلبة ىي
اسًتاتيجية التعليم التعاوين من النوع  .TGTوبعد تنفيذ اسًتاتيجية  TGTيف الدورة األوىل
 ،زادت قيمة مهارة الكالم لدى الطلبة إىل  :٤1.3٣أو  3٤طالبًا مكتمالً من ٤3
عددا من الطلبة .كما عززت يف نتائج التلخيص أدناه:
ً
الجدول 4.5
تلخيص نتائج اختبار مهارة الكالم باللغة العربية
الصف الثامن بمدرسة حسن الدين المتوسطة كالغوها
الدورة االولى

مهارة رقم

البيانات االولية

شخص )13 (37,14%

شخص )7 (20%

كامل

1

شخص )22 (62,86%

شخص )28 (80%

غَت كامل

2

شخص )35 (100%

شخص )35 (100%

عدد امجايل

ديكن أن نرى من التلخيص أعاله أن ىناك زيادة من البيانات األولية حىت عمل
الدورة االوىل ولكن ال يزال ىناك الكثَت من الطلبة غَت كامل ،فإن اخلروج من البيانات
ادلذكورة أعاله حيتاج إىل عمل الدورة الثانية كتحديث .وبعد الدورة الثانية ،فإن قيمة
شخصا الذين أكملوا ():٣،13
مهارة الكالم لدى الطلبة تزيد بشكل ملحوظ من ٠3
ً
مل يكملوا  3٢أشخاص ( ،):6،٠8وديكن رؤيتهم من البيانات التالية:
الجدول 4.6
تلخيص نتائج اختبار مهارة الكالم باللغة العربية
الصف الثامن بمدرسة حسن الدين المتوسطة كالغوها
الدورة الثانية

الدورة االولى

مهارة الكالم رقم

شخص )25 (71,4%

شخص )13 (37,14%

كامل

1

شخص )10 (28,6%

شخص )22 (62,86%

غَت كامل

2

شخص )35 (100%

شخص )35 (100%

عدد امجايل

يف ىذه احلالة  ،ديكن أن نستنتج أن قيمة مهارة الكالم لدى طلبة الصف الثامن
دبدرسة حسن الدين ادلتوسطة كالغوىا احلصول على استجابة ونتائج االختبار اليت تظهر
تغيَتات كبَتة .ويتجلى ذلك من خالل قيمة االستحواذ من  : ٤1.3٣إىل : 13.٣
وىذا يعٍت من البداية وحىت هناية ىناك الزيادة الدراسة بنسبة .: ٤1.3٣

 .1وصف تنفيذ العمل
تنفيذ اسًتاتيجية التعليم التعاوين نوع  )teams games tournament( TGTيف ترقية
مهارة الكالم للطلبة يف الصف الثامن دبدرسة حسن الدين ادلتوسطة كالغوىا يف دورتُت
مع زبصيص الوقت لكل اجتماع ىو  ٣3 × ٠دقيقة .يف كل دورة ىناك تقييم سيظهر
نتائج مهارة الكالم للطلبة باستخدام اسًتاتيجية التعليم التعاوين نوع

TGT

(

teams

 )games tournamentالذي مت إصلازه.
اإلسًتاتيجية ادلستخدمة من قبل الباحث للطلبة يف الصف الثامن باستخدام
اسًتاتيجية التعليم التعاوين نوع  )teams games tournament( TGTىي اسًتاتيجية تعمل
على ترقية قدرة الطلبة الذين يتمتعون بامتصاص كبَت يف فصل واحد للتعلم اجلماعي
الذي يركز على مهارة الكالم لدى كل طلبة والتغلب على الصعوبات يف فهم ادلوضوع
الذي درسو ،يف ىذه احلالة ،يقوم ادلعلم بتطبيق اسًتاتيجية التعليم التعاوين نوع

TGT

(.)teams games tournament
يتم تنفيذ اسًتاتيجية التعليم التعاوين نوع

TGT

()teams games tournament

بعد أن يشرح ادلعلم مادة يتم دراستها .مث ينقسم الطلبة إىل  6رلموعات كل رلموعة

تتكون من  6-3أعضاء ،مث بعد ادلعلم قسم ادلواد من كل رلموعة منشأ ،الطلبة ذبمعوا
لكل رلموعة من اخلرباء تتكون من  6رلموعات من كل رلموعة  6-3أشخاص دلناقشة
ادلواد اليت مت منحها .وظيفة ادلعلم يف ىذه االسًتاتيجية ىي اإلشراف خالل عملية
التعليم واحلضور يف كل رلموعة ربتاج إليها.
تقييم التعليم الذي يتم إجراؤه على شكل االختبارات الشفوية تتضمن عدة
جوانب وف ًقا للمؤشرات ادلراد ربقيقها .مث مت تقييم نتائج التقييم اليت أجراىا الطلبة من
قبل ادلعلم .نتيجة التقييم إذا كان ال يزال ىناك الكثَت
 .0تنفيذ العمل
استنادا إىل بيانات ما قبل اإلجراء ،ديكن مالحظة أن  ):٠٢( 1فقط من الطلبة قد
ً
شخصا  ،ديكن
شخصا ( ):8٢من ٤3
اكتمل ،يف حُت أن العدد غَت ادلكتمل ىناك ٠8
ً
ً
جدا عن اذلدف ادلنشود من االكتمال.
مالحظة أنو ال يزال
منخفضا ً
ً

أ .الدورة األولى
 )1التخطيط
مقدما  ،يقوم الباحثون بإعداد وتنفيذ
يف ىذه ادلرحلة قبل تنفيذ عملية التعلم ً
األنشطة دبا يلي:
أ) .أجرى الباحث مناقشة مع مدرس اللغة العربية حول حالة وادلواد من الصف الثامن
دبدرسة حسن الدين ادلتوسطة
ب) .ربديد ادلادة اليت يتم تدريسها ىي حول مادة مهارة الكالم
ج) .إعداد الباحث اسًتاتيجية التعليم التعاوين نوع
د) .يقوم الباحث بوضع خطة تنفيذ التعلم
ه) .إعداد الباحث سيناريو
و) .تطوير الباحث أداة تقييم التعليم.

()RPP

)teams games tournament( TGT

 )0تنفيذ العمل
أ .األنشطة األولي
معا بقيادة رئيس الصف ،وبعد ذلك يقول ادلعلم أو
 )3تبدأ األنشطة األويل بالدعاء ً
الباحث مرحباً.
 )٠يرحب ادلعلم أو الباحث الطلبة عن طريق تعريف أنفسو.
 )٤يفحص ادلعلم أو الباحث حضور الطلبة.
 )٣يدعو ادلعلم أو الباحث الطلبة إىل أن يكونوا سباقُت يف التعليم الذي يتم تنفيذه.
 )3يشرح ادلعلم أو الباحث اسًتاتيجية التعليم التعاوين نوع

TGT

(

teams games

 )tournamentويشرح ادلؤشرات اليت جيب أن حيققها الطلبة.
شرحا لألىداف التعليمية اليت جيب ربقيقها.
 )6يقدم ادلعلم أو الباحث ً
ب .األنشطة األساسية
 )3يسأل ادلعلم األسئلة اليت تتعلق بادلعرفة السابقة بادلادة اليت سيتم دراستها.

 )٠يقوم ادلعلم بنقل الكفاءة األساسية واإلعالم عن التعليم اجلديد الذي سيتم
استخدامو وىو التعلم باستخدام اسًتاتيجية التعليم التعاوين نوع

teams games ( TGT

)tournament

 .)٤يشرح ادلعلم ادلادة حول الساعة
 .)٣يطلب ادلعلم من الطلبة تقسيم اجملموعة ادلكونة من  6رلموعات لكل رلموعة
من  6إىل  1أشخاص
 .)3جيتمع الطلبة من كل رلموعة منشأ إىل كل رلموعة اىل دلناقشة ادلواد اليت مت
تقسيمها.
 .)6بعد مجع الطلبة إىل رلموعة من اىل ،قم بإعادة ذبميع اجملموعة األصلية لقراءة
ادلادة ادلشًتكة بصوت عال.
 .)1كل فرد  /طالب قادر على إخبار ادلادة وتقدديها.
 .)8يسأل ادلعلم شفهياً عن ادلادة اليت يتم دراستها.
 .)9يعطي ادلعلم االستنتاجات ويصقلوا إجابات الطلبة ويضيفوا إجاباهتم.

 .)3٢يقدم ادلعلم خطة الدرس يف االجتماع القادم ويغلق التعليم بقراءة السالم
واحلمدلة.
ج .األنشطة النهائية
 )3يسأل ادلعلم أو الباحث ما ىي ادلواد غَت ادلفهومة بعد.
 )٠يلخص ادلعلم أو الباحث جوىر ادلادة اليت سبت دراستها.
 )٤يقوم ادلعلم أو الباحث بدعوة الطلبة لتالوة الدعاء وتنتهي بتحية.
 .)٤مالحظة االجرائي الفصل الدورة األولى
يف الدورة االوىل تتكون من اجتمعُت .يبدأ الباحث الدروس مع التحية وينفذ
اإلجراءات وف ًقا خلطط الدرس ( .)RPPإن ادلواد اليت يتم تقدديها يف الدورة األوىل
حول االسًتاتيجية ادلستخدمة ىي اسًتاتيجية التعليم التعاوين نوع

TGT

(

teams

 )games tournamentوالطريقة ادلستخدمة ىي الكالم الذي أعطى يف اجللسة السابقة
الباحث توضيحا للطلبة حول كيفية عملية التعلم باستخدام اسًتاتيجية التعليم
التعاوين نوع

.)teams games tournament( TGT

بناء على ادلالحظة للباحث ،ديكن مالحظة أن العوامل اليت تسبب عدم اكتمال
الطلبة تشمل:
أ .ىناك بعض الطلبة الذين ال يركزون خالل عملية التعليم.
ب .ال يزال ىناك الطلبة مزاحون وغَت متحمسُت خالل عملية التعليم
ج .ليس احلد األقصى الطلبة يف استخدام الوقت ادلعطى خالل أنشطة التعليم .وديكن
مالحظة ذلك من خالل وجود بعض الطلبة األقل نشاطًا والقيام بنشاطات أخرى
إىل جانب ادلناقشة حول ادلوضوع.
 .)4تأمل الجرائي الفصل الدورة االولى
يف تأمل اجرائي الفصل للدورة األوىل بعد استخدام اسًتاتيجية التعليم التعاوين
نوع  )teams games tournament( TGTىذه ادلالحظات ىي النتائج من التقييم الذي
شرح قبل تنفيذ البحث ،والطلبة الذين أسبوا الدراسة ىم  1أشخاص الذين يعانون من
نسبة  ،:٠٢وبعد عقد دعاوى يف الدورة االوىل ىناك زيادة طفيفة  3٤الطلبة الذين
حيققون االكتمال ،أولئك الذين تلبية  ،1٢KKMأو ( ):٤1.3٤من  ٤3الطلبة.

من الوصف أعاله ديكن االستنتاج بأن نتائج االجرائي للفصول الدراسي يف الدورة
االوىل جيدا ىي ولكن مل يكون االقصى .ولذلك يف التحطيط الدورة الثانية ناتاج إىل
عقد مراجعة للدورة االوىل .بناء على نتائج من انعكاس الدورة األوىل ،مث العديد من
التنقيحات اليت مت االتفاق عليها بُت الباحث وادلعلم العربية ىي على النحو التايل:
أ) .احلفاظ على احلماسة للطلبة أثناء التعليم باستخدام اسًتاتيجية التعليم التعاوين
نوع

)teams games tournament( TGT

ب) .احلفاظ على الشعور روح التعليم الطلبة من خالل توفَت وسائل الًتفيو
وادلكافآت جلعل الطلبة سعيدة ونشطة يف عملية التعليم
ج) .ربتاج لردود الفعل ( )feed backمن معلم للطلبة وكذلك التعاون بُت الطلبة
من أجل معرفة مدى فهمهم للمواد التدريس يتم تسليمها.

ب .الدورة الثانية
 )1التخطيط
مقدما ،يقوم الباحث بإعداد وتنفيذ
يف ىذه ادلرحلة قبل تنفيذ عملية التعليم ً
األنشطة دبا يلي:
أ) أجرى الباحث مناقشة مع مدرس اللغة العربية حول حالة ومواد للصف الثامن
دبدرسة حسن الدين ادلتوسطة كالغوىا.
ب) ربديد ادلادة اليت يتم تدريسها حول ادلادة ادلهنة
ج) يقسم الباحث رلموعة الدراسة باستخدام االسًتاتيجيات والطرق اليت مت
إعدادىا.
د) يضع الباحث خطة تنفيذ التعليم

()RPP

ىـ) يعد الباحث أدوات مالحظة للمعلم والطلبة،
و) يعد الباحث أداة تقييم للتعليم

 .)0تنفيذ االجراء الدورة الثانية
أ) .االنشطة االولى
االنشطة األويل تبدأ بالدعاء معا ،بقيادة رئيس الفصل ،مث يقول الباحث أو
ادلعلم مرحبا والسالم للطلبة وربفيز الطلبة و ينظم ظروف روحهم عن طريق يسأل
عن حاذلم و عن ادلادة ادلاضي .فحص الباحث حضور ويشرح اسًتاتيجية التعليم
التعاوين نوع

)teams games tournament( TGT

و ادلؤشرات اليت جيب أن حيققها

الطلبة.
ب) .األنشطة األساسية
 .)3يطرح ادلعلم األسئلة تتعلق بادلعرفة السابقة بادلادة اليت مت دراستها.
 .)٠يقوم ادلعلم بنقل الكفاءة األساسية واإلعالم عن التعليم اجلديد الذي سيتم
استخدامو وىو التعلم باستخدام اسًتاتيجية التعليم التعاوين نوع
)games tournament

 .)٤يشرح ادلعلم ادلادة حول انشطيت يف ادلدرسة

TGT

(

teams

 .)٣يطلب ادلعلم من الطلبة تقسيم اجملموعة ادلكونة من  6رلموعات لكل
رلموعة من  6إىل  1أشخاص.
 .)3كل فرد  /طالب قادرا على الكالم مع التجويد وادلخرج اجليد.
 .)6يسأل ادلعلم شفهياً عن ادلادة اليت يتم دراستها.
 .)1يعطي ادلعلم االستنتاجات ويصقلوا إجابات الطلبة ويضيفوا إجاباهتم .
 .)8يقدم ادلعلم خطة الدرس يف االجتماع القادم ويغلق التعليم بقراءة السالم
واحلمدلة.
ج) .األنشطة النهائية.
 )3يلخص ادلعلم أو الباحث جوىر ادلادة اليت سبت دراستها.
 )٠يقوم ادلعلم أو الباحث بدعوة الطلبة لتالوة الدعاء وينتهي بتحية.

 .)3مالحظة االجراء للفصول الدراسي الدورة االولى
يف الدورة االوىل تتكون من اجتماعُت .يبدأ الباحثو الدروس مع التحية وينفذ
اإلجراءات وف ًقا خلطط الدرس ( .)RPPتتعلق ادلادة ادلعروضة يف الدورة األوىل
اسًتاتيجية التعليم التعاوين نوع

)teams games tournament( TGT

عن الساعة.

والطريقة ادلستخدمة ىي الكالم اليت قدمت يف االجتماع السابق قد وضح الباحث
للطلبة حول كيفية عملية التعليم باستخدام اسًتاتيجية التعليم التعاوين نوع

TGT

(.)teams games tournament

استنادا إىل ادلالحظات اليت أبداىا الباحث يف الدورة الثانية ،يبدو الطلبة ىذه
ً
ادلرة أكثر رغبة يف التعليم .ىذا يشَت بوجود روح فعال يف تعليم اللغة العربية ،وخاصة
يف ترقية مهارة الكالم باللغة العربية.
خالل نشاط التعليم  ،حصل الباحث على حقيقة أن الطلبة يفهمون بالفعل
حول اسًتاتيجية التعليم التعاوين نوع

)teams games tournament( TGT

وىذا ديكن

نرى من الطلبة الذين قادرين على تشغيل تعليمات الباحث بشكل جيد .الطلبة الذين
عادة ما يكونون سلبيُت يف النشاط ،واالن كانوا كشاطا ،الطلبة الذين كانوا يف

اجتماعات سابقة ال يستطيعون بالتعاون وأقلل من تقديرىم ألصدقائهم ،واآلن ىم
يستطيعون يف التعاون وربفيز بعضهم البعض وكان الطلبة جادون عند القراءة ،وديكن
معا  ،فقد رقى الطلبة يف الكالم ،مثل نطق رسائل
للمعلم لينظم الطلبة أن يتعلموا ً
سلرج احلروف ،وسبكنوا من سبييز رسائل ادلخرج اجملاورة لنطقو ،وتغويلو  ،ومل يعد يتلعثم
يف الكالم  ،حىت سبكنوا من ترمجة بعض اجلمل.
 .)4التأمل االجرائي للفصول الدراسي الدورة الثانية
يف ىذا العمل للدورة الثانية ،كان التأمل الذي قام بو الباحث بعد استخدام
اسًتاتيجية التعليم التعاوين نوع  )teams games tournament( TGTيف نتيجة ادلالحظة
عن التقييم الذي قام بشرح أنو يف الدورة األوىل ،يكون الطلبة مكتملُت يف تعليم ما
شخصا لديهم  ، :3٣،٤1والطلبة اليت مل تكمل ما يصل إىل ٠٠
يصل إىل 3٤
ً
شخصا بنسبة  ، :6٠.86وبعد إجراء الدورة الثانية باستخدام اسًتاتيجية التعليم
ً
التعاوين نوع

)teams games tournament( TGT

واستخدم الباحث نفس خطوات

التعليم مع الدورة األوىل ،كان ىناك ترقية كبَتة مقارنة مع السابق .يف ىذه الدورة

الثانية ىناك  ٠3طالبًا يصلون إىل ادلستوى الكامل مع  :٣،13والطلبة الذين مل ينتهوا
من  3٢أشخاص بنسبة .:6،٠8
ج .تحليل البيانات
يف الباب الرابع ،سيقوم الكاتب بتحليل البيانات اليت مت احلصول عليها على أساس
ادلالحظة وادلقابلة واالختبار والتوثيق يف مدرسة حسن الدين ادلتوسطة كالغوىا هبدف إثبات
واختبار احلقيقة اليت اقًتحها الكاتب.
تنفيذ اسًتاتيجية التعليم التعاوين نوع  )teams games tournament( TGTيف ترقية مهارة
الكالم لدى الطلبة الصف الثامن من مدرسة حسن الدين ادلتوسطة كالغوىا فعل ما يصل
إىل دورتُت وقد صلح ،على الرغم أن يف تنفيذ التعليم ال تزال ىناك أوجو قصور ،ولكن كل
دورة ىناك الًترقية.
 .)1نتائج العمل في الدورة األولى
من نتائج ادلالحظات اليت يقوم هبا الباحث حول اإلجراء للفصول الدراسي يف
ىذه الدورة  ،فإن التعلمي باستخدام طريقة تعليم األقران يوضح أمناط التعليم اليت مت

تشغيلها ولكن مل يتم تكبَتىا .مل يقم ادلعلم بتعظيم اخلطوات بالطريقة اليت تشَت إىل
نقص التماسك بُت الطلبة وكذلك ال يزال ىناك الطلبة الذين يلعبون حوذلم وال جيدون
الصعوبة يف التعليم .أدى ذلك إىل عدم كفاية نتائج التعليم يف الفصل الدراسي ،ال
سيما يف ترقية مهارة الكالم باللغة العربية .وديكن مالحظة ذلك من النتائج الواردة يف
بيانات اجلدول التايل:
الجدول 4.7
نتيجة لمهارة الكالم لدى الطلبة الصف الثامن من مدرسة حسن الدين المتوسطة كالغوها في
الدورة االولى
رقم

البيانات االولية الدورة االولى

اسم

البيان

1

Abdulloh

60

70

كامل

2

Ahmad Fadillah

60

65

غَت كامل

70

70

كامل

90

85

كامل

5

Andika Pratama

80

80

كامل

6

Annisa Hidayati

55

65

غَت كامل

7

Annisa Nuraini

60

70

كامل

8

Arizona Mukti

65

70

كامل

9

Bima Suryadi

60

70

كامل

10

Chelsi Ayu

55

60

غَت كامل

11

Hafies Merdeka

60

65

غَت كامل

12

Intan Dwi Chika

65

65

غَت كامل

3
4

Ahmad Fahmi A
Ahmad Ilham A

كامل

70

60

Juanda

13

غَت كامل

65

55

Juantara

14

غَت كامل

60

60

Khoirul Anam R

15

غَت كامل

65

60

M. Puji

16

غَت كامل

65

60

M. Choirul Rizal

17

غَت كامل

60

60

M. Dafia Fajri

18

كامل

75

70

M. Alwi Zainul U

19

كامل

70

60

M.Ilham Firdaus

20

غَت كامل

60

45

Mulya Rahma S

21

غَت كامل

65

60

Novian Andika P

22

غَت كامل

60

50

Putrid Aulia P

23

كامل

80

80

Rafin Hibrizi

24

غَت كامل

65

60

Rahmawati

25

غَت كامل

60

60

Rahman

26

غَت كامل

60

60

Revindo Jaya S

27

غَت كامل

65

60

Ria Wulandari

28

غَت كامل

65

60

Santriyah

29

غَت كامل

60

60

Sheva

30

كامل

80

80

Syalsabilah P

31

غَت كامل

64

55

Syifa Mutiara H

32

غَت كامل

62

60

Tia Pertiwi

33

غَت كامل

66

60

Zahrina Zahra

34

كامل

75

70

Zaki Alfiansyah

35

20 (51,3%)

8 (20,51%)

كامل

19 (48,7%)

31 (79,49)

غير كامل

 بيانات التوثيق لنتيجة الدورة االوىل لطلبة الصف الثامن للمد رسة حسن الدين كالغوىا:ادلصدر

الجدول 4.8
نتيجة تلخيص مهارة الكالم اللغة العربية لدى الطلبة الصف الثامن من مدرسة حسن الدين
كالغوها

الدورة االولى

مهارة الكالم رقم

البيانات االولية

شخص )13 (37,14%

شخص )7 (20%

كامل

1

شخص )22 (62,86%

شخص )28 (80

غَت كامل

2

شخص )35 (100%

شخص )35 (100%

عدد امجايل

استناداً إىل البيانات ادلذكورة أعاله  ،تبُت أن نتائج مهارة الكالم باللغة العربية
للطلبة من خالل استخدام اسًتاتيجية التعليم التعاوين نوع
)tournament

TGT

(

teams games

يف الدورة األوىل قد ازدادت من االختبار السابق .على الرغم من أنو ال

يزال ىناك بعض الطلبة الذين مل يكتملوا بالكامل.
 .)0نتائج العمل في الدورة الثانية
يعترب اجراء الدورة الثانية متابعة من الدورة االوىل ،ويتم الًتكيز ىذا االجراء حبيث
كنون الطلبة أكثر نشاطا يف التعليم حىت يتم ربقيق اىداف التعليم .منط التعليم يسَت
على ما يرام .يبدأ التعليم الطلبة بنشاط بُت اجملموعات واظهرت بشكل واضح.

من نتيجة التعليم دلهارة الكالم لدى الطلبة باللغة العربية ،ىناك  ٠3طالبا كامال
أو  :٣،13وىي معايَت كاملة دبا فيو الكفاية كما يف اجلدول التايل:
جدول 4.9
نتيجة لمهارة الكالم لدى الطلبة الصف الثامن من مدرسة حسن الدين المتوسطة كالغوها في
الدورة الثانية
رقم

الدورة االولى

الدورة الثانية

1

Abdulloh

70

75

كامل

2

Ahmad Fadillah

65

70

كامل

70

75

كامل

85

90

كامل

5

Andika Pratama

80

80

كامل

6

Annisa Hidayati

65

70

كامل

7

Annisa Nuraini

70

75

كامل

8

Arizona Mukti

70

70

كامل

9

Bima Suryadi

70

70

كامل

10

Chelsi Ayu

60

75

كامل

11

Hafies Merdeka

65

75

كامل

12

Intan Dwi Chika

65

70

كامل

13

Juanda

70

70

كامل

14

Juantara

55

65

غَت كامل

15

Khoirul Anam R

60

65

غَت كامل

16

M. Puji

65

75

كامل

17

M. Choirul Rizal

65

70

كامل

3
4

اسم

Ahmad Fahmi A
Ahmad Ilham A

البيان

غَت كامل

65

60

M. Dafia Fajri

18

كامل

80

75

M. Alwi Zainul U

19

كامل

75

70

M.Ilham Firdaus

20

غَت كامل

65

60

Mulya Rahma S

21

كامل

70

65

Novian Andika P

22

كامل

80

60

Putrid Aulia P

23

كامل

85

80

Rafin Hibrizi

24

كامل

75

65

Rahmawati

25

غَت كامل

65

60

Rahman

26

غَت كامل

60

60

Revindo Jaya S

27

كامل

75

65

Ria Wulandari

28

غَت كامل

65

65

Santriyah

29

غَت كامل

65

60

Sheva

30

كامل

80

80

Syalsabilah P

31

غَت كامل

65

64

Syifa Mutiara H

32

غَت كامل

65

62

Tia Pertiwi

33

كامل

70

66

Zahrina Zahra

34

كامل

80

75

Zaki Alfiansyah

35

20 (51,3%)

8 (20,51%)

كامل

19 (48,7%)

31 (79,49)

غير كامل

 بيانات التوثيق لنتيجة الدورة الثٌت لطلبة الصف الثامن للمد رسة حسن الدين كالغوىا:ادلصدر

الجدول 4.11
نتيجة تلخيص مهارة الكالم اللغة العربية لدى الطلبة الصف الثامن من مدرسة حسن الدين
كالغوها

الدورة الثانية

مهارة الكالم رقم

الدورة االولى

شخص )25 (71,4%

شخص )13 (37,14%

كامل

1

شخص )10 (28,6%

شخص )22 (62,86%

غَت كامل

2

شخص )35 (100%

شخص )35 (100%

عدد امجايل

استنادا إىل جدول البيانات الوارد أعاله ،يتبُت أن نتائج مهارة الكالم باللغة
ً
العربية لدى الطلبة باستخدام اسًتاتيجية التعليم التعاوين نوع

TGT

(

teams games

 )tournamentيف الدورة الثانية قد ازدادت من الدورة األوىل بالرغم من أنو ال يزال ىناك
بعض الطلبة الذين مل يكتملوا بالكامل ولكن ديكن القول إنو يعمل ألنو وصل من 1٢
%

للطلبة الذين وصلوا إىل  KKMيف الدورة الثانية.

د .مناقشة
ربتوي ىذه ادلناقشة على وصف وشرح نتائج البحث العمل يف الفصول الدراسية اليت
أجراىا الباحث الذي يعملون معا مع معلم اللغة العربية للصف الثامن
واألشياء اليت نوقشت يف ادلناقشة تتعلق بالبحث.

Lilik Widjiati

اإلجراءات اليت يقوم هبا ادلعلم ويستخدم اسًتاتيجية التعليم التعاوين نوع
tournament

teams ( TGT

 .)gamesحيث يركز ىذا التعليم على نشاط الطلبة التعليم يف رلموعات،

وسباسك الطلبة دلساعدة أصدقاءىم الذين غَت ادلهرة يف الكالم باللغة العربية ،والنتائج ديكن
أن تساعد ء ادلعلم يف ربسُت استجابة الطلبة للدروس العربية ،وخاصة مهارة الكالم .يتم
تنفيذ ىذا اإلجراء بدورتُت تتطلبان  ٣اجتماعات ،وقد مت تطبيق ىذا التعلمي يف الصف
الثامن.
إن استجابة الطلبة دلهارة الكالم باللغة العربية يف ىذه الدراسة زلدودة بعدد من
ادلؤشرات اليت مت االتفاق عليها بشكل مشًتك بُت ادلعلم والباحث.يف تنفيذ البحث زادت
كل دورة من استجابة ونتائج مهارة الكالم باللغة العربية حبيث بلغت االستجابة األوىل
( :33.٤الكفاية) والدورة الثانية ( : 13جيد).
ديكن مالحظة أنو قبل وضع االسًتاتيجيات يف عملية تعليم اللغة العربية وخاصة مهارة
الكالم ال تزال ىناك العديد من أوجو القصور يف عملية التعليم اليت ذلا تأثَت على النتائج
التعليمية ادلنخفضة للطلبة .لذا من ادلهم جداً أن يوفر كل معلم طريقة واسًتاتيجيات

ادلتنوعة وادلبتكرة من أجل مساعدة الطلبة على التعليم واستيعاب الدروس خاصة اللغة
العربية.
فيما يلي تغيَت النتيجة اللغة العربية لدى الطلبة الصف الثامنة من مدرسة حسن الدين
ادلتوسطة كالغوىا من البيانات األولية ،الدورة األوىل والدورة الثانية  ،حيث مل يطبق االختبار
ادلسبق التعليم التعاوين نوع  )teams games tournament( TGTزبتلف خالل التعليم بالدورة
االوىل والدورة الثانية.
الجدول 4.11
نتيجة التغير قيمة التعليم لمهارة الكالم لدى الطلبة الصف الثامن من مدرسة حسن الدين
المتوسطة كالغوها السنة الدراسية 0118/0117
البيانات االولية

الدورة االولى

الدورة الثانية

رقم
1

Abdulloh

60

70

75

2

Ahmad Fadillah

60

65

70

70

70

75

90

85

90

5

Andika Pratama

80

80

80

6

Annisa Hidayati

55

65

70

7

Annisa Nuraini

60

70

75

8

Arizona Mukti

65

70

70

9

Bima Suryadi

60

70

70

10

Chelsi Ayu

55

60

75

3
4

اسم

Ahmad Fahmi A
Ahmad Ilham A

75

65

60

Hafies Merdeka

11

70

65

65

Intan Dwi Chika

12

70

70

60

Juanda

13

65

55

55

Juantara

14

65

60

60

Khoirul Anam R

15

75

65

60

M. Puji

16

70

65

60

M. Choirul Rizal

17

65

60

60

M. Dafia Fajri

18

80

75

70

M. Alwi Zainul U

19

75

70

60

M.Ilham Firdaus

20

65

60

45

Mulya Rahma S

21

70

65

60

Novian Andika P

22

80

60

50

Putrid Aulia P

23

85

80

80

Rafin Hibrizi

24

75

65

60

Rahmawati

25

65

60

60

Rahman

26

60

60

60

Revindo Jaya S

27

75

65

60

Ria Wulandari

28

65

65

60

Santriyah

29

65

60

60

Sheva

30

80

80

80

Syalsabilah P

31

65

64

55

Syifa Mutiara H

32

65

62

60

Tia Pertiwi

33

70

66

60

Zahrina Zahra

34

80

75

70

Zaki Alfiansyah

35

13 (37, 14%)

7 (20%)

كامل

22 (62, 86%)

28 (80%)

غير كامل

من اجلدول أعاله ديكن مالحظة زيادة يف قيمة النتائج االختبار مهارة الكالم لدى
الطلبة يف الرسم البياين التايل:
الشكل 4.1
الرسم البياني لقيمة الختبار لمهارة الكالم لدى الطلبة الصف الثامن من مدرسة حسن الدين
المتوسطة كالغوها في البيانات االولية والدورة االولى والدورة الثانية

من البيانات األولية قبل تطبيق اسًتاتيجية التعليم التعاوين نوع

TGT

(

teams games

 )tournamentعلى مهارة الكالم من  ، ٤3ىناك  ): ٠٢( 1كاملة  ،و  ): 8٢( ٠8مل
يكتمل .عالوة على ذلك  ،بعد تطبيق اسًتاتيجية التعليم التعاوين نوع

teams games ( TGT

)tournament

يف الدورة األوىل  ،كان ىناك  3٤طالبًا ( ):3٣،٤1كامل ،و  ٠٠طالبًا غَت

كامل ( .):86،6٠مث يف الدورة الثانية ىناك  ٠3طالبا ( ): 13.٣كامل و 3٢طالبا
( ): ٠8.6غَت كامل .وىذا يعٍت زيادة قدرىا  : ٤٣.٠6مع تنفيذ اسًتاتيجية التعليم
التعاوين نوع

)teams games tournament( TGT

يف مهارة الكالم.

استناداً إىل البيانات ادلوجودة  ،ديكن القول أن مهارة الكالم يف الصف الثامن للطلبة
مدرسة حسن الدين ادلتوسطة كالغوىا قد وصلت إىل إتقان كبَت من  1طالبا كامال حىت
يكون  ٠3طالبا من  ٤3طالبا .ديكن القول أن تنفيذ اسًتاتيجية التعليم التعاوين نوع
()teams games tournament

ديكن أن يرقي مهارة الكالم لدى الطلبة.

TGT

الباب الخامس
االستنتاجات واالقتراحات

أ .االستنتاجات
وفقا لتحليل البيانات من نتائج البحث وادلناقشة ،ديكننا أن نستنتج أن مهارة الكالم
اللغة العربية ديكن أن ترقي من خالل تنفيذ اسًتاتيجية التعليم التعاوين نوع

TGT

(

teams

 )games tournamentلدى الطلبة الصف الثامن من مدرسة حسن الدين ادلتوسطة كالغوىا.
ديكن أدل ذلك من نتائج البحث قبل تطبيق اسًتاتيجية التعليم التعاوين نوع

TGT

( )teams games tournamentدلهارة الكالم للطلبة من ٤3طالبا ،كان ىناك  ):٠٢( 1من
الطلبة الذين يكملون ،و  ):8٢( ٠8من الطلبة الذين مل يكملو .وعالوة على ذلك ،بعد
التطبيق اسًتاتيجية التعليم التعاوين نوع  )teams games tournament( TGTيف الدورة األوىل
زادت مهارة الكالم الطلبة من البيانات اليت مت احلصول عليها يف ادلرحلة األوىل ،كان ىناك
 3٤طالبا ( ):3٣،٤1الذين يكملون ،والذين مل يكملو  ٠٠طالبا ( .):6٠.86وبعد أن
صلح يف الدورة األوىل ،استمر الباحث يف الدورة الثانية من أجل احلصول على نتيجة أكثر

دقة وربسُت أي أوجو القصور اليت حدثت يف الدورة االوىل .يف الدورة الثانية ىناك زيادة،
وىناك  ٠3طالبا الذي يكملون ( ):13.٣والذين مل يكمل  3٢طالبا ( .):٤8.6ىذا
يعٍت أن ىناك زيادة قدرىا  :٤٣.٠6مع تطبيق اسًتاتيجية التعليم التعاوين نوع

TGT

( )teams games tournamentيف مهارة الكالم.

ب.االقتراحات
استنادا إىل نتائج البحث االجرائي للفصول الدراسية اليت مت تنفيذىا ،تقدم بعد ذلك
ً
عددا من االقًتاحات .تتضمن االقًتاحات ادلقًتحة يف ىذا البحث ىم:
ً
 .3دلعلم اللغة العربية يف مدرسة حسن الدين ادلتوسطة كالغوىا:
أ) .التطبيق من اسًتاتيجية التعليم التعاوين نوع

TGT

()teams games tournament

مع احلد األقصى لنجاح يف التكلم العربية ،وبالتايل فإن ينمو الدافع للتعليم وغَت
ادلشبعة.
ب) .ربسُت التطبيق اسًتاتيجية التعليم التعاوين نوع

TGT

 )tournamentيف زلاولة لًتقية مهارة الكالم باللغة العربية للطلبة.

(

teams games

 .0للمدرسة
للمدرسة ديكن أن يرقي مهارة الكالم باللغة العربية مع التطبيق اسًتاتيجية التعليم
التعاوين نوع

TGT

( )teams games tournamentيف كل فئة من مدرسة حسن الدين

ادلتوسطة كالغوىا.
 .3للباحثين المتقدمين
البحث عن ترقية مهارة الكالم لدى الطلبة يتم تنفيذ أحدىا من خالل تنفيذ
ئ التطبيق اسًتاتيجية التعليم التعاوين نوع
أجري يف ىذا البحث.

games tournament( TGT

 )teamsكما
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